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KATHOLIEKE LANDELIJKE JEUGD & GROENE KRING VZWVerzekeringnemer :
DIESTSEVEST 32 / B3B
3000   LEUVEN

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Begindatum     Einddatum           Vervaldag    Duur
01.01.2017     01.01.2018          01.01         1 jaar

Jaarlijkse premiebetaling
Vervangt polis  :       72859120/00.00

Het contract begint en eindigt telkens te nul uur.

____________________________________________________________________________________

De bijzondere voorwaarden beslaan 11 pagina's.
____________________________________________________________________________________

Opgemaakt op 20.03.2017

De verzekeringnemer,                             KBC Verzekeringen

H. Verstraete
algemeen directeur

____________________________________________________________________________________

VERZEKERINGEN LOUIS SCHREVENS NV                 KBC Verzekeringen NV
DORPSKRING 8                                     Van Overstraetenplein 2
3210   LUBBEEK                                   3000 Leuven
agentnummer 117840  FSMA-nr.049830 A             telefoonnr. 016 24 50 50
telefoonnr. 016 77 22 77
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VERZEKERD RISICO

De verzekerde ligging is: zie aangiftes evenementen
De in de gebouwen uitgeoefende hoofdactiviteit:
overige verenigingen.

VERZEKERDE BEDRAGEN

Gebouw(en): niet verzekerd.
Inhoud: volgens aangiftes evenementen.

De onderschrijvingsindex is ABEX 754.

De polis verleent dekking voor tenten, audio- en videomaterieel, tap-
installaties, koelwagens, generatoren, tafels en stoelen, zoals aangeduid
op het inschrijvingsformulier dat integrerend deel uitmaakt van de polis.
Dit formulier vermeldt de te verzekeren voorwerpen met hun respectieve
bedragen, de duur van de verzekering en de plaats van het evenement in
België. De voorsteller wordt eveneens vermeld.

De maximale duurtijd van het evenement bedraagt 8 dagen; minstens 10 dagen
voor het plaatsen van de tent dient de dekking aangevraagd te worden.
In de loop van het jaar dienen deze aanvragen doorgegeven te worden door
middel van het inschrijvingsformulier.

PREMIEVOET

Volgende premievoeten zijn van toepassing:

Tent : 9,50 °/°° + 9,9 °/°° taksen
Muziek- en lichtinstallaties : 3,00 °/°° + 9,9 % taksen
Tapinstallaties, koelwagens en generatoren : 2,10 °/°° + 9,9 % taksen
Tafels en stoelen : 0,80 °/°° + 15,75 % taksen

PREMIE

De premie zal berekend worden door de premievoet toe te passen op de
bedragen van de voorbije jaren ingestuurde inschrijvingsformulieren.
Op dit ogenblik gebeurt er nog geen aanrekening van premie; in de loop van
januari 2018 zal de eerste jaarlijkse afrekening gebeuren.

NADERE OMSCHRIJVING VAN DE VERZEKERDE GOEDEREN

Waarden

Het verzekerde bedrag is 3 141,67 EUR.
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Motorrijtuigen en hun aanhangwagens
De motorrijtuigen en hun aanhangwagens die deel uitmaken van het materieel,
zijn niet verzekerd in deze polis als deze motorrijtuigen een
cilinderinhoud hebben van meer dan 50 cc.

Specifieke inhoud
De goederen van de specifieke inhoud zijn verzekerd voor rekening van de
eigenaar.

1. Tent

Omschrijving:
TENTEN VOOR MAXIMUM 8 DAGEN.

Voor dit voorwerp geldt:
- is op de vermelde ligging verzekerd: zie aangiftes evenementen

Het verzekerde bedrag is terug te vinden in de aangiftes evenementen
U hebt zelf dit bedrag bepaald.

2. Audio - video
muziek- en lichtinstallaties in de tent of in een zaal

Omschrijving:
AUDIO VIDEO IN TENTEN OF IN ZAAL : MAXIMUM 8 DAGEN.

Voor deze set of groep van voorwerpen geldt:
- maakt deel uit van het los materieel
- is verzekerd op de vermelde ligging : zie aangiftes evenementen

Het verzekerde bedrag is vermeld in de aangiftes.
U hebt zelf dit bedrag bepaald.

3. tapinstallaties, koelwagens en generatoren : in de tent of in de
nabijheid van de tent

Omschrijving:
TAPINSTALLATIES, KOELWAGENS, GENERATOREN.

Voor deze set of groep van voorwerpen geldt:
- maakt deel uit van het los materieel
- is op de vermelde ligging verzekerd: zie aangiftes

Enkel de diefstal van de volledige machine is verzekerd. De diefstal van
onderdelen ervan wordt niet vergoed.

