
Bereken snel en éénvoudig een offerte via onze website www.b-cover.be

Met de steun en erkenning van de Unie voor Vlaamse Syndici, het Nationaal informatiecentrum

voor mede-eigenaars, Generali Belgium en Euromex

Geachte verzekeringsmakelaar,

B-Cover is actief als nichespeler op de verzekeringsmarkt. Met een ijzersterk en uniek verzekerings-

concept voor mede-eigendommen bieden wij de meest complete oplossing voor het verzekeren van 

appartements- of kantoorgebouwen. 

Vandaag stellen wij u onze nieuwe waarborg voor:  

B-Cover Profession Basic, een beroepsaansprakelijkheids-

verzekering voor de commissaris van de rekeningen. 

B-Cover Building, een uiterst volledig verzekerings-

pakket op maat van elke mede-eigendom en con-

form alle wettelijke en statutaire verplichtingen!

De B-Cover Building polis bestaat uit 6 waarborgen welke op 

maat van elke mede-eigendom onderschreven worden.
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Belangrijke mededeling

B-Cover lanceert B-Cover Profession Basic

Basiswaarborg
B-Cover Property, een uiterst volledige brandverzekering op basis van een globale brand-

polis aangevuld met een dekking ‘alle risico’s behalve’ 

Keuzewaarborgen

B-Cover Liability voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Vereniging van Mede-

eigenaars, de individuele mede-eigenaars, de raad van mede-eigendom, de syndicus, de huisbe-

waarder, de commissaris van de rekeningen en alle aangestelden.

B-Cover Profession (Compact/Basic) voor de verzekering van de contractuele aansprakelijkheid. Men 

kan kiezen uit 3 verzekeringsformules:

B-Cover Profession verzekert de beroepsaansprakelijkheid van de interne syndicus, de raad  

van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen 

B-Cover Profession compact verzekert de beroepsaansprakelijkheid van de raad van mede- 

eigendom en de commissaris van de rekeningen 

B-Cover Profession basic verzekert enkel de beroepsaansprakelijkheid van de commissaris  van 

de rekeningen  

B-Cover Assistant, een verzekering voor lichamelijke ongevallen van NIET RSZ ingeschreven toeval-

lige helpers 

B-Cover Workman, een arbeidsongevallenverzekering voor RSZ ingeschreven personeel ten dienste 

van de Vereniging van Mede-eigenaars

Een verzekering voor juridische geschillen met de keuze uit 2 verzekeringsformules:

B-Cover Legal Compact, een zeer uitgebreide rechtsbijstandverzekering inclusief geschillen  

met de brandverzekeraar.

B-Cover Legal, een ‘alle risico’s behalve’ formule in rechtsbijstand met een dekking voor alle 

geschillen uitgezonderd bouwgeschillen. 


