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1. KENMERKEN VAN HET CONTRACT

1.1 DEFINITIES 

1.1.1 DE VERZEKERINGNEMER  

De persoon die het verzekeringscontract afsluit. Er kunnen verschillende verzekeringnemers zijn.  

1.1.2 DE VERZEKERDE 

De verzekeringnemer en/of elke persoon voor wie de verzekeraar fondsen zal moeten uitbetalen ter voltooiing van het 
gebouw of ter terugbetaling van de kopers en gehouden zal zijn tot een voltooiingswaarborg in de zin van artikel 12, alinea 
2 van het Koninklijk Besluit van 21 oktober 1971 houdende de uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot de regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (hierna: ‘KB van 21 oktober 1971’). 

1.1.3 DE BORG  

Elke natuurlijke of rechtspersoon, anders dan de verzekeraar, die zich solidair en ondeelbaar borg stelt voor de 
verzekeringnemer ten aanzien van de verzekeraar.  

1.1.4 EUROCAUTION BENELUX NV  

De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Eurocaution Benelux,  verzekeringsmakelaar, erkend door het 
Commissariaat van Verzekeringen (Boulevard Joseph II, 7, L-1840 Luxembourg) in het Groothertogdom Luxemburg, 
toegelaten door de FSMA (Congreslaan 12-14, 1000 Brussel) om op de Belgische markt actief te zijn in het kader van de 
vrije dienstverrichting, en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer 
B169101. De maatschappelijke zetel is gevestigd te L-8070 Bertrange, 7, Rue des Mérovingiens. 

1.1.5 DE VERZEKERAAR  

De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht BUILDERS DIRECT met maatschappelijke zetel gevestigd in het 
Groothertogdom Luxemburg te L-8414 Steinfort, 8D Rue Collart, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister 
van Luxemburg onder het nummer B175694 en toegelaten door de FSMA (Congreslaan 12-14, 1000 Brussel) om in België 
haar activiteiten te beoefenen in het kader van de vrije dienstverrichting.  

Binnen de beperkingen van de waarborg die uit hoofde van het verzekeringscontract wordt verleend, is de verzekeraar de 
partij die zich borg stelt. 

Het rapport over de solvabiliteit en de financiële situatie van de verzekeraar, zoals bedoeld in artikel 82 van de Luxemburgse 
wet van 7 december 2015 betreffende de verzekeringssector, kan op eenvoudig schriftelijk verzoek van de verzekeraar 
worden verkregen. 

1.1.6 DE KOPERS  

De begunstigden van het verzekeringscontract.  

1.1.7 HET VERZEKERINGSCONTRACT 

De borgverzekering van voltooiing die de verzekeringnemer heeft afgesloten, bestaat uit het verzekeringsvoorstel, de 
bijzondere voorwaarden, deze algemene voorwaarden en het certificaat van borgverzekering van voltooiing.  
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1.1.8 DE VERKOOP 

De overeenkomst voor verkoop in de staat van toekomstige voltooiing, afgesloten middels een authentieke akte. De 
authentieke akte beschrijft het gebouw dat voorwerp is van de borgverzekering van voltooiing en de modaliteiten van de 
aankoop ervan. 

1.1.9 HET GEBOUW 

Het goed dat in staat van toekomstige voltooiing aan de kopers wordt verkocht.  

1.1.10 DE VERKOPER 

De persoon die het gebouw aan de kopers verkoopt in de staat van toekomstige voltooiing, zoals beschreven in het 
certificaat van de borgverzekering van voltooiing.  

1.1.11 DE VOLTOOIING VAN EEN FASE 

De voltooiing van een fase komt overeen met de volledige realisatie van een fase of stap in de bouw van het gebouw, zoals 
omschreven in de verkoopdocumenten. Deze voltooiing wordt naar behoren vastgesteld en bevestigd door de architect of 
door enige andere vennootschap die daartoe is gemachtigd door de Verzekeraar.  

1.1.12 DE VOLTOOIING VAN HET GEBOUW  

Het Gebouw zal als ‘voltooid’ worden beschouwd vanaf het moment dat de werken en elementen die essentieel zijn voor 
het gebruik van het gebouw waarop de verkoopovereenkomst van toepassing is, uitgevoerd resp. geïnstalleerd zijn 
conform de bestemming ervan. Voor de beoordeling van deze voltooiing worden de afwijkingen ten opzichte van de 
bedingen van de verkoopovereenkomst, voor zover deze niet substantieel zijn, niet in overweging genomen, noch 
gebreken die de bovengenoemde bouwwerken of elementen niet ongeschikt maken voor het gebruik ervan. Het Gebouw 
zal dus als voltooid worden beschouwd zodra het bewoonbaar is, zelf bij aanwezigheid van voorbehouden, indien deze 
niet substantieel zijn en het gebruik en bewoning niet verhinderen. 

