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Gelieve de ingevulde vragenlijst te sturen naar de beheerssite van onze maatschappij of rechtstreeks naar de afdeling 
Business ervan (zie Inside AG Insurance/uw contacten)
Het gebruik van deze vragenlijst houdt geen enkele verbintenis tot onderschrijving noch voorlopige dekking  
in van de maatschappij.
Naam en rekeningnr makelaar:    

 Te verzekeren Partijen :
• Verzekeringnemer :  

   in de hoedanigheid van    bouwheer         aannemer               andere

naam : 

adres : 

• Bouwheer (indien de verzekeringnemer = “aannemer” of “andere”)    JA    NEEN  
   naam + adres:  

• Hoofdaannemer : 

   naam + adres: 

• Onderaannemers :   JA    NEEN  
• Architect :     JA    NEEN  
   naam + adres: 

• Studiebureau stabiliteit /grondonderzoek :    JA    NEEN  
• Veiligheidscoordinator :  JA    NEEN  
• Andere : 

 Omschrijving van het te verzekeren risico :
• Algemene beschrijving (soort gebouw, aantal verdiepingen, ruwbouw, afwerking,prefab of traditioneel, overspanning – rioleringswerk : 

diepte, afstand tot bewoning,...)

• Ligging van de werf: straat, nr

Postcode :  Gemeente 

• Waarde van de werken : ( inclusief erelonen architect/studiebureau) , incl. taksen (inbegrepen de door de bouwheer niet verhaalbare 

B.T.W.) :     EUR

• Duur van de werken :   maanden  (aanvangsdatum :  / / )

 Enkele bijzonderheden :
• Afbraakwerken vooraf en aansluitend aan de werken ?  JA    NEEN  
   Indien ja, moeten deze meeverzekerd worden ? JA    NEEN    
•    nieuwbouw         verbouwingswerken

   indien verbouwingswerken : met wijziging aan de draagstructuur van het gebouw ?  JA    NEEN  
   specifieer : 

• Aantal bovengrondse niveaus : 

• Aantal ondergrondse niveaus : 

• Is het gebouw aanpalend ?  JA    NEEN   
   indien ja, aan hoeveel zijden ?

 

Vragenlijst Alle bouwplaatsrisicos.
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• FUNDERING :   plaat of stroken    paalfundering   anders 

• Wordt er bronbemaling toegepast ?  JA    NEEN   
   zo ja : verplicht copie grondonderzoek overmaken ! 

     diepte bemaling?    m         grondwaterstand?    m

    retourbemaling voorzien?  JA    NEEN 

• Zijn er onderschoeiingswerken? JA    NEEN 

   zo ja : hoeveel meter/hoe diep?    m /   m        

   welke methode van grondkering? Secanspalen     JA    NEEN   
                                       Berlinerwand   JA    NEEN   
                            klassieke ondermetseling   JA    NEEN  
                             andere techniek :

• Zijn er schoringswerken? JA    NEEN 

   Specifieer:  

 
 Bij te voegen documenten :

-   situatieplan     grondplan       doorsnede

- Administratieve en technische lastenboek, en onder andere een  copie van het artikel ervan over de verzekeringen

- Grondonderzoek  

 Opties van dekking :
• Onderhoudsperiode :               JA    NEEN          

   zo ja : periode :       12 maand       24 maand    

• Bestaand Goed ( in geval van uitbreidings- of verbouwingswerken):   JA    NEEN  
   zo ja : gewenste maximumtussenkomst :  EUR.

   + verplicht een plaatsbeschrijving op tegenspraak vóór de aanvang van de werken op te maken !

• Faulty part (Gebrekkig gedeelte) :             JA    NEEN  
   zijnde beschadigingen aan het op te richten bouwwerk te wijten aan fout, een gebrek  in het ontwerp, in de bere  

   keningen of de plannen alsook een eigen gebrek in de materialen  

   zo ja : gewenste interventielimiet  :  EUR.

• Afdeling II : Aansprakelijkheid - dekking ?             JA    NEEN  
   zo ja, indien naburig gelegen goederen aanwezig zijn: verplicht een plaatsbeschrijving op tegenspraak vóór de aanvang van    

   de werken op te maken + bij de beëindiging van de werken, een proces-verbaal van vergelijking met deze plaatsbeschrijving  !

- BA  lichamelijke en stoffelijke schade samen 

   te verzekeren bedrag :  EUR.

- Burenhinder art  544 BW               JA    NEEN  
   te verzekeren bedrag :  EUR

- Schrapping van de uitsluiting van schade ten gevolge van trillingen , grondwaterverlaging ,verwijderen van steunen  

   ( art 7.2.1 )?                JA    NEEN  

 Inlichtingen over de verzekering BA - uitbating van de hoofdaannemer :
Naam van de verzekeraar : 

Contractnummer :  

Verzekerde maximumbedragen :  EUR
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