
      

 

 

 

BROCHURE  BOUWEN EN VERZEKEREN 
 

Een nieuw gebouw, een uitbreiding of een grondige renovatie  

      

 

Bouwheren zijn vaak te weinig geïnformeerd over de risico‟s die ze lopen tijdens nieuwbouw- en/of 

verbouwingswerken. Na toekenning van de bouwvergunning en met een financiering op zak kan de 

aannemer niet snel genoeg van start gaan. Nochtans loeren voor de bouwheer en alle andere 

bouwpartners heel wat risico‟s om de hoek! 

Tijdens de bouwfase kan het project getroffen worden door brand, storm, vandalisme, diefstal, 

montageongevallen, uitvoeringsfouten enz.   

Een noodgedwongen uitstel van de oplevering kan bijkomend  leiden tot een zwaar financieel verlies. 

Afbraakwerken, grondwaterverlaging, beschoeiingswerken, speciale funderingstechnieken vormen 

belangrijke risico voor schade aan aanpalende en naburige gebouwen. 

 

In overleg met uw architect en ingenieur biedt KBC Corporate Insurance u een uitgebreide 

risicoanalyse voor uw bouwproject. Op basis van die studie  adviseren we u en de ontwerpers over 

alle mogelijke preventiemaatregelen en verzekeringsoplossing die u ook in uw lastenboek kunt 

verwerken. 

 

Preventie 

KBC Corporate Insurance kiest resoluut voor een proactieve aanpak inzake brandveiligheid: 

voorkomen is beter dan genezen! Door reeds in de ontwerpfase hieraan de nodige aandacht te 

besteden, kunnen brandveilige maatregelen in de bouwfase goedkoper  worden uitgevoerd dan 

nadien bijkomend te plaatsen. U verhoogt de verzekerbaarheid van uw patrimonium waardoor uw 

onderneming minder onvoorziene risico‟s loopt. 

Ons team van ingenieurs bieden u : 

 een grondige analyse van het risico; 

 advies en begeleiding voor en tijdens het bouwproces; 



      

 advies omtrent de uitvoeringsmethodes in functie van onze risicoanalyse. Indien nodig 

kunnen alternatieve bouwmethodes worden voorgesteld die het risico op schade vermijden of 

beperken; 

 advies bij de keuze van de bouwmaterialen; 

 advies in brandvoorkoming en brandbestrijding; 

 een analyse van de lastenboeken op het vlak van verzekeringen. 

 

Verzekeringsoplossingen  

Aansluitend op de  risicoanalyse en preventiemaatregelen, kunnen de resterende risico‟s door een 

verzekering worden ingedekt: 

 tijdens het bouwproces:  een Alle Bouwplaatsrisico verzekering (ABR polis) 

 vanaf de ingebruikname :  een verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

KBC - polis Alle Bouwplaatsrisico’s 

 

Doelgroep  

 
De  ABR polis is bestemd voor bouwheren, aannemers, bouwpromotoren en 
verzekert ook alle andere bouwpartners die bij het bouwproject betrokken zijn  
zoals de architect, ingenieur en veiligheidscoördinator.  
U kunt de verzekering afsluiten voor : 

 gebouwen voor commerciële of sociale doeleinden ( 
appartementsgebouwen,  handelspanden, kantoorgebouwen, scholen,  
woon en zorgcentra, enz. ); 

 woningen waarvoor de “verzekering voor de bouwer” niet kan 

onderschreven worden (verzekerd bedrag > 950.520 euro (ABEX 730)) 

 industriële gebouwen ( bedrijfsgebouwen, opslagmagazijnen, enz.); 

 openbare werken ( onderhouds- en rioleringswerken, enz. ); 

 montage van productielijnen en machines. 

 
Structuur De polis bestaat uit drie verzekeringen: 

 de zaakverzekering 

 de aansprakelijkheidsverzekering, 

 de verzekering van het toekomstig financieel verlies 
 

Er zijn ook twee verzekerde periodes 

 de bouwperiode 

 de onderhoudsperiode 

 
Zaakverzekering Wat is verzekerd tijdens de bouwperiode ? 

