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ARGUMENTATIE POLIS B-COVER BUILDING 
 
 
De polis B-Cover Building geeft u de mogelijkheid om ALLE risico’s in verband met het beheer en het 
bezit van appartementsgebouwen te verzekeren.  
 
Eén totaalpakket, op maat van de VME 
 

B-Cover heeft een uniek verzekeringspakket ontwikkeld dat een antwoord biedt op alle wettelijke of 
statutaire verplichtingen op verzekeringsvlak. Dit pakket kan op maat worden onderschreven, 
volgens de keuze van de Vereniging van Mede-eigenaars.  
 
Uitgebreide waarborgen 
 

Voor ieder risico werd er een verzekering B-Cover ontwikkeld waarbij wij u de meest uitgebreide 
waarborgen van de verzekeringsmarkt garanderen! 
 
Sterke punten van het pakket B-Cover Building 
 

Basisverzekering B-Cover Property (brand en aanverwante waarborgen)  
 

B-Cover Property biedt u een “All Risk-dekking”. Daardoor gaan we verder dan eender welke 
brandpolis op de Belgische verzekeringsmarkt. Denk aan: een plotse scheur in de gevel door werken 
in de buurt, belangrijke schade aan het gebouw of de lift door verhuisactiviteiten (ook indien de 
aansprakelijke niet gekend is!) … 
 
U geniet zonder bijpremie van de volgende uitbreidingen in onze brandpolis: 

o Bij een gedekt schadegeval wordt de schadevergoeding met 10% verhoogd om de 
syndicuskosten te vergoeden en dit met een maximum van 10.000 euro (ABEX 767) per 
schadegeval. Deze limiet wordt opgetrokken naar een maximum van 25.000 euro (ABEX 767) 
voor zover de kosten naar aanleiding van een gedekt schadegeval gemaakt zijn en waarbij 
het bewijs van de gemaakte kosten door de verzekerde wordt voorgelegd. 

o Is automatisch verworven: eerste risico dekking op het gebouw met afschaffing van de 
evenredigheidsregel. 

o Wanneer de waarde van het gebouw bepaald werd op basis van het taxatierooster van B-
Cover of door een voorafgaandelijke taxatie uitgevoerd door een erkende taxateur, geniet de 
verzekerde van een ‘onbeperkte dekking’ voor het gebouw ( nooit risico op 
onderverzekering!). 

 Deze dekking wordt uitgebreid met een ongelimiteerde dekking voor de privatieve 
verfraaiingen van de mede-eigenaars!  

o Gratis taxatie van het gebouw: 
 via een eenvoudig B-Cover taxatierooster voor gebouwen tot 7.500.000 euro (ABEX 

695); 
 door een extern taxatiebureau voor gebouwen van meer dan 7.500.000 euro (ABEX 

695). 
o Indien het gebouw op het moment van onderschrijving in opbouw is, wordt er 6 maanden 

gratis dekking verleend. 
o Wij voorzien een afstand van verhaal ten opzichte van:  

 mede-eigenaars: zowel fysische personen als rechtspersonen; 
 de aandeelhouders van vennootschappen-mede-eigenaars en hun familieleden; 
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 familieleden tot de 2e graad van: de fysische eigenaars en de aandeelhouders van 
vennootschappen die eigenaar zijn; 

 alle vennootschappen waarvan de mede-eigenaars (zowel fysische personen als 
rechtspersonen) voor minstens 50% aandeelhouder zijn; 

 tijdelijke huurders of gebruikers (duurtijd contract max. 6 maanden); 
 de huurders of gebruikers van het aangeduid gebouw voor zover de geregistreerde 

huurovereenkomst van de verhuurder ook een verzaking aan verhaal van de 
huurders tegen de mede-eigenaar/verhuurder en de VME vermeldt. 

o De gemeenschappelijke inhoud die toebehoort aan de VME is gratis verzekerd tot een 
bedrag van 15.000 euro (ABEX 767). 

 
Enkele bijzondere dekkingen: 

o Waterschade 
Is ook verzekerd: waterinsijpeling via gevels of terrassen; bij herstelling van een dak: de 
vergoeding van kosten voor het verwijderen en terugplaatsen van voorwerpen of materialen 
die zich op de waterdichte bekleding van een dak bevinden (bv. bankirai…); schade aan de 
radiatoren of leidingen die aan de oorsprong van het schadegeval liggen; terugbetaling van 
opzoekingskosten m.b.t. de ingewerkte of ondergrondse water- of verwarmingsinstallatie en 
dit zelfs als er nog geen schade is.   

o Is gedekt in de B-Cover-polis: beschadiging van het gebouw door dieven, vandalisme, en 
graffiti. 

o De dekking ‘storm en hagelschade’ wordt uitgebreid tot schade aan dakgoten, afvoerbuizen, 
luiken en gevelbekleding in niet-lichte materialen, schotelantennes en zonnetenten, 
afsluitingen en hagen. 

o De dekking ‘aanraking gebouw’ wordt uitgebreid tot schade door vallen van bomen, kranen 
of andere hijstoestellen… ook indien niet ten gevolge van een storm. 

o Bij ‘glasbreuk’ is eveneens gewaarborgd: schade aan sanitaire installaties, vitrokeramische of 
inductie kookplaten, ondoorzichtig worden van isolerend glas (zelfs indien onder waarborg 
fabrikant) ongeacht ouderdom. 

o Is eveneens gedekt: 
 Een garage gehuurd door de verzekerde en gelegen op een ander adres dan het 

verzekerde hoofdgebouw. 
 De waarborg machinebreuk geeft dekking voor een mechanische interne breuk aan 

liften, verwarmings- of koelinstallaties. 
 Ongewilde verbeteringen na schade (bv. ten gevolge van nieuwe wettelijke 

isolatienormen, bent u verplicht om beschadigde materialen te vervangen door 
betere en duurdere materialen om te beantwoorden aan nieuwe normen). 

