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INTRO

BCOH is sinds 30 jaar de marktleider in België op
vlak van niche verzekeringen.
BCOH, onafhankelijk makelaar werd opgericht als
antwoord op:
£ De enorme kloof tussen de markt van de speciale risico’s en het beperkte aanbod op de klassieke
verzekeringsmarkt,
£ Omwille van eenbehoefte aan efﬁcientie, service
en begeleiding gelinkt aan dit type speciale risico’s,
£ Een enorme passie voor het beroep waarin
we ons gespecialiseerd hebben.
Alles was nog te doen, tot BCOH het deed
BCOH ligt aan de basis van meerdere innovaties op de Belgische markt van de speciale risico’s.
Het is de vader van de Tax Shelter verzekering.
an 10.000 evenementen verzekerd via een online polis op maat.
BCOH maakt u het leven gemakellijker omdat het jullie beroep begrijpt.
BCOH staat garant voor meer dan 30 jaar ervaring ten dienste van filmproducenten en event organisatoren.
Het is de verzekeraar van Tax Shelter intermediaires, ticketing platformen en van kunstliefhebbers.
BCOH is de enige makelaar op de Belgische markt gefocust op het verzekeren van speciale risico’s.
Dankzij de exclusieve samenwerking met Circles Group, waarvan het de allereerste begische netwerk makelaar was,
commercialiseert BCOH meerdere online op maat oplossingen.

Onze producten

VERZEKERING GELINKT AAN DE PRODUCTIE VAN FILMS

FC DE KAMPIOENEN - AU FIL D’ARIANE - OVER WATER - LE VOL DES CIGOGNES - BEAU SÉJOUR - 100%
CACHEMIRE - A PROMISE - CHAUSSÉE D’AMOUR - AVANT L’HIVER - BELLE COMME LA FEMME D’UN AUTRE
BORN SOMEWHERE - KALMTE KAN U REDDEN - DE TOUTES NOS FORCES - DES ETOILES - EYJAFJALLAJOKULL - FLY ME TO THE MOON - HORS-LA-LOI - HOUSE OF MAGIC - JE FAIS LE MORT - THE SON OF
BIG FOOT - KIDNAPPING MR HEINEKEN - L’ECUME DES JOURS - LA CONFRERIE DES LARMES - LA GRANDE
BOUCLE LANDES - LES AMES DE PAPIER - LES GARCONS ET GUILLAUME A TABLE - LES GORILLES - LES
RAYURES DU ZEBRE - LES GENS QUI S’EMBRASSENT - LITTLE WHITE LIES - PARADISE LOST - PAS SON GENRE
PLAN BART - SUPERCONDRIAQUE - TURF - VIOLETTE - XENIA - A TORT OU A RAISON - AU LUXEMBOURG BLACK BOX - BRASSERIE ROMANTIEK - WELP - DEAD MAN TALKING - DENNIS VAN RITA - DIKKENEK - DOLFJE
WEERWOLFJE - ELEVE LIBRE - L’ETRANGE COULEUR DES LARMES DE TON CORPS - EX DRUMMER - FIRMIN
FLIKKEN MAASTRICHT - GOODBYE BAFANA - HALFWEG - HET VARKEN VAN MADONNA KIKA ET BOB
LA RELIGIEUSE - LES BARONS - LES GEANTS - LINKEROEVER MARIEKE MINUSCULE - KIDNAPPING MR
HEINEKEN - MY WINNIPEG - NUE PROPRIETE - PANIQUE AU VILLAGE - PLAN BART - SALAMANDER - SEULE
COMME UNE BAIGNOIRE - LE SILENCE DE LORNA - SMOOR VERLIEFD - SNOW WHITE - THE SEQUEL TOEN
WAS GELUK HEEL GEWOON - TORPEDO - TRIPPEL TRAPPEL - TROUW METMIJ! - TWO DAYS, ONE NIGHT HET GORDIJNPALEIS VAN OLLIE HARTMOED - TOUT NOUS SÉPARE - JALOUSE - LA PROMESSE DE L’AUBE
LA DOULEUR - L’UN DANS L’AUTRE - TOUT LÀ HAUT - RABOT - LA CH’TITE FAMILLE - L’ÉCHANGE DES PRINCESSES - LE RETOUR DU HÉROS - TOUT LE MONDE DEBOUT - CARNIVORES - LUNA - CORNELIUS - LE GRAND
BAIN - MON KET - VOLONTAIRE - MA REUM - LA FÊTE DES MÈRES - L’AMOUR EST UNE FÊTE - FLEUVE NOIR
DANCE D-VISION - PAUL SANCHEZ EST REVENU - BONHOMME - UN PEUPLE ET SON ROI - LES FRÈRES
SISTERS - UN AMOUR IMPOSSIBLE - ALL THE DEVIL’S MEN - MAUVAISES HERBES - ALL INCLUSIVE - DIE HUIS
CONTINUER - MY FIRST HIGHWAY....