Het verzekerde bedrag is vermeld in de aangiftes.
U hebt zelf dit bedrag bepaald.
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4. Los materieel

Omschrijving:
TAFELS EN STOELEN IN MULTIRISICO in de tent

- is op de vermelde ligging verzekerd: zie aangiftes evenementen

Het verzekerde bedrag is vermeld in de aangiftes.
U hebt zelf dit bedrag bepaald.

GEKOZEN VERZEKERINGEN

Voor de waarden (standaard)

Multirisicoverzekering

Voor voorwerp 1 van de specifieke inhoud

'Alle risico's'-verzekering van de specifieke voorwerpen met uitsluiting
van de waarborg machinebreuk

Voor voorwerp 2 van de specifieke inhoud

'Alle risico's'-verzekering van de specifieke voorwerpen met uitsluiting
van de waarborg machinebreuk

Voor voorwerp 3 van de specifieke inhoud

'Alle risico's'-verzekering van de specifieke voorwerpen met uitsluiting
van de waarborg machinebreuk

Voor voorwerp 4 van de specifieke inhoud

Multirisicoverzekering.

NADERE OMSCHRIJVING VAN DE GEKOZEN VERZEKERINGEN

Multirisicoverzekering

Uit uw verklaringen blijkt dat het overstromingsrisico voor de gebouwen
beperkt is. Daarom worden de goederen in deze polis tegen overstroming en
het overlopen van openbare riolen verzekerd aan de ruimste voorwaarden en
aan de tarieven van de laagste risicoklasses.
Indien een verzekerd goed in een periode van vijf opeenvolgende jaren twee
maal wordt beschadigd door een overstroming of het overlopen van openbare
riolen, vervallen deze gunstige voorwaarden vanaf de eerstkomende
hoofdvervaldag na het schadegeval.

UITBREIDING ALGEMENE VOORWAARDEN

UITGEBREIDE NIEUWWAARDE
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Voor gebouwen en materieel verzekerd in nieuwwaarde beperken we bij
schade de aftrek van de slijtage tot het gedeelte dat de 30%
overschrijdt.

EXTRA VERZEKERD BEDRAG

Indien bedrijfsgebouwen verzekerd zijn is er een extra verzekerd bedrag
van 100.000 EUR (ABEX 694) op basis van een "absoluut eerste risico"
voorzien voor andere bouwwerken die bestemd zijn voor beroepsgebruik zoals
opritten, wegverhardingen, aangelegde parkeerterreinen. Voor land- en
tuinbouwbedrijven geldt dit ook voor sleufsilo's. Dit wil zeggen dat dit
bedrag tegelijk de vergoedingslimiet is.

AUTOMATISCHE VERZEKERING OP VERZEKERDE RISICOLIGGING

Deze verzekering geldt, zonder melding door de verzekeringnemer, ook
voor de uitbreidingen aan het gebouw of inhoud die de verzekerde bouwt,
verwerft of huurt op de in de bijzondere voorwaarden omschreven
risicoligging.
Deze automatische aanvulling geldt voor maximum 120 dagen na de
verwerving met als vergoedingsgrens 20% van het verzekerd bedrag, met
een maximum van 1 000 000 EUR.
De premie wordt bij aangifte verrekend vanaf de datum van de verwerving
van de uitbreiding.

AUTOMATISCHE VERZEKERING OP NIEUWE RISICOLIGGING

Deze verzekering geldt, zonder melding door de verzekeringnemer, ook
voor de uitbreidingen aan het gebouw of inhoud die de verzekerde bouwt,
verwerft of huurt op nieuwe risicoliggingen binnen België.
Deze automatische aanvulling geldt voor maximum 120 dagen na de
verwerving met als vergoedingsgrens 20% van het verzekerde bedrag, met
een maximum van 1 000 000 EUR.
De premie wordt bij aangifte verrekend vanaf de datum van de verwerving
van de uitbreiding.

UITBREIDING GOEDEREN BIJ DERDEN

De verzekering geldt buiten de verzekerde risicoligging eveneens bij
derden en gelieerde bedrijven. Deze uitbreiding is enkel verworven voor
de verzekerde waarborgen onder de multirisicoverzekering en bedraagt
maximaal 10% van het verzekerd bedrag inhoud. Deze verzekering geldt
niet voor voorwerpen die u verhuurt of uitleent.

