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Deze voorwaarden werden speciaal ontworpen voor de doelgroep MEDISCHE en PARAMEDISCHE BEROEPEN en 
zijn volledig in overeenstemming met de huidige Belgische wetgeving op dit vlak, met name de wet van 4 april 
2014 betreffende de verzekeringen. 
 
 
Naast deze algemene voorwaarden die de werking van het contract, onze wederzijdse verbintenissen, de inhoud 
van de waarborgen en de uitsluitingen nauwkeurig weergeven, beschrijven de bijzondere voorwaarden de 
specifieke waarborgen die u wenst op te nemen in uw individueel contract.  
 
Zoals u merkt gaat het hier om een contract op maat! 
 
 
In de inhoudstafel vindt u een gedetailleerd overzicht van de inhoud van het contract met een duidelijke 
verwijzing naar de juiste vindplaats per onderwerp. 
 
 
De definities verduidelijken de gebruikte juridische termen en de woorden die aangeduid zijn met een sterretje*. 
 
 
Wanneer u nog vragen heeft met betrekking tot het contract of een schadegeval, dan kan u steeds terecht bij uw 
makelaar: 
 
  PROTECTAS, Zelliksesteenweg 12, 1080 Brussel, tel. : 02/465.91.01, fax. : 02/468.02.34. 

 
Zij zullen alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
BRAND EN AANVERWANTE RISICO’s 
MEDISCHE en PARAMEDISCHE BEROEPEN 
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Hoofdstuk I.    OMVANG VAN DE VERZEKERING  
 
Artikel 1 Wat is het doel van het contract? 
 

Dit contract waarborgt, binnen de voorwaarden die erin zijn vastgelegd, de wedersamenstelling 
van uw patrimonium bij gedekt schadegeval. Het is van toepassing op de verzekering 
eenvoudige risico's* en geldt zowel voor uw woning als voor uw praktijk- en/of handelsgedeelte. 
 

1.1. Indien u eigenaar bent van de verzekerde goederen: 
 

• dekken we de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door één van de verzekerde risico's, 
alsook bepaalde kosten en verliezen waarin voorzien is in de aanvullende waarborgen. 

 
1.2. Indien u huurder of gebruiker bent van het verzekerde gebouw: 
 

• verzekeren we uw aansprakelijkheid zoals ze voortvloeit uit artikels 1732, 1733, 1735 of 1302 
van het Burgerlijk Wetboek* voor de materiële schade* die wordt veroorzaakt aan dit 
gebouw, rechtstreeks door één van de verzekerde risico's, alsook voor bepaalde kosten en 
verliezen waarin voorzien is in de aanvullende waarborgen; 

 
• dekken we eveneens de schade verzekerd door de waarborgen "Beschadigingen van 

onroerende goederen veroorzaakt door dieven" (artikels 8 en 9) en "Glasbreuk" (artikels 21 
tot 24), zelfs indien uw aansprakelijkheid er niet bij betrokken is. In dat geval, behouden we 
ons evenwel een verhaalrecht voor tegen de eigenaar of de verhuurder van het gebouw. 
Hetzelfde geldt voor de "beschadigingen van onroerende goederen" verzekerd in de 
waarborg Diefstal indien u deze waarborg hebt onderschreven. 

 
1.3. Ongeacht uw hoedanigheid: 

 
• verzekeren we uw aansprakelijkheid jegens derden* op de voorwaarden vastgelegd in artikel 

47 

 
Artikel 2 Waar bent u verzekerd? 
 
2.1. Bij verzekering van: 
 

• het gebouw*: op het adres dat in de bijzondere voorwaarden van uw contract is vermeld; 
 
• de inhoud*: binnenin het gebouw dat in het contract is vermeld, op de bijhorende 

aangrenzende binnenplaatsen, terrassen, toegangen en tuinen. De inhoud is eveneens 
verzekerd in een privé-garage gelegen op een ander adres dan dat welk vermeld is in de 
bijzondere voorwaarden  voor een bedrag van 1.500,00 EUR. 

 
2.2. Als u een gedeelte van de inhoud* verplaatst: 
 

blijft de inhoud over de gehele wereld verzekerd voor een bedrag van 2.500 EUR, wanneer die 
zich tijdelijk in een gebouw bevindt, ongeacht het gebruik en de constructie ervan: 

 
• de inhoud voor privé-doeleinden blijft verzekerd voor de waarborgen Brand en Waterschade, 

zelfs wanneer hij verplaatst wordt buiten een gebouw. 
 
• deze uitbreiding wordt verleend gedurende maximum 90 dagen per verzekeringsjaar. 
 
• in de waarborg Diefstal zijn echter een aantal specifieke beperkingen opgenomen. 
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2.3. Als u een gedeelte van het materieel* en de koopwaar* verplaatst: 
 

Het materieel en de koopwaar blijven verzekerd voor een bedrag van 2.500 EUR wanneer ze zich 
tijdelijk in België bevinden in een gebouw dat voor een tentoonstelling, handelsbeurs, salon of 
voor gelijkaardige doeleinden gebruikt wordt, wat ook de constructie ervan is. Indien die 
goederen zich niet in een gebouw* bevinden tijdens die manifestaties, bent u slechts verzekerd 
tegen Brand indien u deze waarborg hebt gesloten. 

 
2.4. Wanneer u verhuist: 
 
2.4.1. In België: 
 

• gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop het gebouw ter uwer beschikking wordt gesteld, 
geniet u op beide plaatsen de waarborgen die in uw contract vermeld zijn, binnen de grenzen 
van de verzekerde bedragen. 

 
• de waarborg Diefstal wordt u echter uitsluitend verleend als u verblijft in het gebouw* waar de 

diefstal werd gepleegd. 
 
• na 30 dagen zal u alleen nog verzekerd zijn op de plaats waarnaar u bent verhuisd. 
 
• wanneer u ons de nieuwe ligging van het risico meedeelt, vergeet dan niet te vermelden of de 

verzekerde bedragen al dan niet moeten worden aangepast. 
 
2.4.2. Naar het buitenland: 
 

• uw contract eindigt op de datum van de verhuizing. 
 