De voltooiing kan ofwel naar behoren tegensprekelijk vastgesteld worden tussen partijen ofwel door een gerechtelijke 
beslissing.  

1.1.13 SCHADEGEVAL 

Een beroep op de borgverzekering van voltooiing, geformuleerd door één of meerdere Kopers in geval van in gebreke 
blijven van de verkoper, zoals omschreven in artikel 1.1.14, met dien verstande dat de waarborg verworven blijft in geval 
van beroep binnen de zes maanden na de vaststelling van de wanprestatie.  

1.1.14 IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE VERKOPER 

De situatie, minnelijk vastgesteld tussen de verkoper en de kopers of middels een in kracht van gewijsde gegane 
gerechtelijke beslissing, ten gevolge waarvan de verkoper in materieel, financieel of juridisch opzicht niet in staat is om de 
voltooiing van de werken aan het in staat van toekomstige voltooiing verkochte gebouw te realiseren. 

1.1.15 DE VOLTOOIINGSWAARBORG 

De waarborg die de verzekeraar ten gunste van de kopers heeft verleend, vastgesteld door het certificaat van 
borgverzekering van voltooiing. 

1.1.16 DE PREMIE  

De premie is de som die de verzekeringnemer aan de verzekeraar betaalt, via EuroCaution Benelux SA, als vergoeding voor 
zijn verplichting als borg die de voltooiingswaarborg biedt.  
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1.2 DOCUMENTEN VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT 

1.2.1 HET VERZEKERINGSVOORSTEL  

Dit is een formulier met bijlagen bedoeld om de verzekeraar in te lichten over het te verzekeren risico. Hierin staan alle 
kenmerken van het risico, opgegeven door de verzekeringnemer. Door zijn handtekening erkent de verzekeringnemer dat 
hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden bij het verzekeringscontract en dat hij deze voorwaarden 
aanvaardt. 

1.2.2 DE BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Deze bevatten informatie betreffende de tussenkomende partijen in het verzekeringscontract, het voorwerp van het 
verzekeringscontract en de bijzondere verbintenissen die niet beschreven zijn in, of afwijken van, de algemene 
voorwaarden.  

1.2.3 DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Het betreft onderhavig document. Behoudens afwijking in de bijzondere voorwaarden, regelen de algemene voorwaarden 
de contractuele relatie tussen de verschillende partijen bij de verzekeringsovereenkomst en de verbintenissen van de 
verzekeraar met betrekking tot de voltooiingswaarborg.  

1.2.4 HET CERTIFICAAT VAN DE BORGVERZEKERING VAN VOLTOOIING 

Het certificaat van de borgverzekering van voltooiing is het document van de verzekeraar dat de begunstigden van de 
verzekeringsovereekomst omschrijft, evenals hun rechten tegenover de verzekeraar. Als authentiek geldt enkel de 
informatie die wordt hernomen op het origineel van het certificaat van de borgverzekering van voltooiing en de bijlagen 
ondertekend door EuroCaution Benelux SA voor rekening van de verzekeraar, door de verzekeringnemer en door de kopers, 
door de notaris gehecht aan de verkoopakte van het gebouw dat in toekomstige staat van voltooiing wordt verkocht. 

1.3 HET VOORWERP VAN DE VERZEKERING 

1.3.1 PRINCIPE  

Indien de verkoper in gebreke blijft, verbindt de verzekeraar zich ertoe om de sommen te betalen die noodzakelijk zijn om 
het gebouw te voltooien, conform de documenten gevoegd bij het certificaat van de borgverzekering van voltooiing.  

1.3.2 BEPERKINGEN  

De verzekeringsovereenkomst bevat geen verbintenis van de verzekeraar betreffende de termijn waarbinnen het gebouw 
voltooid zal zijn. Worden uitgesloten van de verzekeringsdekking: (i) de noodzakelijke kosten voor het onderhoud en 
beheer van het gebouw, (ii) de sancties of vergoedingen voor vertragingen die door de verkoper verschuldigd zouden 
kunnen zijn.  

