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OFFERTE (PARA)MEDICI 

VLOOT I00151 (AHD529) 
 

 

 OFFERTE  Datum opmaak : 24/12/2019 Offertenummer : AHD529-V3 

   Geldigheidsduur : 1 Maand 
Contactpersoon : : Delphine Colle/Christl Laurez 
 

 VERZEKERING- BEVO BV Land : België 
       NEMER Ondernemingsnummer: 0829 918 340 

 

 BEMIDDELAAR DE NYS ZAKENKANTOOR Referte bemiddelaar :       
  Bemiddelaarsnummer : 84244 

 

 ALGEMENE INFO -  Alle hierna vermelde premies zijn jaarlijkse premies. 
- Alle vermelde premies zijn, tenzij anders vermeld, exclusief wettelijke lasten. 
 

 POLIS BA MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN 
 

RISICOGEGEVENS  Deze polis heeft tot doel de leden van de Beroepsvereniging van reflexologisten België te verzekeren  
voor hun burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid. 
 
Wie kan aansluiten ? : Erkende VOLWAARDIGE leden van BEVO – die de nodige opleidingen en/of 

diploma’s in het bezit hebben, en die als hoofdactiviteit ‘voetreflexologie’ 
uitoefenen 

 
  Activiteit :  Optie 1; voetreflexologie  
                    Blijft uitgesloten:  

- alle bijkomende (al dan niet alternatieve) therapieën vermeld in optie 2/3 
- alle bijzondere uitsluitingen 

  
      Optie 2: voetreflexologie en psychozone- en metamorfosemassage  
                     Blijft uitgesloten:  

- alle bijkomende (al dan niet alternatieve) therapieën vermeld in optie 3 
- alle bijzondere uitsluitingen 

 
  NIEUW:    Optie 3: voetrefloxologie + bijkomende therapieën 

- massages en massagethechnieken (geen kine activiteiten) 
- voedingsadvies 
- gesprekstherapie 
- bachbloesemtherapie 
- relaxatietherapie 
- algemene reflexologie 
- aromatherapie 
- bewegingsoefeningen 
- reiki 
- yoga 
- shiatsu 
- gezondheids- of voedingsconsulent 
- vitaliteitscoach 
- diëtiste 
- lifecoach 
- loopbaanbegeleiding 
- deelname aan beurzen/ geven van workshops/lesgeven omtrent bovenstaande act. 
- adviesverlening, verkoop en eigen gebruik ivm producten verkrijgbaar in de 

reguliere handel. Enkel aankoop van deze producten binnen de EG. Het gaat hier 
om courante producten op de Europese markt die in ongewijzigde vorm 
aangeraden/verkocht of gebruikt worden. 

- mengen van verschillende, in de EG aangekochte, etherische oliën of zalven voor 
eigen gebruik in de praktijk (bv. het gebruik van 2 verschillende oliën ter plaatse) – 
zonder verkoop/meegeven aan de klanten  
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  Wij verzekeren nooit:  

- import van produkten van buiten de EG 
- verkoop/meegeven van producten die door uw toedoen gemengd zijn, of het geven van 

workshops hieromtrent 
- het maken/bereiden/verkopen van eigen kruidenpreparaten, oliën/extracten of zalven, 

met al dan niet eigen etikettering of het geven van workshops hieromtrent 
- verkoop van voedingssupllementen of vitaminepreparaten  
- behandelingen die gebruik maken van naalden, laser- of lichtpulsen,  
- medische handelingen (geen heelkundige ingrepen, inspuitingen of onderhuidse 

injecties) 
 

Indien de leden nog andere activiteiten uitoefenen, dient de maatschappij voorafgandelijk te worden 
ondervraagt naar de mogelijk tot verzekering van deze activiteiten en onder welke condities deze kunnen 
worden vezekerd (bv. In kader van opleiding en diploma’s. (bv. Verpleegster, kinesist, osteopathie, 
chiropraxis, ...)  

