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BIJZONDERE VOORWAARDEN

Ethias verzekert, tegen de hierbijgevoegde gemeenschappelijke en speciale
voorwaarden ten voordele van de :

 Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

  handelend voor rekening van wie het kan aanbelangen, de hierna vermelde
kapitalen.

 I. DOEL VAN DE VERZEKERING

  1. Deze polis, beheerd door de Provincie Antwerpen  heeft tot doel
de aansprakelijkheid te verzekeren die zou ten laste vallen van
groeperingen, verenigingen, instituten, instellingen of personen
die van de Provincie Antwerpen  toelating hebben het:
- Provinciehuis, Elisabethlei 22-24
- Provinciaal Veiligheidsinstituut - Koningin Fabiolazaal - te
Antwerpen, Jezusstraat 28

- Kasteel d'Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9 te 2880 Hingene
- Fotomuseum, Waalse Kaai 47 te 2000 Antwerpen
- Modemuseum, Nationalestraat 28 te 2000 Antwerpen
te gebruiken, voor materiële schade voortkomend van brand of
ontploffing en waterschade, veroorzaakt tijdens de organisatie
in deze gebouwen van verschillende manifestaties, zoals : bals,
fancy-fairs, the-dansants, banketten, vergaderingen, avondmalen,
kaart- of andere wedstrijden, sportontmoetingen, concerten, ...

2. Deze schade is gedekt zowel ten opzichte van de Provincie
Antwerpen, op basis van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek
over de aansprakelijkheid van de huurder inzake brand, als ten
opzichte van derden ingevolge artikels 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk Wetboek.

3. Is gedekt, de schade veroorzaakt zowel aan de gebouwen en/of ge-
deelten van gebouwen als aan hun inhoud.

4. De verzekering wordt uitgebreid ten voordele van de aangestelden,
de organen of medewerkers van de begunstigden van deze verzekering,
vermeld onder paragraaf 1 hiervoor.
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 II. SPECIALE BEPALINGEN

  1. De waarborg van deze polis is verworven, zowel gedurende de duur
van de eigenlijke manifestatie, als gedurende de voorbereiding en
het terug in orde brengen van de gebruikte lokalen.

2. Artikel 14 van de algemene voorwaarden blijft van toepassing, maar
het is wel te verstaan dat Ethias verzaakt aan alle verhaal tegen
de begunstigden van de verzekering, die vermeld zijn onder I.
paragraaf 1 en 4 hiervoor.

 III. VERZEKERDE KAPITALEN EN WAARBORGEN

  De schadevergoeding wordt, zonder toepassing van de evenredigheids-
regel, beperkt tot de hiernavermelde kapitalen :

AFDELING 1 - BRAND
──────────────────
Huur- en/of gebruikersgevaar van gebouwen of gedeelten
van gebouwen en hun inhoud 1.239.467,62 EUR

AFDELING 3 - WATERSCHADE gewaarborgd
────────────────────────

RECHTSBIJSTAND gewaarborgd
──────────────

────────────────
 1.239.467,62 EUR

IV. BEDRAG VAN DE PREMIE

  De premie wordt, per ingebruikname, en voor elk risico afzonderlijk,
als volgt vastgesteld :

Duur van de ingebruikname Premie Taksen TOTAAL
1 dag 9,91 EUR + 0,64 EUR = 10,55 EUR
2 dagen 12,89 EUR + 0,84 EUR = 13,73 EUR
3 - 4 dagen 15,81 EUR + 1,02 EUR = 16,83 EUR
5 tot 8 dagen 18,84 EUR + 1,21 EUR = 20,05 EUR
9 tot 31 dagen 21,81 EUR + 1,41 EUR = 23,22 EUR
32 tot 62 dagen 23,50 EUR + 1,54 EUR = 25,04 EUR
63 dagen tot 6 maanden 29,74 EUR + 1,93 EUR = 31,67 EUR
6 maanden + 1 dag tot 1 jaar 39,66 EUR + 2,58 EUR = 42,24 EUR

Onder "duur van ingebruikname" wordt het aantal dagen verstaan dat
de manifestatie zelf in beslag neemt, dus zonder de dagen nodig voor
de voorbereiding en het terug in orde brengen der lokalen.
Er wordt nader bepaald dat wanneer de ingebruikname van deze gebouwen
over een termijn van niet opeenvolgende dagen verspreid is, de
effectieve gebruiksdagen samengeteld worden voor de berekening van de
premie.
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 V. BETALINGSPLICHTIGEN

  De beheerders, verantwoordelijken, organisatoren, die toelating tot
het gebruik van de lokalen krijgen.

 VI. BETALING VAN DE PREMIE

  De verantwoordelijken van de organisatoren, die toelating krijgen de
verzekerde gebouwen te gebruiken, moeten aan Ethias, het bedrag van de
te betalen premie storten minstens 15 dagen voor de datum voorzien
voor de ingebruikname op rekening nr. 091-0035530-57 van Ethias met
vermelding van polis nr. 38.011.130.

De nodige inlichtingen zoals benaming van de organiserende vereniging,
benaming van het ingebruikgenomen gebouw, datum of periode van
ingebruikname, aard van de manifestatie evenals naam, adres en
bankrekeningnummer van de verantwoordelijke dienen VOORAF door middel
van een antwoordbrief aan Ethias meegedeeld te worden.
De verantwoordelijke vermeldt op het overschrijvings- of stortings-
formulier, bestemd voor Ethias, de datum van verzending van de
antwoordbrief.

Aldus tussen partijen overeengekomen om te goeder trouw te worden
uitgevoerd.

In tweevoud opgesteld te Hasselt, op 07 april 2009

De verzekerde, Voor Ethias,
Voor het Directiecomité,
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  Datum Ethias
Dienst 'Boekhouding'
Prins-Bischopssingel 73

3500 Hasselt

 Brandverzekering - Polis nr. 38.011.130
  Ingebruikname van :

- het Provinciehuis, Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen (1)
- het Provinciaal Veiligheidsinstituut - Koningin Fabiolazaal - te
Antwerpen, Jezusstraat 28 (1)

- Kasteel d'Ursel, Wolfgang d'Urselstraat 9 te 2880 Hingene (1)
- Fotomuseum, Waalse Kaai 47 te 2000 Antwerpen (1)
- Modemuseum, Nationalestraat 28 te 2000 Antwerpen (1)

 (1) doorhalen wat niet past

  Hierbij delen wij u mee dat de hiernavermelde activiteit verzekerd dient
te worden door vermelde polissen.

Benaming van de particulier, vereniging, groepering toegelaten om het
vermelde gebouw in gebruik te nemen :

...........................................................................

...........................................................................

Naam, Adres en Bankrekeningnummer van de verantwoordelijke of de
organisator

...........................................................................

...........................................................................

Aard van de manifestatie/activiteit : .....................................
...........................................................................

Datum (data) van ingebruikname : ..........................................
OF

Maximum aantal gebruiksdagen gedurende de periode

van...................tot.....................=...................dagen
(maximum één jaar)

Premie volgens polis nr. 38.011.130 : ..............EUR

De verzekeringsnemer heeft de organisator verplicht voornoemd bedrag voor
de manifestatie of de eerste activiteit te storten op rekening nr.
091-0035530-57 van Ethias, met vermelding van het polisnummer. 38.011.130.

De Afgevaardigde
(handtekening)
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