
Verzekering 
 

 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Dienstverlener 

 

SA MALT COMMUNITY 

42 RUE DE 
ROCHECHOUART 

75009 PARIJS FR 

 

 

 

Uw algemene verzekeringsagent 

Dit contract is afgesloten tussen: 

AXA France IARD MUTUelle vertegenwoordigd door STE GADROY 
BRETEAU GASPAR SARL, en SA MALT COMMUNITY. 

 

Adres van de verzekeringnemer: 
42 RUE DE ROCHECHOUART 
75009 PARIJS FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXA France IARD MUTUelle 
Onderlinge verzekeringsmaatschappij met vaste premies tegen brand, ongevallen en diverse 

risico's. Bedrijf waarop de Code des assurances (Franse verzekeringswet) van toepassing is - 
hoofdkantoor: 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex 

Siren 775 699 309 - Intracommunautaire btw n° FR 39 775 699 309 
Van btw vrijgestelde verzekeringstransacties - art. 261-C CGI _ met uitzondering van garanties verstrekt door AXA 

Assistance France Assurances 
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Bijzondere voorwaarden van de 
overeenkomst n° 10375397604 

 

 

 

Inleiding 
 

Deze verzekeringsovereenkomst ten behoeve van een derde wordt gesloten 

overeenkomstig het bepaalde in artikel L.112-1 van de Code des Assurances (Franse 
verzekeringswet) tussen AXA France en SA MALT COMMUNITY ten behoeve van de 
aangewezen personen (hierna "de verzekerden"). 

 

De overeenkomst bestaat uit de huidige voorwaarden en de bijlagen die 

er een integrerend deel van uitmaken. De overeenkomst wordt beheerst 

door het Franse recht en in het bijzonder door de Code des Assurances 

(Franse verzekeringswet). 

 

Bepalingen 
 

Verzekerde 
In afwijking van de algemene voorwaarden, wordt de verzekeringnemer niet als verzekerde 

beschouwd. 

 

Onder verzekerde wordt verstaan: DE HIERONDER AANGEDUIDE VERZEKERDEN UITSLUITEND 

VOOR DE OPDRACHTEN 
UITGEVOERD VIA DE "MALT"-PLATFORMEN in Frankrijk, Spanje en Duitsland. 

 

De dienstverlener wordt geacht verzekerd te zijn indien hij of zij uitsluitend optreedt in 

het kader van een van de 
volgende statuten: 

- Niet-professionele particulier die meerderjarig is 
- Ambachtsman of -vrouw 
- Micro-ondernemer 
- Zelfstandige, inclusief zelfstandigen die in een bedrijf werken 
- Freelancer 

- Eenmanszaak. 

 

Wanneer meerdere personen verzekerd zijn en juridisch van elkaar gescheiden zijn, 
worden zij als derden onder elkaar beschouwd voor Lichamelijke letsel, Materiële schade 
en Immateriële gevolgschade. 

 

Documenten 

Elk dossier, document, archief, bestand, software ongeacht het medium - magnetisch, film, 

papier. 

 

Wettelijke aansprakelijkheid 

Onder beroepsaansprakelijkheid wordt verstaan de wettelijke aansprakelijkheid die op de 
verzekerde rust wegens lichamelijk letsel, materiële en immateriële schade, toegebracht 
aan zijn cliënten of aan elke andere derde, als gevolg van fouten, vergissingen, verzuimen 
of nalatigheden begaan door hemzelf of door de personen voor wie hij wettelijk 
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aansprakelijk is in het kader van de uitoefening van een dienst die onder de door deze 
overeenkomst gedekte werkzaamheden valt. 
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Gewaarborgde activiteiten 
 

Dit contract dekt de volgende activiteiten: 
 

Opdrachten uitgevoerd via het Marketplace platform "MALT", die de verbinding mogelijk 

maakt tussen freelancers en bedrijven, voornamelijk in de volgende gebieden: 
- Informatica 
- Consultancy 
- Communicatie 

- Design 

 

HERINNERING: DIT CONTRACT IS NIET BEDOELD OM DE WETTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENERS TE DEKKEN BUITEN DE 
OPDRACHTEN DIE DOOR HET PLATFORM WORDEN AANGEBODEN. 

