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Verzekeringsattest BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID  
 
 
AG Insurance N.V., gevestigd te B–1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, verklaart dat 
 
 

Vulkoprin NV 
Herderstraat 4 
8700 TIELT 

  
 
een verzekeringscontract Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten heeft, met als doel de verzekerde, 
binnen de hierna nader bepaalde grenzen, te waarborgen tegen : 
- de geldelijke gevolgen van zijn extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid wegens schade aan 

derden toegebracht ingevolge de uitbating van de verzekerde onderneming én 
- de geldelijke gevolgen van zijn contractuele en extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid 

wegens schade aan derden toegebracht door het feit van zijn werken of zijn producten, alsook van 
hun bijhorigheden (verpakkingen, instructies en gebruiksaanwijzigingen enz.) na hun levering. 

 
 
Polisnummer   :   03/99.556.342 
Aanvangsdatum  :   01/01/2023 
Einddatum   :   31/12/2023 
 
 
Medeverzekerde ondernemingen :  

- ROMAKIN BVBA 
- MMV BVBA 

  
 
Waarborgen en verzekerde bedragen  
 
B.A. Uitbating (per schadegeval) 
 
Lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd    2.500.000,00 EUR 
inbegrepen : 
- Brand, vuur, rook, ontploffing, water     2.500.000,00 EUR   
- Accidentele pollutie    2.500.000,00 EUR   
- Burenhinder (art.544)   2.500.000,00 EUR   

 Zuivere immateriële schade      2.500.000,00 EUR   
 
 
Toevertrouwd voorwerp (per schadegeval)     250.000,00 EUR  
 
Inbegrepen: 

- Toevertrouwd voorwerp om mee te werken 25.000,00 EUR 
 
 
B.A. Na levering (per schadegeval en per verzekeringsjaar) 
Lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd        2.500.000,00 EUR  
 
 
B.A. Na levering USA-Canada (per schadegeval en per verzekeringsjaar) 
Lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade vermengd        2.500.000,00 EUR  
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De maatschappij bevestigt tevens dat bovenvermeld contract op dit ogenblik niet geschorst is in al zijn 
uitwerkingen. 
 
Dit attest werd opgemaakt ter informatie en wijzigt noch de inhoud van het verzekeringscontract, noch 
de wederzijdse rechten en plichten van de partijen 
 
 
 
Brussel , 12/01/2023 

 
Cornelis Rubina 

e-mail: beheer.ondernemingen@aginsurance.be 


