VERZEKERINGSATTEST OVERBRENGER / VERVOER GEVAARLIJK AFVAL
(Vlaams gewest)
De verzekeringsmaatschappij AXA Belgium, toegelaten onder het nr. 0039 en met zetel Vorstlaan 25
te 1170 Brussel, verklaart dat de hierondervermelde rechtspersoon :
NV
VERVOER COR VAN LOON EN ZOON
SCHOMHOEVEWEG 9
2030
ANTWERPEN
een verzekeringscontract onder het nummer 010.730.307.329 heeft afgesloten, dat zijn Burgerlijke
Aansprakelijkheid in hoedanigheid van overbrenger/ opdrachtgever voor vervoer van gevaarlijk afval
waarborgt.
De dekking wordt verleend voor de schade als opgesomd onder art. 5.1.1.3 § 3 van de Vlarea van
05 december 2003, aangevuld door de wijziging van 09 februari 2007, tot volgende bedrag :
5.000.000,00 EUR per schadegeval, zowel lichamelijke schade, zaakschade, onstoffelijke
gevolgschade, als accidentele milieuschade vermengd.
Dit attest is geldig tot : het weigeren van de erkenning, ons binnen de week door de verzekerde mee te
delen.
Dit attest kan de maatschappij geenszins binden boven de limieten en buiten de bepalingen van
bovenvermeld contract.
De volgende beperkingen blijven onverminderd van toepassing :
-

De waarborg geldt uitsluitend voor de burgerrechtelijke extracontractuele
aansprakelijkheid van de verzekerde.
De schade veroorzaakt aan het milieu of door milieuaantasting wordt slechts vergoed op
voorwaarde dat deze milieuaantasting het gevolg is van een ongeval.
De schade veroorzaakt door motorrijtuigen in de gevallen van aansprakelijkheid als
beoogd door de Belgische of buitenlandse wetgeving op de verplichte verzekering van
motorrijtuigen valt niet onder de waarborg.
De dekking geldt evenmin voor de schade veroorzaakt door asbest, asbestvezels of
producten die asbest bevatten.

Schorsing of beëindiging van het contract heeft slechts uitwerking na verloop van een termijn van drie
maanden vanaf de datum waarop de beslissing van de schorsing of van de verbreking ter kennis is
gebracht door ons aan de bevoegde Minister of Overheidsdienst (Ovam).
Opgemaakt te Brussel, op 08 december 2014.
Philippe Courouble
Directeur Corporate P&C
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