2.5. Verzekering vakantieverblijf en van de lokalen gehuurd voor familiefeesten: 
 

• indien u uw gebruikelijke woonplaats hebt laten verzekeren door dit contract, dekken we: 
 
o  binnen de grenzen van de onderschreven waarborgen, uw aansprakelijkheid als huurder 

of gebruiker van gebouwen of lokalen, al dan niet bemeubeld, ongeacht het gebruik en 
de constructie ervan. 

 
o het vakantieverblijf dat u huurt of gebruikt tijdens uw reizen of vakanties over de gehele 

wereld, voor zover die huur of dat gebruik niet langer duurt dan 90 dagen per 
verzekeringsjaar; 

 
o de lokalen die u gebruikt naar aanleiding van familiefeesten in België of in een andere 

lidstaat van de Europese Unie. 
 

• we komen tegemoet, tot 100.00,00 EUR; voor de materiële schade aan de gehuurde of 
gebruikte goederen alsook voor de kosten beschreven in de aanvullende waarborgen. Het 
verhaal van derden is eveneens verzekerd, onder de voorwaarden nader omschreven in 
artikel 47. 

 
2.6. Verzekering van het verblijf gehuurd door uw studerende kinderen: 
 

• indien u uw gebruikelijke woonplaats hebt laten verzekeren door dit contract, dekken we, 
binnen de grenzen van de onderschreven waarborgen, uw aansprakelijkheid die u of uw 
kinderen ten laste kan worden gelegd als huurder of gebruiker van een studentenverblijf in 
België of in een andere lidstaat van de Europese Unie. We zien af, onder de voorwaarden 
bepaald in artikel 61, van het verhaal dat we zouden kunnen uitoefenen tegen elke derde die 
dat verblijf zou medegebruiken. 

 
• we komen tegemoet tot 100.000,00 EUR voor de materiële schade* waarvoor u of uw 

kinderen aansprakelijk zijn alsook voor de schade veroorzaakt aan de verzekerde inhoud 
verplaatst in het verblijf van de student, met uitsluiting van die welke voortvloeit uit diefstal. 
De aanvullende waarborgen en het verhaal van derden omschreven in artikel 47 zijn eveneens 
verzekerd. 
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Artikel 3 Voor welke bedragen zijn de goederen verzekerd? 
 

De verzekerde bedragen worden door u vastgesteld.  Ze moeten alle belastingen omvatten voor 
zover u ze niet kan recupereren of aftrekken. 
 
De waarde van een privé-garage gelegen op een ander adres dan dat vermeld is in de bijzondere 
voorwaarden, moet niet in aanmerking genomen worden voor de vaststelling van het voor het 
gebouw verzekerde bedrag. 
 
De verzekerde bedragen bepalen, behoudens andersluidend beding, tot hoever onze 
verplichtingen reiken. 

 
3.1. Hoe worden de verzekerde bedragen vastgesteld? 
 
3.1.1. Voor het gebouw: 
 

• indien u de eigenaar bent van het gehele gebouw:  
 

overeenkomstig de nieuwwaarde* van dat gebouw*; 
 
• indien u de eigenaar bent van een gedeelte van het gebouw:  
 
 overeenkomstig de nieuwwaarde van het gedeelte dat aan u alleen toebehoort en van uw 

aandeel in het gemeenschappelijke gedeelte; 
 
• indien u de huurder of de gebruiker van het gehele gebouw bent:  
 

overeenkomstig de werkelijke waarde* van dat gebouw; 
 
• indien u de huurder of de gebruiker van een gedeelte van het gebouw bent:  
 

overeenkomstig de werkelijke waarde van dat gedeelte. 
 
3.1.2. Voor de inhoud: 
 

Overeenkomstig de nieuwwaarde*, met uitzondering van: 
 

• de koopwaar:  
 

overeenkomstig haar dagwaarde* of indien ze aan uw cliënteel toebehoort: overeenkomstig 
haar werkelijke waarde*; 

 
• echte antieke meubelen, kunst- en verzamelingsvoorwerpen, juwelen* en meer algemeen 

zeldzame en kostbare voorwerpen zelfs bestemd voor beroepsdoeleinden:  
 

overeenkomstig hun vervangingswaarde, d.w.z. de aankoopprijs die normaal betaald dient te 
worden op de nationale markt voor een identiek of gelijkaardig goed.  De voorwerpen van 
meer dan 12.500,00 EUR moeten geëxpertiseerd zijn of moeten met een factuur bewezen 
kunnen worden; 

 
• linnengoed, kledij, voorwerpen en werktuigen die dienen om te tuinieren, ook zelfbewegende:  
 

volgens hun werkelijke waarde*; 
 
• de elektrische en elektronische toestellen en voorwerpen bestemd voor beroepsdoeleinden: 

 
volgens hun werkelijke waarde zonder te prijs te overschrijden van nieuw materieel met 
vergelijkbare prestaties. Voor de elektrische en elektronische toestellen, wordt de werkelijke 
waarde bepaald rekening houdend met een vaste slijtage van 5 % per jaar. Er zal geen slijtage 
worden afgetrokken in geval van herstelling van een elektrisch of elektronisch apparaat 
ongeacht de leeftijd. De herstellingskosten worden evenwel begrensd tot de nieuwwaarde van 
het beschadigde apparaat na aftrek van de slijtage in de gevallen waarin die aftrek is voorzien. 
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• de elektrische en elektronische apparaten voor privé-gebruik worden geschat op basis van de 
nieuwwaarde.  Vanaf de ouderdom van vijf jaar zal een vaste slijtage van 5% per jaar worden 
afgetrokken vanaf het eerste ouderdomsjaar.  Er zal geen slijtage worden afgetrokken in geval 
van herstelling van een elektrisch of elektronisch apparaat ongeacht de leeftijd. De 
herstellingskosten worden evenwel begrensd tot de nieuwwaarde van het beschadigde 
apparaat na aftrek van de slijtage in de gevallen waarin die aftrek is voorzien. 

