Verzekerde Kapitalen
B.V. Uitbating:
a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR
b. Stoffelijke schade:
250.000-EUR
Beroepsaansprakelijkheid – Reisagentschap (wettelijke waarborgen):
a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR per schadegeval en 250.000-EUR per reiziger
b. Stoffelijke schade:
250.000-EUR per schadegeval en 2.500-EUR per reiziger
c. Onstoffelijke schade: 250.000-EUR per schadegeval en 2.500-EUR per reiziger
De bedragen worden gekopeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen
(basisindex van februari 1995: 119,83).
Beroepsaansprakelijkheid – Verzekeringsbemiddelaar – Wet Cauwenberghs
(wettelijke waarborgen):
750.000-EUR per schadegeval en 2.500.000-EUR per verzekeringsjaar

Vrijstellingen
B.V. Uitbating, stoffelijke schade: 185-EUR
Beroepsaansprakelijkheid – Reisagentschap:
Stoffelijke en onstoffelijke schade: 10% met een minimum van 250-EUR en een maximum
van 1.250-EUR
Beroepsaansprakelijkheid – Wet Cauwenberghs: 625-EUR

Tarief
B.V. Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap en Wet Cauwenberghs:
0,020% op het zakencijfer reisorganisator
0,012% op het zakencijfer reisbemiddelaar
Minimumpremie: 213-EUR
* De premie nog te verhogen met de verzekeringstaks (momenteel 9,25%)
* Huidige brief maakt geen dekking uit. De dekking zal alleen effectief bestaan op het
ogenblik gespecifieerd in een door Allianz definitief afgeleverd dekkingsdocument.

NAAM VERZEKERINGSMAKELAAR: GARANTIEFONDS REIZEN O.V.V.
AGENTSCHAPNR :

VERZEKERINGSAANVRAAG BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
VOOR DE REISAGENTSCHAPPEN.

1. Firmanaam van de aanvrager :

2. Adres :

3. Oefent U deze activiteiten als reisorganisator?
JA

-

NEEN

Zo ja, hoeveel bedraagt het omzetcijfer?
Oefent U deze activiteiten als reisbemiddelaar?
JA

-

NEEN

Zo ja, hoeveel bedraagt het zakencijfer?

4. Hoeveel personen zijn er tewerkgesteld?
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5. Werd de beroepsaansprakelijkheid van de aanvrager verzekerd?
JA

-

NEEN



Indien ja, bij welke Maatschappij?



Welke is de vervaldag?



Als de verzekering beëindigd is, wanneer en waarom?

6. Is het bedrijf in het kader van zijn werkzaamheden al aansprakelijk gesteld?
JA

-

NEEN

Indien ja, wanneer, voor welk bedrag en om welke reden?

* Gelieve deze documenten, ingevuld en ondertekend, aan het Garantiefonds Reizen terug
te bezorgen. Per post: Metrologielaan 8 te 1130 Brussel, per fax: 02/240.68.08 of per
mail:makelaar@gfg.be
* De in deze aanvraag voorkomende verklaringen moeten dienen als basis voor het
verzekeringscontract en de ondertekenaar verklaart ze waar en oprecht.
Onderhavige aanvraag dient uitsluitend om de Maatschappij over de kenmerken van het te
verzekeren risico in te lichten en verbindt noch de aanvrager, noch de Maatschappij tot afsluiting
van het contract.
Alleen de polis of een dekkingsnota zal hun wederzijdse verbintenis vastleggen.

Opgemaakt te ...................................., op ................
Handtekening van de aanvrager:
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Bijzondere voorwaarden Beroepsaansprakelijkheid voor Reisorganisatoren
of Reisbemiddelaren

Artikel 1 : Begripsomschrijvingen :
a. Verzekeringnemer : de fysieke of rechtspersoon die het contract onderschrijft en waarvan de
hoedanigheid als reisorganisator of als reisbemiddelaar in de bijzondere voorwaarden wordt
aangeduid.
b. Contract tot reisorganisatie : de overeenkomst waarbij een persoon zich in eigen naam
jegens een andere verbindt, om tegen betaling van een totaalprijs, tenminste twee van de
volgende drie diensten :
1) vervoer
2) logies
3) andere niet met vervoer of logies verband houdende toeristische diensten die niet
bijkomstig zijn ten opzichte van het vervoer of het logies,
in een door hem en/of door een derde van tevoren georganiseerde combinatie te leveren,
voor zover de diensten een overnachting omhelzen of zich uitstrekken over een tijdspanne
van meer dan vierentwintig uur.
c. Contract tot reisbemiddeling : elke overeenkomst waarbij een persoon zich verbindt tot het
verstrekken aan een andere, tegen betaling van een prijs, hetzij van een contract tot
reisorganisatie, hetzij van een of meer afzonderlijke prestaties die enigerlei reis of verblijf
mogelijk maken.
d. Reisorganisator :
- elke persoon die als verkoper in de betekenis van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument de sub b
omschreven combinatie rechtstreeks of door bemiddeling van een reisbemiddelaar
verkoopt of ten verkoop aanbiedt ;
- elke reisbemiddelaar die optreedt voor een niet in BELGIE gevestigde
- reisorganisator.
e. Reisbemiddelaar : elke persoon die als verkoper in de betekenis van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument de
sub c bedoelde verbintenis aangaat.
f. Reiziger : elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis bedoeld sub b of c
ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor hem.

