

B`COVER

Construct

Kies voor totale zekerheid
bij renovatie- en inrichtingswerken in
of aan uw appartementsgebouw

B’COVER is dé specialist in het verzekeren van alle risico’s die
eigen zijn aan kantoor- en appartementsgebouwen in medeeigendom. We werken innovatieve oplossingen uit die de
eigenaar, syndicus, VME en huurder totale zekerheid bieden.
Zoals onze polis B’COVER Construct, de oplossing bij renovatieen inrichtingswerken aan of in uw appartementsgebouw.

voor alle zekerheid

B`COVER
Construct
Voor uw gemoedsrust tijdens
verbouwings- of inrichtingswerken

Voor welke werken biedt B’COVER
Construct u zekerheid?

B’COVER Construct
komt tussen bij:

De polis B’COVER Construct sluit u af voor:

ˣˣ Schade aan de bouwwerken zelf. De schade aan

ˣˣ renovatiewerken in uw appartement of handelspand;

bouwmaterialen of toestellen is ook verzekerd.

ˣˣ renovatiewerken aan gemeenschappelijke delen;

˟˟ De keukentoestellen die klaarstonden om

ˣˣ inrichtingswerken in casco opgeleverde

ingebouwd te worden in uw appartement worden

appartementen of handelspanden.

’s nachts gestolen.
ˣˣ Schade aan delen van het pand die niet gerenoveerd of

Bent u zich bewust van de risico’s?

ingericht worden, uitgebreid tot schade aan gemeen
schappelijke delen en andere panden in het gebouw.

Renovatie- of inrichtingswerken in uw gebouw kunnen

˟˟ Bij de renovatie van de open keuken in uw apparte-

schade veroorzaken. Dat kan aan de werken zelf zijn, aan

ment, wordt een waterleiding geraakt waardoor het

het gebouw maar ook aan omliggende panden of gemeen

parket en tapijt van de woonkamer vernield worden.

schappelijke delen.

˟˟ Bij de verbouwing van uw handelspand wordt de
gemeenschappelijke trappenhal beschadigd.

Uw brandverzekering komt niet tussen

ˣˣ Schade aan derden veroorzaakt door de werken.
˟˟ Door boortrillingen ontstaan er barsten in de

Wist u dat de brandverzekering niet tussenkomt voor

muren van de buren.

schade die ontstaat door de uitvoering van werken? Het
is daarom belangrijk om bij de start van de werken een
afzonderlijke polis ‘Alle Bouwplaats Risico’s’ af te sluiten.
B’COVER ontwikkelde een oplossing op maat, specifiek

Waarom is B’COVER Construct
voor u de juiste keuze?

voor werken die in of aan een appartements- of kantoor
ˣˣ Een gespecialiseerde aanpak

gebouw worden uitgevoerd.

ˣˣ De ruimste waarborgen van de markt
ˣˣ Een aantrekkelijk tarief
Enkele voorbeelden van tarieven B’COVER Construct:
Omschrijving werken
Renovatie van een
appartement
Afwerking casco
opgeleverd handelspand

Bedrag van de werken Bestaand goed

Tarief B’Cover klant*
(incl. taksen en kosten)

Tarief niet B’Cover klant
(incl.taksen en kosten)

€ 85.000

€ 150.000

€ 497,22

€ 509,22

€ 400.000

€ 250.000

€ 938,47

€ 997,22

*De brandpolis van het gebouw waarin de werken uitgevoerd worden, is onderschreven bij B’COVER.

Gelieve te noteren dat er een minimumpremie van toepassing is. Bereken uw tarief op maat via www.bcover.be/construct.
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