De verzekeraar zal niet instaan voor de verbintenissen van de aannemer of van de borg met betrekking tot 
constructiefouten.  

De prestatie geleverd door de verzekeraar dekt enkel de betaalde hoofdsom en niet de interesten.  

1.4 INWERKINGTREDING VAN DE VERZEKERINGSDEKKING  
De verzekeringsdekking wordt van kracht nadat de volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn: 

§ ondertekening van de bijzondere voorwaarden;
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§ ontvangst door EuroCaution Benelux SA van de betaling van de eerste premie;

§ overhandiging van het origineel certificaat van de borgverzekering van voltooiing aan de notaris en/of aan de 
kopers. 

1.5 DUUR EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT 

1.5.1 DUUR  

Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor de duur bepaald in de bijzondere voorwaarden.  

1.5.2 OPZEGGING DOOR DE VERZEKERINGNEMER  

De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om het verzekeringscontract elk jaar op de verjaardag van het contract op te 
zeggen. Daartoe moet de verzekeringnemer zijn voornemen kenbaar maken per aangetekende brief, per 
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 

Niettegenstaande de opzegging van de verzekeringsovereenkomst blijft de garantie die op grond van de 
verzekeringsovereenkomst vóór de datum van opzegging is verleend, verworven . Om deze reden moet de 
verzekeringnemer, indien hij de verzekering opzegt: 

§ ofwel de verzekeraar vóór het einde van het verzekeringscontract vrijstellen van diens verplichtingen ten 
opzichte van de kopers; 

§ ofwel de waarde van het geheel van verplichtingen van de door de verzekeraar verleende borg op een 
derdenrekening van de verzekeraar of van EuroCaution Benelux SA consigneren teneinde de verzekeraar in geval
van beroep op de borg door de kopers te waarborgen. 

1.5.3 OPZEGGING DOOR DE VERZEKERAAR  

De verzekeraar kan het contract opzeggen: 

§ ten gevolge van een schadegeval;

§ in geval van een wijziging in de wet- of regelgeving die de omvang van de garantie kan beïnvloeden;

§ in geval van een verzwaring van het risico;

§ in geval van niet-betaling van de premie; 

§ overeenkomstig artikelen 69 tot 71 van de Belgische wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Niettegenstaande de opzegging van de verzekeringsovereenkomst blijft de waarborg die op grond van de 
verzekeringsovereenkomst vóór de datum van opzegging is verleend, verworven.. De door de verzekeringnemer gegeven 
garanties om de verzekeraar te waarborgen, verworven op de dag van de opzeg, blijven behouden, behoudens het recht 
van de verzekeringnemer om de waarde van de waarborgverplichtingen verleend door de verzekeraar te consigneren op 
een derdenrekening van de verzekeraar of van EuroCaution Benelux SA teneinde de verzekeraar te waarborgen in geval 
van beroep op de waarborg door de kopers.  

1.6 CORRESPONDENTIE  
1.6.1 Elke correspondentie gerelateerd aan de uitvoering van het verzekeringscontract moet geadresseerd worden aan 
EuroCaution Benelux SA. Correspondentie kan verzonden worden: 

§ Per brief: L-8070 Bertrange, 7, Rue des Mérovingiens, Groothertogdom Luxemburg;

§ Per mail: info@eurocaution-benelux.com;
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§ Via het online formulier op www.eurocaution-benelux.eu.

,.  

De verzekeringsnemer kan met EuroCaution Benelux SA communiceren en documenten of andere informatie ontvangen in 
het Frans en Nederlands. 

1.6.2 Elke correspondentie gericht aan de verzekeringnemer zal geldig geadresseerd zijn ofwel aan zijn e-mailadres, ofwel 
aan het postadres zoals aangegeven in het verzekeringscontract. De verzekeringsnemer zal erover waken om EuroCaution 
Benelux SA zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging betreffende zijn contactgegevens. 

1.7 HOOFDELIJKHEID  
Als het huidige contract wordt afgesloten door meerdere verzekeringnemers en/of meerdere verzekerden dekt, zal 
iedereen hoofdelijk en ondeelbaar aan de verzekeraar verplicht om het geheel van de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen na te komen. Elke verzekerde die geen verzekeringnemer is, ondertekent voor aanvaarding de bijlage(n), 
de bijzondere voorwaarden die hem betreffen en het verzekeringsvoorstel.  