 

 
 

Verklaringen 

 

De verzekeringnemer verklaart dat: 
 

Elke gebruiker van het "MALT"-platform de algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. 
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Uitbreidingen van de garantie 
 

Schade aan toevertrouwde eigendommen 
 

In afwijking van artikel 4.25 van de algemene voorwaarden, zijn gedekt de geldelijke 

gevolgen van de wettelijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan lijden ten gevolge van 
materiële schade - alsmede de immateriële schade die daarvan het gevolg is - toegebracht 
aan de roerende zaken die het voorwerp uitmaken van de prestatie van de verzekerde, 
ongeacht of het al dan niet gaat om toevertrouwde zaken in de zin van de definitie in de 
algemene voorwaarden, alsmede aan de zaken die voor de verwezenlijking daarvan zijn 
geleend 

 

ONVERMINDERD DE ELDERS VOORZIENE UITSLUITINGEN, IS HET VOLGENDE 
VAN DE DEKKING UITGESLOTEN: 

 
• schade aan goederen die de verzekerde bewaart uit hoofde van een tegen 

vergoeding afgesloten overeenkomst 
tot betaalde bewaargeving of die hem voor verkoop of verhuur worden 

overhandigd; 

 
• schade aan een goed dat aan de verzekerde onder bezwarende titel is 

verhuurd of uitgeleend of dat hij bewaart krachtens een leasing- of 
huurkoopovereenkomst; 

 
• tijdens vervoer veroorzaakte schade. Indien de verzekerde echter geen 

professionele vervoerder is, wordt de waarborg verworven wanneer hij zelf het 
vervoer verricht als bijkomstigheid van de in de overeenkomst omschreven 
activiteiten; 

 
• schade aan geld, goederen en kostbaarheden zoals waardepapieren, 

juwelen, edelstenen, parels, edele metalen, harde stenen, beelden, 
schilderijen, verzamelingen, kunstartikelen, bont; 

 
• zeer breekbare voorwerpen zoals glaswerk, porselein, terracotta, gips, 

beelden, keramiek, aardewerk, spiegels; 

 

• Voorwerpen in slechte staat op het moment van het schadegeval; 

 
• diefstal, verlies of gehele of gedeeltelijke verdwijning van de 

toevertrouwde goederen. Diefstal van roerende goederen in de inrichtingen die 
onder het dienstencontract vallen, veroorzaakt door: 
o de werknemers van de verzekerde in de uitoefening van of in verband met hun 

werkzaamheden, 

o derden wanneer de verzekerde aansprakelijk is ten gevolge van nalatigheid 
toe te schrijven aan hemzelf of zijn werknemers. 

 

alsook de immateriële schade die er het gevolg van is. 
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Deze dekking wordt verleend tot het bedrag dat is vermeld in de tabel "Bedrag van de 
dekking en eigen risico" in deze bijzondere voorwaarden. 
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Niet-opeenvolgende immateriële schade 
 

Artikel 3.2 van de algemene voorwaarden wordt ingetrokken en vervangen door de volgende tekst: 
 

In afwijking van artikel 4.23 van de algemene voorwaarden is immateriële schade gedekt 
die niet het gevolg is van lichamelijke of materiële schade of die het gevolg is van niet-
verzekerd lichamelijke of materiële schade. 

