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ONDERNEMING

Schade aan werktuigen, 
werken en voorraden

Gebouwschade

Toevallige schade bij uitvoering contract

Verdediging tegen de eis van een derde

Conflict  met verzekeraar 
bedrijfsactiviteiten

Conflict met brandverzekeraar

Conflict met verzekeraar 
productaansprakelijkheid

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving

Opzoekingskosten

ONDERNEMER

Lichamelijke schade bij 
professionele activiteit

Lichamelijke schade 
meewerkende gezinsleden

Vervolging voor een strafgerecht

Tuchtprocedure

Conflict met verzekeraar 
gewaarborgd inkomen

• Een derde beschadigt bij graafwerken een electriciteitskabel. Uw bedrijf ligt de hele 
dag plat. De voorraden in uw koelruimtes worden ongeschikt voor verkoop.

• Bij infrastructuurwerken wordt uw lichtreclame beschadigd.

• De transporteur die bij u goederen moet ophalen, rijdt tegen de sectionale poort 
van uw magazijn. Deze poort moet volledig vervangen worden. 

• Bij de montage van een nieuwe machine, wordt een waterleiding beschadigd.  
Uw hele voorraad wordt ongeschikt voor verkoop. 

• U brengt onvrijwillig schade toe aan een derde. Hij dagvaardt u.  
Uw ba-verzekeraar verleent geen tussenkomst.

• Uw ba-verzekeraar weigert een schade omdat uw activiteit niet verzekerd zou zijn. U 
gaf nochtans de correcte NACE-code op.

• De expert van uw brandverzekeraar past na brand ten onrechte een  
sleetpercentage toe bij het vergoeden van het meubilair. 

• U heeft een waterleidingbreuk. Uw brandverzekeraar vergoedt u niet.  
Hij wrijft u een gebrekkig onderhoud aan. 

• Door een kortsluiting is er brand in uw kantoor. Uw brandverzekeraar weigert  
vergoeding voor uw computer omdat hij meent dat deze nog kan hersteld worden. 

• Uw bedrijf wordt een brand geteisterd. Uw brandverzekeraar talmt met de betaling 
van de herstelkosten.

• U wordt door uw klant gedagvaard. Uw verzekeraar productaansprakelijkheid  
weigert tussenkomst.

• Een naburig bedrijf plant afbraakwerken. U vreest voor schade aan uw 
bedrijfsgebouw. U laat een plaatsbeschrijving opmaken waaruit blijkt dat uw 
gebouw geen barsten of vochtproblemen heeft. Later zal dit document u toelaten 
om het oorzakelijk verband tussen de afbraakwerken en schade vlot aan te tonen.

• U meent een waterlek in uw bedrijfskeuken te hebben. Nadien blijkt het om 
opstijgend vocht te gaan. Uw brandverzekeraar weigert de opzoekingskosten te 
betalen.

• Er overkomt u een ongeval op de werf.

• Uw meewerkende partner raakt gekwetst tijdens het werk.

• Een klant raakt gewond op uw bedrijf. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en 
verwondingen.

• U oefent een vrij beroep uit en moet voor de tuchtraad verschijnen.

• Op het moment dat u bij een klant aanbelt, wordt u gebeten door de hond des 
huizes. Uw verzekeraar ‘gewaarborgd inkomen’ betwist de duur en de percentages 
van uw werkonbekwaamheid.
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Lichamelijke schade werknemer 
door schuld van een derde

Bedrijfsschade na lichamelijke schade 
van een werknemer

Conflict met een erkende 
beroepsorganisatie

• Een van uw werknemers steekt van op de werf de baan over om materiaal uit zijn 
bedrijfswagen te halen. Hij wordt aangereden.

• Uw werknemer loopt in zijn privéleven een letsel op door de fout van een derde. Hij 
is een maand arbeidsongeschikt. Als werkgever moet u zijn loon doorbetalen.

• Omwille van uw kritische houding wenst de vereniging u als lid uit te sluiten.
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