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Begripsomschrijvingen

De begrippen die uitgelegd worden in de begripsomschrijvingen worden in de Algemene Voorwaarden cursief afgedrukt.  
Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden worden gebruikt, moeten deze in dezelfde betekenis worden  
gelezen tenzij dit daar uitdrukkelijk wordt tegengesproken. 

Aangeduide plaatsen
Het gebouw of de gebouwen die zich op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde adres bevinden en/of op het privéadres 
van de werknemer van de verzekeringnemer. 

Aanslagen 
Alle vormen van oproer, volksbewegingen, daden van terrorisme of van sabotage, namelijk:

a. oproer: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet is beraamd, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen 
plaatsvindt en wordt gekenmerkt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die 
met de handhaving van de openbare orde zijn belast zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de 
gestelde openbare machten omver te werpen;

b. volksbeweging: gewelddadige beweging, zelfs als ze niet is beraamd, van een groep personen die, zonder dat er opstand  
is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en wordt gekenmerkt door ongeregeldheden 
of onwettige daden;

c. daad van terrorisme of sabotage: clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale 
bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of goederen worden 
vernield:

−	 hetzij	om	indruk	te	maken	op	het	publiek	en	een	klimaat	van	onveiligheid	te	scheppen	(terrorisme);

−	 hetzij	om	het	verkeer	of	de	normale	werking	van	een	dienst	of	een	onderneming	te	hinderen	(sabotage).

Arbeidsconflict
Elke collectieve betwisting in welke vorm zich die ook voordoet in het kader van arbeidsverhoudingen, met inbegrip van:

a. staking: door een groep werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk;

b. lock-out: voorlopige sluiting van een onderneming waartoe is beslist om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een 
arbeidsconflict.

Arbeidskosten
Kosten die overeenstemmen met de loonkost en de verplaatsingskosten voor het demonteren, herstellen en opnieuw  
monteren van de verzekerde toestellen in functie van de lonen en verplaatsingskosten die gebruikelijk zijn voor werken 
uitgevoerd in België tijdens de normale werkuren.

Data 
Gegevens die door een informaticasysteem met behulp van software gelezen, verwerkt of gewijzigd kunnen worden.

Evenredigheidsbeginsel
In geval van onderverzekering, wordt de schadevergoeding verminderd volgens de verhouding die bestaat tussen 115 % 
van de aangegeven waarde en de totale nieuwvervangingswaarde van de verzekerde toestellen op het ogenblik van een 
schadegeval.

Kosten van materieel en wisselstukken
Kosten die overeenstemmen met de kostprijs van het materieel en de wisselstukken evenals de kosten van hun vervoer op 
de meest goedkope manier, die gebruikt werden om de verzekerde toestellen te herstellen.

Kwaadwilligheid 
Elke opzettelijke daad met de bedoeling schade te berokkenen. 
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Nieuwvervangingswaarde
De prijs zonder korting, van nieuwe toestellen, vastgesteld door de leveranciers en/of constructeurs op basis van de catalo- 
gusprijzen, verhoogd met de eventuele vervoers- en installatiekosten en eventuele rechten en taksen, met uitzondering van 
de	recupereerbare	Belasting	op	de	Toegevoegde	Waarde	(BTW).

Onderhoudscontract 
Het is het contract dat de verzekeringnemer	kan	afsluiten	met	de	leverancier,	constructeur	en/of	elke	firma	die	ter	zake	is	
gespecialiseerd. Het heeft o.a. tot doel in de vervanging te voorzien van alle stukken erkend als zijnde gebrekkig ingevolge 
eigen gebrek, materiaal-, constructie- of montagefout die zonder inwerking van buitenaf zijn opgetreden tijdens het normaal 
gebruik. 

Periode van schadeloosstelling 
Periode die aanvangt op de dag van het gewaarborgde schadegeval volgens Afdeling 1 van dit contract en eindigt op de 
dag dat het beschadigde verzekerde toestel in zijn normale werking hersteld is. Deze periode kan nooit langer zijn dan  
12 maanden, beginnend op de dag van het schadegeval.

Reddingskosten
Dit zijn de kosten die voortvloeien uit:
• de maatregelen die de maatschappij heeft gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;

• de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar het schadegeval te 
voorkomen of, zodra het schadegeval ontstaat, de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat:

−	 deze	maatregelen	dringend	zijn,	dat	wil	zeggen	dat	de	verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen, zonder mo-
gelijkheid de maatschappij te verwittigen en haar voorafgaande toestemming te verkrijgen, zonder de belangen van 
deze laatste te schaden;

−	 indien	het	om	maatregelen	gaat	om	een	schadegeval	te	voorkomen,	er	nakend	gevaar	is,	dat	wil	zeggen	dat	indien	
deze maatregelen niet genomen worden, er op zeer korte termijn zeker een schadegeval uit zou voortvloeien.

Software
De verzamelnaam voor computerprogramma’s waarvan de ontwikkeling is afgesloten en door middel van testen de degelijke  
werking zonder problemen is vastgesteld, hetzij door licentie beschermd, hetzij individueel, in opdracht van en/of door de 
verzekerde zelf, ontwikkeld. 

Vandalisme 
Elke irrationele daad waardoor iemand een goed beschadigt of vernielt.

Verzekerden
De volgende personen zijn verzekerd door dit contract:
−	 de	verzekeringnemer;
−	 zijn	personeelsleden	in	de	uitoefening	van	hun	functies;
−	 de	bij	hem	inwonende	personen;
−	 de	lasthebbers	en	vennoten	van	de	verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies;
−	 elke	andere	persoon	die	als	verzekerde	wordt	vermeld	in	de	Bijzondere	Voorwaarden.

Verzekerd toestel 
De toestellen beschreven in de Bijzondere Voorwaarden en/of in de bij het contract gevoegde inventaris, die eigendom zijn 
van, gehuurd of geleased worden door de verzekeringnemer. 
Is niet verzekerd: koopwaar van de verzekerde.

Verzekeringnemer 
De fysische of rechtspersoon, onderschrijver van het verzekeringscontract.

Wachttijd
De periode vermeld in de Bijzondere Voorwaarden die begint op de dag en het uur van het schadegeval gedekt onder de 
waarborg Materiële schade. Wij zullen slechts tussenkomen indien de duur van de onderbreking of van de vermindering van 
activiteit van de verzekerde toestellen die wachttijd overschrijdt.