 

ONVERMINDERD DE ELDERS VOORZIENE UITSLUITINGEN, IS HET VOLGENDE 

VAN DE DEKKING UITGESLOTEN: 

 
• de geldelijke gevolgen van een gebrek of tekortkoming in de prestatie of de 

productie ten opzichte van de in de overeenkomst vastgestelde technische 
specificaties, wanneer dit gebrek of deze tekortkoming het gevolg is van: 

 
o het ontbreken van tests of proeven bij de levering van het product of 

wanneer deze onbevredigend werden geacht, 
 

o of de ontoereikendheid van de personele en technische middelen die door de 
verzekerde zijn uitgevoerd om zijn verbintenissen na te komen, 

 
o of de onmogelijkheid om de beloofde prestatie of het resultaat te 

verwezenlijken wegens de stand van de technische en 
wetenschappelijke kennis op het ogenblik waarop de verzekerde de 
overeenkomst ondertekende 

 

• De gevolgen van het niet verlenen van de dienst of het niet leveren van het product 
 

In gedeeltelijke afwijking van artikel 4.29 van de algemene voorwaarden blijft niet-

opeenvolgende immateriële schade ten gevolge van een vertraging in de levering van 
producten of in de uitvoering van de dienst evenwel gedekt wanneer deze wordt 
veroorzaakt door: 

o een ongeluk 

o een fout in de uitvoering van de dienst. 

• De geldelijke gevolgen die voortvloeien uit: 

 
o verduistering, fraude, frauduleuze creatie van professionele dossiers, 

 
o het verboden doorgeven van vertrouwelijke informatie als bedoeld in 

de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 
"Informatiques et Libertés” (Informatica en vrijheden), door de 
verzekerde, zijn wettelijke vertegenwoordigers, zijn bestuurders of 
met hun medeplichtigheid. 

 

Deze dekking wordt volgens de voorwaarden van de overeenkomst verleend tot het bedrag 
dat in de tabel van dekkingen in deze bijzondere voorwaarden is vermeld. 
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 Schade ten gevolge van een inbreuk op de intellectuele eigendom 
 

De dekking van de overeenkomst wordt, in gedeeltelijke afwijking van de uitsluiting 4.18 
paragraaf 3 van de algemene voorwaarden, uitgebreid tot de geldelijke gevolgen van de 
wettelijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen indien de schade die voortvloeit 
uit een inbreuk op de industriële, literaire of artistieke eigendom het gevolg is van een 
fout, verzuim of nalatigheid van zijnentwege: 

 

-  enerzijds bij de handelingen die hij moet verrichten bij de openbare of particuliere 
organisaties die belast zijn met de voorlichting over en het beheer en de bescherming 
van de in de Code de la Propriété Intellectuelle (Franse wetgeving betreffende 
intellectuele eigendom) bedoelde rechten, teneinde na te gaan of het gaat om rechten 
met vrije exploitatie, 

 

- of anderzijds wat betreft de omvang van het exploitatierecht dat hem is toegekend". 
 

De bepalingen betreffende de dekking "Verhaal" van artikel 5.2 van de algemene 
voorwaarden, zijn niet van toepassing op deze uitbreiding van de dekking. 

 

De dekking wordt verleend tot het bedrag vermeld in de tabel "Bedrag van de dekking en 
eigen risico" van deze bijzondere voorwaarden. 
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Bedrag van de dekking en eigen 

risico (wanneer eenzelfde schadegeval tegelijkertijd op verschillende dekkingen 

betrekking heeft, bedraagt de maximale verbintenis van de verzekeraar voor het 

geheel van de schadegevallen niet meer dan het hoogste van de voor deze 

dekkingen voorziene bedragen, zoals bepaald in artikel 6.3 van de bijgevoegde 

algemene voorwaarden 460653) 

SOORT DEKKING DEKKINGSLIMIET 
EIGEN 
RISICO 

per 
schadegeval 

Alle lichamelijke letsels, materiële 
en immateriële opeenvolgende 
schade (andere dan die waarnaar 
wordt verwezen in de onderstaande 
paragraaf "Andere dekkingen") 

 
€ 9.000.000 per 

polisjaar 

 

