Vragenlijst Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid

Abonnementspolis

Afzonderlijke werf

1. Uw makelaar
Naam:

Voornaam:

Agentnummer:
Straat:

Nr/bus:

Postcode:

Woonplaats:

Contactpersoon:
Telefoon:

E-mail:

2. Verzekeringsnemer
Natuurlijk persoon

Rechtspersoon

Naam:

Firmanaam:

Voornaam:

Juridisch statuut:

Straat:

Nr/bus:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Taal offerte

(Meisjesnaam)

Nl

Fr

Hoedanigheid contactpersoon:
Bouwheer

Architect

Aannemer

Promotor

Andere dienstverleners (studiebureau …)
Ervaring in belgie: (niet van toepasing voor bouwheer en promotor)
< 2 Jaar

>2 Jaar < 10 jaar

>10 Jaar
Ondernemingsnummer:
E-mail:

Website:

3. Architect
Enkel in te vullen voor een polis Afzonderlijke werf of als de verzekeringsnemer architect is (hoedanigheid van verzekeringnemer)

Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr/bus:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

(Meisjesnaam)

Stamnummer:
Ondernemingsnummer:
Statistiek over laatste 3 jaren < 50%

Ja

Neen
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4. Gemeenschappelijke vragen
Verzekerden
De verzekeringsnemer aannemer en zijn
onderaannemers

Alle deelnemers aan de projecten (globale polis)
Enkel de verzekeringsnemer
(niet van toepassing voor bouwheer, promotor)

Project(en)

te verzekeren werken ( zowel op Afzonderlijke werf als voor een abonnementspolis)

Het betreft een totaal project*:

Ja

Neen**

* Gesloten ruwbouw + technieken + afwerkingen + honoraria + niet aftrekbare taksen
** Gelieve hieronder alle gegevens in te vullen

Activiteiten van de verzekerde (verschillende antwoorden mogelijk):
Ruwbouwwerken
Gesloten ruwbouw met inbegrip van fundering
Open ruwbouw met inbegrip van fundering
Enkel plaatsen kelders

Enkel ondergronds

Enkel funderingswerken
Ik weet het niet
Andere:

Enkel bovengronds – metselwerk en/of welfsels
Gevelwerken
Bezetting, isolatie, …

Buitenschrijnwerk of plaatsen van glas

Voegwerken

Schilderwerken (buitenschil)

Andere:
Dak- of zinkwerken of waterafvoer
Andere:
Technieken
Alle technieken of een combinatie van onderstaande

Enkel sanitair

Enkel elektriciteit met/of zonder zonnepanelen

Enkel domotica

Verschillende technieken

Andere

Afwerking
Pleisterwerken

Chape- en isolatiewerken

Vloer en wandbekleding

Trappen en balustrade

Keuken/badkamer

Binnendeuren

Verschillende afwerkingen

Andere

Houtskeletbouw

Ja

Neen

Binnenzwembad

Ja

Neen

Buitenzwembad

Ja

Neen

Ondergronds: maximaal aantal niveau’s:

0

1

2

3

4

Bovengronds*: maximaal aantal niveau’s

1

2

3

4

5

*Gelijkvloers: 1 verdieping
ste

6

7

8

Groter dan 9
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Type dak
Plat dak

Hellend dak

Normaal (extensief) groen dak

Intensief groen dak

(daktuin met opbouwhoogte met maximum 15 cm dikte)

(daktuin met opbouwhoogte met meer dan 15 cm dikte)

Afstand tot een rivier > 50m

Ja

Neen

Maximale overspanning ≤ 20m

Ja

Neen

5. Abonnementspolis
Aard van de werken
Nieuwbouw
Verbouwing zonder wijziging/aanpassing fundering
Nieuwbouw & verbouwing zonder wijziging/aanpassing fundering
Nieuwbouw en/of verbouwing met wijziging/aanpassing fundering:
niet online, contacteer de maatschappij

Verbouwing geklasseerde gebouwen:
niet online, contacteer de maatschappij

Werven

(die vallen onder de wet)

Aantal
per jaar

Maximum
wooneenheden

Minimum waarde
per werf

Maximum waarde
per werf

per werf

Maximum duur
van de werken
per werf

Woningen
Appartementsgebouwen
Mixed

(met >50% bewoning)

Waarborgen
Wet (tot max 500.000* eur )
Waterdichtheid

Bedrag: 50.000 eur

Art 544 burenhinder

Bedrag: 125.000 eur

Vrijstelling: 2.500* eur
Vrijstelling: 2.500* eur

Ander bedrag:
6. Polis voor een Afzonderlijke werf
Risicoligging
Straat:

