ingebruikname lokalen
toebehorend aan het AGB De Kluize Oosterzele
•
•
•
•
•
•

het ontmoetingscentrum De Ganck
de gemeentelijke chalet, site sporthal De Kluize
het gemeenschapscentrum De Kluize
het trefcentrum Den Amb8
de site Erfgoedhuis
de site IJzeren Hekken
4

Polis nr.:

5

3

3

6

9

2

Ethias
Zetel voor Vlaanderen
Dienst « Boekhouding »
Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
Tel. 011 28 21 11 Fax 011 85 61 30

8

Hierbij delen wij u mede dat de hiernavermelde activiteit verzekerd dient te worden door voormelde polis.
1

IDENTITEIT VAN DE INGEBRUIKNEMER

Benaming van de particulier, vereniging, groepering toegelaten om de gebouwen in gebruik te nemen
12222222222222222222222222222222223

12222222222222222222222222222232222

2

Naam

IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE OF DE ORGANISATOR
122222222222222222222222222222223

122222222222222222222222222222223

Straat

122222222222222222222223

Postcode

Bankrekeningnummer
3

Gemeente

1223

1223

-

nr. 123

bus 123

122222222222222222222223

1223

-

1333

-

1333

IN GEBRUIK GENOMEN GEBOUW

12222222222222222222222222222222223

4

ACTIVITEIT

Aard van de manifestaties of de georganiseerde activiteiten . .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum (data) van de ingebruikname ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OF
Maximum aantal gebruiksdagen gedurende de periode van .......................................................................................................... tot .................................................................... = . ................................................. dagen
(maximum één jaar)
Premie volgens polis nr. 45.336.928: ................................................................................................................................................................. euro
Datum storting

13

-

13

-

1333

Ethias verzamelt uw persoonsgegevens voor de evaluatie van het risico, het
beheer van de verzekeringsovereenkomsten en de schadegevallen, voor het
promoten van haar diensten en voor het voeren van getrouwheidsacties. Uw
persoonsgegevens kunnen voor commerciële doeleinden doorgegeven worden
aan de ondernemingen die deel uitmaken van de Ethias groep.

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:
• Ethias – Dienst 2000 Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt
fax 011 85 61 10 klachtenbeheer@ethias.be
• Ombudsdienst Verzekeringen – de Meeûssquare 35 1000 Brussel
fax 02 547 59 75 info@ombudsman.as

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, om eventuele correcties
te laten aanbrengen en om u gratis te verzetten tegen het gebruik ervan voor
commerciële doeleinden. Verzet u zich tegen dit gebruik? ……….

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een
gerechtelijke procedure aan te spannen. Het Belgisch recht is van toepassing op
de verzekeringsovereenkomst.

Opgemaakt te

op

Handtekening van de afgevaardigde

Ethias nv

rue des Croisiers 24 4000 Luik

www.ethias.be

info@ethias.be

Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen
(KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007)
RPR Luik BTW BE 0404.484.654 Rekening Belfius Bank: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB

2154-Inl form 45336928-et/mj • 08/17

De verzekeringsnemer heeft de organisator verplicht voornoemd bedrag voor de manifestatie of de eerste activiteit te storten op rekening
IBAN: BE09 0910 0355 3057 - BIC: GKCCBEBB van Ethias Hasselt, met vermelding van het polisnummer.