 Bijkomende kosten ten gevolge van regels van ruimtelijke ordening. 
 De gevolgschade van een gewaarborgd schadegeval met kosten voor de heraanleg 

van de tuin, begroeide daken en daktuinen, zelfs wanneer er geen schade is aan het 
gebouw. 

 Diefstal van delen of onderdelen van het gebouw (bv. koperen afvoerbuizen, 
zonnepanelen) en schade aan onroerende goederen ten gevolge van een diefstal of 
poging tot diefstal, ook wanneer het pand niet bewoond is. 

 Opzettelijke feiten begaan door één van de mede-eigenaars zijn niet uitgesloten. 
 



 

B-Cover NV    MC-SQUARE Offices  Leonardo Da Vincilaan 19   1831 Diegem     
T +32 (0)2 704 49 70   F +32 (0)2 706 24 01   E info@b-cover.be  www.b-cover.be 

FSMA 103584 A   RPR Brussel 0895.369.287  BNP Paribas Fortis BE59 0015 3950 9026 GEBA BE BB    

 

Wanneer het appartementsgebouw verzekerd is bij B-Cover, kan elke mede-eigenaar of huurder een 
persoonlijke brandverzekering voor zijn inhoud afsluiten en dit aan dezelfde condities met als 
bijkomend voordeel: afschaffing van de vrijstelling wanneer de schade samenvalt met schade aan 
het gebouw. Bovendien kunnen zij genieten van uiterst competitieve tarieven. Voor verdere 
toelichting verwijzen wij naar onze flyers: 

o B-Cover Home (voor de bewoners) 
o B-Cover Business (voor uitbaters van handelszaken) 

  
Keuzeverzekering B-Cover Liability (burgerlijke aansprakelijkheid) 
 

B-Cover Liability verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van de VME, de individuele mede-
eigenaars, de leden van de raad van mede-eigendom, de commissaris van de rekeningen en alle 
aangestelden van de VME. 
 
De statuten van een appartementsgebouw in mede-eigendom verplichten doorgaans om deze 
verzekering af te sluiten!  
 
Is eveneens verzekerd: 

o schade aan toevertrouwde of gehuurde goederen; 
o juridische bijstand voor terugvordering van schade veroorzaakt door derden; 
o schade die de verzekerden aan elkaar berokkenen (verzekerden zijn ‘onderling derden’). 

 
Keuzeverzekering B-Cover Profession (beroepsaansprakelijkheid) 
 

Deze verzekering beschermt de niet-professionele syndicus (wettelijk verplicht!), de leden van de 
raad van mede-eigendom, de commissaris van de rekeningen en de VME tegen vervolgingen ten 
gevolgen van een beroepsfout (artikels 1991-1997 B.W.; in het bijzonder artikel 1992 lid 1) 
overeenkomstig art. 1984 ev. B.W.). 
 
Keuzeverzekering B-Cover Assistant (lichamelijke ongevallen helpers) 
 

B-Cover Assistant vergoedt de medische kosten, het loonverlies, de blijvende invaliditeit of het 
overlijden als gevolg van een ongeval van een niet-RSZ-ingeschreven slachtoffer wanneer deze een 
taak uitvoert voor rekening van de VME. 
 
Keuzeverzekering B-Cover Workman (arbeidsongevallen RSZ-plichtig personeel) 
 

B-Cover Workman vergoedt iedere RSZ-ingeschreven tewerkgestelde overeenkomstig de wet op 
arbeidsongevallen dd. 10.04.1971 
 
Keuzeverzekering B-Cover Legal (Compact) (rechtsbijstand) 
 

B-Cover Legal Compact (basisformule) 
 

De basisformule B-Cover Legal Compact verleent tussenkomst voor: 
o contractuele geschillen met de brandverzekeraar; 
o bijkomende expertisekosten na schade; 
o betaling van kosten voor het opzoeken van de oorzaak van een schadegeval; 
o het verhaal van schade aan het gebouw, berokkend door derden; 
o de strafrechtelijke verdediging van één van de mede-eigenaars of van de VME; 
o de betaling van de familiale vrijstelling bij schade veroorzaakt door een derde; 
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o de betaling van een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij aanvang van 
naburige bouwwerken. 

 
B-Cover Legal (uitgebreide formule) 
 

Deze uitgebreide verzekering rechtsbijstand komt tussen voor alle geschillen (ook contractuele 
geschillen!) behalve geschillen met bouwheer, aannemer of architect (bv. geschillen m.b.t. slecht 
uitgevoerde werken, invorderingen op wanbetalers …). 