 
• lichtreclames bevestigd of geplaatst aan het gebouw, toegangen, terrassen of tuinen die 

behoren tot het gebouw dat in het contract vermeld is, waarvoor een afschrijving wordt in 
aanmerking genomen van 7,5% per jaar gedurende de 1ste 5 jaren en daarna van 5% per jaar; 

 
• documenten, handelsboeken, plans, modellen en magnetische informatiedragers:  

 
volgens de kostprijs van hun materiële wedersamenstelling, zonder rekening te houden met de 
studie- en opzoekingskosten die niet door het contract gedekt zijn; 
 

• de huisdieren:  
 

overeenkomstig hun dagwaarde*, zonder rekening te houden met hun bijzondere waarde voor 
wedstrijden of competities; 

 
• de voertuigen voor privé-gebruik met minder dan vier wielen:  
 

overeenkomstig hun verkoopwaarde* en steeds na uitputting van enige andere verzekering. 
 

Indien de verzekerde bedragen lager zijn dan de hiervoor bepaalde waarden, zal u een evenredig 
deel van de schade dragen overeenkomstig de evenredigheidsregel*. 
 

3.2. Hoe kan u de evenredigheidsregel vermijden? 
 

Door de hierboven vermelde bedragen te laten verzekeren. 
 
Bovendien vermijdt u de toepassing van het evenredigheidsbeginsel* door u akkoord te verklaren 
met het stelsel tot afschaffing van het evenredigheidsbeginsel door uw makelaar voorgesteld. 

 
3.3. Indexering van de verzekerde bedragen 
 
3.3.1. Wat is het voordeel van indexering? 
 

De waarde van de verzekerde goederen evolueert voortdurend, waardoor een kloof ontstaat 
tussen die waarde en de bedragen die u liet verzekeren op het ogenblik dat u het contract sloot. 
 
Door de indexering worden die bedragen jaarlijks automatisch aangepast. 
 
Zo leidt de indexering tot een betere overeenstemming tussen de waarde van de verzekerde 
goederen en de verzekerde bedragen. 

 
3.3.2. Hoe werkt de indexering? 
 

De verzekerde bedragen, de premie en de vergoedingsgrenzen, uitgezonderd de grens voor de 
verzekering van het "Verhaal van derden" wordt op de jaarlijkse premievervaldag aangepast 
naargelang de verhouding tussen het geldende indexcijfer van de constructieprijzen (ABEX)* en 
het indexcijfer dat in de bijzondere voorwaarden is aangeduid. 
 
Voor de vergoedingsgrenzen is het referentie-indexcijfer vastgesteld op 789. 
 
Het indexcijfer van de constructieprijzen* wordt om de zes maanden vastgesteld. 
 
Indien op het ogenblik van het schadegeval één of twee nieuwe indexcijfers werden gepubliceerd 
sedert uw laatste premie vervaldag, zullen we het indexcijfer* toepassen dat voor u het gunstigst 
is. 
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De vergoedingsgrens die is vastgesteld voor het "Verhaal van derden" en voor “Burgerlijke 
Aansprakelijkheid Gebouw” worden aangepast naargelang van de evolutie van het indexcijfer 
der consumptieprijzen, waarbij als referentie-indexcijfer 106,06 geldt (januari 2018 - basis 2013 = 
100). 
 
Het indexcijfer der consumptieprijzen wordt iedere maand vastgesteld. 
 
Als zich een schadegeval voordoet wordt het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan het 
schadegeval toegepast. 

 
 

Hoofdstuk II.  DE WAARBORGEN                        
 
Afdeling I.   De basiswaarborg – Brand                                                         .          ...     
 
Artikel 4 Verzekerde schade 
 

De schade veroorzaakt door: 
 
• een brand*; 
 
• een explosie*, ontploffing van springstoffen; 
 
• een implosie*; 
 
• de rechtstreekse inwerking van de bliksem, die materieel vastgesteld is op het gebouw of de 

inhoud; 
 
• ontsnappen van rook of roet uit een verwarmings- of keukentoestel, met uitsluiting van open 

haarden verbonden aan een schoorsteen van het gebouw*, ten gevolge van een plots en 
abnormaal gebrekkig functioneren van dit toestel. 

 

Artikel 5 Waarborguitbreidingen 
 

Wij vergoeden eveneens de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van een gewaarborgd 
voorval dat zich voordeed in het gebouw* of in de buurt ervan en dat veroorzaakt werd door: 

 
• hulpverlening of enig dienstig middel tot blussing, behoud en redding en de afbraakwerken die 

noodzakelijk zijn om grotere schade te voorkomen; 
 
• het water, de atmosferische neerslag inbegrepen; 
 
• de instortingen, warmte, rook en bijtende dampen; 
 
• gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing; 
 
• de verandering van temperatuur. 
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Afdeling I.   De basiswaarborg – Botsen tegen de verzekerde goederen..               .. 
 
Artikel 6 Verzekerde schade 
 

De schade die te wijten is aan het botsen tegen de verzekerde goederen door: 
 

• Iandrijtuigen of hun lading, door kranen of andere heftoestellen of hun lading alsook door 
dieren, indien ze niet toebehoren aan of onder bewaking staan van een verzekerde, een 
eigenaar, een huurder of een gebruiker van het gebouw. Indien u de botsing hebt veroorzaakt, 
is de schade aan de inhoud die zich buiten de constructie bevindt niet verzekerd; 

 
• door lucht- of ruimtevaartuigen, door onderdelen die ervan losraken of door voorwerpen die 

eruit vallen; 
 
• door meteorieten; 
 
• door voorwerpen die door de bliksem getroffen werden; 
 
• het vallen van bomen op het gebouw, indien die bomen u toebehoren,  zelfs als het vallen ervan 

het gevolg is van vellen of snoeien voor zover deze werken uitgevoerd worden door een 
vakman; 

 
• het vallen, op het gebouw, van masten of andere onroerende goederen die toebehoren aan een 

derde; 
 
• door andere weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen naar aanleiding van voornoemde 

botsingen. 
 

Artikel 7 Waarborggrens  
  

Enkel serres voor privé-gebruik, inhoud inbegrepen, zijn verzekerd tot 1.500,00 EUR per serre.  
 