Waarvan: 

• Lichamelijk letsel 

 

• Materiële en immateriële 
opeenvolgende schade 

 

€ 9.000.000 per 
polisjaar 

€ 350 voor elk 
schadegeval 
anders dan lichamelijk 
letsel 

€ 1.200.000 per 
polisjaar 

 

Andere dekkingen:   

Onverschoonbare fout (lichamelijk 
letsel) (artikel 2.1. van de algemene 
voorwaarden) 

€ 2.000.000 per 

polisjaar waarvan € 
1.000.000 per schadegeval 

 

€ 380 

Accidentele milieuschade (alle schade) 
(artikel 3.1 van de algemene voorwaarden) 

 
€ 750.000 per polisjaar 

 

 
 

 
€ 1.000 voor alle 
schade 
anders dan lichamelijk 
letsel 

Niet-opeenvolgende immateriële schade 
(artikel 3.2 van de algemene voorwaarden) 
Incl. schade als gevolg van een inbreuk op 
intellectuele eigendom 

 

€ 1.000.000 per 
polisjaar 

Schade aan toevertrouwde goederen 

(zoals uitbreiding in de bijzondere 
voorwaarden) incl. kosten van 
reconstitutie van toevertrouwde 
documenten/media 

 
€ 250.000 per polisjaar 

 

Verdediging (art. 5 van de algemene 
voorwaarden) 

 

Inbegrepen in de dekking 

 
Conform het eigen 
risico van de 
dekking 

 
Verhaal (art. 5 van de algemene 
voorwaarden) 

 
€ 20.000 per geschil 

 
Interventiedrempel: 
€ 380 

Milieuverantwoordelijkheid € 35.000 per polisjaar € 1.500 per schadegeval 
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Uitsluitingen 
 

NAAST DE UITSLUITINGEN VOORZIEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZIJN 
EVENEENS UITGESLOTEN: 

 
• Elke activiteit die onderworpen is aan de verplichte verzekering of verband 

houdt met een gereglementeerd beroep (met uitzondering van de 
uitoefening van bijkomende rechten wanneer deze activiteit wordt 
uitgeoefend onder de voorwaarden van artikel 54-1 van de Franse wet 71-
1130 van 31-12-1971). 

 
• Alle aanspraken in verband met diensten die rechtstreeks of door 

onderaanneming worden verricht in de financiële, politieke, farmaceutische, 
medische, industriële engineering- of bouwsector, de luchtvaart-, 
ruimtevaart-, nucleaire en bewapeningssector. 

 
•  Alle schade die voortvloeit uit de volgende opdrachten die rechtstreeks of 

in onderaanneming worden uitgevoerd: 

 
o creatie/ontwikkeling/verkoop van computerbeveiligingssoftware. Maar 

de gewone doorverkoop van merksoftware wordt gedekt. 
 

o creatie/ontwikkeling/verkoop van software voor financiële informatie 
 

o creatie/ontwikkeling/verkoop van goksoftware waarmee geld kan worden 

verdiend 
 

o ontwikkeling van zoekmachines (bv. GOOGLE, BING …) 
 

o uitbesteding van productie, met uitzondering van routineonderhoud 

o ontwerp en ontwikkeling van toepassingen of apparatuur ter 
ondersteuning van diagnose en therapeutische zorg, zoals met name 
chirurgische robotica in situ of op afstand, radiologie, radiotherapie 

 

• Alle schade die voortvloeit uit het hosten van internetsites bij de verzekerde, 

 
• Alle schade als gevolg van het ontbreken van de goedkeuring door de 

klant van de inhoud van de informatie voordat deze op het internet wordt 
gepubliceerd; 

 
• Alle uitbestede productiediensten, met uitzondering van de gebruikelijke 

onderhoudswerkzaamheden; 

 

• Alle schade die voortvloeit uit het verschaffen van toegang tot informatica (FAI); 
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• Alle diensten voor de creatie, ontwikkeling voor internetsoftware voor het 
downloaden van muziek en wallpapers, 

 
• Elke delegatie van gegevensbescherming, in het kader van de Europese 

verordening 2016/279 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens (RGPD), en de teksten die daaruit voortvloeien. 

