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VERZEKERING VAN HET GEWAARBORGD LOON

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFI NI TIES

Maatschappij:
Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en 
Diverse Risico’s CV, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0403.257.506 — Verzekeringsmaatschappij 
toegelaten onder het nr. 87 door de Nationale Bank van België.

Schadegeval:
elke gebeur te nis die de toe pas sing van de overeen komst tot  gevolg kan heb ben.

Verzekeringsnemer:
de werk ge ver, als natuur lijke of rechts per soon, die de over eenkomst onder te kent.

Artikel 1     Voorwerp van de dekking

De ver ze ke ring heeft tot doel bin nen de per ken van de alge me ne en bij zon de re voor waar den van de overeenkomst de Verze
keringsnemer te waar bor gen tegen de las ten die hem wor den opge legd krach tens de voor schrif ten van de wet ge ving en de regle
menteringbetrefendehetgewaarborgdlooningeval:
1. van arbeids on ge val len of onge val len op de weg naar en van het werk, over een kom stig de wet ter zake;
2. van arbeids on ge schikt heid door ziek te, ande re dan beroeps ziek te;
3. van een onge val van het privéleven.

De overeenkomst kan voor zien in de terug be ta ling van de werk ge vers las ten voor soci a le zeker heid. Elke wet te lijke wij zi ging van 
deze kos ten kan lei den tot een wij zi ging in het per cen ta ge van de premie.

Artikel 2     Inwerkingtreding van de overeenkomst

De ver ze ke rings overeenkomst  treedt in wer king op de datum en het uur vast ge steld in de bij zon de re voor waar den.

Artikel 3     Looptijd van de overeenkomst

De duur van de ver ze ke rings overeenkomst  bedraagt één jaar.

Behalve wan neer één der par tij en zich erte gen ver zet door een aan ge te kend schrij ven dat min stens drie maan den voor de ver
val dag van de overeenkomst ter post is afge ge ven, wordt ze stil zwij gend ver lengd voor opeen vol gen de peri o des van een jaar.

Artikel 4     Beschrijving van het risi co  Mededelingsplicht van de Verzekeringsnemer

De Verzekeringsnemer is ver plicht bij het slui ten van de over een komst alle hem beken de omstan dig he den nauw keu rig mee te 
delen die hij rede lij ker wijs moet beschou wen als gege vens die van  invloed kun nen zijn op de beoor de ling van het risi co door de 
Maatschappij.

Artikel 5     Wijzigingen van het risi co  Mededelingsplicht van de Verzekeringsnemer

In de loop van de over een komst heeft de Verzekerings nemer de ver plich ting om de nieu we omstan dig he den of de wij zi gin gen van 
de  omstan dig he den aan te geven die van die aard zijn om een aan zien lijke en blij ven de ver min de ring of ver zwa ring te bewerk
stel li gen van het risi co dat het ver ze kerd voor val zich voor doet.

Hij moet schrif te lijk iede re over een komst van dezelf de aard mee de len die bij een ande re verzekeringsonderneming is aan ge gaan.
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Artikel 6     Premie

De Verzekeringsnemer is aan de Maatschappij een jaar   lijk se premie ver schul digd die  bepaald wordt door het per cen ta ge, dat op 
zijn risi co van toe pas sing is, te ver me nig vul di gen met het  bedrag van de jaar lijk se bezol di gin gen, toe ge kend aan de leden van zijn 
per so neel welke in de bij zon de re bepa lin gen van zijn ver ze ke rings overeenkomst ver meld zijn.

Dezebezoldigingenomvattenondermeer:deeigenlijkelonen,depremies,commissielonen,gratificaties,aandelenindewinst,
ver goe din gen voor levens duur te, ver plaat sings ver goe din gen (met uit slui ting van het gedeel te dat de wer ke lijk gedra gen ver voers 
en ver blijfs kos ten ver goedt), lonen in natu ra (onder dak, voe ding, enz...) en in het alge meen alles wat voor de bere ke ning van het 
nor ma le loon in aan mer king geno men wordt.