Elke borg die zich solidair borg heeft gesteld voor één of meerdere verzekeringnemers ten gunste van de verzekeraar is 
ondeelbaar en hoofdelijk aan de verzekeraar verplicht het geheel van verplichtingen die voortvloeien uit het 
verzekeringscontract na te komen. 

1.8 WAARBORG - INPANDGEVING VAN DE SCHULDVORDERING 
Teneinde alle verbintenissen te waarborgen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien, geeft de verzekeringnemer 
in pand ten gunste van de verzekeraar, die hiermee instemt, alle schuldvorderingen die hij bezit of zal bezitten ten laste 
van de koper krachtens de huidige verkoopverrichting, en wel vanaf de uitgifte van het certificaat van de borgverzekering 
van voltooiing.  

2. DE PREMIE

2.1 MODALITEITEN TOT BETALING PREMIE  
Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, op elke vervaldag of bij de afgifte van nieuwe bijzondere voorwaarden 
zal de verzekeringnemer een uitnodiging ontvangen om de premie te betalen.  

De premie moet altijd vóór de inwerkingtreding van het verzekeringscontract of van de aanvullende overeenkomsten 
worden betaald. 

De betaling van de premie aan EuroCaution Benelux SA is bevrijdend in hoofde van de verzekeringsnemer.  

2.2 WIJZIGING VAN HET TARIEF 
2.2.1. De verzekeraar heeft de mogelijkheid om het premietarief gedurende de looptijd van het contract te herzien. De 
verzekeraar past deze wijziging toe op de premies van de lopende verzekeringsovereenkomst die op vervaldag komt vanaf 



8 

de eerste dag van de vierde maand volgend op de wijziging, onverminderd het recht van de verzekeringnemer om de 
verzekeringsovereenkomst op te zeggen. De verzekeringnemer wordt ten minste vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag 
van de verzekeringsovereenkomst van de tariefwijziging in kennis gesteld, tenzij hij in een latere kennisgeving van de 
tariefwijziging nog steeds het recht heeft de verzekeringsovereenkomst binnen een termijn van minstens drie maanden 
na de datum van deze kennisgeving op te zeggen. 

2.2.2. Bovendien past de verzekeraar, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 81 van de wet van 4 april 2014 
betreffende de verzekering, het bedrag van de premie aan wanneer zich nieuwe omstandigheden of wijzigingen in de 
omstandigheden voordoen die kunnen leiden tot een aanzienlijke en aanhoudende toename van het risico van het 
verzekerde voorval. 

 

2.3 NIET-BETALING VAN DE PREMIE 
Als de verzekeringnemer de premie op de vervaldag niet heeft betaald, ontvangt hij een ingebrekestelling om de sommen 
binnen de 30 dagen te betalen, overeenkomstig artikel 70 van de Belgische wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen. Als de verzekeringnemer de premie niet betaalt binnen de 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, zal 
het contract na het verstrijken van deze termijn van rechtswege opgezegd worden. 

De opzegging van het verzekeringscontract heeft tot gevolg dat (i) het geheel van de verschuldigde premies ter uitvoering 
van het contract en eventueel de premies die nog niet opeisbaar zijn op het moment van de opzegging onmiddellijk 
opeisbaar worden; (ii) de verzekeraar het recht heeft om beroep te doen op de borgen en (iii) de verzekeringnemer de 
waarde van de borgverplichtingen verleend door de verzekeraar onmiddellijk moet consigneren op een derdenrekening 
van de verzekeraar of van EuroCaution Benelux SA teneinde de verzekeraar te waarborgen in geval van beroep op de 
waarborg door de Kopers. 

Het door de verzekeringnemer geconsigneerd bedrag zal hem teruggegeven worden nadat de verzekeraar is vrijgesteld 
van zijn verplichtingen ten opzichte van de kopers, ofwel na het einde van de afgesproken verplichtingen.  

2.4 KOSTEN EN TAKSEN  

2.4.1 ADMINISTRATIEVE KOSTEN EN BELASTINGEN  

Bij het afsluiten van het contract en bij elke wijziging van de bijzondere voorwaarden zullen de administratieve kosten, 
gerelateerd aan de uitgifte van het contract, ten laste genomen worden door de verzekeringnemer. De details van de 
toepasselijke kosten kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via www.eurocaution-benelux.eu. 

De taksen komen ten laste van de verzekeringnemer.  

2.4.2 INVORDERING  

De kosten voor invordering van de onbetaalde premies, alsook de verwijlinteresten, komen ten laste van de 
verzekeringnemer.  