Werkelijke waarde 
De nieuwvervangingswaarde onder aftrek van waardevermindering door veroudering en technische waardevermindering. 
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Afdeling 1 - Basiswaarborg ‘Materiële schade’

Art. 1 - Waarborg
De maatschappij verzekert in de aangeduide plaatsen de verzekerde toestellen zodra deze in het bezit zijn van de verzeke- 
ringnemer, tegen elk verlies en elke toevallige schade te wijten aan om het even welke oorzaak, enkel onder voorbehoud 
van de in artikels 2 en 8 hierna bepaalde uitsluitingen.
In tegenstelling met wat voorzien is in artikels 2 en 8, worden eveneens vergoed, elk verlies van en elke toevallige schade:
1. aan de verzekerde toestellen tijdens hun herstelling buiten de aangeduide plaatsen. Deze waarborg is enkel verworven  

tijdens	de	noodzakelijke	periode	voor	herstelling,	transport	(heen	en	terug)	inbegrepen;

2. na een gedekt schadegeval, aan de verwisselbare informatiedragers van het beschadigde verzekerde toestel ten belope  
van 10 % van de aangegeven waarde met een maximum van 2.500,00 EUR per schadegeval;

3. aan het toestel gelijkaardig aan het verzekerde toestel dat door de verzekeringnemer naar aanleiding van een gedekt 
schadegeval wordt gebruikt of gehuurd en zulks ten belope van de werkelijke waarde van het door het schadegeval  
onbruikbaar geworden toestel. Deze uitbreiding van de waarborg geldt slechts voor de periode die normaal nodig is 
voor de herstelling of de vervanging van het getroffen verzekerde toestel;

4.	 −	 aan	de	verzekerde toestellen door arbeidsconflicten en/of aanslagen;

−	 aan	de	van	nature	niet-draagbare	verzekerde toestellen gedurende occasionele transporten uitgevoerd door de ver-
zekerde, overal in de Benelux, en voor zover de voorschriften of richtlijnen van de constructeur daarbij gerespecteerd 
worden.

 Voor deze beide waarborguitbreidingen geldt een vergoedingslimiet van maximaal 25.000,00 EUR per schadegeval;

5. aan de verzekerde toestellen door aardbeving, vloedgolf, orkaan en over het algemeen iedere natuurramp ten belope van  
de volgens dit contract aangegeven waarde, met een maximum van 750.000,00 EUR per schadegeval.

Art.2 - Uitsluitingen eigen aan Afdeling 1
A. Is uitgesloten, maar kan eventueel worden gewaarborgd mits vermelding in de Bijzondere Voorwaarden, het verlies, de  

beschadiging of de verergering ervan:

1. van schade aan de verzekerde toestellen ontstaan tijdens het transport van de verzekerde toestellen, met uitsluiting 
van wat voorzien is in artikels 1.1. en 1.4.

 Verplaatsingen binnen de aangeduide plaatsen worden niet als transport aanzien, met uitsluiting echter van de 
volgens de voorschriften van de constructeur verboden verplaatsingen;

2. van schade aan de verzekerde toestellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met een arbeidscon-
flict	en	iedere	collectief	(politiek,	sociaal,	economisch	of	ideologisch)	geïnspireerde	daad	van	geweld,	al	dan	niet	
gepaard gaand met rebellie tegen autoriteiten, met inbegrip van aanslagen,	alsook	collectief	geïnspireerde	daden	
van vandalisme of kwaadwilligheid, tenzij wat gedekt wordt volgens artikel 1.4. van deze Algemene Voorwaarden;

3. aan verwisselbare informatiedragers, met uitsluiting van wat voorzien is in artikel 1.2.;

4. aan airconditioning-en blusinstallaties met inbegrip van alle blusstoffen;

5. aan niet-kopieerbare of zonder informaticasleutel niet-bruikbare software, met inbegrip van hun informatiedragers  
en/of interfaces.

B. Zijn steeds uitgesloten, het verlies, de beschadiging of de verergering ervan:

1. te wijten aan diefstal, indien de verzekerde draagbare	of	occasioneel	getransporteerde	niet-draagbare	(artikels	1.1.	
en	1.4.	van	de	Algemene	Voorwaarden)	toestellen worden achtergelaten in een onbewaakt voertuig, tenzij de verze-
kerde toestellen buiten oogbereik en veilig waren opgeborgen in de gesloten slotvaste laadruimte van het voertuig.

 Als bewijs van diefstal gelden de duidelijke tekens van inbraak in het voertuig;

2. van de verzekerde	draagbare	of	occasioneel	getransporteerde	niet-draagbare	(artikels	1.1.	en	1.4.	van	de	Algemene	
Voorwaarden)	toestellen achtergelaten in een onbewaakt voertuig op de openbare weg tussen 22.00 en 06.00 uur;
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3. van om het even welke software, tenzij:

−	 deze	die	in	de	Bijzondere	Voorwaarden	vermeld	zou	zijn;

−	 de	door	de	hardwareleverancier	onder	de	vorm	van	OEM	(Original	Equipment	Manufacturer)	bijgeleverde	stan-
daardsoftware, dit voor zover de schade aan of het verlies van deze standaardsoftware een rechtstreeks gevolg 
is van een verzekerde schade aan het verzekerde toestel dat deze standaardsoftware omvat, en de hardware-
leverancier deze standaardsoftware in geval van herstelling of vervanging na schade en/of verlies niet meer zou 
bijleveren. 

 De maximale tussenkomst bedraagt in dit geval 12.500,00 EUR per schadegeval;
4. van schade aan de verzekerde toestellen van elektrische of mechanische aard ten gevolge van een gebrek of van een  

fout in de materialen, in de constructie of in de montage; uitgezonderd wat bepaald is in punt 5 hierna;

5. vallend onder wettelijke of contractuele bepalingen waarop de verzekerde zich kan beroepen tegenover construc-
teurs,	verkopers,	monteurs,	herstellers	of	onderhoudsfirma’s	en	voornamelijk	die	gewaarborgd	door	de	verkoop-	of	
onderhoudscontracten van de verzekerde toestellen.

