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Algemene informatie 
Gegevens kandidaat-verzekeringsnemer / verzekerden 

Naam en juridische vorm 

Adres 

KBO-nummer 

Ativiteitenomschrijving 
Architect 

Inschrijvingsnummer 
bij de Orde van 

Architecten 

Landmeter – Expert 
Inschrijvingsnummer 

bij de Federale 
Raad van 

landmeters-experten 

Veiligheids - en gezondheidcoördinator 

Studiebureau 

Andere dienstverlener in 
de bouwsector 

Omschrijf concrete 
activiteit 

Andere Omschrijf concrete 
activiteit 

Ervaring en studies van 
de verzekeringsnemer / 
verzekerde

Naam 

Diploma 

Jaar uitreiking 

Land/instelling 

Beroepservaring > 10 jaar > 5 jaar > 2 jaar  ≤ 2 jaar 
Omzetcijfer Algemeen 

Percentage woningbouw 

Percentage niet-woningbouw 

Maximale waarde van de 
uitgevoerde werken 

Vermeld hier uw 5 belangrijkste 
klanten 

Naam Aard van prestatie % van de omzet 

Gelieve het ingevulde formulier naar uw gebruikelijke contactpersoon te sturen binnen MS Amlin of via offerte-offre.be@msamlin.com
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Antecendenten 

Was u reeds verzekerd voor uw beroepsaansprakelijkheid?      Ja     Neen 
Indien ja, wat was de reden van de beëindiging/opzeg 

Werd uw aansprakelijkheid reeds in het gedrang gebracht in het 
kader van uw beroeps- bedrijfsactiviteiten? 

     Ja     Neen 

Indien ja, preciseer 

Heeft u kennis over een feit waardoor uw aansprakelijkheid in het 
gedrang zou kunnen komen? 

     Ja     Neen 

Indien ja, preciseer 

Gelieve de officiële schadestatistiek van de laatste 5 jaren te bezorgen 

Gewenste waarborgen 

Beroepsaansprakelijkheid conform wet van 09/05/2019 

BA uitbating 

Toevertrouwde voorwerpen 

BA na levering 

Tienjarige aansprakelijkheid conform artikels 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek 

Superior 10  Activiteitenpolis conform de wet van 31/05/2017 betreffende verplichte verzekering van de 10-jarige 
burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector 

Eventuele opmerkingen 

Standaaardwaarborgen 
Beroepsaansprakelijkheid conform wet van 09/05/2019 

Verzekerde bedragen  

Wettelijke limiet 

- Lichamelijke schade : 1.500.000 EUR
- Materiële en immateriële schade : 500.000 EUR
- 10.000 EUR voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd door de bouwheer
- Met een jaarlijkse limiet van 5.000 000 EUR alle schadegevallen gecombineerd

Boven de wettelijke 
limiet, preciseer 

Lichamelijke schade 

Materiële en immateriële schade 

Voorwerpen die aan de verzekerde zijn 
toevertrouwd door de bouwheer 

Jaarlijkse limiet voor alle schadegevallen 
gecombineerd 
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Vrijstellingen 

1.250 EUR 

2.500 EUR 

5.000 EUR 

Hoger, preciseer 

BA uitbating 

Verzekerde bedragen 

1.500.000 EUR 

2.500.000 EUR 

Hoger, preciseer 

Vrijstelling: Bepaald door MS Amlin in functie van de antwoorden op de vragen onder de titel « Algemene 
informatie ».  

Toevertrouwde voorwerpen 

Verzekerde bedragen 

25.000 EUR 

50.000 EUR 

Hoger, preciseer 

Vrijstelling: Bepaald door MS Amlin in functie van de antwoorden op de vragen onder de titel « Algemene 
informatie ».  

Facultatieve waarborgen 
BA na levering 

Worden er werken uitgevoerd? 
Indien ja, welke? 

     Ja     Neen 

Worden er producten geleverd? 
 Indien ja, welke? 

     Ja     Neen 

Verzekerde bedragen 

1.500.000 EUR 

2.500.000 EUR 

Hoger, preciseer 

Vrijstelling: Bepaald door MS Amlin in functie van de antwoorden op de vragen onder de titel « Algemene 
informatie ».  
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Superior 10 Activiteitenpolis conform de wet van 31/05/2017 
betreffende verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke 
aansprakelijkheid in de bouwsector 
 

Verzekerde bedragen 
 

 Wettelijke dekking 500.000 EUR (ABEX-geïndexeerd) 

 Ander bedrag, preciseer  

 
 
  
 
 
Bovenstaande antwoorden zullen dienen als grondslag voor het opstellen van een verzekeringsofferte.  
Door de ondertekening van deze vragenlijst verklaart de verzekeringsnemer dat de bovenvermelde inlichtingen met 
de werkelijkheid overeenstemmen en dat niets werd verborgen of verdraaid. 
 
 
 
 
Opgesteld te _______________ Op __________________ 
 
 
 
 
Naam: _______________ Telefoon: _______________ Email: _______________ 
 
 
 
 
 
Handtekening van de vertegenwoordiger van de onderneming 
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