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ConstructConstruct-10: Van online offerte tot attest
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Agenda
1. Inleiding
Voor wie? Voor welke werken? Vanaf wanneer? …
2. Welke verzekeringsformule en waarom?
3. In de praktijk
Van online offerte tot attest
4. Demo handige online tool
5. Vragen
6. Check het zelf!
zelf!
Onze adviseurs zijn aanwezig om u
te helpen
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1. Inleiding
Voor wie?
De verplichting geldt voor elke aannemer, architect en andere
dienstverlener in de bouwsector

Ook zijn aangestelden en onderaannemers worden als verzekerden
beschouwd
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1. Inleiding
Voor welke werken ?
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1. Inleiding
Voor welke werken? – moderne vormen (cohousing
(cohousing,
cohousing,
kangoeroewoning, …)

Woonplaats
of sanitair
lokaal
gebruikt
door
meerdere
personen?

Verplichte
verzekering
Ja
JA

Familiale
band?

Nee

Geen
verplichte
verzekering

Voorbeeld:
kangoeroewoning
– meerdere
generaties van
éénzelfde familie

Voorbeelden:
rusthuis,
cohousing, …
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1. Inleiding
Voor welke werken?
werken?
Werken die onderworpen zijn aan de verzekeringsplicht:
Dakwerken
Metsel- en voegwerken
Buitenschrijnwerk (vb. raamwerk van vensters)
Glaszetten
Grondwerken
Funderingswerken
Stukadoorswerk aan de buitengevel
Ondergrondse leidingen
Waterdichtingswerken van de muren
Chapewerken enkel indien de chape deel uitmaakt van de
dakstructuur
Plaatsen van vloerbekleding buiten (terrassen van appartementen en
dakterrassen)
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1. Inleiding

Voor welke werken?
werken?
Volgens onze interpretatie, niet onderworpen aan de
verzekeringsplicht:
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Loodgieterswerk
Chapewerken (buiten chape die deel uitmaakt van de dakstructuur)
Gevelreiniging
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Installatie fotovoltaïsche cellen
Architect eist toch attest? Oplossing: Construct-10
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1. Inleiding

Verplicht?
Verplicht?
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1. Inleiding

Voor welke werken?
werken?
Zijn zeker niet onderworpen aan de verzekeringsverplichting:
Binnenschilderwerken
Plaatsen van behang, vloerbekleding en wandbekleding binnen
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1. Inleiding

Rol architect?
architect?
Geen attest, maar er is er wel 1 nodig? Architect kan werf stilleggen!

Bij twijfel of attest nodig is? Abonnement Construct-10 is goedkope en
makkelijke oplossing!

10

5

25-05-18

1. Inleiding
Vanaf wanneer?
wanneer?
Voor alle werken waarvoor de definitieve stedenbouwkundige
vergunning verleend vanaf 1 juli 2018.
Het verzekeringsattest moet beschikbaar zijn vanaf de opstart van de
werf!
Let op: Uitzondering: werven onder Wet Breyne (voorontwerp
van wetswijziging)
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2. Verzekering – ConstructConstruct-10
VERZEKERINGNEMER /
FORMULE

ABONNEMENTSPOLIS

POLIS BEPAALD WERK

DE AANNEMER

1. Voor hemzelf en zijn 1. Voor hemzelf en zijn
onderaannemers
onderaannemers
De promotor-aannemer 2. Voor alle aannemers 2. Voor alle aannemers
3. Voor alle aannemers 3. Voor alle aannemers
en ontwerpers
en ontwerpers
DE ARCHITECT

3. Voor alle aannemers
en ontwerpers

Andere dienstverlener
DE BOUWHEER
De promotor-verkoper

3. Voor alle aannemers
en ontwerpers
(enkel publieke
bouwheer)

3. Voor alle aannemers
en ontwerpers
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2. Verzekering – ConstructConstruct-10

Voorbeeld:

Abonnementspolis

U bent aannemer of promotor-aannemer
U voert vooral/regelmatig werken uit die vallen onder de toepassing
van de nieuwe wet op de verplichte verzekering van de 10-jarige
aansprakelijkheid
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2. Verzekering – ConstructConstruct-10

Voorbeeld:

Werfpolis

U bent aannemer of promotor-aannemer
U voert slechts sporadisch werken uit aan woningen en
appartementen waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht
is
U bent voor uw gebruikelijke werken verzekerd in het kader van een
abonnementspolis, maar er is u een grote werf toegewezen
U wenst dat alle bouwactoren (studiebureaus, onderaannemers,
architecten, …) verzekerd zijn onder dezelfde polis
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2. Verzekering – ConstructConstruct-10

ConstructConstruct-10: Polis op maat
Enkel uw werken (onderaannemer incl.), of alle aannemers op de
werf, of alle bouwactoren
Wettelijk minimum kapitaal: wederopbouwwaarde (als de
wederopbouwwaarde hoger dan € 500.000 is, dan beperken wij tot
€ 500.000) of hoger verzekerd bedrag
Wettelijke drempel van € 2.500 of hogere vrijstelling

2. Verzekering – ConstructConstruct-10

ConstructConstruct-10: Zo weinig mogelijk administratieve last
Digitaal offerteformulier
Naargelang risico
Attest en aangifte: snel en efficiënt via My FEDERALE
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3. In de praktijk – Enige werf
Stap 1. Online offerte
Klanten met toegang My FEDERALE -> meteen premie
Klanten zonder toegang My FEDERALE en niet-klanten: niet meteen
premie -> ons Info Center neemt contact -> procedure wordt
afgewerkt

Stap 2. Polis
Ontwerppolis -> bij akkoord: polis wordt opgemaakt + betaling via
meegestuurde overschrijvingsformulier
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3. In de praktijk – Enige werf
Stap 3. Aanmaak attest = aangifte werf
Maak uw attest aan en geef uw werf aan via My FEDERALE (opgelet:
attest enkel als betaling is gebeurd)
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3. In de praktijk – Enige werf
Stap 4. Eindafrekening
Eindafrekening bij oplevering werf (definitieve waarde van werken)

TIP: Maak account aan
Aangifte van werf + attest -> enkel via MY FEDERALE!
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3. In de praktijk – Abonnement
Stap 1. Online offerte
Klanten met toegang My FEDERALE -> meteen premie
Klanten zonder toegang My FEDERALE en niet-klanten: niet meteen
premie -> ons Info Center neemt contact -> procedure wordt
afgewerkt

Stap 2. Kaderpolis
Ontwerppolis -> bij akkoord: kaderpolis wordt opgemaakt +
betaling provisionele premie (per kwartaal: provisionele premie)
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3. In de praktijk – Abonnement
Stap 3. Aanmaak attest = aangifte werf
Maak uw attest aan en geef elke werf aan (voorafgaand aan de
opstart) via My FEDERALE (opgelet: attest enkel als betaling is
gebeurd)
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3. In de praktijk – Abonnement
Stap 4. Eindafrekening
Betaling op einde kalenderjaar, na oplevering van de werf

TIP: Maak account aan
Aangifte van werf + attest -> enkel via MY FEDERALE!
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4. Demo: Van online offerte tot attest
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5. Vragen
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Bedankt voor uw
aandacht!
aandacht!
Meer info?
0800 14 200
Infocenter@federale.be
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