Vooraf wordt per kalen der kwar taal een pro vi si o ne le premie bere kend en deze is ten laat ste voor het einde van de eer ste maand 
van het betrok ken kwar taal te vol doen.
Deze premie wordt jaar lijks her zien bij de vast stel ling van de premie met betrek king tot het 3de tri mes ter op basis van de premie 
van het voor gaan de boek jaar.

Voor het eer ste ver ze ke rings jaar wordt de pro vi si o ne le premie, op grond van de gege vens in het ver ze ke rings voor stel for fai tair 
 bepaald.

Derhalve dient de Verzekeringsnemer de bij de ter zake gel den de wet ten en beslui ten voor ge schre ven inlich tin gen regel ma tig in 
het per so neels boek en de indi vi du e le reke nin gen in te schrij ven.

Voor het bepa len van de premie moet de Verzekerings nemer aan de Maatschappij, op door haar ver strek te for mu lie ren en ten zij 
het tegen deel is over een ge ko men, binnen de 20 dagen vanaf hun ontvangst de voor juist ver klaar de aan gif te van alle hier bo ven 
omschre ven en in de loop van het jaar betaal de bezol di gin gen doen toe ko men.

AlsdeVerzekeringsnemerverzuimtbinnendevoorgeschreventermijnhetdefinitievebedragvandetijdenshetvoorgaandejaar
betaal de bezol di gin gen  bekend te maken, kan de met 50 % ver hoog de en onmid del lijk opeis ba re premie  bepaald wor den op 
dezelf de basis als die van het vori ge boek jaar.

In dit geval heeft de Maatschappij het recht de boe ken en loon sta ten te con tro le ren. Deze con tro le kan een even tu e le ver ho ging 
van de premie tot  gevolg heb ben.

Ongeacht het voor af gaan de  behoudt de Maatschappij zich tij dens de duur van de overeenkomst het recht voor, na te zien, of de 
boe ken en loon sta ten goed wor den bij ge hou den, of de daar op ver mel de gege vens juist zijn en of zij met de voor mel de jaar lijk se 
aan gif ten over een stem men.

Met het oog hier op mag zij te allen tijde eisen dat haar de regis ters en boek hou dings be schei den van de Verzeke rings nemer voor
ge legd wor den.

Artikel 7     Nietbeta ling van de premie

De Maatschappij kan bij nietbeta ling van de premie de dek king van de over een komst schor sen of opzeg gen  indien de Verzeke
ringsnemer in gebre ke is  gesteld bij deur waar ders ex ploot of bij een ter post aan ge te ken de brief.

De schor sing van de dek king of de opzeg ging van de overeenkomst gaan in na  het ver strij ken van een ter mijn van 15 dagen, te 
reke nen vanaf de dag vol gend op de bete ke ning of de afgif te ter post van de aan ge te ken de brief.

De beta ling van de ach ter stal li ge premies, in voor ko mend geval ver meer derd met de intres ten, maakt een einde aan de schor sing. 
Onder beta ling ver staat men de ont vangst door de Maatschappij van de ver schul dig de bedra gen, ver meer derd met de intres ten.

De schor sing van de dek king doet geen  afbreuk aan het recht van de Maatschappij de later nog te ver val len premies te eisen op 
voor waar de dat de Verzekerings nemer in gebre ke werd  gesteld over een kom stig de 1ste ali nea. In dit geval her in nert de inge bre
ke stel ling aan de schor sing van de waar borg.

Het recht van de Maatschappij wordt even wel  beperkt tot de premies voor twee opeen vol gen de jaren.

Artikel 8     Belastingen

Alle belastingen, rechten of taksen die uit hoofde van de overeenkomst geheven kunnen worden, komen ten laste van de 
Verzekeringsnemer.
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Artikel 9     Wij zi ging van tarief en verzekeringsvoorwaarden

Indien de Maatschappij haar tarief wijzigt, heeft zij het recht het tarief van het huidige contract te wijzigen vanaf de volgende 
jaarlijkse vervaldag.