De verwijlinterest bedraagt 1% per maand en geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de 8ste dag nadat de 
betalingen opeisbaar zijn.  
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3. SCHADEGEVALLEN

3.1 PROCEDURE IN GEVAL VAN SCHADE 
In geval van schade dient de verzekeringnemer of de verzekerde erop toe te zien dat de kopers het schadeaangifteformulier 
gebruiken. 

De verzekeringnemer of de verzekerde moet EuroCaution Benelux SA onverwijld alle gegevens en documenten overmaken 
die nuttig zijn om de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen bepalen. Ook dient hij zo snel mogelijk te 
antwoorden op de vragen die hem werden gesteld.  

3.2 SUBROGATIE 
Vanaf het moment dat de verzekeraar sommen heeft moeten uitbetalen ten gevolge van een schadegeval, al dan niet 
gedeeltelijk, wordt hij automatisch gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen van de kopers ten aanzien van de 
verzekeringnemer en de verzekerde, overeenkomstig artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek.  

De artikelen 1689 tot 1701 en 2075 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overdracht van de rechten 
en vorderingen beschreven in de eerste alinea.  

3.3 OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING 
Vanaf het moment dat de verzekeraar sommen heeft moeten uitbetalen ten gevolge van het schadegeval, worden alle 
schuldvorderingen (eerdere , huidige en toekomstige) van de verzekeringnemer en van de verzekerden op derden 
automatisch en onherroepelijk overgedragen aan de verzekeraar, zonder beperking op de bedragen. 

Bijgevolg verbinden de verzekeringnemer en de verzekerden zich ertoe om, vanaf het moment dat de verzekeraar sommen 
heeft moeten uitbetalen ten gevolge van het schadegeval, hun schuldenaren onmiddellijk te informeren over deze 
schuldoverdracht door hen uit te nodigen deze bedragen op de rekening van de verzekeraar of zijn lasthebber te betalen. 
Het is hen verboden om enige betaling te innen en zij verbinden zich ertoe om eventueel ontvangen betalingen 
onmiddellijk te voldoen aan de verzekeraar. 

De verzekeraar behoudt zich het recht voor om deze overdracht van schuldvordering op elk moment ter kennis te brengen 
aan de betrokken derden. 

3.4 DOOR DE VERZEKERAAR BETAALDE BEDRAGEN 
Alle sommen die door de verzekeraar zijn voldaan ten gevolge van de schade (zoals onder meer alle kosten van de bouw 
en de materialen, alle kosten van tussenkomende partijen zoals de gedelegeerde aannemer, architect, ingenieur, … alle 
administratieve uitgaven, kosten, belastingen, royalty’s, ...) zijn, vanaf de datum dat ze uitbetaald zijn, rentedragend voor 
een percentage van 1% per maand ten voordele van de verzekeraar. De betalingen die door Kopers (of derden) zijn 
ontvangen, worden ingeboekt op de dag dat de rekening van EuroCaution SA effectief gecrediteerd wordt en zij worden, 
conform de regels van het Burgerlijk Wetboek, berekend op de sommen betaald door de verzekeraar. 

Alle sommen die de verzekeraar ten gevolge van het schadegeval heeft betaald bovenop hetgeen door de kopers aan de 
verzekeraar is betaald (of door de verzekeraar werd ontvangen ten gevolge van de overdracht van schuldvordering zoals 
omschreven in artikel 3.3) moeten door de verzekeringnemer (of de borg) aan de verzekeraar worden terugbetaald op 
eerste verzoek van deze laatste. 
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Als, na het behoorlijk vastgesteld einde van de waarborg uitgegeven door de verzekeraar in uitvoering van het 
verzekeringscontract, zou blijken dat het totaal van de betalingen die de verzekeraar van de kopers heeft ontvangen (en 
eventueel de sommen die de verzekeraar heeft ontvangen ten gevolge van de overdracht van schuldvorderingen 
overeenkomstig artikel 3.3) hoger is dan de bedragen die de verzekeraar op grond van één of meerdere schadegevallen 
heeft betaald, vermeerderd met de interesten en de kosten, zal het saldo terugbetaald worden aan de verzekeringnemer.  

4. PLICHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER

4.1 RAPPORTERING 
De verzekeringnemer moet op regelmatige wijze een rapportering bij Eurocaution Benelux SA indienen betreffende de 
evolutie van de werken en de naleving van de termijnen. Ook dient hij snel te antwoorden op de hem door EuroCaution 
Benelux SA of door de verzekeringsnemer gestelde vragen. 

