VERZEKERINGSATTEST
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De verzekeringsmaatschappij AXA Belgium, toegelaten onder het nr 0039 en met zetel Troonplein 1 te
1000 Brussel, verklaart dat ze waarborgt, overeenkomstig de bepalingen van polis nr 010.730.123.532,
voor de hieronder vermelde natuurlijke of rechtspersoon:
NV
ECS CORPORATE
BARON DE MAERELAAN 155
8380
ZEEBRUGGE

- de extra-contractuele aansprakelijkheid die op hem kan neerkomen voor schade die aan derden wordt
toegebracht tijdens de exploitatie van de onderneming. Deze dekking wordt u verleend binnen de in de
polis bepaalde perken tot de volgende bedragen :
Lichamelijke en zaakschade vermengd per schadegeval

10.000.000,00 EUR

Lichamelijke en zaakschade vermengd per schadegeval

15.000.000,00 EUR

- de contractuele en extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid die geregeld wordt door de
Belgische of buitenlandse rechtsbepalingen, die op hem kan neerkomen voor schade die aan derde
veroorzaakt wordt door produkten na levering of werk na uitvoering. Deze dekking wordt verleend
binnen de in de polis bepaalde perken tot de volgende bedragen :
Lichamelijke en zaakschade vermengd per schadegeval en per verzekeringsjaar

10.000.000,00 EUR

- de contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid die op hem kan neerkomen voor schade die aan
derden wordt veroorzaakt ten gevolge van vergissingen, nalatigheden of verzuimen begaan in de
uitoefening van uw verzekerde beroepsbezigheden. Deze dekking wordt verleend binnen de in de polis
bepaalde perken tot de volgende bedragen :
Per schadegeval en per verzekeringsjaar

2.500.000,00 EUR

Dit attest is geldig voor de periode van 01/01/2022 tot 31/12/2022 onder voorbehoud van de
mogelijkheden van opschorting of opzegging van de polis gedurende het verzekeringsjaar in de door de
wet op de verzekeringen of door de polis bepaalde gevallen.
De Verzekeringsmaatschappij bevestigt bovendien dat de desbetreffende premies regelmatig betaald zijn.
Dit attest kan de maatschappij geenszins binden boven de limieten en buiten de bepalingen van
bovenvermelde contract.
Brussel, 06 januari 2022
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