 
Tijdens de bouwperiode verzekeren we de beschadiging van de bouwwerken 
of montagewerken zoals de ruwbouw, de afwerking  en de technieken alsook 
de montage van productielijnen met inbegrip van de te verwerken 
bouwmaterialen en –elementen. Diefstal is eveneens verzekerd. 
 
Wat is bijkomend verzekerbaar? 
 

 de beschadiging van de verzekerde goederen door ontwerp-, reken- en 
tekenfouten en het eigen gebrek van de materialen 

 schade aan het bestaande gebouw eigendom van de bouwheer 

 extra kosten zoals versneld vervoer, overuren, nachtwerk. 
  

Wat is verzekerd tijdens de onderhoudsperiode? 
 
Wij verzekeren het zogenaamde uitgebreid onderhoud. Dat is : 

 de beschadiging van het bouwwerk die vastgesteld wordt tijdens de 
onderhoudsperiode en veroorzaakt door de bouwwerken op de 
bouwplaats; 

 de beschadiging van het bouwwerk door de uitvoering van  werken in het 
kader van de voorlopige oplevering. 

Ontwerp- reken- en tekenfouten alsook het eigen gebrek van de materialen is 
tijdens de onderhoudsperiode niet meer verzekerd.  
 
Belangrijkste niet verzekerbare risico ‘s 
 

 werftoestellen, werfmaterieel en werfuitrusting; 

 niet-stoffelijke schade  zoals winst- en gebruiksderving, genotsderving  
esthetische of technische waardevermindering, onvoldoende kwaliteit of 
prestaties van de verzekerde goederen en alle niet-materiële schade van 
eender welke aard;  



      

 de extra kosten voor correcties, het aanbrengen van wijzigingen of 
verbeteringen naar aanleiding van een beschadiging van het bouwwerk; 

 tijdens de onderhoudsperiode : beschadiging door gebreken in de 
waterdichtheid, brand, ontploffing en rook en diefstal; 

 het niet volgen van de preventiemaatregelen die in de bijzondere 
voorwaarden zijn opgenomen; 

 schadegevallen door het niet naleven van de technische bepalingen van 
het lastenboek, normen en andere technische voorschriften. 
 

Verzekerde bedragen 
 
Het verzekerd bedrag omvat het totaal van alle aannemingsbedragen met 
inbegrip van de erelonen van architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, 
projectmanager en de niet recupereerbare btw. 
 

 
Aansprakelijkheids-
verzekering 

Deze verzekering  kan enkel onderschreven worden samen met de 
zaakverzekering.  
Voor de bouwheer betaalt de verzekering uit in eerste rang.  
Voor de andere verzekerden vult deze afdeling hun eigen verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid aan. 
 
Wat is verzekerbaar? 
 

 de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden volgens art. 1382-1386 
van het burgerlijk wetboek; 

 schade aan naburige gebouwen volgens art. 544 (burenhinder) van het 
burgerlijk wetboek; 

 de gekruiste aansprakelijkheid waarbij de verzekerden onderling als 
derden worden beschouwd. 
 

Wat is bijkomend verzekerbaar?  
 

 schade door trillingen, het verlagen van de grondwaterstand, het 
ontbreken, het wegnemen of het verzakken van steunen; 

 immateriële schade als gevolg van schade aan leidingen en kabels.  
 

Belangrijkste niet-verzekerbare risico’s 
 

 het niet volgen van de preventiemaatregelen die in de bijzondere 
voorwaarden zijn opgenomen; 

 schadegevallen door het niet naleven van de technische bepalingen van 
het lastenboek, normen en andere technische voorschriften; 

 gebrek aan preventiemaatregelen om de stabiliteit van naburige 
constructies te verzekeren; 

 Alle schade die verzekerbaar is in de zaakverzekering.  
 

Verzekerde bedragen 
 
De verzekerde bedragen worden in overleg bepaald volgens het risico van 
schade aan derden. 
 
