
VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID JOURNALIST 
 

Stap 1. Vul het inschrijvingsformulier in 
 
Vul het formulier in voor aansluiting tot de groepspolis voor de verzekering beroepsaansprakelijkheid, de verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid uitbating en de rechtsbijstandsverzekering voor leden van de AVBB/VVJ en de VJPP. U ontvangt na uw aanvraag een 

factuur voor het verschuldigde bedrag. Na betaling hiervan ontvangt u een verzekeringscertificaat.  

 

Ons voorstel:  

 

Burgerlijke Aansprakelijkheid 1.250.000 EUR 

Beroepsaansprakelijkheid  125.000 EUR       

Rechtsbijstand    12.500 EUR 

 

Er is een vrijstelling van 500 EUR van toepassing.  

 

De jaarpremie bedraagt 250 EUR (taksen inclusief).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

* Alle velden moeten worden ingevuld  

Bovenkant formulier 

 

 

Naam 
 

Voornaam  
 

Adres (straat, nr.) 

 

Geslacht M V  

Postcode 
 

Gemeente  
 

Mailadres  
 

Telefoonnummer 
 

U bent... 
beroepsjounalist stagiair 

journalist van beroep (VJPP) 



Erkenningsnummer (begint met N voor de 

beroepsjournalisten en met NS voor de stagiairs). Voor de 

journalisten van beroep, uw lidmaatschapsnummer VJPP. 
 

Statuut 

loontrekkend  

(naam van de werkgever )  

zelfstandig 

 

Activiteiten in de USA en in Canada Ik wil de uitbreiding tot de USA/Canada  

(+ bijpremie €250 inclusief taksen – vrijstelling €2.500) 

Vorige schadegevallen (in de afgelopen vijf jaar) 
 Ik bevestig dat ik geen kennis heb van juridische vervolging 

tegen mij, noch van eisen met betrekking tot mijn 

beroepsaansprakelijkheid of extracontractuele aansprakelijkheid in 

het kader van mijn journalistieke activiteiten in de afgelopen vijf 

jaar.   

 

Ik verklaar volgende schadegevallen te hebben gehad in de 

afgelopen vijf jaar. 

Datum Bedrag schadevergoeding 

  

  

  

  
 



Ervaring (aantal jaren) jaar  

Ik bevestig dat Aon Belgium bvba geen bijkomende marktanalyse moet uitvoeren voor het risico dat ik wil verzekeren.  

Wij adviseren u het verzekeringsproduct van een verzekeringsmaatschappij waarvan u hieronder het voorstel vindt. We voeren 

geregeld een grote marktanalyse uit om de best mogelijke oplossingen te bepalen. Deze aanbeveling is gebaseerd op de analyse 

van : 

- (1) het te verzekeren risico, en  

- (2) uw eisen en behoeften inzake het te onderschrijven verzekeringscontract.  

Het verzekeringsvoorstel van het product van uw keuze is ingevuld en aan u overgemaakt.  

U bevestigt dat de inhoud ervan overeenkomt met de analyse van uw eisen en behoeften en dat u bent geïnformeerd over de 

reikwijdte en de beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozeni.  

Vul de datum in (DD/MM/JJJJ)  
 

Conform de bepalingen van de collectieve polis heeft de verzekeraar het recht de toetreding van de journalist te weigeren per brief 

binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier tot toetreding. 

P.S.: kijk nog even alle velden van het formulier na (ze moeten allemaal zijn ingevuld). 

Tout effacer
 

Envoyer
    

1. bestelbon  2. bevestiging 
 

Onderkant formulier 

 
 

 

Wet op de privacy 

 

De door u verstrekte gegevens alsook de gegevens in verband met het gebruik van onze producten en diensten, zullen door ons (Aon 

bvba) worden verwerkt in een gegevensbestand. Zij zullen uitsluitend gebruikt worden voor a) ons klantenbeheer, b) om u op de 



hoogte te kunnen houden van interessante aanbiedingen en c) promotie - en prospectiedoeleinden met betrekking tot onze producten 

en diensten. Indien u zulks niet wenst, volstaat het om ons dit te melden. De gegevens voormeld kunnen ook, behoudens uw verzet, 

met dezelfde doeleinden worden medegedeeld aan andere instellingen en organisaties, waarvan u de lijst op eenvoudig verzoek bij 

ons kan bekomen. De Wet verwerking persoonsgegevens kent u een recht op mededeling en verbetering van uw gegevens toe. U kan 

ons (Aon bvba, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen, t.a.v. Daniel Etien) daartoe desgewenst evenzeer contacteren. Bij de commissie 

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Waterloolaan 115, B-1000 Brussel) wordt een openbaar register gehouden van 

de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien u bijkomende inlichtingen zou willen over de wijze waarop wij 

gegevens verwerken, kunt u dat register later raadplegen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
STAP 2. Bevestiging van uw aanvraag 

Wij danken u voor uw aanvraag. Wij bezorgen u spoedig uw kwijting. Na betaling hiervan zal u een verzekeringscertificaat 

ontvangen.  

 

 

 

 

1. bestelbon                          2. bevestiging 

 
 

  

 

NOTA: de aanvraag mag automatisch verstuurd worden naar info@aonaffinity.be . Kan er (zoals eerder) een RULE ingesteld worden zodat het 

subject start met RC PRO Journalisten - nieuw voorstelformulier?  

mailto:info@aonaffinity.be