 
• De geldelijke gevolgen van de wettelijke aansprakelijkheid van 

dienstverleners wanneer deze wordt ingeroepen buiten de door het 
platform voorgestelde opdrachten. 

 
• De tussen de verzekerde en de eindgebruiker aangegane verbintenissen 

(met inbegrip van de aard en de technische voorwaarden van de dienst, 
aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden) wanneer deze niet 
schriftelijk zijn vastgelegd. 

 

 
Bijzondere bepalingen 

 

GEOGRAFISCH BEREIK 
 

In afwijking van artikel 6.1 van de algemene voorwaarden wordt overal ter wereld dekking 

verleend voor 
activiteiten die in dit contract zijn vermeld. 

 

De dekking kan echter geenszins in de plaats treden van de dekking die in het buitenland 
overeenkomstig de plaatselijke wetgeving zou moeten worden afgesloten bij verzekeraars die in 
het betrokken land zijn erkend. 

 

Onverminderd de elders vermelde uitsluitingen, zijn van de dekking uitgesloten: 

 
• Schade die voortvloeit uit activiteiten die worden uitgevoerd door vaste 

inrichtingen of installaties die buiten Frankrijk, Andorra en Monaco, Spanje 
en Duitsland zijn gevestigd. 

 
• Schade die voortvloeit uit diensten die worden verleend op het 

grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika en Canada, of met 
bestemming van deze landen. Schade veroorzaakt in de Verenigde Staten van 
Amerika en Canada tijdens reizen van de verzekerde of zijn werknemers in het 
kader van stages, handels- of studiereizen, eenvoudige deelname aan beurzen, 
tentoonstellingen, handelsbeurzen, congressen, seminaries of conferenties die 
minder dan drie maanden duren, blijft evenwel gedekt. 
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CONTRACTUELE VERBINTENISSEN 
 

De dekking wordt slechts verleend indien de verzekerde zijn contractuele verplichtingen 
jegens zijn eindklanten, met inbegrip van de aard en de technische bijzonderheden van de 
dienst, schriftelijk vastlegt. Deze verbintenissen omvatten de aanvaarding van de 
algemene gebruiksvoorwaarden door de verzekerde. Hij verbindt zich ertoe op verzoek een 
kopie aan de verzekeraar te zenden. 

 

TUSSENKOMST VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMST 
 

De huidige overeenkomst vormt een aanvulling op of komt in de plaats van de dekkingen die de 

verzekerde elders zou hebben 

aangegaan. 

 

 
Interventie in het kader van het vrij verrichten 

van diensten 
 

 

Definities 

 

Naast de definities in het hoofdstuk "Definities" van de algemene voorwaarden, worden de 
volgende termen gedefinieerd in het kader van het internationale verzekeringsprogramma: 

 

Vrij verrichten van diensten: 
 

Handeling waarbij een verzekeringsbedrijf van een lidstaat van de Europese Economische 

Ruimte vanuit haar hoofdkantoor of een bijkantoor in een staat die partij is bij de 
overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, een risico dekt of een 
verbintenis aangaat in een andere van deze staten, die zelf is aangewezen als "staat met 
vrije verrichting van diensten". 