 

Verzekering van het 
toekomstig 
financieel verlies 

De verzekering van het toekomstig financieel verlies vergoedt de 
bedrijfsschade en andere bijkomende kosten als gevolg van een onder de 
zaakverzekering verzekerd schadegeval dat een vertraging van de 
ingebruikname of oplevering voor gevolg heeft.  
 



      

Wat is verzekerbaar? 
 

 de gederfde verwachte bruto-huurinkomsten; 

 de te verwachte vaste kosten; 

 de intercalaire interesten. 
 

Belangrijkste niet verzekerbare risico’s 
 

 het toekomstig financieel verlies die het gevolg is van : 
- wijzigingen, aanvullingen of verbeteringen die werden aangebracht na 
een schadegeval 
- schade aan de goederen die de verzekerde reeds in gebruik genomen 
heeft; 

 boetes voor laattijdige voltooiing van het verzekerde werk, contractbreuk of 
om het even welke andere contractuele verplichtingen;  
 

Verzekerde bedragen en vergoedingsperiode 
 
De verzekerde bedragen en de vergoedingsperiode worden bepaald 
afhankelijk van de risico-evaluatie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

Polis Tienjarige Aansprakelijkheid - Soliten 

 

Doelgroep 
 

Ontwerpers, aannemers maar ook bouwpromotoren (volgens de wet Breyne) dragen 
een tienjarige aansprakelijkheid voor de stabiliteit en de bruikbaarheid van het gebouw. 
Bij een ernstig gebrek duurt het vaak jaren vooraleer de rechtbank de aansprakelijkheid 
van de bouwpartners kan vastleggen. Vonnissen  van meer dan tien jaar na de feiten 
zijn eerder de regel dan uitzondering. 
De verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid biedt de bouwheer en eigenaar(s) de 
garantie dat: 

 alle partijen, waaronder de ontwerpers, de studiebureaus,de aannemers en de 
onderaannemers verzekerd zijn. Zo vermijden we lange discussies over de 
verantwoordelijkheid; 

 hij een polis heeft die hem tien jaar lang een onvoorwaardelijke dekking geeft, ook al 
zou één van de partijen door bijvoorbeeld een faillissement niet meer bestaan. 
 

Afdeling B1 Deze afdeling verzekert de tienjarige aansprakelijkheid van de architect, het 
studiebureau, de aannemers, onderaannemers en de bouwpromotor voor materiële 
schade aan het bouwwerk. De gesloten ruwbouw (wind- en waterdicht) vormt de 
basisdekking van deze afdeling. 

 
Afdeling B2 Deze afdeling verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de architect, het 

studiebureau, de aannemers en de bouwpromotor tegenover derden als gevolg van een 
onder afdeling B1 vergoedbaar schadegeval. 
 

Afdeling B3 
 

Deze afdeling verzekert de materiële gevolgschade aan de afwerking, technische 
uitrusting en inhoud  als gevolg van een onder afdeling B1 vergoedbaar schadegeval.  
Daarnaast vergoedt de afdeling u als bouwheer en eigenaar voor alle immateriële 
gevolgschade, zoals huurderving, bedrijfsschade enz. 
 

Afdeling B4 
 

Deze afdeling kunt u als uitbreiding van de afdeling B1 afsluiten. Ze vergoedt de 
materiële schade aan de afwerking en de technische uitrusting (verwarming, ventilatie, 
airconditioning, sanitair, e.a.) door een gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid. 
Bijkomend kan ook de „non-performance‟ van de technische installaties in de polis laten 
opnemen. 
 

Dit moet u zeker 
weten 

KBC Corporate Insurance biedt deze verzekering aan in de pool SOLI-TEN. 
Om een verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid te kunnen afsluiten, moet het ontwerp 
en de uitvoering van uw project door een erkend controleorganisme gecontroleerd 
worden. 
Als bouwheer of bouwpromotor sluit u het best zelf de verzekering Tienjarige 
Aansprakelijkheid af.  Dan bent u zeker dat alle partijen erin opgenomen zijn. 
Hij heeft dan de zekerheid dat alle partijen erin opgenomen zijn.  
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