Indien de Verzekeringsnemer hiervan tenminste vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van zijn verzekeringscontract in kennis 
wordt gesteld, mag hij zijn contract alsnog opzeggen ten minste drie maanden voor deze vervaldag. Hierdoor komt het contract 
ten einde op deze vervaldag.

Indien de Verzekeringsnemer minder dan vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van zijn verzekeringsovereenkomst van de 
wijziging in kennis wordt gesteld, mag hij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
dag van die kennisgeving. In dat geval zal het contract een einde nemen na het verstrijken van een termijn van een maand te 
rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post van de aangetekende brief, maar ten vroegste op de datum van de jaarlijkse 
vervaldag die volgt na de kennisgeving van de wijziging.

De hierboven vermelde beginselen inzake tariefwijziging zijn eveneens van toepassing bij wijziging van de verzekeringsvoorwaar
den.

De mogelijkheid tot opzegging voorzien hierboven bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoor
waarden voorvloeit uit een wettelijke of reglementaire bepaling.

Artikel 10     Controle

De Verzekeringsnemer is gehou den op zijn werk, bouw plaat sen, in zijn onder ne min gen, enz... het  bezoek toe te laten van de 
afge vaar dig den van de Maatschappij, die  opdracht heb ben de orga ni sa tie en de wijze van uit voe ring van het werk, even als de 
doelmatigheidvandegetrofenveiligheidsmaatregelennatezien.

De Verzekeringsnemer is even eens gehou den aan deze afge vaar dig den alle inlich tin gen te ver strek ken die deze nood za ke lijk of 
nut tig ach ten hem te vra gen.

Artikel 11     Schadegevallen

Elke gebeur te nis welke tot toe pas sing van deze overeenkomst kan lei den, moet onmid del lijk door de Verzekerings nemer aan de 
Maatschappij wor den aan ge ge ven, en ten laat ste bin nen 24 uur na het voorvallen of nadat de Verzekeringsnemer er ken nis van 
kreeg.

Deze aan gif te moet behoor lijk gebeuren op voor ge schre ven for mu lie ren.

De Verzekeringsnemer moet zon der ver wijl aan de Maat schappij alle nut ti ge inlich tin gen ver strek ken en op de vra gen ant woor den 
die hem wor den  gesteld, ten ein de de omstan dig he den en de  omvang van de scha de te kun nen vast stel len.

Indien de Verzekeringsnemer de hier bo ven ver mel de bepa lin gen niet cor rect nage leefd heeft, dan heeft de Maatschappij niet 
 alleen het recht een ver min de ring van zijn pres ta tie te ver lan gen tot  beloop van de scha de die zij gele den heeft, maar, in geval 
van bedrieg lijk opzet, kan zij zelfs zijn dek king wei ge ren.

Artikel 12     Begunstigde van de Verzekering

Enkel de Verzekeringsnemer is  bevoegd de door deze overeenkomst ver strek te waar bor gen op te eisen.

Artikel 13     Indeplaatsstelling  Afstand van verhaal

1. Er wordt uit druk ke lijk over een ge ko men dat de Maat schappij in de  plaats wordt  gesteld  van de Verzekerings nemer wat  betreft 
alle rech ten, vor de rin gen en aan spra ken op ver haal tegen de voor de scha de aan spra ke lijke  daders.

 De  beta ling van de nor ma le vol le di ge bezol di ging, waar op het door een arbeids on ge val of een onge val op weg naar of van 
hetwerkgetrofen lidvanhetpersoneelkrachtensdewet tot invoeringvanhetgewaarborgd loonaanspraakkanmaken,
 geschiedt door toe doen van de Verzekeringsnemer, die er bij de Maatschappij tegen voor leg ging van de bewijs stuk ken de 
terug be ta ling van ver krijgt. Tot dit doel ver klaart de Verzekerings nemer dat zijn rech ten, vor de rin gen en aan spra ken van ver
haal tegen o ver de ver ze ke raars arbeids on ge val len, waar bij hij ver ze kerd is, aan de Maatschappij wor den over ge dra gen.
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2. De Verzekeringsnemer doet ten opzich te van de Maat schappij  afstand van elke eis tot terug be ta ling van opzeg gings of ande
re ver goe din gen, welke hij ten opzich te van som mi ge van zijn aan ge stel den zou moe ten beta len inge vol ge door hem zelf 
geno men beslis sin gen, zelfs op basis van inlich tin gen die hem door de Maatschappij wer den ver strekt.

