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Algemene contractinformatie
Activiteit onderneming :
LEERONDERNEMINGEN in het secundair onderwijs en STEP's (student enterprises) in het hoger
onderwijs
De Leeronderneming is een echte onderneming, opgericht en beheerd door de leerlingen. De
leerlingen kiezen het product of de dienst, binnen hun studierichting, en bouwen een onderneming
op gedurende het hele schooljaar. Zo ontwikkelen de leerlingen en studenten in de Leeronderneming
competenties voor het ondernemerschap en hun vakgebied. De Leeronderneming is gestoeld op het
model van een kleine zelfstandige of KMO. De leerlingen zoeken zelf leveranciers, maken de
boekhouding en organiseren regelmatig promotieacties. Ze kruipen als het ware in de huid van de
polyvalente ondernemer, waarbij elke leerling alle taken doorloopt, zoals een echte zelfstandige
ondernemer. De betrokken leerkrachten zijn de coaches. Een Leeronderneming kan de vorm
aannemen van een winkel op school, pop-up, webshop, foodtruck, ééndagsonderneming,
eventbureau, …
Deze polis voorziet dekking voor de leerondernemingen die beschreven staan in een lijst die wij
jaarlijks op vervaldag ontvangen.
De verzekerden zijn:
- Vrijwilligers
- Ouders
- Vrienden/Vriendinnen
- Leerkrachten van de school als helpende hand
De activiteiten van de leerondernemingen kunnen ook doorgaan in het weekend onder toezicht en
leiding van de school.

Algemene beschrijving van risico A: Bedrijfspolis aansprakelijkheid
Verzekerde bedragen
Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro.
Waarborgen
B.A. Uitbating: Lichamelijke schade
en B.A. Uitbating: Materiële schade
B.A. Uitbating: Vuur, brand, ontploffing
& rook
B.A. Uitbating: Milieuverontreiniging
B.A. Uitbating: Immateriële
gevolgschade
B.A. Uitbating: Zuiver immateriële
schade
B.A. na levering: Lichamelijke schade
en B.A. na levering: Materiële schade
B.A. na levering: Vuur, brand,
ontploffing & rook
B.A. na levering: Milieuverontreiniging
B.A. na levering: Immateriële
gevolgschade
Toevertrouwd goed: Toevertrouwd

Verzekerd bedrag
1 250 000,00
vermengd
250 000,00

Onderschrijvingsindex
Niet geïndexeerd

250 000,00
125 000,00

Niet geïndexeerd
Niet geïndexeerd

25 000,00

Niet geïndexeerd

1 250 000,00
vermengd
250 000,00

Niet geïndexeerd

250 000,00
125 000,00

Niet geïndexeerd
Niet geïndexeerd

12 500,00

Niet geïndexeerd
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Niet geïndexeerd

Niet geïndexeerd
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goed

Overzicht van de verzekerde waarborgen en aanvangsdata risico A:
Waarborgen
Rechtsbijstand
Aansprakelijkheid
B.A. Uitbating
B.A. na levering
Toevertrouwd goed

