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P&V Groep waarborgt het gebruik van drones
binnen de BA Familiale
Brussel, 22 april 2016 – De P&V Groep waarborgt vanaf maandag 25 april 2016, het
recreatief gebruik van drones binnen de verzekering BA Familiale.
Onze samenleving is steeds onderworpen aan implementaties van nieuwe innoverende
technieken. Drones zijn hier een prachtig voorbeeld van. De P&V Groep – die haar
verzekeringen aanbiedt via makelaars onder het merk VIVIUM en via agenten onder het
merk P&V - volgt deze evoluties op de voet en kan dan ook vanaf maandag 25 april 2016,
de dag van de inwerkingtreding van de wet, zijn klanten geruststellen dat de dekking voor
recreatief gebruik van drones mee verzekerd is in haar contract BA Familiale.
Het gebruik van drones is namelijk niet zonder gevaar. De drone reageert soms niet zoals
de bestuurder het eigenlijk zou willen. Beelden van een skikampioen die ternauwernood
ontsnapte aan een vallende drone gingen de wereld rond.
Wettelijk kader
Om de veiligheid van het droneverkeer te garanderen heeft de wetgever een specifieke
regelgeving uitgewerkt. Het Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het
gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim verscheen op 15
april in het Belgisch Staatsblad en treedt vanaf 25 april 2016, in werking.
Een gratis uitbreiding binnen de polis BA Familiale
De P&V Groep heeft besloten haar polis BA familiale uit te breiden tot het wettelijk en louter
recreatief gebruik in het Belgisch luchtruim van een drone met een maximale startmassa van
minder dan 1 kilo. Hierdoor garandeert de P&V Groep de financiële veiligheid van de familie
wanneer de buitencontractuele aansprakelijkheid in het kader van het privéleven in het
gedrang komt.
De P&V Groep biedt deze dekking gratis aan, aan al haar bestaande klanten die een
contract BA Familiale hebben onderschreven. Ze moeten hiervoor niets doen, de dekking
wordt automatisch voorzien in hun polis. Zo kunnen de klanten van de P&V Groep met een
gerust hart gebruik maken van hun drone.
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De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep
biedt verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via
verschillende merken en distributiekanalen.






De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve
adviseurs.
De verzekeringsoplossingen van VIVIUM worden aangeboden via onafhankelijke
verzekeringsmakelaars.
De dienst Institutionele Klanten heeft een intern commercieel team dat rechtstreeks
werkt met klanten uit de publieke en non-profitsector. Deze dienst biedt oplossingen
aan onder de merken P&V en VIVIUM.
ARCES ten slotte biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle
distributiekanalen in de P&V Groep.
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