Verzekering gelinkt aan
DE PRODUCTIE VAN FILMS

De complexiteit van een opname, het belang
van geïnvesteerde ﬁnanciële middelen...
zijn enkele factoren die een grondige kennis
van het productieproces en de bijhorende
risico’s vereisen.
BCOH beheerst sinds meer dan 30 jaar de
uitdagingen waarmee de producenten
geconfronteerd worden.
Type :
Langspeelfilm, kortfilm, publiciteit spot, bedrijfsfilm, documentaire, animatiefilm, videoclip, TV serie,
TV uitzending, animatie serie…

Voornaamste waarbogen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Onbeschikbaarheid van acteurs, regisseur,
Schade aan het negatief/HD,
Annulatie, extra kosten, intrekking van vergunning,
Schade aan materiaal, decor, spelvoertuigen, opname locaties…,
Aansprakelijkheid,
Arbeidsongevallen en individuele ongevallen,
Error & Omission,
Terrorisme**,
Tax Shelter verzekering,
Weather Day,
Completion Bond.

-** Uitgebreide dekking zie Circle Political

Handleiding
FILM

1. Toegang online platform :
Vraag een toegang aan via www.bcoh.be door op
“Become a Member” te klikken of meld u aan indien
u al toegang heeft.

Pa s s word

LO G IN

Beantwoord enkele vragen en laat je meeslepen!

3. Onderschrijven :
d!
Simpeler kan haast niet.

Onze producten

TAX
SHELTER

DE TAX SHELTER
verzekering

BCOH heeft sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van de
Tax Shelter.
BCOH heeft deze dekking mee uitgedacht, geschreven en
gecommercialiseerd. Welke door meerdere verzekeraars
werd gekopieerd maar nooit werd geëvenaard.
De Tax Shelter verzekering kan worden onderschreven
door de producent of door een intermediaire voor rekening
van een investeerder.
Hiervoor heeft BCOH een online platform voor intermediaires
ontwikkeld om op eender welk moment en in slechts
enkele muisklikken een Tax Shelter attest te kunnen
opmaken. Deze administratieve tool zorgt voor een
ongeziene efﬁcientie en snelheid in het proces.
De Tax Shelter verzekering richt zich tot :
1. Audiovisuele sector,
2. Podiumkunsten,
3. Video Games.

Voornaamste waarbogen :
1.
2. Dekking completion bond,
3. Nalatigheidsinteresten,
4. Belasting op de vergoeding.

Onze producten

EEN GREEP UIT DE DOOR BCOH VERZEKERDE EVENEMENTEN

20KM DOOR BRUSSEL - BOEKENBEURS - CARTOON MOVIE - JUMPING ANTWERPEN - CARTOON SOPRON
GUCCI MASTERS - JUMPING INTERNATIONAL DE PARIS - BIFFF FESTIVAL- LES MAGRITTE DU CINÉMA - FESTIVAL DU FILM D’AMOUR - BELGIAN AIRFORCE DAYS - LASEMO FESTIVAL - CARTOON FORUM TOULOUSE
GRAND PRIX F1 DE BELGIQUE - BRAFA - FESTIVAL DU FILM D’AMOUR DE MONS - TOURNÉE LOÏC NOT TET - DANCE D-VISION - GENK ON STAGE - FORUM TOULOUSE - FESTIVAL HYPE-O-DREAM - FCKNYEDANSVOORSTELLING LE TEMPS PERDU / DE VERLOREN TIJD - LOST THEORY FESTIVAL - BRUSSELS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (BRIFF) - HYPE-O-DREAM - KLEINE BROGEL - BSC CONGRESS - FLANDERS OPEN
RUGBY - BK CYCLOCROSS - AUDI EQUESTRIAN MASTERS - BALLET BEJART - SEYCHELLES SAILING CUP
BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL - TEMPO FESTIVAL - 10 ANS DE THALYS - INDIAN DAY MOTORRUN - DANCE
D-VISION - CYCLOCROSS KOKSIJDE - BEAUVILLE - NATIONAAL SNEEUW EN IJSSCULPTURENDFESTIVAL ROCKY HORROR SHOW - AIR GAMES - HELI DAYS....