 Indien deze echter hun verantwoordelijkheid voor de onder punt 4 hiervoor genoemde schade afwijzen, zal de maat- 
schappij het schadegeval ten laste nemen en nadien tegen hen haar recht van verhaal uitoefenen;

6. te wijten aan gebreken of fouten die reeds bestonden bij het sluiten van de verzekering en die door de verzekerde 
gekend waren of het moesten zijn;

7. te wijten aan een gebruik waarvoor de verzekerde toestellen niet bestemd zijn, aan experimenten of proeven. Het 
nazien van de goede werking wordt niet als proef beschouwd;

8.	 door	het	in	gebruik	houden	of	terug	in	gebruik	nemen	van	een	beschadigd	toestel	voordat	het	definitief	werd	hersteld		
of voordat de regelmatige werking ervan in orde werd gebracht;

9. ontdekt bij het opmaken van een inventaris of bij een controle;

10. veroorzaakt door tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door wijziging van de atoomkernstructuur;

11. veroorzaakt door iedere nucleaire brandstof, ieder radioactief product of iedere radioactieve afvalstof of iedere bron 
van ioniserende straling;

12. van schade aan de verzekerde toestellen te wijten aan barsten, krassen, deuken en elke schade van esthetische aard;

13. de kosten betreffende de noodherstellingen en voorlopige herstellingen, tenzij mits voorafgaand akkoord van de 
maatschappij of diens expert;

14. van nature draagbare verzekerde toestellen ten gevolge van niet-gekarakteriseerde diefstal of poging tot diefstal. 
Hieronder wordt verstaan de verdwijning of ontvreemding zonder materiële bewijzen van inbraak of zonder sporen 
van geweldpleging en/of bedreiging.

C.	 Ongeacht	de	grondoorzaak,	is	eveneens	uitgesloten:

 de normale slijtage alsook de geleidelijke of voortdurende beschadiging door chemische, thermische, atmosferische 
of mechanische inwerking van gelijk welke vernielingskracht, zoals corrosie, waterdamp en stof, behalve wanneer de 
schade een accidentele oorzaak heeft.

Art. 3 - Aangegeven waarde, onderverzekering, vrijstelling
A. Aangegeven waarde

 De aangegeven waarde wordt door de verzekeringnemer onder zijn verantwoordelijkheid vastgesteld.

 Zij moet te allen tijde gelijk zijn aan de totale nieuwvervangingswaarde van alle verzekerde toestellen verzekerd door dit 
contract of van gelijkaardige toestellen ervan met dezelfde technische mogelijkheden.

 Zonder vermelding in de Bijzondere Voorwaarden dekt dit contract ten belope van 15 % van het onder de waarborg Mate- 
riële schade verzekerde bedrag alle nieuw aangeschafte toestellen van dezelfde aard als de reeds verzekerde toestellen, 
mits zij zich bevinden op de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde aangeduide plaatsen.

B.	 Onderverzekering

 Er is onderverzekering als de totale nieuwvervangingswaarde van de verzekerde toestellen hoger is dan 115 % van de 
aangegeven waarde.

C. Vrijstelling

 De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar voor het in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde bedrag van de vrijstelling.
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Art. 4 - Berekening van de schadevergoeding
De vergoeding wordt bepaald:

1. door het samentellen van alle door de verzekerde door middel van facturen of andere bewijskrachtige documenten 
bewezen arbeidskosten en kosten van materieel en wisselstukken die gemaakt werden om het beschadigd verzekerde 
toestel opnieuw in de werkingstoestand van vóór het schadegeval te brengen;

2. door van de onder 1. in aanmerking genomen kosten de eventueel in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde afschrijvingen  
voor veroudering af te trekken;

3. door het onder 2. verkregen bedrag te beperken tot: 

 de nieuwvervangingswaarde van het beschadigd toestel of indien het niet meer beschikbaar is, de nieuwvervangings-
waarde van een gelijkaardig toestel met dezelfde mogelijkheden, in beide gevallen op de dag van het schadegeval.

 Indien het verzekerde toestel niet herstelbaar of vervangbaar is, te wijten aan zijn technische veroudering, blijft de ver-
goeding beperkt tot de werkelijke waarde van het beschadigde gedeelte en/of van de werkelijke waarde van het toestel 
op de dag van het schadegeval;

4. door van het onder 3. verkregen bedrag de in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde vrijstelling af te trekken.

 Indien verschillende verzekerde toestellen door een zelfde schadegeval getroffen zijn, wordt alleen de hoogste vrijstel-
ling in aanmerking genomen;

5. bij onderverzekering zal het evenredigheidsbeginsel worden toegepast op het in 4. bekomen bedrag;

6. het bedrag bekomen onder 5. wordt vervolgens verhoogd door eveneens alle bewezen en gerechtvaardigde kosten om 
de  beschadigde verzekerde toestellen opnieuw in de werkingstoestand van vóór het schadegeval te brengen samen te 
tellen met betrekking tot:

−	 herstellings-	of	vervangingswerkzaamheden	uitgevoerd	buiten	de	normale	werktijden;

−	 het	inschakelen	van	technici	uit	het	buitenland;

−	 versneld	vervoer;

−	 de	opruimings-	en	afbraakkosten	van	de	beschadigde	verzekerde toestellen mits deze kosten gemaakt werden.

Deze kosten tesamen worden vergoed tot maximaal 12.500,00 EUR per schadegeval;

7. de vergoeding is voor elk beschadigd verzekerde toestel beperkt tot de aangegeven waarde ervan zoals vermeld in de 
Bijzondere Voorwaarden. Indien deze beperking niet kan worden toegepast, dan blijft onze vergoeding algemeen beperkt 
tot de totale aangegeven waarde vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

 In beide gevallen wordt de aangegeven waarde vermenigvuldigd met de verhouding tussen het op het ogenblik van het 
schadegeval	geldende	indexcijfer	der	consumptieprijzen	(basis	1988)	en	dat	aangeduid	in	de	Bijzondere	Voorwaarden;

8. de maatschappij draagt de reddingskosten wanneer die met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, ook al zijn  
de aangewende pogingen vruchteloos geweest. Die kosten zijn beperkt tot de aangegeven waarde met een maximum 
van 18.592.014,36 EUR. Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen met als 
basisindexcijfer	dat	van	november	1992	namelijk	113,77	(basis	1988	=	100);

9. zodra het beschadigde verzekerde toestel opnieuw wordt gebruikt, wordt het beschouwd als hersteld in zijn werkingstoe- 
stand van vóór het schadegeval.

	 Op	dat	ogenblik	houden	de	verplichtingen	van	de	maatschappij	voor	dat	schadegeval	op;

10. de verzekerde heeft in geen geval het recht het beschadigde verzekerde toestel aan de maatschappij over te laten.
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Afdeling 2 - Bijkomende kosten (verbonden met
Afdeling 1)

Art. 5 - Waarborg
Voor zover ze in de Bijzondere Voorwaarden zijn vermeld en mits ze het gevolg zijn van een onder Afdeling 1 gedekt schade- 
geval, verbindt de maatschappij zich ertoe de verzekeringnemer te vergoeden voor de bijkomende kosten die hij binnen de 
periode van schadeloosstelling, heeft gemaakt met als enkel doel: 

1. de data die, op het ogenblik van het schadegeval, op de onder Afdeling 1 verzekerde informatiedragers stonden, even-
tueel	te	recupereren	en	te	herplaatsen	op	de	informatiedragers	(zijnde	de	wedersamenstellingskosten);

2. de vermindering van de werking van het beschadigd verzekerde toestel te vermijden of te beperken;

3 het werk dat normaal met het beschadigd verzekerde toestel werd uitgevoerd in zo gelijk mogelijke omstandighed en te 
laten plaatsvinden, d.w.z. dezelfde omstandigheden die zouden hebben bestaan als er geen schadegeval was geweest.