Artikel 14     Leiding van de geschil len

Enkel de Maatschappij heeft de lei ding der geschil len, maar de Verzekeringsnemer  blijft ver plicht, haar alle nodi ge inlich tin gen of 
bewijs stuk ken te ver strek ken.

Artikel 15     Verandering van Verzekeringsnemer

1. Overlijden van de Verzekeringsnemer.

 In geval van over gang van het ver ze ker de  belang ten gevol ge van het over lij den van de Verzekeringsnemer, gaan de rech ten 
en ver plich tin gen uit het ver ze ke rings overeenkomst over op de nieu we hou der van dat  belang.

 De nieu we hou der  van  het  ver ze ker de  belang en de Maat schappij  kun nen  even wel   ken nis  geven  van   de beëin di ging 
van de overeenkomst, de eer ste bij een ter post aan ge te ken de brief, bin nen drie maan den en veer tig dagen na het over lij den, 
de twee de bij een ter post aan ge te ken de brief bin nen drie maan den te reke nen vanaf de dag waar op hij ken nis heeft gekre gen 
van het over lij den.

2. Faillissement van de Verzekeringsnemer.

 In geval van fail lis se ment van de Verzekeringsnemer  blijft de ver ze ke ring  bestaan ten voor de le van de massa van de schul
dei sers, die  jegens de Maat schappij  instaan voor de beta ling van de premies die nog moe ten ver val len na de fail liet ver kla ring.

 Niettemin heb ben de Maatschappij en de cura tor van het fail lis se ment het recht de overeenkomst op te zeg gen.

 Evenwel kan de opzeg ging van de overeenkomst door de Maatschappij  slechts gebeu ren ten vroeg ste drie maan den na de 
fail liet ver kla ring, ter wijl de cura tor van het fail lis se ment dit  slechts kan gedu ren de de drie maan den na de fail liet ver kla ring.

3. Gerechtelijk  akkoord met boe del af stand door de Ver zekeringsnemer.

 In geval van gerech te lijk  akkoord met boe del af stand door de Verzekeringsnemer  blijft de ver ze ke ring  be staan ten voor de le 
vandemassavanschuldeiserszolangnietalleactivategeldegemaaktzijndoordeverefenaar.DezelaatsteendeMaat
schappij kun nen even wel in onder lin ge over een stem ming de ver ze ke rings overeenkomst beëin di gen.

 Depremiewordtbetaalddoordeverefenaarenbehoorttotdevoorschottendiebijvoorrangafgenomenwordenvanhetonder
de schul dei sers te ver de len  bedrag.

4. Andere hypo the sen van ver an de ring van Verzeke rings nemer.

 In geval van  behoud van de acti viteit maar van ver an de ring van natuur lijke per soon of rechts per soon, onge acht de juri di sche 
vorm en om iede re ande re reden dan die welke bij art. 15.1., 15.2. en 15.3.  beoogd wor den, ver plich ten de Verzekeringsne
mer, of zijn erf ge na men of recht ver krij gen den zich ertoe de overeen komst door hun opvol gers te laten voort zet ten.

 Bij nietnale ving van die ver plich ting kan de Maatschappij van de Verzekeringsnemer of van zijn erf ge na men of recht ver krij
gen den en onaf han ke lijk van de ver val len premies, een opzeg gings ver goe ding eisen die  gelijk is aan de laat ste jaar lijk se 
premie. De overeenkomst ver valt dan op de datum van die ver an de ring of die over na me.

 In geval van voort zet ting zoals voor zien in de eer ste ali nea, mag de Maatschappij even wel de over dracht van de overeen
komst wei ge ren en ze opzeg gen. In dat geval moet de Maatschappij de dek king van de hui dige overeenkomst ver strek ken tot 
het ver strij ken van een ter mijn van 45 dagen die  begint te lopen op de dag waar op de aan ge te ken de opzeg gings brief, die door 
de Maatschappij aan de Verzekerings nemer is  gericht, bij de post werd afge ge ven. De Maatschappij heeft dan nog recht op 
de ver val len premies die over een stem men met de gedek te peri o des.