 

Het is wel verstaan dat de werking van deze overeenkomst, zowel op technisch als op 
administratief gebied, met name wat betreft de heffingen op verzekeringsovereenkomsten, 
zal worden uitgevoerd in het kader van de regelgeving betreffende het vrij verrichten van 
diensten. 
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Voorwerp van de dekking 
 

De dekking van deze overeenkomst wordt, volgens de bepalingen en voorwaarden ervan, 

uitsluitend verleend aan de hieronder genoemde dochterondernemingen: 

 
• La Maltería Impact 
HUb, C/ Piamonte 23 
28004, Madrid 
Spanje 

 
• Duitsland (adres op te geven in de loop van 2019) 

….. 
en in het kader van het vrij verrichten van diensten in de Europese Economische 

Ruimte. De dekking geldt alleen voor: 

• de gevolgen van contractuele wettelijke aansprakelijkheid, 

• de gevolgen van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 

 

Bedrag van de dekking - eigen risico 
 

Deze dekking wordt verleend binnen de voorwaarden en grenzen van de overeenkomst en 
tot de in de dekkingstabel vermelde bedragen, na aftrek van het in dit contract voorziene 
eigen risico. 

 

Specifieke dekkingen 

 

• Wettelijke aansprakelijkheid van de werkgever 
 

Voorwerp en interventie van de dekking 
 

Voor werknemers die niet onder het Franse socialezekerheidsstelsel vallen, zijn de 
gevolgen van de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde als werkgever (employer’s 
liability) alleen gedekt voor arbeidsongevallen in geval van verhaal door: 

 

- voorzorgs- of socialezekerheidsinstellingen of andere soortgelijke organen; 

- werknemers en hun rechthebbenden. 

Deze uitbreiding zal intreden: 
- Vanaf de eerste euro in landen aangewezen als "-staat met vrije verrichting van 

diensten en waar geen plaatselijke wetgeving bestaat die een afzonderlijke 
verzekeringspolis voorschrijft, 
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Bedrag van de dekking en eigen risico 

Het bedrag van de dekking dat van toepassing is, is inbegrepen in de dekking 

"onverschoonbare fout" tot een maximum van 1.000.000 euro per schadegeval en 
2.000.000 euro per polisjaar, zoals vermeld in de tabel van de dekkingsbedragen en eigen 
risico's in deze bijzondere voorwaarden. 

 

Eigen risico: 
 

Zoals vermeld in de tabel van dekkingsbedragen en eigen risico's van deze bijzondere 
voorwaarden onder de dekking "onverschoonbare fout". 

 

 

 
• Wettelijke aansprakelijkheid voor brand (verhuurrisico's en verhaal op buren en 

derden) 
 

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de hoofdpolis is de materiële en 
immateriële schade waarvoor de buitenlandse dochterondernemingen van de verzekerde 
aansprakelijk zijn, gedekt vanaf de 1e euro: 

 

- Als gevolg van een brand, explosie of waterschade die is ontstaan in een permanent 
bewoond gebouw buiten Frankrijk; 

- voor zover dit risico in de betrokken landen door de wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 

 

Specifieke bepalingen: 
 

Ons contract komt geenszins in de plaats van verzekeringen die in het buitenland 
overeenkomstig de plaatselijke wetgeving bij in het betrokken land erkende verzekeraars 
zouden moeten worden afgesloten. 

 

De uit hoofde van de onderhavige garantie verschuldigde vergoedingen kunnen 
worden betaald in het land waar de onderhavige garantie wordt ingeroepen, 
indien de plaatselijke voorschriften zulks toestaan en in dit geval in de valuta van 
het land van de verzekerde dochteronderneming. 

 

Indien de plaatselijke voorschriften deze betaling niet toestaan, kunnen de 
schadevergoedingen in euro en in Frankrijk aan de inschrijver op het onderhavige 
contract worden betaald, mits deze laatste een mandaat kan voorleggen waarbij 
hij gemachtigd wordt de verschuldigde schadevergoeding namens de verzekerde 
begunstigde van de dekking te innen. 