 Niettegenstaande de in Afdeling 1 van deze Algemene Voorwaarden voorziene uitsluitingen en voor zover deze kosten 
niet gedekt zijn door een ander contract dat voorrang heeft, blijft deze waarborg verworven voor de bijkomende kosten 
ten gevolge van schade van elektrische of mechanische aard, een gebrek of een fout in de materialen, de constructie of 
de montage, op voorwaarde dat er een onderhoudscontract loopt voor de verzekerde toestellen.

	 Wij	vergoeden	eveneens	de	bijkomende	kosten	die	voortvloeien	uit	schade	te	wijten	aan	brand,	bliksem	en	ontploffing	
van gebouwen die de verzekerde toestellen in Afdeling 1 bevatten, waardoor hun gebruik volledig of gedeeltelijk onmo-
gelijk is;

4. de herinstallatie van de besturings- en/of applicatiesoftware, beperkt tot maximaal 2.500,00 EUR per schadegeval.

Het verzekerd bedrag voor deze waarborg Bijkomende kosten wordt op verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer bepaald. 
Het evenredigheidsbeginsel	is	op	dit	verzekerd	bedrag	niet	van	toepassing	(eerste	risico).

Art. 6 - Uitsluitingen eigen aan Afdeling 2
Zijn uitgesloten:

1. de kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dezelfde oorzaken uitgesloten in Afdeling 1;

2. de kosten voortvloeiend uit een slechte programmering of door uitwissing te wijten aan een verkeerde handeling;

3. het verlies van informatie door invloed van magnetische velden;

4 de kosten van veranderingen of verbeteringen van de systemen of werkmethodes, het opslaan of verwerken, alsook de 
kosten om de informaticaverwerkingsmethode uit te breiden tot toepassingen die op het ogenblik van het schadegeval 
nog niet werden uitgevoerd;

5. de wedersamenstellingskosten indien de verzekerde niet minstens één keer per week een ‘back-up’ heeft gemaakt. 
Deze  wekelijkse back-ups moeten in een ander gebouw dan deze waar de verzekerde toestellen zich bevinden, worden 
bewaard, en dit gedurende een periode van minimaal 1 maand;

6. de normale uitbatingskosten;

7. het verlies van winst of inkomsten door een daling van het omzetcijfer, de kosten gemaakt voor het aankopen, samen- 
stellen, herstellen of vervangen van de verzekerde toestellen tenzij deze kosten werden gemaakt om de uitgaven voor de 
verzekerde bijkomende kosten te verminderen, in welk geval ze zullen worden vergoed ten belope van de verwezenlijkte 
besparing, zonder het verzekerd bedrag voor bijkomende kosten te overschrijden;

8. de bijkomende kosten die buiten de periode van schadeloosstelling werden gemaakt.

	 Blijven	altijd	uitgesloten,	de	bijkomende	kosten	ingevolge	elke	vertraging	te	wijten	aan	oorzaken	zoals	financierings-
moeilijkheden van de verzekerde,	 geschillen	met	 leveranciers,	 conflicten	 in	de	verzekerde	onderneming,	structuur- 
wijzigingen of wijzigingen in de organisatie van het werk;

9. de kosten voor opzoekwerk en studie om de verloren gegane informatie te verzamelen.
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Art. 7 - Berekening van de schadevergoeding
A. Wij vergoeden enkel de bijkomende kosten voor zover de onderbreking of de vermindering van de werking van de ver-

zekerde toestellen de wachttijd overschrijdt.

 Als dat het geval is, wordt de vergoeding bepaald door:

1. de bijkomende kosten gemaakt tijdens de periode van schadeloosstelling op te tellen;

2. van de onder 1. in aanmerking genomen kosten, de kosten die betrekking hebben op de periode van schadeloos-
stelling af te trekken die verhaald of verhaalbaar zijn door de verzekerde;

3. van de onder 2. in aanmerking genomen kosten de vrijstelling vermeld in de Bijzondere Voorwaarden af te trekken.

Indien de Bijzondere Voorwaarden geen wachttijd vermelden, zal enkel de voorziene vrijstelling van toepassing zijn.

B. Bij meningsverschillen aangaande herstellingen of vervangingen, zal de maatschappij alleen gehouden zijn tot betaling 
van de gewaarborgde kosten over de kortste periode nodig om het getroffen toestel te herstellen of te vervangen.

C. In geen geval zal de vergoeding voor deze verzekerde waarborg Bijkomende kosten, groter mogen zijn dan het verzekerd  
bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het geldende indexcijfer der 
consumptieprijzen op het ogenblik van het schadegeval en het indexcijfer vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van 
het contract.

Afdeling 3 - Bepalingen gemeenschappelijk aan de 
Afdelingen 1 en 2

Art. 8 - Algemene uitsluitingen
A.	 Zijn	steeds	uitgesloten,	ongeacht	de	oorspronkelijke	oorzaak,	het	verlies,	de	beschadiging	(of	verergering	ervan)	die	

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een van de volgende gebeurtenissen:

1. oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;

2. opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar de verzekerde goederen zich  
bevinden, door een leger- of politiemacht, of door geregelde of ongeregelde strijders;

3. gerechtelijke of administratieve beslissing, of een beslissing van enige rechterlijke of feitelijke overheid;

4. over het algemeen iedere natuurramp, met uitzondering wat verzekerd wordt volgens artikel 1.5. van deze Algemene 
Voorwaarden.

B. Blijven altijd uitgesloten van de verzekering, de vernietiging, verminking, uitwissing of gebrek aan beschikbaarheid van  
gegevens,	codes	en/of	programma’s,	evenals	de	gebrekkige	werking	of	de	panne	van	informaticasystemen	(hardware,	
software,	embedded	chips,	...).