ONS VERHAALRECHT OP AANNEMERS EN ONDERAANNEMERS BIJ WERKEN OP DE
VERZEKERDE RISICOLIGGING

De schade beneden 1 250 000 EUR verhalen we steeds op de aansprakelijke
aannemer of onderaannemer. Voor het gedeelte van de schade boven
1 250 000 EUR doen we afstand van verhaal in de mate dat de
aansprakelijke aannemer of onderaannemer daarvoor niet verzekerd is.
Deze afstand van verhaal geldt niet in het geval van opzet.
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Preventiemaatregelen tegen diefstal

GEVOLGEN VAN DE PREVENTIEMAATREGELEN TEGEN DIEFSTAL

Het niet-naleven van de hierna vermelde preventiemaatregelen tegen
diefstal geeft ons, tenzij expliciet anders vermeld, het recht om de
schadegevallen die hiervan het gevolg zijn, te weigeren.

DAG EN NACHT BEWAKING

Er is dag en nacht bewaking in de tent.

FRANCHISES

De franchise per schadegeval bedraagt 250,12 EUR.

Deze franchise is vastgesteld aan het indexcijfer der consumptieprijzen van
november 2016.

VERKLARINGEN

U heeft in de laatste 10 jaar vóór het sluiten van deze polis géén schade
door een overstroming of het overlopen van openbare riolen gehad. Er werd
daarvoor tijdens die periode ook geen beroep gedaan op het rampenfonds.
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JAARPREMIES

Vaste premies op jaarbasis berekend op basis van de premiebepalende
factoren en taksen die van toepassing zijn op de datum van uitwerking.

Premie(EUR)      Taks(EUR)

VERZEKERING VAN DE INHOUD
vanaf 01 01 2018                                     0,00           0,00
VERZEKERING SPECIFIEKE VOORWERPEN
vanaf 01 01 2018                                     0,00           0,00

Totale premie vanaf 01 01 2018: 0,00 EUR
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EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
_______________________________

Deze polis werd opgesteld op basis van volgende gegevens die de
verzekeringnemer meegedeeld heeft :

- Zijn er bepaalde gebouwen met gebreken, in verval, in afbraak
of bestemd tot afbraak?                                            NEEN

- Is er m.b.t. het voorgestelde risico 2 keer of meer schade
geweest in de laatste vijf jaar?                                   NEEN

Verandert één van de bovengenoemde omstandigheden, dan moet de
verzekeringnemer dat onmiddellijk meedelen aan de verzekeraar.
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WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN

Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

KBC Verzekeringen vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk.
We streven ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en
transparante manier te verwerken. Uitgebreide informatie vindt u in onze
privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over
de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken over u als (prospect- of
kandidaat-) verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde.

Om deze privacyverklaring actueel te kunnen houden, is geopteerd om deze
aan te bieden via onze website www.kbc.be/privacy. U kunt ook een papieren
versie bekomen bij uw verzekeringstussenpersoon of uw bankkantoor.

We raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen, omdat ze betrekking
heeft op uw rechten en wettelijke verplichtingen. De cliëntenrelatie met
ons heeft als gevolg dat vermoed wordt dat u de toestemming gaf, voor
zoveel als nodig, voor alle verwerkingen in deze privacyverklaring, inclu-
sief verwerkingen met het oog op direct marketing (benadering op uw maat).
Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens
verzamelen en verwerken, dan raden we u aan om de nodige stappen te onder-
nemen, bijvoorbeeld door dat kenbaar te maken via de voorziene kanalen.

Zeg neen tegen fraude

Om de solidariteit tussen de verzekerden te behouden en onnodige premie-
verhogingen te vermijden, treden wij actief op tegen fraude.
Verzekeringsfraude is een misdrijf en kan leiden tot strafrechtelijke
vervolging.

Klachtenregeling

Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet
tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement,
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. tel. 0800 620 84
(gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Komt u niet
tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman
van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector,
de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te
leiden.

Communicatie

De communicatie tussen u en KBC Verzekeringen kan verlopen in het
Nederlands, Frans of Duits. U kan steeds aangeven in welke van deze talen
de communicatie dient te gebeuren. U kan uw voorkeurtaal ten allen tijden
wijzigen bij uw verzekeringstussenpersoon.
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Zetel van de vennootschap

De maatschappelijke zetel van KBC Verzekeringen NV is gevestigd te:
Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België.
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De volgende algemene voorwaarden gelden in deze polis:

VERZEKERDE GOEDEREN versie  1 juli 2006
MULTIRISICOVERZEKERING versie 29 januari 2007
ALLE RISICO'S SPECIFIEKE VOORWERPEN versie 22 januari 2005
EXTRA WAARBORGEN versie  1 juli 2006
BIJ SCHADE versie 29 oktober 2007
ALGEMENE BEPALINGEN versie 13 mei 2013
VERKLARENDE WOORDENLIJST versie  1 juli 2006

U werd in kennis gesteld van de modaliteiten ervan en verklaart deze te aanvaarden.
Een kopie van de algemene voorwaarden kunt u altijd op eenvoudig verzoek ontvangen
met vermelding van het polisnummer als referte.


