
Verzekeringsattest  

 Attest tot staving van het sluiten van een verzekeringsovereenkomst door een bewakingsonderneming, 
een interne bewakingsdienst of een veiligheidsdienst tot dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe de vergunde activiteiten aanleiding kunnen geven.  

  

De verzekeringsonderneming AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel, KB-nr 0404.494.849 heeft 
kennis genomen van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, evenals van 
haar uitvoeringsbesluiten, en verklaart dat NV PRAXIS GROUP, Zonnekestraat 2 te 8501 Bissegem 
(BE0478.243.652) op datum van 01/01/2023 een verzekeringsovereenkomst nr 03/99.537.803 heeft gesloten met 
toepassing van artikel 38 van voornoemde wet van 2 oktober 2017.  

De verzekeringsovereenkomst dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, ten belope 
van minstens 2.500.000 euro per schadegeval voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels en minstens 
750.000 euro per schadegeval voor de schade aan goederen, waartoe de volgende vergunde activiteiten aanleiding 
kunnen geven*:  

0 statische bewaking van roerende of onroerende goederen;  

0 mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm  

0 toezicht en/of bescherming bij het vervoer van goederen en verwante activiteiten:  

0   toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van goederen 

0   vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van geld of van door de Koning bepaalde 

goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging 

onderhevig zijn  

0   beheer van een geldtelcentrum  

0 bevoorrading van biljettenautomaten, bewaking bij werkzaamheden aan  biljettenautomaten en   
                onbewaakte werkzaamheden aan biljettenautomaten opgesteld buiten bemande kantoren, indien er                
toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes  

X beheer van een alarmcentrale  

0 bescherming van personen  

0 winkelinspectie  

0 elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op 
het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen, verder genoemd ‘evenementenbewaking’  

0 elke vorm van statische bewaking, controle en toezicht op het publiek in plaatsen, behorend tot het uitgaansmilieu, 
verder genoemd ‘bewaking uitgaansmilieu’  

0 doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar spionageapparatuur, wapens, drugs, explosieve stoffen, 
stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden of andere gevaarlijke voorwerpen  

0 verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand 
van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder 
van een overheidsconcessie  

0 begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid  

0 de bediening van de door de Koning bepaalde technische middelen die met het oog op het verzekeren van de 
veiligheid aan derden ter beschikking worden gesteld  

0 het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet 

publiek toegankelijke plaatsen, andere dan winkelinspectie, evenementenbewaking of bewaking uitgaansmilieu 0 

gewapende bewakingsactiviteiten  

  
De verzekeringsovereenkomst eindigt op 31/12/2023 

  

Overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 12/11/2017 stellen de verzekeraar en de verzekeringnemer 
de Directie Private Veiligheid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken 
in kennis van elke wijziging en beëindiging van de overeenkomst.  

  



Cornelis Rubina 

  

  

  

Deze verzekering is onderworpen  aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle  
geschillen met betrekking tot deze verzekering.   

Antwerpen, 06/01/2023    

  

Voor de verzekeringsonderneming:    

  

* De  specifieke   activiteiten aanstippen   