Art. 9 - Verplichtingen bij schadegeval – Toelating tot herstellen
A. Bij een schadegeval moet de verzekerde:

1. alle middelen aanwenden waarover hij beschikt om de omvang van de schade te beperken. Met dat doel moet hij in 
voorkomend geval de richtlijnen van de maatschappij naleven;

2. er onmiddellijk de maatschappij van verwittigen. Een telefoongesprek moet binnen 5 dagen na het schadegeval 
schriftelijk bevestigd worden;

3. zo snel mogelijk de maatschappij inlichtingen verstrekken over de oorzaak, de omvang en de omstandigheden van 
het schadegeval;

4. zijn volledige medewerking verlenen om de oorzaken en omstandigheden van het schadegeval te bepalen;

5. de maatschappij alle technische of andere bijstand verlenen die ze vraagt om subrogerend verhaal in te stellen op 
de  aansprakelijke derden. De kosten van die bijstand worden hem door de maatschappij terugbetaald.

B. De verzekeringnemer mag het toestel laten herstellen indien hij de instemming van de maatschappij verkregen heeft, 
of indien de maatschappij niet tussenbeide is gekomen na het verstrijken van 15 dagen die volgen op de schriftelijke 
aangifte van het schadegeval; in dit geval verbindt hij zich ertoe de beschadigde stukken te bewaren.

C. Indien de verzekerde een van voornoemde verplichtingen niet nakomt, vermindert de maatschappij haar prestatie ten 
belope van het door haar geleden nadeel.
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Art. 10 - Raming van de schade
A. Het schadebedrag, de bijkomende kosten, de nieuwvervangingswaarde en de werkelijke waarde van de beschadigde 

toestellen worden in der minne of door twee deskundigen geraamd, van wie de ene door de verzekeringnemer en de 
andere door de maatschappij wordt benoemd.

 Indien de deskundigen het niet eens zijn, dan voegen zij een derde deskundige toe, met wie zij moeten samenwerken 
en zich bij meerderheid van stemmen uitspreken.

 De deskundigen moeten eveneens hun mening geven over de oorzaken van het schadegeval.

B. Benoemt een van de partijen haar deskundige niet, of zijn beide deskundigen het niet eens omtrent de keuze van de 
derde, dan gebeurt de benoeming door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de verblijfplaats van de 
verzekeringnemer op verzoek van de meest gerede partij. Indien een van de deskundigen zijn opdracht niet vervult, 
wordt hij volgens dezelfde procedure vervangen zonder inbreuk op de rechten van de partijen.

C. Elke partij draagt haar eigen kosten en honoraria van deskundig onderzoek. De kosten en honoraria van de derde des-
kundige en de proceskosten worden door de maatschappij en de verzekeringnemer elk voor de helft gedragen.

D. Het deskundig onderzoek, of iedere andere verrichting die met het oog op de vaststelling van de schade gedaan wordt, 
doet in niets afbreuk aan de rechten en excepties waarop de maatschappij zich zou kunnen beroepen.

Art. 11 - Betaling van de schadevergoeding
De vergoeding betreffende de beschadigde verzekerde toestellen wordt betaald binnen 30 dagen die volgen op: 

– ofwel de ontvangst door de maatschappij van het akkoord, zonder voorbehoud, van de verzekeringnemer met de min-
nelijke raming van de vergoeding;

–	 ofwel	de	datum	vanaf	sluiting	van	het	deskundig	onderzoek	(artikel	10	van	deze	Algemene	Voorwaarden),	op	voorwaarde	
dat de verzekeringnemer op die datum alle bij het contract bepaalde verplichtingen is nagekomen. In het tegengestelde 
geval gaat de voornoemde termijn pas in op de dag dat de verzekeringnemer al zijn contractuele verplichtingen heeft 
vervuld.

Art. 12 - Subrogatie
Alleen al uit hoofde van het contract treedt de maatschappij in alle rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde.

Art. 13 - Verhaalbaarheid van kosten
De kosten die gerecupereerd worden van derden en de rechtsplegingsvergoeding komen de maatschappij toe.

Afdeling 4 - Administratieve bepalingen

Art. 14 - Beschrijving en wijziging van het risico – Mededeling door de verzekeringnemer
A. Bij het sluiten van het contract 

1. De verzekeringnemer is verplicht alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs 
moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de maatschappij.

 Hij moet onder andere:

– de andere verzekeringen die hetzelfde voorwerp hebben en betrekking hebben op dezelfde toestellen, meedelen,  
alsook de bedragen waarvoor ze verzekerd zijn en door wie ze gedekt zijn;

– de weigeringen of opzeggingen van de verzekeringen tegen dezelfde gevaren, die betrekking hebben op dezelfde 
toestellen, meedelen;

– de schadegevallen meedelen die, in de loop van de jongste 5 jaar, de verzekerde toestellen getroffen hebben;

– de eventuele toegestane afstand van verhaal op aansprakelijke personen of personen die zich borgstellen, mee-
delen.

2. Indien de verzekeringnemer zijn bij 1. bedoelde mededelingsverplichting niet nakomt en het verzwijgen of onjuist 
meedelen van gegevens opzettelijk is en de maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is het contract 
nietig.

 De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk 
verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe.
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3. Indien de verzekeringnemer zijn bij 1. bedoelde mededelingsverplichting niet nakomt en het verzwijgen of onjuist 
meedelen van gegevens niet opzettelijk is, stelt de maatschappij, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de 
dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor het contract 
te wijzigen met uitwerking op de dag waarop ze kennis heeft gekregen van het verzwijgen of onjuist meedelen.

 Indien het voorstel tot wijziging van het contract wordt geweigerd door de verzekeringnemer of indien, na het verstrijken 
van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de 
maatschappij het contract opzeggen binnen 15 dagen.

 Indien de maatschappij echter het bewijs levert dat ze het risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan ze het 
contract opzeggen binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop ze kennis heeft gekregen van het 
verzwijgen of onjuist meedelen.

4. Indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de bij 3. bedoelde opzegging van kracht is geworden:

– levert de maatschappij de overeengekomen prestaties wanneer het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens 
niet aan de verzekeringnemer verweten kan worden;

– levert de maatschappij een prestatie op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die 
de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico naar behoren had meegedeeld, wanneer 
het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens hem verweten kan worden. Indien de maatschappij echter het 
bewijs levert dat zij het risico, waarvan de ware aard door het schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou 
hebben verzekerd, wordt haar prestatie beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde 
premies.

B. In de loop van het contract

1. De verzekeringnemer is verplicht, onder de bij artikel 14.A.1. vermelde voorwaarden, de nieuwe omstandigheden 
mee te delen die van die aard zijn dat ze een merkbare en blijvende verzwaring van het risico, dat de verzekerde 
gevaren zich voordoen, bewerkstelligen.