4.2 EINDE VAN DE WERKEN 
De verzekeringnemer is ertoe gehouden om de documenten betreffende de voltooiing van de werken en de vrijstelling van 
de door de verzekeraar aanvaarde waarborgverplichting mee te delen.  

4.3 INFORMATIE 
In het algemeen is de verzekeringnemer ertoe gehouden om Eurocaution Benelux SA onmiddellijk te informeren over elke 
klacht die de kopers hebben geformuleerd. 

5. UITSLUITINGEN
Uitgesloten zijn schades die, in het land waar het risico gelegen is, optreden naar aanleiding van: 

§ Fraude of poging tot fraude (door de verzekeringnemer, de verzekerde of een koper),

§ Een operatie voor het witwassen van geld of een poging tot witwassen (door de verzekeringnemer, een
verzekerde of een koper), 

§ Operaties gerealiseerd in strijd met de verplichtingen betreffende de strijd tegen witwassen van kapitaal en het 
financieren van terroristische activiteiten, dewelke geregeld worden in de Belgische wet van 18 september 2017 
tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik
van contanten. 

Ook uitgesloten, overeenkomstig artikel 1.3.2: 

§ Uitgaven die nodig zijn voor het onderhoud en het beheer van het gebouw; 

§ Boetes of vergoeding voor vertragingen die de verkoper eventueel verschuldigd is. 
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6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
EuroCaution Benelux SA neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer ernstig. Alle informatie over de wijze waarop 
EuroCaution Benelux SA deze persoonsgegevens verwerkt in het kader van de verzekeringsovereenkomst evenals over de 
rechten waarover de verzekeringnemer en de verzekerde in dit verband beschikken, is terug te vinden in de Privacy Notice 
en de verkoopvoorwaarden van de makelaar op www.eurocaution-benelux.eu 

7. BETWISTING
Elke betwisting in verband met dit contract dient in eerste instantie te worden gestuurd aan Eurocaution Benelux SA, 
onverminderd de rechten van de verzekeringnemer(s) en de verzekerde om gerechtelijke stappen te ondernemen 
overeenkomstig artikel 8. 

Elke betwisting die per e-mail wordt ingediend, moet naar het volgende adres worden verstuurd: info@eurocaution-
benelux.com. 

Een betwisting per telefoon dient ingediend te worden via de volgende nummers (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 
9u tot 18u):  

Luxemburg : +352 20 21 23 24-99 
België : +32 (0) 25 88 27 63 

Betwistingen die per post worden ingediend moeten naar het volgende adres worden gestuurd: 

Eurocaution Benelux SA 
Service Réclamation 
L-8070 Bertrange, 
7, Rue des Mérovingiens 
Groot-Hertogdom Luxemburg

Indien, ondanks de inspanningen van Eurocaution Benelux SA om een oplossing te vinden voor de problemen die tijdens 
de looptijd van onderhavige polis zouden ontstaan, geen oplossing gevonden wordt, kan de verzekeringnemer zich 
wenden tot de 

Ombudsman van de verzekeringen  
Meeûssquare 35, 1000 Brussel  
Tel. +32 (2) 547 58 71 
Fax +32 (2) 547 59 75 
email: info@ombudsman.as 

Commissariaat van Verzekeringen  
Boulevard Joseph II 7, 
1840 Luxemburg 
Tel : (+352) 22 69 11  
Fax : (+352) 22 69 10 
Email : commassu@commassu.lu 
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8. BEVOEGDE RECHTBANK
Elke betwisting naar aanleiding van onderhavige polis behoort tot de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, 
zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de verdragen, reglementen of internationale overeenkomsten. 

9. TOEPASSELIJKE WETGEVING
Onderhavige polis is onderworpen aan het Belgische recht. 



Siège Social

L-8070 Bertrange, 
7, Rue des Mérovingiens 
Grand-Duché
du Luxembourg

RCSL: B169101 
TVA:  LU26314864 

Service Client

(Ouvert du Lundi au Vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)

Luxembourg +352 20 21 23 24-99
Belgique +32 (0) 25 88 27 63

(0) 2 588 27 63
http://www.eurocaution-benelux.eu Siège Social

L-8414 Steinfort
Grand-Duché du Luxembourg

RCSL : B175694
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