Verzekering Alle Bouwplaatsrisico‘s

De sleutel-op-de-deur
oplossing voor uw werf

Verzekering
Alle Bouwplaatsrisico‘s

Met de verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” van Allianz kan u
samen met alle vaklui op uw werf
bouwen met een gerust gemoed:

Geen conflictsituaties, geen vertraging:
u krijgt een vergoeding voor alle schade aan
uw bouwwerk, zonder discussies over
aansprakelijkheden.
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Vergoeding van alle materiële schade.

3

Bescherming tegen burenhinder veroorzaakt
door werkzaamheden op uw werf.

4

Eén premie voor alle werkzaamheden, van
start tot oplevering. En zelfs erna.

Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële
dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en
meer dan 151.000 medewerkers in dienst van 76 miljoen klanten.
In België is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen
BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen).
Via de makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor
particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen.

Deze verkoopsbrochure maakt geen deel uit van het contract.
Alleen de algemene en bijzondere voorwaarden leggen de
contractuele bepalingen vast.
Allianz Belgium n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel
Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197
RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de
controleoverheden onder codenummer 0097 om alle takken
«Leven» en «niet-Leven» te beoefenen

Uw makelaar in verzekeringen:
Met één bescheiden
premie verzekert u
uw hele bouwwerf
van A tot Z.
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Bouwen in het volste vertrouwen

Subject line Lorem Ipsum

Bouwen zonder de
verzekering “Alle
Bouwplaatsrisico’s”
van Allianz?
Da’s gekkenwerk!

Verzekering Alle Bouwplaatsrisico‘s

U gaat bouwen?
Hebt u al aan de risico’s
gedacht?
Diefstal
Tijdens het weekend worden uw radiators en pas
geplaatste sanitair gestolen. Kostprijs: 28.000 euro.
De loodgieter die het al financieel moeilijk had, gaat
failliet en verlaat de werf.

Schade bij de buren
Tijdens de voorbereidende grondwerken stort een
muur in die een deel van het aanpalende huis vernielt.
Kostprijs: 25.000 euro.

Gure weersomstandigheden (storm,
vrieskou, natuurrampen, ...)
Tijdens een hevige voorjaarsstorm wordt het dak van
uw nieuwbouw weggeblazen. De schade loopt op
tot 15.000 euro.

Brand
Een felle brand richt voor 100.000 euro schade aan
op uw werf. Wie ligt aan de oorzaak: vandalen, de
elektricien, …?

De lijst is nog lang...
Een kraan die omvalt, barsten in de muur van de
buren, een leidingbreuk, enz.

En uw aannemer?
Is hij voldoende verzekerd voor schade aan uw werf,
de woning van uw buren of voor schade waar hij
aansprakelijk voor is?
En wist u dit?
Als bouwheer bent u meestal als enige aansprakelijk
voor schade bij de buren.

Eén eenvoudige
oplossing
Bouwen is op zich al een grote uitdaging die veel tijd
en middelen in beslag neemt. Op een werf zijn er
veel personen aanwezig. Hierdoor kan er heel wat
mislopen, zelfs al worden de werken correct uitgevoerd.
Gelukkig kan u uw droomproject volledig beschermen
met de verzekering “Alle Bouwplaatsrisico‘s” van
Allianz.

Al vanaf 620 euro
Voor een klein bedrag kan u ervoor zorgen dat uw
bouwplannen vlekkeloos verlopen:
• al vanaf 620 euro (incl. btw)
• een “All Risk”-verzekering
• iedereen die deelneemt aan de werf is verzekerd
• geen vertraging om uit te zoeken wie moet
opdraaien voor de kosten.