 Hij moet onder andere, zodra hij er kennis van krijgt, iedere verandering in de werkings- of gebruiksomstandigheden 
van een verzekerde toestel die een risicoverzwaring kan uitmaken, meedelen.

2. Wanneer het risico dat de verzekerde gevaren zich voordoen zo verzwaard is dat de maatschappij, indien die ver-
zwaring bij het sluiten van het contract had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet ze 
binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop ze kennis heeft gekregen van de verzwaring, de 
wijziging van het contract voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.

 Indien het voorstel tot wijziging van het contract wordt geweigerd door de verzekeringnemer of indien, bij het verstrijken  
van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan 
de maatschappij het contract opzeggen binnen 15 dagen.

 Indien de maatschappij echter het bewijs levert dat ze het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, 
kan zij het contract opzeggen binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop ze kennis heeft 
gekregen van de verzwaring.

3. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van het contract of de bij 2. bedoelde opzegging van kracht  
is geworden, levert de maatschappij de overeengekomen prestaties indien de verzekeringnemer de bij artikel 14.B.1. 
bedoelde mededelingsverplichting heeft vervuld.

4. Indien een schadegeval zich voordoet en de verzekeringnemer de bij artikel 14.B.1. beoogde verplichting niet is 
nagekomen: 

– levert de maatschappij de overeengekomen prestaties wanneer het ontbreken van de kennisgeving niet kan 
worden verweten aan de verzekeringnemer;

– levert de maatschappij de prestatie naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzeke- 
ringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen, wanneer het ontbreken van 
de kennisgeving aan de verzekeringnemer kan worden verweten. Nochtans indien de maatschappij evenwel het 
bewijs aanbrengt dat ze het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd, is haar prestatie beperkt tot 
de terugbetaling van alle betaalde premies;

– weigert de maatschappij haar dekking indien de verzekeringnemer met bedrieglijk opzet gehandeld heeft door 
de verzwaring niet mee te delen. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft 
gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen haar toe als schadevergoeding.

5. Wanneer het risico dat de verzekerde gevaren zich voordoen, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat 
de maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van het contract had bestaan, op andere voorwaarden 
zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van 
de vermindering van het risico kennis heeft gekregen. Indien de maatschappij en de verzekeringnemer het over  
de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer, 
kan deze laatste het contract opzeggen.
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Art. 15 - Verplichtingen van de verzekerde in de loop van het contract
A. De verzekerde moet:

1. te allen tijde de afgevaardigden van de maatschappij toestaan de verzekerde toestellen te onderzoeken, zonder dat 
dit enige aansprakelijkheid vanwege de maatschappij inhoudt;

2. alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de verzekerde toestellen in goede onderhouds- en werkingstoestand te 
houden en zich naar de geldende wettelijke en administratieve voorschriften schikken;

3. de verzekerde toestellen alleen binnen de door de constructeur bepaalde technische toepassings- en werkingsgrenzen 
gebruiken;

4. in geval van vervoer per vliegtuig de verzekerde draagbare pc’s en randapparatuur vervoeren onder de vorm van hand-
bagage.

B. De maatschappij mag haar dekking volledig weigeren wegens de niet-uitvoering van de bij de voornoemde paragraaf 
A.3. en A.4. bepaalde verplichting, op voorwaarde dat er een causaal verband bestaat tussen de tekortkoming en het 
voorvallen van het schadegeval.

Art. 16 - Aanpassing tarief en voorwaarden
De maatschappij behoudt zich het recht voor de voorwaarden en het tarief te wijzigen in de loop van het contract. De wijziging 
van de voorwaarden kan niet tot gevolg hebben dat de maatschappij raakt aan de essentiële kenmerken van dit contract. 
Indien de verzekeringnemer het met deze wijzigingen niet eens is, kan de verzekeringnemer het contract opzeggen.

Wijzigt de maatschappij de voorwaarden of het tarief, dan brengt de maatschappij de verzekeringnemer hiervan schriftelijk 
op de hoogte.

Zegt de verzekeringnemer het contract niet op overeenkomstig de hierna volgende regels, dan gaan de nieuwe voorwaarden 
of het nieuwe tarief in op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.

Het ogenblik waarop de maatschappij de verzekeringnemer verwittigt is bepalend voor zijn opzeggingsmogelijkheden en de 
opzeggingstermijn die hij moet naleven: 

1. verwittigt de maatschappij hem ten minste 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, dan kan hij het contract opzeggen 
tegen deze vervaldag.

 De verzekeringnemer moet hierbij een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven;

2. brengt de maatschappij hem minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte, dan heeft hij gedurende 
3 maanden na deze kennisgeving tijd om een beslissing te nemen:

a. kan de verzekeringnemer een opzeggingstermijn van ten minste 1 maand naleven, dan kan hij het contract opzeggen 
tegen de vervaldag;

b. in alle andere gevallen kan de verzekeringnemer opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand. Ten vroegste 
eindigt het contract evenwel op de vervaldag. Voor de periode na de vervaldag rekent de maatschappij een prorata-
premie aan, volgens het tarief geldend vóór de kennisgeving, en behoudt de verzekeringnemer tijdens de opzeg-
gingsperiode dezelfde voorwaarden.

De verzekeringnemer kan het contract niet opzeggen indien de aangebrachte wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke  
bepalingen waarbij hem geen opzeggingsrecht wordt toegekend.

Art. 17 - Totstandkoming, inwerkingtreding en duur van het contract
A. Het contract komt tot stand bij het ondertekenen ervan door de partijen. De verzekeringnemers die een en hetzelfde 

contract ondertekenen zijn hoofdelijk en onverdeeld aansprakelijk. Nochtans treedt de dekking pas in werking na beta-
ling van de eerste premie.

B. De duur van het contract is vastgesteld op één jaar. Behalve wanneer een van de partijen zich ertegen verzet door middel 
van een aangetekend schrijven dat minstens 3 maand vóór de vervaldag van het contract ter post is afgegeven, wordt 
het stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar.

 De inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de verzekering worden bij overeenkomst op nul uur vastgesteld.

Art. 18 - Premie
A. De premie is jaarlijks. Ze is vooraf betaalbaar bij de ontvangst van een vervaldagbericht of op voorlegging van een kwi-

tantie.