 

Indien een omrekening noodzakelijk is, wordt voor convertibele valuta's de door 
de ECB op de dag van betaling van de schadeloosstelling gepubliceerde 
wisselkoers toegepast en voor niet-convertibele valuta's de wisselkoers van de 
Centrale Bank van het betrokken land. 
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Uitsluitingen: 

 

Er wordt gepreciseerd dat de uitsluitingen waarin dit contract voorziet, van toepassing zijn 
op buitenlandse dochterondernemingen, met dien verstande dat wanneer deze verwijzen 
naar de Franse wet- of regelgeving, zij eveneens van toepassing zijn op soortgelijke 
bepalingen die in het buitenlandse recht kunnen bestaan. 

 

Naast de elders genoemde uitsluitingen zijn van de overeenkomst uitgesloten: 

 

• Schade gedekt door een lokale verzekeringsplicht, 

 
• Schade van de aard bedoeld in de artikelen 1792 tot 1792.6 en 2270 van 

het Franse Burgerlijk Wetboek of in een gelijkaardige buitenlandse 
wetgeving, 

 

• Uitsluiting van schade van nucleaire aard in het buitenland, 

 
• Schade die onder de Europese Richtlijn 2004/35/EG 

(milieuaansprakelijkheid) valt; 

 

• schade veroorzaakt door verontreiniging of andere milieuschade, 

 

• schade aan motorvoertuigen (AUtomotive Liability), 

 

• De gevolgen van: 
 

o Aansprakelijkheid van de Werkgever voor schade veroorzaakt aan 
werknemers die niet onder het Franse socialezekerheidsstelsel 
vallen (Employers’ Liability, wettelijke aansprakelijkheid van de 
werkgevers, wettelijke aansprakelijkheid van de werknemers), op 
voorwaarde dat deze dekking door een verplichte verzekering wordt 
gedekt. 

 
o vergoeding voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (Workers 

Compensation - OCCUpational Disease), 
 

o Repetitive Stress InjUries, 
 

o Employer’s Practice Liability, 
 

o Employee Benefit Plan 
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De term "Employer’s liability - werkgeversaansprakelijkheid" wordt gedefinieerd als de 

aansprakelijkheid van de werkgever 

jegens de werknemers. 

 

De term "Worker's Compensation" wordt gedefinieerd als de aansprakelijkheid van de 
werkgever jegens de werknemers en de verzekering ter vergoeding van de medische 
kosten en het loonverlies van werknemers die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. 

 

De term "Occupational disease" wordt gedefinieerd als beroepsziekte. 
 

De term "Repetitive stress injuries" wordt gedefinieerd als repetitief werkgerelateerd letsel. 
 

De term "Employer's Practice Liability" wordt gedefinieerd als de aansprakelijkheid van de 
werkgever als gevolg van het sociale beheer van de onderneming bij niet-naleving van de 
verordeningen betreffende de bescherming van werknemers met betrekking tot intimidatie 
en discriminatie. 

 

De term "Employee Benefit Plan" wordt gedefinieerd als uitkeringsprogramma's voor 
werknemers (pensioenplan, werknemersfonds, socialebijstandsplannen (uitkering, ziekte, 
invaliditeitspensioen) die door een werkgever en/of een werknemersorganisatie worden 
vastgesteld en gehandhaafd. 

 
Algemene overeenkomsten 

 

 
 

met een opzegtermijn van 2 MAANDEN. 
 

Bijlagen 
Deze bijzondere voorwaarden als bijlage bij 

• de algemene voorwaarden n° 460653 versie D 

• bij het informatieve document "toepassing van de garantie in de tijd” n° 490009 
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Informatica en vrijheden 
Ik verklaar geïnformeerd te zijn in overeenstemming met artikel 32 van de Franse gewijzigde wet 

van 6 januari 1978: 

 

* Het verplicht beantwoorden van de bovenstaande vragen, alsmede de gevolgen die 

kunnen voortvloeien uit een verzwijging of een valse verklaring, zoals bepaald in de 
artikelen L 113-8 (nietigheid van de overeenkomst) en L 113-9 (vermindering van de 
vergoeding) van de Code des Assurances (Franse verzekeringswet). 