 
 

 VERZEKERDE   
 WAARBORGEN  

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 

Lichamelijke schade per schadegeval en per jaar 

Stoffelijke schade per schadegeval en per jaar 

Rechtsbijstand 

2.500.000,00 EUR  

125.000,00 EUR 

12.500,00  EUR 

 
 
VRIJSTELLINGEN  Nihil 
 
 
 PREMIES OPTIE 1 

Waarborgen Forfaitaire netto jaarpremie  

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 

Rechtsbijstand 

82,74 EUR 

  Inbegrepen 

Kl2-20 
 
OPTIE 2 

Waarborgen Forfaitaire netto jaarpremie  

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 

Rechtsbijstand 

120,62 EUR 

Inbegrepen 

  Kl3-20   
 

OPTIE 3 

Waarborgen Forfaitaire netto jaarpremie  

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 

Rechtsbijstand 

135,69 EUR 

Inbegrepen 

Kl3-10 
 
Al deze premies zijn te verhogen met 9,25 % taksen en kosten 
Premie per persoon die deze act. uitoefent in hoofdberoep of bijberoep 
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 DUURTIJD 3 jaar 
 
 

 
 
Acceptatievoorwaarden 
 

De offerte werd opgemaakt op basis van de gegevens die ons werden overgemaakt en is slechts geldig 
op voorwaarde dat: 
▪ wij voor aanvang van de dekkingen in het bezit worden gesteld van de recente officiële schadestatis-

tiek over de laatste 5 jaren en dat de beoordeling van deze statistiek een positief resultaat oplevert 
t.o.v. onze uitgebrachte offerte; 

▪ er door de huidige verzekeraars voor deze zaak geen voorstel tot sanering werd geformuleerd. 
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Verplichte mededelingen 
 

Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium NV. 
In onderstaande tekst verstaan wij onder ‘u’ de verzekeringnemer. 
Deze offerte verbindt noch u, noch Baloise Insurance tot het afsluiten van de polis. 
  
• U verklaart dat u alle gegevens waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat zij bij onze beoordeling van het risico 
nodig of nuttig kunnen zijn, nauwkeurig hebt vermeld op dit document. U verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van eventuele wijzigingen aan deze gegevens.  

 
• Baloise Insurance verwerkt de persoonsgegevens in het kader van risicobeoordeling, beheer van polissen en scha-
degevallen en voor commerciële doeleinden. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt binnen bedrijven van de 
Baloise Group. 
U kunt deze gegevens conform de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer steeds opvragen en la-
ten verbeteren bij het Secretariaat-Generaal (privacy@baloise.be). 
Wenst u geen commerciële informatie te ontvangen, dan moet u dit melden. 

 
U geeft ons uitdrukkelijk toestemming om uw gezondheidsgegevens en gerechtelijke gegevens te verwerken voor 
het beheer van polissen en schadegevallen. Alle verworven persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken in het ka-
der van fraudebestrijding. 

 
U stemt er verder mee in dat de persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van ons polis- en schadebeheer, 
doorgegeven kunnen worden aan onze herverzekeraar of aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn en 
aan Datassur, enkel als ze relevant zijn voor de beoordeling van het risico en het beheer van polissen en/of schade-
gevallen. U kunt deze gegevens opvragen en laten verbeteren bij Datassur, dienst Bestanden,  
de Meeûssquare 29, 1000 Brussel.  

 
 U verbindt zich ertoe uw arts alle geneeskundige verklaringen te vragen die nodig zijn voor het afsluiten of het uit-
voeren van de polis. U geeft bovendien uitdrukkelijk opdracht aan de arts die uw overlijden vaststelt, om een verkla-
ring over uw doodsoorzaak af te geven aan onze raadgevende geneesheer. 

 
• Waarschuwing 
Iedere oplichting of poging tot oplichting van Baloise Insurance brengt niet alleen de opzegging van uw polis mee, 
maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. Bovendien worden de be-
trokkenen in dat geval opgenomen in het bestand van Datassur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico’s ter 
herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars. 

 
• De premies worden opgegeven op basis van beperkte en algemene informatie en zijn enkel geldig onder voorbe-
houd van acceptatie van het te verzekeren risico door Baloise Insurance. 

 
• De premies worden vermeld onder voorbehoud van tariefwijziging of indexatie 
 

Baloise Belgium nv 

Maatschappelijke zetel 
City Link  

Posthofbrug 16 
2600 Antwerpen 

België 
Tel.: +32 3 247 21 11 

Zetel 
Marsveldstraat 23 

1050 Brussel 
België 

Tel.: +32 2 773 03 11 

RPR Antwerpen 

BTW BE 0400.048.883 
IBAN: BE31 4100 0007 1155 

BIC: KREDBEBB  

info@baloise.be 
www.baloise.be 

 

 

 

 
 

 


