De brandverzekering

OCMW VAN DE STAD BRUSSEL
Dienst Huisvesting

Welke verzekering ?
Een contract dat juridische
bescherming biedt en de
huurrisico’s dekt voor het gebouw (uw burgerlijke aansprakelijkheid) de inhoud ervan
(uw persoonlijke bezittingen,
meubilair, …) in geval van :

•
•
•

brand (schade aan het gebouw, aan uw
meubilair, uw kledij),
natuurrampen (storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk),
glasbraak.

Waarom ?
In geval van schade is de huurder altijd vermoedelijk aansprakelijk voor de ramp. De huurder is dan
ook wettelijk verplicht om een verzekering voor
«burgerlijke aansprakelijkheid» af te sluiten.
Die verzekering staat toe om de slachtoffers te
vergoeden van de schade veroorzaakt door de
omvang van de ramp.

Hoe ?
Neem contact op met de Dienst
Huisvesting van het OCMW van de
Stad Brussel: wij onderhandelden
met de verzekeringsmaatschappij
en kunnen u daardoor een brandverzekering aanbieden aan een voordelig tarief.

Voorbeelden :
U bent het slachtoffer van een
woningbrand:
Uw verzekering kan tussenkomen om ervoor te zorgen
dat u opnieuw kan kopen wat u
nodig heeft (meubels, kledij, …).
Wanneer de woningbrand schade veroorzaakt bij
een buur, zal uw verzekering ook tussenkomen om
deze schade te dekken.
GEEN BRANDVERZEKERING

Welke risico’s loopt u ?

•
•

Dat u zelf de kosten moet dragen voor nieuw
meubilair, …
Dat u de schade aan het gebouw en aan
andere woningen moet vergoeden.

Een goede raad :

LAAT U VERZEKEREN !
Wenst u meer informatie of wil u uw
lopende verzekering verlengen ?
Contacteer ons!

MUNTHOF

HALLEPOORT
WATERLOOLAAN

Hoogstraat 294 1000 Brussel
Tel: 02 543 63 66 (onthaal)
Fax: 02 543 64 74
dienst.huisvesting@ocmwbxl.brussels
Maandag - donderdag : 8u-12u en 13u-17u
Vrijdag : 8u-12u en 13u-15u
Metro : lijnen 2 en 6 halte Munthof of Hallepoort
Tram : lijnen 3, 4 en 51 halte Hallepoort
Bus : lijnen 27 en 48 halte Vossenplein of Hallepoort

AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN !

Verant. uitg. : Karine Lalieux Hoogstraat 296 1000 Brussel
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