 

* Dat de ontvangers van mijn persoonsgegevens enerzijds de werknemers van de 
verzekeraar als verwerkingsverantwoordelijke kunnen zijn en anderzijds diens 
tussenpersonen, herverzekeraars, erkende beroepsorganisaties en onderaannemers, 
zowel in Frankrijk als in landen buiten de Europese Unie. 

 

* Dat het doel van de verwerking de inschrijving, het beheer (met inbegrip van 
commerciële) en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst is, maar dat mijn 
gegevens ook kunnen worden gebruikt voor zover dat noodzakelijk is: 

- Voor het beheer en de uitvoering van andere contracten die zijn gesloten met 
de verzekeraar of met andere maatschappijen van de Groep waartoe hij behoort 

 
- In het kader van verwerking door de verzekeraar met het oog op onderzoek 

en ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit of relevantie van zijn toekomstige 
verzekeringsproducten en dienstenaanbod 

 
 

* Dat hij, in zijn hoedanigheid van verzekeraar, gerechtigd is gegevens betreffende 
strafbare feiten, veroordelingen en veiligheidsmaatregelen te verwerken, hetzij bij het 
sluiten van de verzekeringsovereenkomst, hetzij tijdens de uitvoering daarvan, hetzij in 
het kader van het beheer van geschillen, overeenkomstig de eenmalige vergunning die de 
CNIL (Nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid) op 23 januari 2014 
heeft verleend. 

 

* Dat de verzekeraar als financiële instelling onderworpen is aan de wettelijke 
verplichtingen die hoofdzakelijk voortvloeien uit de Code Monétaire et Financier (Franse 
monetaire en financiële wetgeving) met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, en dat hij in die hoedanigheid een proces van 
contractcontrole toepast dat kan leiden tot het opstellen van een verdenkingsverklaring of 
een maatregel tot bevriezing van activa, overeenkomstig de eenmalige machtiging die op 
16 juni 2011 is verleend door de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(CNIL) (Nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid). 

 

* Dat mijn persoonsgegevens ook kunnen worden gebruikt in het kader van een 
verwerking ter bestrijding van verzekeringsfraude die de CNIL aan de verzekeraar heeft 
toegestaan overeenkomstig de grensoverschrijdende vergunning van 17 juli 2014; deze 
verwerking kan in voorkomend geval leiden tot de inschrijving op een lijst van personen 
met frauderisico. 

 

* Dat ik beschik over het recht op inzage en rectificatie bij AXA, Service Information 
Clients, 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex voor al mijn gegevens. 
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AXA doet er alles aan om een goed niveau van bescherming van persoonsgegevens te 
waarborgen. Als ik naar de website Axa.fr ga en vervolgens naar de rubriek 
"persoonsgegevens", vind ik meer informatie 
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over het doel van deze toegang tot gegevens, de landen waar de ontvangers zich bevinden 

en de genomen veiligheidsmaatregelen. 

 

Ik kan deze informatie ook per post aanvragen via "AXA - Service Information Client - 313 
Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex". 

 
 

Opgesteld in COMPIEGNE, in drievoud 
 

Op 07-02-2019 

 
DE VERZEKERINGNEMER DE GEDELEGEERDE ALGEMENE 

VERZEKERINGSAGENT 

(Handelsstempel indien bedrijf) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXA France IARD MUTUelle 
Onderlinge verzekeringsmaatschappij met vaste premies tegen brand, ongevallen en diverse 

risico's. Bedrijf waarop de Code des assurances (Franse verzekeringswet) van toepassing is - 
hoofdkantoor: 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex 

Siren 775 699 309 - Intracommunautaire btw n° FR 39 775 699 309 
Van btw vrijgestelde verzekeringstransacties - art. 261-C CGI _ met uitzondering van garanties verstrekt door AXA 

Assistance France Assurances 