Afdeling I.   De basiswaarborg – Beschadigingen van onroerende goederen___    
_______  __veroorzaakt door dieven    ..._     ________________ 
 
Artikel 8 Verzekerde schade 
 

We dekken de materiële schade veroorzaakt door vandalisme, door kwaad opzet of door dieven 
naar aanleiding van diefstal of poging tot diefstal, aan de lokalen die u bewoont of verhuurt. 
 
Wordt de verhuring beëindigd, dan wordt de waarborg toch gehandhaafd gedurende 90 dagen. 
 
We waarborgen eveneens de schade veroorzaakt door inbraak in de gemeenschappelijke delen 
alsmede diefstal van delen van het hoofdgebouw. 

 

Artikel 9 Uitgesloten schade 
 

De schade: 
 
• aan de lokalen die u bewoont, indien de bewoning niet regelmatig is en de waarborg diefstal 

niet is onderschreven; 
 
• die veroorzaakt werd aan de lokalen tijdens de bouw, herstelling of verbouwing; 
 
• ten gevolge van graffiti aan de buitenkant van de constructies; 
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• veroorzaakt door of met medeplichtigheid van de verzekerde, van de huurder of gebruiker van 
het gebouw of van de personen die bij hen inwonen; 

 
• verzekerbaar door een andere waarborg van het contract; 
 
• de schade die veroorzaakt werd aan de privé-garage gelegen op een ander adres dan dat welk 

vermeld is in de bijzondere voorwaarden.  
 

Afdeling I.   De basiswaarborg – Uitwerking van elektriciteit                                   .          
 
Artikel 10 Verzekerde schade 
 

De schade veroorzaakt door de uitwerking van de elektriciteit, onder meer door kortsluiting, 
overbelasting, overspanning, inductie, aan de verzekerde elektrische en elektronische installaties 
en toestellen. 

 

Artikel 11 Waarborguitbreidingen 
 

De schade veroorzaakt aan de voedingswaren wanneer de uitwerking van de elektriciteit het 
stilvallen of de ontregeling van een koel- of vriesinstallatie teweegbrengt. 

 
Artikel 12 Uitgesloten schade 

 
De schade: 
 

12.1. veroorzaakt door de uitwerking van de elektriciteit op de goederen bestemd voor 
beroepsdoeleinden wanneer: 

 
• de nieuwwaarde van het beschadigd goed meer bedraagt dan 65.000,00 EUR; 
 
• de schade beperkt blijft tot één enkel omwisselbaar geheel bestaande uit elektronische 

bestanddelen; 
 
12.2. veroorzaakt door de uitwerking van de elektriciteit of bliksem: 
 

• aan lampen, kathodebuizen en –schermen; 
 
• aan informaticamaterieel dat gebruikt wordt voor beheer- of productiedoeleinden, aan 

elektronisch medisch materieel, aan elektronisch materieel in het algemeen en aan 
telefooncentrales: dit materieel wordt evenwel gewaarborgd via afdeling II, de facultatieve 
waarborg, alle risico’s elektronica. 

 
12.3. veroorzaakt door de inwerking van de elektriciteit op de koopwaar 
 
12.4. veroorzaakt aan de inhoud van de drooginstallaties met verwarming en ovens, indien het 

schadegeval in deze installaties en toestellen is ontstaan. 

 
Afdeling I.  De basiswaarborg – Arbeidsconflicten en aanslagen                          ..... 
 
Artikel 13 Verzekerde schade 
 

De schade veroorzaakt aan de goederen waarvan u eigenaar bent door personen die deelnemen 
aan een arbeidsconflict* of aan een aanslag*. 
 
Ook verzekerd is de materiële schade die het gevolg is van maatregelen die in dat geval worden 
genomen door een wettelijk gevormd gezag, voor de beveiliging en de bescherming van de 
verzekerde goederen. 
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Artikel 14 Specifieke schorsingsmogelijkheden 
 

We kunnen de waarborg schorsen wanneer we, bij wijze van algemene maatregel, in een met 
redenen omkleed besluit, daartoe de toelating verkrijgen van de minister van economische zaken. 
De schorsing gaat in zeven dagen na de kennisgeving ervan. 

 

Afdeling I.  De basiswaarborg – Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk                           .          
 
Artikel 15 Verzekerde schade 
 
15.1. De materiële schade veroorzaakt door de rechtstreekse werking: 
 

• van een stormwind: 
 
o die vernieling veroorzaakt binnen 10 km van het aangeduide gebouw* aan hetzij tegen die 

winden verzekerbare constructies, hetzij aan andere goederen die aan die winden een 
weerstand bieden die gelijkwaardig is met die van de verzekerbare goederen of; 

 
o die, op het dichtstbijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch 

Instituut, een topsnelheid van minstens 80 km per uur bereikt. 
 
• van hagel 
 
• van de sneeuw- en ijsdruk, te wijten aan een ophoping van sneeuw of ijs alsook het vallen, 

glijden of verplaatsen van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs. 
 
 
15.2. De materiële schade veroorzaakt door: 
 

• de voorwerpen die door één van de bovenvermelde voorvallen weggeslingerd of 
omvergeworpen zijn; 

 
• de regen, sneeuw of hagel die in het gebouw binnendringt omdat het vooraf beschadigd werd 

door één van de bovenvermelde voorvallen. 

 
Artikel 16 Waarborggrenzen 
 
  Wat betreft: 
 

• de serres: enkel deze voor privé-gebruik, inhoud inbegrepen, zijn verzekerd tot 1.500,00 EUR per 
serre. 

 
• de constructies die geheel of gedeeltelijk open zijn en hun inhoud: we verzekeren alleen de 

schade die eraan veroorzaakt wordt door hagel; 
 

• de zwembadoverdekking : we verzekeren alleen de schade die eraan veroorzaakt wordt door 
hagel, tot 5.000,00 EUR  

 

Artikel 17 Uitgesloten schade 
 
  De schade: 

 
17.1 door het overlopen of een opstuwing van riolen veroorzaakt door het wassen van het water, door 

atmosferische neerslag, door een storm,  door het smelten van sneeuw of ijs; 
 
17.2 veroorzaakt aan ieder voorwerp dat zich buiten een constructie bevindt; 
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17.3 aan alle ruiten met inbegrip van spiegelglas en onroerend materiaal in kunststof (vergoedbaar 
onder de waarborg glasbreuk, artikel 21 tot en met 24) 

 
17.4  aan de volgende goederen en hun inhoud: 
 

• constructies waarvan de buitenmuren voor meer dan 50% van hun oppervlakte samengesteld 
zijn uit lichte materialen indien het een bijgebouw betreft; 

 
• constructies waarvan de totale slijtage 40% overschrijdt; 
 
• broeikassen. 