Nr/bus:

Postcode:

Woonplaats:

Kadaster ref:
Project
Waarde van de werken:

EUR
≤ 10

Aantal wooneenheden:
Wederopbouwwaarde van het gehele gebouw gekend:

EUR

Bruto bewoonbare oppervlakte van het gebouw gekend

m2

Bouwkundige vergunning ref:

Afgeleverd op:

Aanvang van de werken:

Duur werken:

Vermoedelijke datum van oplevering:

voorlopige oplevering

> 10

definitieve oplevering
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Aard van de werken
Nieuwbouw

Verbouwing zonder wijziging fundering

Verbouwing met wijziging fundering

Verbouwing van een geklasseerd gebouw

Zijn er speciale funderingstechnieken zoals grouting, micropalen, versteviging van de fundering, stabilisatiewerk, injectiewerk:
Ja

Neen

In geval van verbouwing:
Bijkomende verdieping op bestaande constructie
Uitbouw
Vergroten van kelder
Vergroten van openingen in dragende muur
Weghalen/vervangen van dragende balken of kolommen
Ondermetselingen
Vervangen van het dak

met aanpassing van de dragende structuur

In geval van gevelverbouwing:
Betonherstellingen
Aanbrengen van bezetting op bestaande buitenmuur
Vervangen van buitenschrijnwerk
Aanbrengen van een voorzetgevel
Aanbrengen isolatie in bestaande spouw of aan de binnenzijde van de constructie
Waarborgen
Wet (tot max 500.000* eur )
Extra wet (boven 500.000* eur)**

** enkel in geval van globale polis + nieuwbouw + totaal project

Bedrag = Wederopbouwwaarde van
het project

Waterdichtheid

Bedrag: 50.000 eur

Art 544 burenhinder

Bedrag: 125.000 eur

Vrijstelling: 2.500* eur
Vrijstelling: 2.500* eur

Ander bedrag:
Afwerkingen en/of uitrustingen
*Deze bedragen zijn op Abex 648 vermeld

Bedrag: 50.000 eur

Vrijstelling: 2.500* eur
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7. Alle bouwplaatsrisico verzekering (ABR)
Al bij Allianz onderschreven?

Ja

Neen

Wenst U een offerte ABR ?

Ja

Neen

Gedaan op:
De verzekeringsnemer:

De makelaar:

Bijkomende documentatie:
Elementaire stabiliteitsstudie
Grondonderzoek met bijhorende studie van het funderingswijze
Plannen (inplantingsplan / snede / bestaande & nieuwe toestand bij verbouwing
Schadestatistiek

Construct.plan@allianz.be

02.895.11.36

Bescherming van de persoonsgegevens

AD1121 - 180403

Allianz Benelux zamelt persoonsgegevens in om verzekeringsovereenkomsten op te maken, te beheren en uit te voeren.
Wij gebruiken deze gegevens in het raam van de commerciële relatie met onze klanten en partners, om de evolutie van de
portefeuille op te volgen en misbruiken en verzekeringsfraude te voorkomen. De persoonsgegevens worden verwerkt in
overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens en de wetgeving die geldt voor verzekeringen.
Zij worden gedeeld met de personeelsleden en de partners (herverzekeraars, experts, andere vennootschappen van de groep
Allianz, ...) die de gegevens absoluut nodig hebben voor hun functie en hun taak, en ook met de nationale en internationale
overheden. Bij een overdracht van gegevens en ongeacht de plaats waar zij zich bevinden, passen wij de verplichte
beschermingsregels toe die de overheden hebben goedgekeurd. Uw gegevens worden bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen.
U hebt het recht kennis te nemen van uw persoonsgegevens en deze eventueel te laten verbeteren of vernietigen. Al uw vragen
kan u doorsturen naar onze Data Privacy Officer, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart, ofwel via een mail
naar privacy@allianz.be ofwel via een brief aan Allianz Benelux NV, Juridische Dienst en Compliance/Gegevensbescherming, 35
Lakensestraat, 1000 Brussel. U kan ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of
www.privacycommission.be
Voor meer uitleg over ons gegevensbeschermingsbeleid kan u terecht op onze website http://www.allianz.be/nl/beschermingpersoonsgegevens/Paginas/wie-zijn-wij.aspx

Allianz Benelux n.v.
Lakensestraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 214.61.11
Fax: +32 2 214.62.74

IBAN: BE74 3100 1407 6507
BIC: BBRUBEBB
BTW: BE 0403.258.197
RPR Brussel
www.allianz.be

Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken
“Leven” en “niet-Leven” te beoefenen
NBB Hoofdzetel:
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