Artikel 16     Opzeg ging van de overeenkomst

De overeenkomst kan worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de op
zeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 3 en 7 heeft de opzegging eerst uitwerking 
na het verstrijken van een termijn van ten minste een maand te rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van 
het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post.
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Zonder af te wijken van de overige bepalingen voorzien in de overeenkomst kunnen de Maatschappij en de Verzekerings nemer 
de overeenkomst eveneens opzeggen na iedere aangifte van schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de wei
gering van uitbetaling van vergoeding.

De opzegging wordt ten vroegste drie maanden na de dag van de betekening van kracht.
Evenwel kan zij van kracht worden één maand na de dag van de betekening ervan, indien de Verzekeringsnemer één van zijn ver
plichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de Maatschappij te misleiden. Deze opzegging 
is onderhevig aan de voorwaarden voorzien door artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten.

De overeenkomst wordt van rechtswege opgezegd indien de verzekerde zijn hoofdverblijfplaats buiten België vestigt of op de 
datumvandefinitievestopzettingvandeactiviteitenvandeVerzekeringsnemer.

Artikel 17     Mededelingen en ken nis ge vin gen

Om gel dig te zijn, moe ten de mede de lin gen en de ken nis ge vin gen die voor de Maatschappij  bestemd zijn aan haar zetel in België 
of aan het in de overeenkomst ver mel de adres of aan het later door de Maatschappij mee ge deel de adres  gericht wor den.

Die van de Maatschappij aan de Verzekeringsnemer wor den gel dig ver zon den,  indien ze aan het in de overeenkomst ver mel de 
adres of aan het door de Verzekerings nemer later mee ge deel de adres  gericht wor den.
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VERZEKERING VAN HET GEWAARBORGD LOON

BIJ ZON DE RE BEPA LIN GEN
21.80.030/20

3. GEWAAR BORGD LOON VOOR BEDIEN DEN 6 BERE KE NING VAN DE VER GOE DING

 De ver goe din gen wor den bere kend op basis van 1/30ste van het bru to maand loon, per kalen der dag arbeids on ge schikt heid.

5. VER ZE KE RING  BEPERKT TOT DE MEDI SCHE CON TRO LE

 Er wordt ver dui de lijkt dat, behou dens uit zon der lijke omstan dig he den, de Maatschappij bin nen een ter mijn van twee werk da
gen na de ont vangst van de door de Verzekerings nemer toe ge zon den aan gif te, een con  tro le zal ver rich ten op de arbeids
on ge schikt heid als  gevolg van nietpro fes si o ne le onge val len en ziek ten, zoals zij door de des be tref fen de wet ten en ver or de
nin gen  bepaald zijn.

 De ver ze ke ring  beperkt zich ertoe de Verzekerings nemer in ken nis te stel len van de resul ta ten van de con tro le, met uit slui ting 
van juri di sche advie zen of de terug be ta ling van ver goe din gen van welke aard ook.
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DIVERSE BEPALINGEN

A. Fraude
 In het kader van de huidige bepalingen verstaat men onder “verzekeringsfraude” het misleiden van de Maatschappij of van 

een verzekeringsonderneming bij de sluiting of tijdens de looptijd van een verzekeringsovereenkomst of bij de aangifte dan wel 
afhandeling van een schadegeval met het oog op het verkrijgen van een verzekeringsdekking of een verzekeringsprestatie.