B. Onverminderd	de	toepassing	van	artikel	18.A.	leidt	niet-betaling	van	de	premie	binnen	15	dagen	te	rekenen	vanaf	de	dag	
na een aan de verzekeringnemer gerichte ingebrekestelling d.m.v. een deurwaardersexploot of een ter post aangetekende 
brief, tot schorsing van de dekking of eventueel tot opzegging van het contract.
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 Bovendien kan de maatschappij die haar dekkingsverplichting geschorst heeft, het contract later opzeggen. Indien ze 
zich deze mogelijkheid heeft voorbehouden in de ingebrekestelling, heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van 
een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. Indien ze zich deze mogelijkheid 
niet heeft voorbehouden in de ingebrekestelling, zal de opzegging gebeuren mits een nieuwe ingebrekestelling zoals 
hierboven vermeld.

 De premies waarvoor de maatschappij de verzekeringnemer in gebreke heeft gesteld, moeten rechtstreeks en uitsluitend 
aan de maatschappij worden betaald.

 De geschorste dekking treedt opnieuw in werking om nul uur van de dag die volgt op de volledige betaling van de achter- 
stallige premies, in voorkomend geval vermeerderd met de interesten.

C. Premiekrediet

 Wanneer het contract of een waarborg rechtsgeldig wordt opgezegd, betaalt de maatschappij de reeds betaalde premies 
met betrekking tot de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging terug binnen 30 dagen vanaf de 
inwerkingtreding van de opzegging. Bij gedeeltelijke opzegging wordt alleen het gedeelte van de premie dat betrekking 
heeft op en in verhouding staat tot die vermindering van verzekeringsprestaties terugbetaald.

Art. 19 - Automatische aanpassing
De premies, schadevergoedingsgrenzen en in absolute cijfers uitgedrukte vrijstellingen van dit contract zijn gekoppeld aan 
het	indexcijfer	der	consumptieprijzen	(basis	1988).

Het indexcijfer der consumptieprijzen wordt gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken.

Voor de schadevergoedingsgrenzen en in absolute cijfers uitgedrukte vrijstellingen gebruiken wij het indexcijfer der consump-
tieprijzen	met	als	basisindexcijfer	167,79	(basis	1988).

Het indexcijfer van de premie wordt opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.

Art. 20 - Einde van het contract
A.	 Opzegging	van	het	contract

1. Zowel de verzekeringnemer als de maatschappij kunnen het contract opzeggen tegen de eindvervaldag van het 
contract. In dit geval moet de opzegging gebeuren ten minste 3 maanden vóór de eindvervaldag.

2. De verzekeringnemer kan het contract opzeggen:

−	 indien	de	maatschappij	tenminste	één	waarborg	opzegt	in	een	combinatiecontract.	Een	combinatiecontract	is	
een verzekering waarbij de maatschappij, als risicodrager, in eenzelfde contract tot verschillende prestaties is 
verbonden, hetzij omwille van de gegeven dekking, hetzij omwille van de verzekerde risico’s;

−	 in	geval	van	aanmerkelijke	en	blijvende	vermindering	van	het	risico	en	indien	de	verzekeringnemer en de maat-
schappij het niet eens kunnen worden over de nieuwe premie binnen de maand na de aanvraag tot vermindering;

−	 indien	de	maatschappij	de	voorwaarden	of	het	tarief	wijzigt	en	voor	zover	de	verzekeringnemer een opzeggings-
recht heeft overeenkomstig artikel 16 ‘Aanpassing tarief en voorwaarden’.

3. De maatschappij kan het contract opzeggen:

−	 in	geval	van	onopzettelijk	verzwijgen	of	onjuist	meedelen	van	gegevens	over	het	risico	bij	het	sluiten	van	het	
contract;

−	 in	geval	van	een	aanmerkelijke	en	blijvende	verzwaring	van	het	risico;

−	 in	geval	van	opzettelijk	verzwijgen	of	onjuist	meedelen	van	gegevens	tijdens	de	duur	van	het	contract;

−	 na	elk	schadegeval	dat	betrekking	heeft	op	dit	contract,	maar	uiterlijk	een	maand	na	de	betaling	of	weigering	tot	
betaling van de vergoeding;

−	 bij	niet-betaling	van	de	premies,	bijpremies,	kosten	of	interesten.	In	dit	geval	gaat	de	opzegging	in	op	de	datum	
vermeld in de aangetekende brief.

4. Bovendien:

−	 kan	de	curator	of	de	maatschappij	het	contract	opzeggen	bij	faillissement.	Evenwel	kan	de	maatschappij	het	
contract slechts opzeggen ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring, terwijl de curator van het faillissement 
dit slechts kan gedurende de 3 maanden na de faillietverklaring;

−	 in	geval	van	overgang	van	het	verzekerde	belang	als	gevolg	van	het	overlijden	van	de	verzekeringnemer kan  
de nieuwe houder van het verzekerde belang het contract opzeggen bij een ter post aangetekende brief, binnen 
3 maanden en 40 dagen na het overlijden. De maatschappij kan het contract opzeggen bij een ter post aangete-
kende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs binnen  
3 maanden te rekenen vanaf de dag waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het overlijden. In geval 
van onverdeeldheid blijven de mede-erfgenamen hoofdelijk en onverdeeld verplicht het contract uit te voeren.  
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Na de beëindiging van de onverdeeldheid en op voorwaarde dat de maatschappij hiervan verwittigd is, moet 
alleen de erfgenaam die de enige houder van het verzekeringsbelang wordt, het contract uitvoeren;

−	 in	geval	van	overdracht	van	een	onroerend	goed,	eindigt	het	contract	van	rechtswege	3	maanden	na	de	datum	
van het verlijden van de authentieke akte.

 Tot het verstrijken van deze termijn, blijft de aan de overdrager verleende dekking gelden voor de overnemer, 
tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van een ander contract. Bij afwezigheid van een dergelijke dekking 
doet de maatschappij afstand van haar verhaal op de overdrager behalve in geval van kwaad opzet;

−	 in	geval	van	overdracht	van	een	roerend	goed,	eindigt	het	contract	van	rechtswege	zodra	de	verzekerde het goed 
niet meer in zijn bezit heeft, tenzij de partijen bij het verzekeringscontract een andere datum hebben bedongen.

B.	 Opzeggingstermijnen

 De opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste 1 maand, te rekenen van de dag volgend 
op de betekening, de datum van het ontvangstbewijs of de dag die volgt op de afgifte ter post van het aangetekend 
schrijven behalve:

1. wanneer de dekking geschorst is. De opzegging door de maatschappij gegeven, heeft dan onmiddellijk gevolg voor 
zover er 15 dagen verlopen zijn te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van dekking. Is dat niet het geval, 
dan bedraagt de opzeggingstermijn maximaal 15 dagen;

2. bij opzegging tegen het einde van elke verzekeringsperiode, dit is uiterlijk 3 maanden vóór het einde van elke periode;

3.	 bij	opzegging	na	schadegeval.	De	opzegging	wordt	van	kracht	zoals	hiervoor	bepaald	in	de	rubriek	‘Opzegging	van	
het contract’.