Vanaf
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020

B.A. Uitbating
Uw beroepsaansprakelijkheid is niet verzekerd. Dit betekent dat schade die het gevolg is van een
beroepsfout uitgesloten is, bijvoorbeeld schade door adviezen die u verleent of door begeleidingen
die u doet.
B.A. Uitbating - Huisdieren
Uw aansprakelijkheid voor schade door de huisdieren die toebehoren aan het verzekerde bedrijf, aan
zijn aangestelden of aan derden en die de werknemers van het verzekerde bedrijf, zoals de
huisbewaarders of leden van de toezichtsdienst, onder hun hoede kunnen houden tijdens hun dienst,
is in de waarborg begrepen.
B.A. Uitbating - Sociale diensten
Uw aansprakelijkheid voor schade door het verzekerde bedrijf, of door onder zijn toezicht staande
groeperingen, rechtstreeks of onrechtstreeks georganiseerde sociale diensten ten voordele van de
personeelsleden en familieleden, zelfs wanneer andere personen er toegang toe hebben (refters,
kantines, drankgelegenheden, enz....) is in de waarborg begrepen. Het risico van voedselvergiftiging is
eveneens gewaarborgd.
B.A. Uitbating - Andere activiteiten
Uw aansprakelijkheid voor schade door feestjes, ontspanningsvergaderingen, uitstapjes en reizen die
door het verzekerde bedrijf worden georganiseerd met uitsluiting van sportgebeurtenissen, is in de
waarborg begrepen. De persoonlijke aansprakelijkheid van de directieleden, organisatoren en
deelnemers die tot het personeel van het verzekerde bedrijf behoren, is in de waarborg begrepen.
B.A. Uitbating - Reclame activiteiten
Uw aansprakelijkheid voor schade door alle traditionele reclameactiviteiten in welke vorm zij ook
worden uitgeoefend, zoals deelname aan beurzen, markten en tentoonstellingen, is in de waarborg
begrepen.
B.A. Uitbating - Zuiver immateriële schade
Er is een specifieke vergoedingsgrens per schadegeval voor zuiver immateriële schade. Het
verzekerde bedrag voor de waarborg zuiver immateriële schade is inbegrepen in het verzekerde
bedrag voor de materiële schade van de waarborg B.A. Uitbating.
Onder zuiver immateriële schade wordt verstaan: schade die niet voortvloeit uit een letsel of uit de
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beschadiging van een goed waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld; deze immateriële schade moet
wel het gevolg zijn van een ongeval (dit is een plotselinge en voor u onverwachte gebeurtenis) en
mag geen verband houden met de uitvoering van een contract of met een financiële verrichting.
B.A. Uitbating - Milieuverontreiniging
Er is een specifieke vergoedingsgrens per schadegeval voor schade door milieuverontreiniging. Het
verzekerde bedrag voor de waarborg milieuverontreiniging is inbegrepen in het verzekerde bedrag
voor de materiële schade van de waarborg B.A. Uitbating.
B.A. Uitbating - Vuur, brand, ontploffing & rook
Er is een specifieke vergoedingsgrens per schadegeval voor schade door vuur, brand, ontploffing en
rook. Het verzekerde bedrag voor de waarborg vuur,brand, ontploffing en rook is inbegrepen in het
verzekerde bedrag voor de materiële schade van de waarborg B.A. Uitbating.
B.A. Uitbating - Immateriële gevolgschade
Er is een specifieke vergoedingsgrens per schadegeval voor immateriële gevolgschade. Het
verzekerde bedrag voor de waarborg immateriële gevolgschade is inbegrepen in het verzekerde
bedrag voor de materiële schade van de waarborg B.A. Uitbating.

B.A. na levering - Milieuverontreiniging
Er is een specifieke vergoedingsgrens per schadegeval voor schade door milieuverontreiniging. Het
verzekerde bedrag voor de waarborg milieuverontreiniging is inbegrepen in het verzekerde bedrag
voor de materiële schade van de waarborg B.A. na levering.
B.A. na levering - Vuur, brand, ontploffing & rook
Er is een specifieke vergoedingsgrens per schadegeval voor schade door vuur, brand, ontploffing en
rook. Het verzekerde bedrag voor de waarborg vuur,brand, ontploffing en rook is inbegrepen in het
verzekerde bedrag voor de materiële schade van de waarborg B.A. na levering.
B.A. na levering – Immateriële gevolgschade
Er is een specifieke vergoedingsgrens per schadegeval voor immateriële gevolgschade. Het
verzekerde bedrag voor de waarborg immateriële gevolgschade is inbegrepen in het verzekerde
bedrag voor de materiële schade van de waarborg B.A. na levering.
Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering
De totale waarborg per verzekeringsjaar bedraagt echter ten hoogste , ongeacht het aantal
schadegevallen die zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan.
Toevertrouwde goederen
In afwijking van artikel 2,a toevertrouwde goederen, van de algemene voorwaarden burgerrechtelijke
aansprakelijkheid exploitatie verzekeren wij uw aansprakelijkheid voor schade aan goederen die u
werden toevertrouwd om aan te werken of die in de uitvoering van dat werk gebruikt, behandeld of
verplaatst worden,gedurende de tijd dat u die goederen daadwerkelijk behandelt, herstelt of
bewerkt.
Blijft echter steeds uitgesloten:
- de schade aan initieel te installeren of te verwerken goederen, ongeacht wie er de eigenaar van is;
- de schade die het gevolg is van diefstal, verlies of verdwijning van de goederen;
- immateriële schade andere dan de genotsderving van het beschadigde goed;
- de schade aan gereedschappen en andere werktuigen;
- de winstmarge die u realiseert wanneer u de schade zelf herstelt.
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