 De aandacht van de Verzekeringsnemer wordt gevestigd op het feit dat iedere verzekeringsfraude of poging tot verzekerings 
fraude gesanctioneerd wordt volgens de toepasselijke wetgeving en/of de bepalingen in de algemene of bijzondere voorwaar 
den en in voorkomend geval kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

B. Sancties
 De in deze overeenkomst bepaalde dekkingen zullen als zonder uitwerking worden beschouwd als door de toekenning van 

deze dekkingen de Maatschappij blootgesteld wordt aan sancties, verbodsbepalingen of beperkingen in het kader van de 
Organisatie van de Verenigde naties of commerciële of economische sancties in het kader van Wetten en Reglementen van 
de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

C. Bescherming van uw persoonsgegevens
 Conform de Algemene Verordening voor de gegevensbescherming verzoeken wij u kennis te nemen van de onderstaande 

informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking  Ontvangers van de gegevens  Rechtsgrond

De meegedeelde persoonsgegevens worden door Federale Verzekering, verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt met het 
oogop:hetevaluerenvanderisico’s,deuitgiftevanhetverzekeringscontractendeaanpassingervan,deuitvoeringvande
prestaties waaronder het beheer van de schadegevallen volgende uit deze verzekering, het ontdekken en voorkomen van 
fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beheer van de commerciële relatie en het opvolgen van de portefeuille.
 
Voor deze doeleinden kunnen de gegevens gecommuniceerd worden aan ondernemingen die deel uitmaken van de groep 
Federale Verzekering, aan natuurlijke personen of ondernemingen die als dienstverlener of verwerker optreden voor rekening 
van Federale Verzekering, aan derden in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting, aan herverzekeraars, en 
aan elke persoon of entiteit die een verhaal uitoefent of tegen wie een verhaal wordt uitgeoefend in verband met de verzeke 
ring in kwestie.

De juridische basis van de gegevensverwerking wordt gevormd door het verzekeringscontract, net als de verplichting die uit 
dit contract en de eventuele bijakten volgt voor de verzekeraar  verwerkingsverantwoordelijke om desgevallend tot prestatie 
over te gaan. De verwerking baseert zich bovendien op het legitiem belang van de verzekeraar teneinde verzekeringsfraude 
te voorkomen, statistieken uit te werken en voor direct marketingdoeleinden.

In de hypothese dat deze documenten niet adequaat zouden worden ingevuld, zal Federale Verzekering zich in de onmogelijk 
heid bevinden om haar verplichtingen voortvloeiend uit het verzekeringscontract na te komen en desgevallend een gevolg te 
verlenen aan de vraag tot tussenkomst.

Vertrouwelijkheid

Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gege 
vens te garanderen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoe 
fening van hun beroepstaken nodig hebben.

Bewaring van de verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens worden door Federale Verzekering bewaard gedurende minstens de waarborgperiode van de verze 
kering of gedurende de looptijd van het schadegeval, die zal aangepast worden telkens dat de omstandigheden het vereisen. 
Deze duurtijd zal verlengd worden door de verjaringstermijn opdat de verzekeraar het hoofd kan bieden aan eventuele vorde 
ringen na de sluiting van het schadedossier.

Recht op toegang, verbetering en verzet

De betrokken personen kunnen kennis nemen van de gegevens die aangaande hun persoon verwerkt worden, of desgewenst 
zelatenverbeterendooreenverzoekhiertoetesturennaarFederaleVerzekeringt.a.v.deDataProtectionOfficer–Stoofstraat
12 te 1000 Brussel of een email naar privacy@federale.be, vergezeld door een recto verso kopie van de identiteitskaart. Deze 
personen kunnen eveneens, volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de limieten voorzien door de Algemene Verordening 
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voor de gegevensbescherming, zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens of een beperking ervan en tegen verwer 
kingen voor direct marketingdoeleinden. Zij kunnen tevens de verwijdering of de gegevensoverdraagbaarheid ervan vragen.
Wanneer u aan Federale Verzekering persoonsgegevens meedeelt van personen waarmee we niet rechtstreeks in contact 
staan, vragen wij u hen te informeren over deze gegevensoverdracht en hun daarmee verband houdende rechten.

Contactgegevens

Meer informatie kan u terugvinden op www.federale.be of u kan zich richten tot privacy@federale.be of Federale Verzekering
t.a.v.deDataProtectionOfficer–Stoofstraat12te1000Brussel.
Eventuele klachten kunnen gericht worden naar de Gegevensbeschermingsautoriteit.
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