Verzekering gelinkt aan de organisatie van een
EVENT

Concerten, spektakels, festivals, sport evenementen, beurzen,
congressen, salons, mode déﬁlés, theater opvoeringen, vergaderingen, carnaval evenementen…
Onze medewerkers stelen al hun kennis en expertise ter
beschikking. Want jullie succes draagt bij tot ons imago.

Klanten :
1.
2.
3.
4.

Organisatoren van spektakels, festivals en theaterstukken,
Organisatoren van beurzen, congressen en salons,
Organisatoren van sport evenementen,
Geluid en licht spektakels, vuurwerkshows…

Voornaamste waarborgen :
1.
2.
3.
4.
5.

Slechte weersomstandigheden,
Schade aan materiaal, décor, scènes, tenten,
Aanslagen, intrekking van toelating **,
Aansprakelijkheid.

-** Uitgebreide dekking zie Circle Political

Handleiding
EVENT

1. Toegang online platform :
=YHHNLLU[VLNHUNHHU]PH^^^IJVOILKVVYVW
“Become a Member” te klikken of meld u aan indien
u al toegang heeft.

INSURE YOUR EVENT

Password

LO G IN

)LYLRLULU^PQaPNKLVɈLY[LaLSM!
Beantwoord enkele vragen in functie van het type evenement en u bent vertrokken !

3. Onderschrijven :
,LUZKLVɈLY[LPZVWNLZ[LSKRSPR[\VW¸6UKLYZJOYPQ]LU¹LU\ILU[]LYaLRLYK6UaL[VVS
geeft u altijd en overal de mogelijkheid het risico aan te passen, verzekerde bedragen en/
of vrijstellingen te wijzigen. Een eenvoudige tool want uw tijd is kostbaar.

Onze producten

KUNST
verzekeringen

Of u een privé persoon, een bedrijf, een handelaar of museum bent, u
omringt de waardevolle voorwerpen die u over de tijd met passie hebt
verworven, met de grootste zorg. De kunstwerken waaraan u gehecht
bent kunnen helaas beschadigd of gestolen worden.
Via BCOH kunnen al uw waardevolle voorwerpen optimaal verzekerd
worden.
Geniet van uw kunstwerken met slechts één enkele zorg: de uitbreiding
van uw verzameling.
BCOH heeft een reeks exclusieve polissen uitgewerkt teneinde u de beste
ﬁnanciële bescherming te bieden tegen de beschadiging of het verlies van
een kunstwerk of ander waardevol voorwerp.
Een groot aantal privéverzamelaars en instellingen in België en Europa
gebruikt onze innoverende Online inventaris tool, een groot pluspunt op de
kunstverzekeringsmarkt. Deze maakt het mogelijk om op een veilige,
vertrouwelijke en vlotte manier alle gegevens van uw collectie te centraliseren
(beschrijving, historiek, documentatie…) maar vooral om in één
click kunstwerken toe te voegen of te verwijderen aan uw inventaris.
Belangrijkste waarborgen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alle Risico’s verblijf en tentoonstellingen,
Alle Risico’s transport,
Alle Risico’s nagel tot nagel,
Alle Risico’s toevertrouwde goederen,
Bedrijfsverlies,
Burgerlijke Aansprakelijkheid uitbating,
Terrorisme,
Waardevermindering.

Handleiding
KUNST

1. Toegang online platform :
=YHHNLLU[VLNHUNHHU]PH^^^IJVOILKVVYVW
“Become a Member” te klikken of meld u aan indien u
al toegang heeft.

INSURE YOUR FINE ART

Password

LO G IN

)LYLRLULU^PQaPNKLVɈLY[LaLSM!
Beantwoord enkele vragen in functie van de te verzekeren voorwerpen en u laat
u verder leiden door de tool.