 
17.5 aan antennes en zonnetenten. 

 
Afdeling I.    De basiswaarborg – Waterschade                                                         .          
 
Artikel 18 Verzekerde schade 
 

De materiële schade veroorzaakt door: 
 
• het wegvloeien van water uit de hydraulische installaties* van het aangeduide gebouw* of 

van een naburig gebouw; 
 
• het insijpelen van water langs de daken van het aangeduide gebouw* of van een naburig 

gebouw; 
 
• het wegvloeien van stookolie uit de centrale verwarming van het aangeduide gebouw* of 

van een naburig gebouw alsook uit de leidingen of de tanks die met die installaties 
verbonden zijn, ten belope van 5.000,00 EUR; 

 
• de werking van de huiszwam waarvan de ontwikkeling het gevolg is van een gedekte 

waterschade gedurende de looptijd van het contract en voor zover deze waterschade op de 
bestaande polis bij de maatschappij werd aangegeven. 

 

Artikel 19 Waarborguitbreidingen 
 
• De kosten voor opsporing van de defecte leidingen van het gebouw* die het wegvloeien van 

water hebben veroorzaakt en welke betrekking hebben op de ondergrondse leidingen die 
gelegen zijn buiten de constructies.  Die kosten omvatten het aansluitende herstel van het 
terrein en van de aanplantingen die een afsluiting vormen; 

 
• De kosten voor het openen en opnieuw dichten van de wanden, de vloeren en de 

zolderingen, de toegangen tot het gebouw, de bij het gebouw horende aangrenzende 
binnenplaatsten en terrassen, met het oog op de herstelling van de defecte hydraulische 
leidingen van het gebouw* die het wegsijpelen van water veroorzaakt hebben. De 
niet-bedachtzaam gemaakte opzoekingskosten worden niet terugbetaald; 

 
• De weggevloeide stookolie, tot 1.250,00 EUR (niet-geïndexeerd). 

 
Artikel 20 Uitgesloten schade 
 
20.1. Het verlies van andere weggevloeide vloeistof dan de stookolie waarvan sprake in artikel 19; 
 
20.2. De schade: 
 

• veroorzaakt aan de hydraulische installaties en aan de leidingen en tanks die stookolie 
bevatten.  
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De waarborg blijft evenwel verleend voor die installaties, leidingen en tanks, wanneer ze 
zichtbaar zijn en niet aan de oorsprong van het schadegeval liggen en de herstelling van het 
deel van de defecte leiding dat aan de oorsprong ligt van het wegvloeien van water.  Blijven 
echter uitgesloten: de radiatoren, boilers, ketels en tanks, alsook de door bevriezing 
beschadigde leidingen; 

 
• veroorzaakt door het terugvloeien of het niet-afvloeien van water van zinkputten of door 

doorsijpeling van grondwater; 
 
• veroorzaakt door of tijdens opbouw-, afbraak-, vergrotings- of verbouwingswerken aan het 

gebouw; 
 
• veroorzaakt wanneer het gebouw niet verwarmd is gedurende de periode tussen 1 november 

en 31 maart van ieder jaar, en u de hydraulische installaties niet hebt laten leeglopen en er 
een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het schadegeval. Indien de te 
nemen voorzorgsmaatregelen door uw huurder of een derde moeten worden genomen, blijft 
u de waarborg behouden;  

 
• veroorzaakt aan de buitenkant van de daken en aan de bekledingen die de waterdichtheid 

ervan verzekeren; 
 
• veroorzaakt aan de koopwaar doordat die zich bevindt op minder dan 10 cm boven de vloer 

van het lokaal waarin ze is opgeslagen; 
 
• onder het laagste punt van het gebouw van waaruit het water, de stookolie of een andere 

vloeibare brandstof door zwaartekracht kunnen wegvloeien of door een pomp worden 
weggezogen; 

 
• door een voorval dat door een andere waarborg in onderhavig contract kan verzekerd 

worden; 
 

• ten gevolge van corrosie die gekenmerkt wordt door het grote aantal perforaties. 
 

 

Afdeling I.   De basiswaarborg – Glasbreuk……      ……………………………….     
 
Artikel 21 Verzekerde schade 
 

Het breken van ruiten, met inbegrip van spiegelglas, spiegels alsook koepels en panelen in 
kunststof. 
 
Is eveneens verzekerd: de ondoorzichtigheid van de isolerende ruiten van het gebouw te wijten 
aan de condensatie in de geïsoleerde tussenruimte.  Deze uitbreiding wordt toegestaan voor de 
ruiten, na uitputting van de waarborg van de fabrikant.  Voor de toepassing van de vrijstelling, 
wordt het ondoorzichtig worden van elke ruit beschouwd als een afzonderlijk schadeverwekkend 
feit. 

 
Artikel 22 Waarborguitbreidingen 
 
  Wij nemen eveneens ten laste: 
 

• de schade veroorzaakt door glasbreuk aan de andere verzekerde goederen; 
 
• de kosten van voorlopige afsluiting of afscherming; 
 
• de kosten voor de wedersamenstelling van de inscripties, beschilderingen, versieringen en 

gravures die aangebracht worden op de ruiten; 
 
• de kosten veroorzaakt door een breuk van geplaatst sanitair, de vrijstelling zal voor deze 

schadegevallen verdubbeld worden.  Blijven evenwel uitgesloten krassen en afschilferingen, 
alsmede schade veroorzaakt door bevriezing; 
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• de breuk van inductie- en vitrokeramische kookplaten. 

 
  Wij komen tussen tot beloop van 1.500,00 EUR per schadegeval. 

 
Artikel 23 Waarborggrenzen 
 
  Wat betreft: 
 

• de serres: we verzekeren alleen die welke bestemd zijn voor privé doeleinden, tot 1.500,00 EUR 
per serre, inhoud inbegrepen; 

 
• kunstglas*: we verzekeren de schade die eraan veroorzaakt wordt tot 1.500,00 EUR. 