Art. 21 - Kennisgeving
A. De verblijfplaats van de partijen wordt van rechtswege gekozen, namelijk die van de maatschappij op haar maatschap-

pelijke zetel in België en die van de verzekeringnemer op het in het contract vermelde adres dat later aan de maatschappij 
meegedeeld wordt.

 Voor de aanwijzing door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de deskundigen of scheidsrechters waarvan 
sprake is in de artikelen 10 en 22, kiest de verzekeringnemer die zijn verblijfplaats in het buitenland heeft, evenwel zijn 
verblijfplaats op de ligging van het risico waarvan de verzekering aanleiding tot betwisting heeft gegeven.

 Iedere kennisgeving gebeurt rechtsgeldig op deze adressen, zelfs ten opzichte van erfgenamen of rechtverkrijgenden van 
de verzekeringnemer zolang deze personen geen adresverandering aan de maatschappij meegedeeld hebben.

 In geval er meerdere verzekeringnemers zijn, wordt iedere mededeling van de maatschappij aan een van hen verondersteld 
aan allen te zijn gebeurd.

B. Behalve in het artikel 18.B. beoogde geval gebeurt iedere kennisgeving ofwel door middel van een aangetekende brief, 
ofwel door afgifte van een brief aan de geadresseerde tegen ontvangstbewijs, ofwel bij deurwaardersexploot.

 De termijnen gaan in op de dag die volgt op de afgifte ter post van de aangetekende brief, of op de dag die volgt op datum 
van het ontvangstbewijs of de betekening van het deurwaardersexploot.

C. Gelieve de maatschappij elke adreswijziging dadelijk mee te delen.

Art. 22 - Scheidsrechterlijke uitspraak
A. Alle andere betwistingen tussen partijen dan die welke betrekking hebben op de invordering van de premies, belastingen 

en kosten, worden aan drie scheidsrechters voorgelegd, de eerste gekozen door de verzekeringnemer, de tweede door 
de maatschappij en de derde door de eerste twee.

B. De scheidsrechters vellen een gemeenschappelijk oordeel in de bewoordingen van het recht en mogen, op straffe van 
nietigheid, niet afwijken van de bepalingen van het contract. Ze zijn vrijgesteld van de gerechtelijke formaliteiten.

C. Wanneer een van de partijen haar scheidsrechter niet benoemt of de scheidsrechters niet akkoord gaan over de keuze 
van de derde scheidsrechter, gebeurt die benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van  
de Rechtbank van Eerste Aanleg van de verblijfplaats van de verzekeringnemer, tenzij er na het ontstaan van het aan 
de scheidsrechters voorgelegde geschil een tegengesteld contract gesloten wordt; daarna wordt tewerkgegaan zoals 
beschreven in paragraaf B hierboven.

D. De kosten van de scheidsrechterlijke uitspraak worden voor de ene helft door de verzekeringnemer en voor de andere 
helft door de maatschappij gedragen.

Art. 23 - Collectief contract
A. Wanneer verschillende maatschappijen partij zijn bij het contract, wordt een leidende maatschappij aangewezen in de 

Bijzondere Voorwaarden; gebeurt dit niet, dan treedt de eerst vermelde maatschappij op de lijst van de medeverzekeraars 
als leidende maatschappij op.
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B. 1. De verzekering wordt door elke maatschappij voor haar aandeel en zonder hoofdelijkheid aangegaan, met dezelfde 
 bedingen en voorwaarden als die welke van toepassing zijn tussen de leidende maatschappij en de verzekeringnemer.

2. De buitenlandse medeverzekeraars kiezen hun verblijfplaats op hun hoofdkantoor in België of, bij ontstentenis, op 
het adres dat ze in het contract opgeven; ze erkennen het bij artikel 22 bepaalde scheidsgerecht, alsook de bevoegd-
heid van de Belgische rechtbanken.

C. 1. De leidende maatschappij stelt het contract en de bijvoegsels op, die door alle betrokken partijen ondertekend 
 worden. Het contract wordt in tweevoud opgesteld, waarvan het ene exemplaar bestemd is voor de verzekeringnemer 
 en het andere voor de leidende maatschappij die het exemplaar voor rekening van de medeverzekeraars bijhoudt.

2.  De leidende maatschappij bezorgt een kopie van het contract aan iedere medeverzekeraar, die erkent het contract 
te hebben ontvangen door loutere ondertekening ervan.

3.  De leidende maatschappij wordt geacht de lasthebber van de medeverzekeraars te zijn voor het ontvangen van de bij 
het contract bepaalde mededelingen. De verzekeringnemer kan hem alle betekeningen en kennisgevingen doen, met 
uitzondering van die welke betrekking hebben op rechtsvorderingen op de andere medeverzekeraars. De leidende 
maatschappij brengt de medeverzekeraars op de hoogte.

4.  De leidende maatschappij ontvangt het schadebericht. Zij doet het nodige om de schadegevallen te regelen en kiest 
hiervoor de deskundige van de maatschappij, onverminderd evenwel het recht van iedere medeverzekeraar om het 
deskundig onderzoek te laten opvolgen door een lasthebber van zijn keuze.

5.  De leidende maatschappij moet de medeverzekeraars onmiddellijk inlichten over elke opzegging of wijziging van 
zijn deelname. De medeverzekeraars moeten op dezelfde wijze tegenover de leidende verzekeraar handelen.

6. Wanneer de leidende maatschappij haar aandeel opzegt of vermindert, beschikken de medeverzekeraars over een 
termijn van een maand na die opzegging of die vermindering om hun aandeel op te zeggen of te verminderen.

 De opzegging of de wijziging door de medeverzekeraars treedt in werking op dezelfde datum als die waarop de 
leidende verzekeraar zijn opzegging of wijziging heeft meegedeeld.

7.  In geval de leidende maatschappij haar aandeel opzegt, beschikt de verzekeringnemer over een termijn van een 
maand na de kennisgeving om zelf het hele contract op te zeggen.

Art. 24 - Toepasselijk recht
Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de 
diverse uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op het contract. De niet-dwingende bepalingen gelden eveneens, behalve 
wanneer ervan wordt afgeweken in deze Algemene of in de Bijzondere Voorwaarden.
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Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden. 

Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking? 

Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen.

U kunt ons bereiken via telefoon: 078 15 50 56 of via mail: ombudsdienst@baloise.be.

Indien dit geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot:

Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel 

Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as

U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.


