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B-Cover HOME / Mede-eigenaar
• U geniet van een gratis dekking voor de verfraaiingen 

in uw appartement tot een bedrag van € 1.000,- per m2 

dankzij het feit dat de verzekerde kapitalen van het hoofd-
contract B-Cover Building bepaald zijn op basis van een 
taxatie.

 Bij eventuele overschrijding van dit bedrag, kan u deze ex-
tra verfraaiingen verzekeren tegen een uiterst voordelig 
tarief!

• U kan uw persoonlijke bezitingen verzekeren met de 
ruimste waarborgen van de Belgische verzekeringsmarkt 
aan absolute bodemtarieven! 

• Volledige vergoeding van uw schade, zonder vrijstelling!
• Snelle en éénvoudige dienstverlening. Geen papieren 

documenten. Uw contract, betalingsverzoeken,... worden 
u elektronisch per e-mail bezorgd!

U bent mede-eigenaar van een gebouw dat verzekerd is 
bij B-Cover Building Insurance.

Uw appartement is daardoor verzekerd tegen de meest 
ruime waarborgen van de Belgische markt.
De klassieke dekking tegen brand, storm, waterschade, glas-
breuk,.... wordt uitgebreid met een unieke Alle-Risico 
dekking.

Zo bent u bijvoorbeeld verzekerd voor schade ten gevolge 
van graiti, grondverzakking of scheuren in muren door na-
burige werken, waterinsijpeling via muren of terrassen, … 
Bovendien geniet u gratis van een ‘afstand van verhaal’ t.o.v. 
al uw familieleden evenals t.o.v. de aandeelhouders en hun 
familieleden van vennootschappen die eigenaar zijn.
Er is tevens afstand van verhaal t.o.v. eventuele tijdelijke 
huurders of gebruikers. 

Proiteer als  
mede-eigenaar van 
de beste  
condities van de 
verzekeringsmarkt!

Aanvraagformulier over te maken aan uw syndi-
cus of de contractbeheerder van het gebouw 

Ik wens een bijkomende verzekering B-Cover Home te 
onderschrijven voor : 
O De extra verfraaiingswerken die het bedrag van  
 € 1.000,- per m2 overschrijden :  € .................................. 
O Inhoud : € .................................. 

Ik wens de inhoud te verzekeren voor de volgende  
risico’s :
O Brand en aanverwante gevaren
O Brand en aanverwante gevaren + Diefstal
 Mijn appartement beschikt over een CBFA-erkend 

 alarmsysteem en/of is voorzien van een  
 gepantserde voordeur : O ja O nee
 Mijn appartement is regelmatig bewoond : 
  O ja O nee

Gegevens van de verzekeringsnemer :

Naam :  .............................................................................................................
Straat : ................................................................. nr. :  ............bus :  ............
Postcode :  ......................... Plaats : ............................................................  
Telefoon :  ......................................................................................................
E-mailadres (verplicht!) :  ........................................................................
Adres van het te verzekeren appartement :

Straat : ................................................................. nr. :  ............bus :  ............
Postcode :  ......................... Plaats : ............................................................  
Gewenste aanvangsdatum :  ................................................................
(Dekking gaat in vanaf bevestiging per e-mail)

Hieronder vermelde tarieven zijn INCLUSIEF taksen en kosten!

Verfraaiingen Inhoud Diefstal Inhoud Diefstal Inhoud
Brand en aanverwante risico’s Brand en aanverwante risico’s Regelmatige bewoning (1) Niet regelmatig bewoond (2)

0,76 o/oo 0,93 o/oo 1,08 o/oo (3) of 
0,83 o/oo (4)

1,82 o/oo (3) of 
1,39 o/oo (4)

(1) Maximum 90 nachten per jaar niet bewoond    (2) Meer dan 90 nachten per jaar niet bewoond 

(3) Zonder inbraakbeveiliging (geen gepantserde voordeur of geen erkend alarmsysteem) 
(4) Met inbraakbeveiliging (gepantserde voordeur en/of erkend alarmsysteem)

Voor meer details en een online oferte, neem een kijkje op onze website www.b-cover.be
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U de rust, wij de rest

www.b-cover.be

www.b-cover.be

info@b-cover.be

De juiste beslissing nemen 
wordt een stuk gemakkelijker!

B-Cover Building Insurance raadt u aan om steeds een  
erkend tussenpersoon te raadplegen:

Uw tussenpersoon :

B-Cover Building Insurance

MC SQUARE Oices 

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
BE 0895.369.287 • FSMA 103584 A
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Dé oplossing voor de  
brandverzekering van uw  
persoonlijke bezitingen  

en uw verfraaiingen!B-Cover Building Insurance

MC SQUARE Oices 

Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem
FSMA 103584 A
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