3. Onderschrijven :
,LUZKLVɈLY[LPZVWNLZ[LSKRSPR[\VW¸6UKLYZJOYPQ]LU¹LU\ILU[]LYaLRLYK

Handleiding
KUNST

6USPULPU]LU[HYPZ
Een groot aantal privéverzamelaars en instellingen in België en Europa gebruiken
onze innoverende Online inventaris tool, een groot pluspunt op de kunstverzekeringsmarkt. Deze maakt het mogelijk om op een veilige, vertrouwelijke en vlotte
manier alle gegevens van uw collectie te centraliseren (beschrijving, historiek,
KVJ\TLU[H[PL¯THHY]VVYHSVTPUttUJSPJRR\UZ[^LYRLU[VL[L]VLNLUVM[L
verwijderen aan uw inventaris.

Onze producten

Verzekering
32/,7,(.(5,6,&2·6

Terrorisme is jammer genoeg niet meer weg te slaan uit de actualiteit.
Het heeft niet enkel een sociale impact op de maatschappij maar ook een
enorme impact op economisch vlak.
Met Circle Political verzekert BCOH niet enkel aanslagen op locatie
maar ook :
£
£
£
£

Terroristische dreiging, sabotage en rellen,
Tussenkomst van de overheid, intrekking van toelating,
Staatsgreep en/of muiterij,
Oorlog en/of burgeroorlog.

BCOH heeft hierin een zeer brede dekking welke wereldwijd tot
10.000.000 € per evenement online onderschreven kan worden.
Klanten :
1.
2.
3.
4.
5.

Producenten,
Organisatoren van spektakels, festivals en theaterstukken,
Organisatoren van beurzen, congressen en salons,
Organisatoren van sport evenementen,
Verantwoordelijke van concertzalen, musea, stadia …

Handleiding
POLITICAL
Terrorisme is spijtig genoeg niet meer weg te slaan uit de
actualiteit. Het heeft niet enkel een sociale impact op de
maatschappij maar ook een enorme impact op economisch vlak.
BCOH heeft hierin online een zeer brede dekking voor elk type
evenement en dit over de hele wereld.

1. Toegang online platform :
=YHHNLLU[VLNHUNHHU]PH^^^IJVOILKVVYVW
“Become a Member” te klikken of meld u aan indien
u al toegang heeft.

INSURE YOUR POLITICAL RISK

Password

LO G IN

)LYLRLULU^PQaPNKLVɈLY[LaLSM!
Beantwoord enkele vragen en u bent vertrokken !

3. Onderschrijven :
,LUZKLVɈLY[LPZVWNLZ[LSKRSPR[\VW¸6UKLYZJOYPQ]LU¹LU\ILU[]LYaLRLYK
Simpeler kan haast niet. Zoals voor onze andere producten.

Onze producten

TICKETING
verzekering

Wie heeft er zin om uren te spenderen aan de
telefoon en de adminsitratieve rompslomp te
doorlopen om een terugbetaling van zijn/haar
concert, theater, spektakel ticket, inschrijvingsgeld
van een sportmanifestatie... te krijgen?
Niemand! Op basis van deze redenering is Circle
Ticketing ontstaan.
De ticketing verzekering van BCOH is een «alle
risico’s» verzekeringscontract op maat gemaakt
voor de ticketing platformen en hun gebruikers.
Terugbetaling van het ticket in één klik via QR code.
Hoe werkt het?
Circles Group heeft een API (Applications Programming Interface) ontwikkeld. Deze interface laat toe dat 2
computers (servers) met elkaar communiceren. Wanneer de klant een ticket koopt op een platform, zal hem
automatisch een annulatie verzekering worden voorgesteld. Deze verzekering wordt onderschreven, accepteert
hij/zij de voorwaarden en moet er een verzekeringspremie betaald worden. De API van Circles Group stuurt
dan per e-mail de verzekeringspolis door, deze bevat een QR code waarmee de terugbetalingsinterface kan
worden geraadpleegd.

Voor wie is Circle Ticketing bestemd ?
Alle ondernemingen/platformen die een online ticketing systeem gebruiken.

Wat dekt Circle Ticketing?
In geval van annulatie door de eigenaar van het ticket of;
In geval van annulatie van het spektakel, concert, etc door de organisator.

Bd de la Woluwe 62 Woluwelaan
1200 Bruxelles/Brussel
T: +32 (0)2 543 02 50
F: +32 (0)2 543 02 51
M: info@bcoh.be
www.bcoh.be

