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Internal 

Attest 
 

 
KBC Verzekeringen NV met zetel te Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, verklaart dat de 
vermelde firma verzekerd is tegen het hierna vermelde risico onder polisnummer 28991030. 
 
 
Verzekeringnemer: UNIZO VZW 
   WILLEBROEKKAAI 37 
   1000 BRUSSEL 
 
Verzekerd risico: Activiteiten georganiseerd door UNIZO VZW, als organisatie van de 

zelfstandige ondernemers, en alle provinciale en lokale 
beroepswerkingen, ondernemersverenigingen van UNIZO VZW ongeacht 
hun rechtsvorm, met name evenementen om de zelfstandige ondernemer 
te ondersteunen/begeleiden en te promoten, o.a. organiseren van 
handelsbeurzen, info avonden, 'Dag van de klant', netwerkevenementen,..                                 

 
Verzekerde periode: 01/09/2021 – 01/09/2022 
 
Waarborgen:  Binnen de perken van algemene en bijzondere voorwaarden van de polis dekt deze 

verzekering: 
 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen voor schade 
veroorzaakt aan personen (d.w.z. de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels) en ten gevolge 
van schade aan goederen. 

 
Deze waarborg wordt verleend ten belope van : 
- 1.239.467,62 EUR per schadegeval voor de schade aan personen 
-    247.893,52 EUR per schadegeval voor de schade aan goederen 

 
In de mate dat het KB van 12/01/1984 op deze verzekering van toepassing is omdat de 
aansprakelijkheid, die de verzekerde oploopt deel uitmaakt van zijn privéleven, wordt de dekking 
verleend overeenkomstig de voorwaarden van dit besluit. 
De persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers die voor u vrijwilligerswerk verrichten , is 
verzekerd op basis van het KB van 12/01/1984 dat de minimale verzekeringsvoorwaarden bepaalt 
voor de aansprakelijkheidsverzekering in het privéleven. 
 
Waarborg Lichamelijke Ongevallen: 

- Overlijden: 5.000,00 EUR 
- Blijvende ongeschiktheid: 0,00 EUR 
- Tijdelijke ongeschiktheid: 0,00 EUR 
- Medische kosten: 10.000,00 EUR met eigen aandeel per verzekerde van 123,95 EUR 

 
Rechtsbijstand van de verzekerden overeenkomstig de algemene voorwaarden. 
 
 

Vriendelijke groeten, 
 

 
Jan Van Hove 
algemeen directeur 