 

Artikel 24 Uitgesloten schade 
 
24.1. De schade aan de broeikassen en nog niet geplaatste ruiten en kunstglas; 
 
24.2. De schade die veroorzaakt wordt tijdens de opbouw-, afbraak-, vergrotings- of 

verbouwingswerken aan het gebouw of door de werken, reiniging uitgezonderd, aan de ruiten 
of omlijstingen; 

 
24.3. De krassen en afschilfering van de ruiten; 
 
24.4. De schade aan de ruiten met een oppervlakte van meer dan 10m² die zich bevinden in de lokalen 

die gebruikt worden voor handelsdoeleinden. 
 

Afdeling I.   De basiswaarborg – Natuurrampen……      …………………………… 
 
Wij vergoeden als gevolg van een natuurramp: 
 

• de algemene schade; 

• beschadigingen aan de verzekerde goederen: 

o door een verzekerd gevaar dat er rechtstreeks uit voortvloeit, inzonderheid door brand, 
ontploffing met inbegrip van ontploffing van springstoffen en implosie; 

o die zouden voortspruiten uit maatregelen die in voornoemd geval zouden zijn genomen 
door een bij wet ingesteld gezag voor de beveiliging en de bescherming van de goederen 
en personen, daarbij inbegrepen de overstromingen die het gevolg zijn van het openzetten 
of de vernietiging van sluizen, stuwdammen of dijken, met het doel een eventuele 
overstroming of de uitbreiding ervan te voorkomen. 

• de bewaringskosten van de verzekerde goederen tot een maximum van 12 maanden; 

• de kosten voor afbraak en opruiming; 

• de expertisekosten; 

• de kosten voor voorlopige huisvesting wanneer het woongedeelte onbewoonbaar werd, met 
een maximum van 12 maanden; 

• de schade veroorzaakt aan de inhoud van kelders evenals de schade aan verwarmings- 
elektriciteits- en waterinstallaties die blijvend zijn vastgemaakt in deze kelders; 

• de schade aan reclamepanelen en uithangborden met een maximum van 5.000,00 EUR. 
 

 Limitatief uitgesloten schade: 
 

• de schade aan de constructies die bouwvallig of in afbraak zijn en hun eventuele inhoud, 
behalve wanneer deze constructie als hoofverblijf van de verzekerde dienen; 

• de schade aan tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud; 

• de schade aan hagen, afsluitingen en omheiningen van om het even welke aard; 
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• de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er definitief aan 
vastgemaakt zijn; 

• zwembaden, tennis- en golfterreinen; 

• de motorvoertuigen en de lucht- zee-, meer- en riviervaartuigen; 

• de vervoerde goederen; 

• de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere 
wetten of door internationale overeenkomsten; 

• wat betreft de dekking overstroming, schade veroorzaakt door overstroming aan een gebouw, 
een gedeelte van een gebouw of de eventuele inhoud dat werd gebouwd meer dan 18 
maanden na de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het KB dat de zone 
waarin het gebouw zich bevindt als risicozone klasseert.   

 
 Het betreft de goederen in opbouw, verbouwing of herstelling die definitief gesloten zijn met 

afgewerkte en vast geplaatste deuren en ramen en definitief en volledige gedekt zijn.  Deze 
uitzondering is eveneens van toepassing op de uitbreidingen op de grond van de goederen 
die bestonden voor de datum van klassering zoals hierboven vermeld.    

 
 Deze uitzondering is niet van toepassing op de goederen of delen van goederen die werden 

heropgebouwd of wedersamenstelling na een schadegeval en die overeenstemmen met de 
waarde van wederopbouw of de wedersamenstelling van de goederen voor het schadegeval. 

 
Voor zover de waarborg betrekking heeft op eenvoudige risico’s omdat deze steeds de dekking die 
aan de artikelen 123 tot en met 131 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen 
beantwoordt. 

 
In geval van een natuurramp en per gebeurtenis is onze totale tussenkomst voor het geheel van 
de verzekerden beperkt overeenkomstig Artikel 130 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen. 

 
Afdeling II.  De facultatieve waarborg –   Diefstal……      ………………………..                                                  
 
Artikel 25 Verzekerde schade 
 

We vergoeden u voor de diefstal of de poging tot diefstal van de inhoud*, met dien verstande dat 
dit begrip de eenvoudige verdwijning van voorwerpen uitsluit, gepleegd in de lokalen van het in 
de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw, voor zover dat gebouw regelmatig bewoond is.  
 
We komen eveneens tegemoet voor de schade die bij die gelegenheid  aan de verzekerde inhoud 
werd veroorzaakt.   
 
De waarborg wordt verleend tot maximum 50 % van de inhoud met een maximum van 106.673,33 
EUR. (Abex 809) Inzoverre woning en beroepsgedeelte in één individuele polis zijn verzekerd, geldt 
de limiet van 50% van de inhoud op de respectievelijke inhoud van de woning, hetzij van het 
beroepsgedeelte, waarbij het maximum van 106.673,33 EUR (Abex 809)  in geval van schade wordt 
beperkt in verhouding tot het kapitaal woning en beroepsgedeelte, m.a.w. indien het kapitaal van 
de woning met zijn inhoud 1/5 bedraagt van het totale kapitaal woning- en beroepsgedeelte, zal 
de interventielimiet diefstal 21.334,67 EUR (Abex 809) bedragen voor de woning en 85.338,65 EUR 
(Abex 809) voor het beroepsgedeelte.    
 