Artikel 2 : Voorwerp van de verzekering :
Het contract heeft als doel de verzekerden, binnen de hierna bepaalde grenzen, van waarborg te
voorzien tegen de geldelijke gevolgen van hun burgerlijke aansprakelijkheid zoals die voortvloeit
uit de artikels 17, 18 § 1 en 2, 19, 27 en 28 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het
contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 3 : Verzekeringsgebied :
De verzekering geldt voor schadegevallen waar ook ter wereld, op voorwaarde dat zij verband
houden met de werkzaamheid van een in BELGIE gevestigde bedrijfszetel.

Artikel 4 : Aanvullende waarborg :
In afwijking van punt e) van de hiernavolgende uitsluitingen wordt de verzekering uitgebreid tot de
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun hoedanigheid van bewaarnemers van
bagage, voor zover deze bagage zich niet langer dan 24 uren bevindt in de lokalen van
verzekerde, bijvoorbeeld in afwachting van een vervoermiddel ...
Blijven evenwel uitgesloten van deze uitbreiding : documenten, bankbiljetten, cheques, juwelen
en edelstenen, bont- en pelswerken, waardepapieren, kunstvoorwerpen, draagbare PC’s, gsm
toestellen, fototoestellen en camera’s .

Artikel 5 : Beperkingen :
a. Wanneer één van de prestaties die het voorwerp uitmaken van het reiscontract
onderworpen is aan een internationale overeenkomst, wordt de vergoeding ten laste van de
maatschappij beperkt tot deze die verschuldigd is uit hoofde van die overeenkomst.
b. Wanneer de reisorganisator niet zelf instaat voor de prestaties die in het reiscontract
begrepen zijn, wordt de vergoeding ten laste van de maatschappij voor de gevallen van
stoffelijke schade en genotsderving, beperkt tot hoogstens tweemaal de prijs van de reis.

Artikel 6 : Uitsluitingen :
Naast de uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden, blijven van de waarborg van het
contract uitgesloten :
a. De schade voortvloeiend uit verrichtingen die geen verband houden met de normale
werkzaamheden van reisorganisator en reisbemiddelaar of voortvloeiend uit verrichtingen die
verboden zijn krachtens de wetten, reglementen of gebruiken aangaande de uitoefening van
het beroep.
b. De schade voortvloeiend uit bijzondere verbintenissen wanneer deze verder reiken dan
diegene waartoe de verzekeringnemer wettelijk gehouden is.
c. De prestaties ten laste van de reisorganisator of reisbemiddelaar volgens de artikels 13 tot en
met 15 van de wet van 16 februari 1994, inzonderheid :
-

de herziening van de prijs van de reis;
de terugbetaling van alle door de reiziger gestorte sommen;
de terugbetaling van het prijsverschil voor de vervangende reis van mindere kwaliteit;
het supplement van de vervangende reis van betere kwaliteit, gratis aangeboden aan
de reiziger met het oog op de voortzetting van de reis;
- de bijkomende kosten gemaakt voor het ter beschikking stellen van gelijkwaardige
voertuigen;
- de kosten gemaakt voor hulp en bijstand van de reiziger in moeilijkheden.
d. De schade veroorzaakt aan de door de verzekerde gehuurde voorwerpen.

e. De schade veroorzaakt aan goederen en bagage van de reizigers, diefstal, verlies en
verdwijning van goederen en bagage onder voorbehoud van hetgeen vermeld wordt in artikel
4 hierboven.
f. De schade voortvloeiend uit de niet-uitvoering van de verbintenissen van de
verzekeringnemer als gevolg van zijn eigen financiële moeilijkheden.
g. De onderneming voor vervoer over land, zee of in de lucht.
Nochtans, indien op basis van de wet van 16 februari 1994 de verzekerde aansprakelijk
wordt geacht voor schade aan reizigers ingevolge het ter beschikking stellen van een
vervoermiddel door een onderaannemer van de verzekerde, blijft de waarborg aan deze
laatste verworven op voorwaarde dat uit de overeenkomst met de onderaannemer de
verplichting voor deze laatste blijkt om zich te verzekeren voor zijn burgerlijke
aansprakelijkheid tegenover de passagiers en dit overeenkomstig de nationale en
internationale wetten en bepalingen betreffende deze materie.
Bij gebrek aan dergelijke nationale wetten in het land waar het reiscontract ten uitvoering
wordt gebracht, dienen verzekerden te bewijzen dat zij onderhandeld hebben met
onderaannemers die een verzekeringscontract hebben onderschreven dat minstens voldoet
aan de Belgische wetgeving.

**************************************