Deze verhouding zal worden vastgesteld door de expert die werd aangeduid om de schade te 
regelen.   Diefstal van geld uit de kassa wordt vergoed tot 1.250 EUR (niet-geïndexeerd) per 
schadegeval. Dit geldt ook voor diefstal met bedreiging of geweld op een persoon tijdens het 
transport van waarden door de verzekerde of aangeduide persoon (hieronder wordt verstaan de 
zaakvoerder, echtgeno(o)t(e) of partner alsook de personen die minstens één jaar in vast 
dienstverband zijn) van en naar een financiële instelling. 
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Artikel 26 Preventiemaatregelen 
 

Bij afwezigheid: 
 

• dient de verzekerde alle bestaande of overeengekomen diefstalbeveiligingen te gebruiken; 

• dient de verzekerde alle deuren op slot te doen; 

• dient de verzekerde alle vensters te sluiten; 

• steeds op straffe van verval van dekking mits de verzekeraar een oorzakelijk verband 
aantoont; 

 
 In geval van diefstal of van beschadigingen, voortvloeiend uit diefstal of poging tot diefstal: 
 

• is de verzekerde verplicht, na de vaststelling ervan, onmiddellijk aangifte te doen bij de 
maatschappij en bij de bevoegde overheid met opgave van de gestolen of beschadigde 
voorwerpen en alle inlichtingen te verstrekken die kunnen leiden tot het opsporen van de 
dieven; 

• indien de verzekerde verzuimt te voldoen aan één van deze formaliteiten binnen de 24 uur,   
of zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, te rekenen vanaf de vaststelling van de inbraak, 
en er daardoor een nadeel ontstaat voor ons, kunnen wij aanspraak maken op een 
vermindering van onze prestatie ten belope van het door ons geleden nadeel.  Wij kunnen 
dekking weigeren wanneer de verzekerde deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is 
nagekomen. 

Artikel 27 Waarborggrenzen 
 
  Wat betreft: 
 

• de totaliteit van de juwelen* : de waarborg is begrensd tot 10% van het voor de inhoud 
verzekerde bedrag met een maximum van 12.500,00 EUR; 

 
• de waarden* zijn verzekerd tot 1.250,00 EUR (niet-geïndexeerd)  in geval van diefstal gepleegd 

in de lokalen bestemd voor beroepsdoeleinden of in de lokalen bestemd tot woning.  Bij elke 
afwezigheid dienen de waarden te worden opgeborgen achter slot. 

 
• diefstal gepleegd in niet-belendende bijgebouwen : de waarborg is begrensd tot de diefstal 

gepleegd in de bijgebouwen die zich op minder dan 50 meter van de hoofdconstructie bevinden, 
tot 1.500,00 EUR per bijgebouw; 

 
• diefstal in de kelders, garages en zolders, indien u slechts een deel van het gebouw bewoont : de 

waarborg is begrensd tot 1.500,00 EUR per lokaal. 
 

Artikel 28 Waarborguitbreidingen 
 
  Wij komen eveneens tegemoet voor: 
 

• de kosten die gemaakt werden om de sloten of de afstandsbediening van de toegangsdeuren 
van het gebouw te vervangen omdat de sleutels of de afstandsbediening gestolen of verloren 
werden of de kosten voor de digitale hercodering van de sloten bij verlies of bij een gedekte 
diefstal van de sleutels, de afstandsbediening of de bestuurdoos van het alarmsysteem, ten 
belope van maximaal 1.500,00 EUR; 

• de beschadiging van onroerende goederen, d.w.z. de schade, uitgezonderd brand- en 
explosieschade, veroorzaakt aan het gebouw* naar aanleiding van een diefstal of een poging tot 
diefstal alsook voor de diefstal van delen van de hoofdconstructie. We komen tegemoet tot het 
voor het gebouw verzekerde bedrag of, indien het gebouw niet door ons verzekerd wordt, tot 
7.500,00 EUR; 

 
• diefstal of poging tot diefstal van het gedeelte van de inhoud die u verplaatst onder de 

voorwaarden omschreven in artikel 2, 2.2.  
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De waarborg is verleend, tot 1.500,00 EUR, voor zover u op het tijdstip van het schadegeval 
verblijft in het gebouw waarin een gedeelte van de inhoud werd verplaatst en het gebouw u 
niet toebehoort; 

 
• tot 1.500,00 EUR, diefstal of poging tot diefstal van de inhoud*, gepleegd met bedreiging of 

geweld op uw persoon buiten de lokalen van het aangeduide gebouw,  wereldwijd. 
 

Artikel 29 Uitgesloten schade 
 
  Diefstal gepleegd en materiële schade veroorzaakt: 

 
29.1. terwijl de door artikel 26 opgelegde preventiemaatregelen niet waren genomen, voor zover dit 

verzuim in oorzakelijk verband staat met het schadegeval; 
 
29.2. door of met de medeplichtigheid van een verzekerde, de bloedverwanten in de dalende of 

stijgende lijn en hun echtgenoten; 
 
29.3. in de gemeenschappelijke delen, indien u slechts een deel van het gebouw bewoont; 
 
29.4. door personeel of door personen die gerechtigd zijn zich in het gebouw te bevinden; 
 
29.5. in de privé garage gelegen op een ander adres dan hetwelke vermeld in de bijzondere 

voorwaarden. 
 

 

Artikel 30 Teruggevonden voorwerpen 
 

U moet ons hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 
 
Indien de vergoeding reeds werd betaald, worden de teruggevonden voorwerpen onze eigendom. 
U kan de voorwerpen echter wel opnieuw in bezit nemen binnen 45 dagen nadat ze zijn 
teruggevonden. 
 
In dat geval, betaalt u ons de vergoeding voor de gevonden voorwerpen terug, na aftrek van het 
bedrag van de eventuele materiële schade aan die voorwerpen. 

 
Afdeling II.    De facultatieve waarborg –.  Alle risico elektronica ……    ………..                              
 
Artikel 31 Verzekerde voorwerpen 
 
 Indien deze keuzewaarborg werd onderschreven verzekeren wij in werkelijke waarde alle 

informatica- en bureautica apparatuur volgens de bedragen opgegeven in de bijzondere 
voorwaarden. 

 
 Verzekerde voorwerpen:   
 

• vaste apparatuur:  

o informaticamaterieel (CPU’s, Pc’s, terminals, beeldschermen, toetsenborden, printers, 
plotters, scanners, modems, CD-rom- en DVD-lezers, writers en bijhorigheden) met 
inbegrip van elektronisch bureelmaterieel (audiovisuele apparatuur, 
fotokopieertoestellen, faxen, telefooncentrales, bewakings- en beveiligingsinstallaties 
(inclusief camera’s die zich buiten het gebouw bevinden), personenoproepsystemen, 
tijdregistratiesystemen, postbehandelingsapparatuur; 

o bijkomende informatiedragers (servers); 

o niet-standaardsoftware onder licentie op vast apparatuur. 

o de elektronische beroepsapparatuur eigen aan de uitoefening van het opgegeven vrije 
beroep 
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•   draagbare en verplaatsbare apparatuur: 

o draagbare pc’s, notebooks met een minimale schermafmeting van 7inch, met inbegrip 
van gecommercialiseerde standaardsoftware; 

o ander materieel zoals beamers, foto- en filmapparatuur, drones (behalve terwijl ze in de 
lucht zijn),  videoapparatuur, communicatieapparatuur, ingebouwde GPS-systemen,  
tablets en soortgelijke toestellen, uitgezonderd GSM’s en smartphones; 

o niet standaard software onder licentie op laptops. 
 

Artikel 32 Verzekerde risico’s 
 

Wij dekken de verzekerde voorwerpen, voor zover deze zich bevinden op de plaatsen, aangeduid 
in de bijzondere voorwaarden van de polis tegen elk verlies en elke niet voorziene en plotselinge 
schade, die te wijten is aan om het even welke oorzaak, met uitsluiting van de oorzaken vermeld 
in artikel 33 en in Afdeling V, artikel 50. 
 
Wij verlenen deze dekking enkel wanneer het praktijk- of handelsgedeelte mee opgenomen is de 
bijzondere voorwaarden. 
 

Artikel 33 Uitgesloten schade 
 

• schade aan draagbare apparatuur wanneer ze zich buiten het verzekerd risico bevinden; 
 
• de kosten voortvloeiend uit een slechte programmering of door uitwissing te wijten aan een 

verkeerde handeling; 
 

• schade te wijten aan de werking van een elektronisch virus of aan een daad van elektronische 
piraterij; 

 
• schade te wijten aan een gebruik waarvoor de voorwerpen niet bestemd zijn, aan 

experimenten of proeven, het nazien van de goede werking wordt niet als proef beschouwd; 
 

• schade  te wijten aan barsten, krassen, deuken en elke schade van esthetische aard; 
 

• de normale slijtage; 
 

• schade van elektrische of mechanische aard ten gevolge van een gebrek of van een fout in de 
materialen, in de constructie of in de montage; 

 
• schade vallend onder de wettelijke of contractuele bepalingen waarop de verzekerde zich kan 

beroepen tegenover constructeurs, verkopers, monteurs, herstellers, of onderhoudfirma’s en 
voornamelijk die gewaarborgd zijn door de verkoop- of onderhoudscontracten van de 
verzekerde goederen; 

 
• schade te wijten aan het in bedrijf houden of het opnieuw in gebruik nemen van een 

beschadigd voorwerp voor de normale werking ervan is hersteld; 
 

• schade 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; 

 
• opzettelijke feiten begaan door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid, of, indien het om 

een rechtspersoon gaat, met de medeplichtigheid van de algemene directie of de vennoten; 
 

• verduistering/ontvreemding door leden van het personeel aan wie materieel of elektronische 
gegevens werden toevertrouwd tenzij de werkgever een klacht neergelegd heeft en de fout 
van het personeelslid bewezen werd; 

 
• diefstal zonder inbraak, het gewoon “verdwijnen” en diefstallen die niet aangegeven zijn aan 

de politie; 
 



 

- 21/44 - 

• verlies van de van nature draagbare voorwerpen ten gevolge van een niet-gekarakteriseerde 
diefstal of poging tot diefstal, dit wil zeggen de verdwijning of ontvreemding zonder materiële 
bewijzen van inbraak of zonder sporen van geweldpleging en/of bedreiging; 

 
• ontbrekende objecten; ontdekt bij het opmaken van een inventaris of bij een controle; 

 
• ongeacht de oorzaak is uitgesloten; 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; 

 
• schade aan elektromagnetische stralingsbronnen zoals kathodebuizen, lasercellen en 

gelijkaardige bronnen; 
 

• schade aan airconditioning-, en blusinstallaties- met inbegrip van alle blusstoffen; 
 

• de normale uitbatingskosten, het verlies van winst of inkomsten door een daling van het 
omzetcijfer (bedrijfsschade) 

 

Artikel 34 Waarborggrenzen 
 

Indien deze facultatieve waarborg werd onderschreven verzekering wij* in werkelijke waarde alle 
apparatuur onder deze waarborg volgens de bedragen opgegeven in de bijzondere voorwaarden. 

 
Artikel 35 Verzekering van de bijkomende kosten 
 

Voor zover ze het gevolg zijn van een onder Artikel 32 vergoedbaar schadegeval, verbindt de 
maatschappij zich ertoe de verzekerde te vergoeden voor de bijkomende kosten ten belope van 
10% van het verzekerd kapitaal elektronisch materiaal met maximum de waarborggrens volgens 
Artikel 34 die hij binnen een termijn van twaalf maanden, beginnend op datum van het 
schadegeval, heeft gemaakt met als enkel doel: 
 
• de gegevens die, op het ogenblik van het schadegeval, op de onder Artikel 31 verzekerde 

informatiedragers stonden, eventueel weder samen te stellen; 
 
• de vermindering van de werking van het beschadigde voorwerp te vermijden of te beperken; 
 
• het werk dat normaal met het beschadigde voorwerp werd uitgevoerd in zo gelijkend 

mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden, d.w.z. dezelfde die zouden hebben bestaan 
als er geen schadegeval was geweest. 

 
• Niettegenstaande de voorziene uitsluitingen en voor zover deze kosten niet gedekt zijn door 

een ander contract dat voorrang heeft, blijft de waarborg verworven voor: 
 

o 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, zolang er een 
onderhoudscontract loopt voor de verzekerde voorwerpen; 

 
o de bijkomende kosten die voorvloeien uit schade te wijten aan brand, bliksem en 

ontploffing van gebouwen die de verzekerde voorwerpen in Artikel 31 bevatten, waardoor 
hun gebruik volledig of gedeeltelijk onmogelijk is. 

 
• herinstallatie van de besturing- en/of applicatiesoftware, beperkt tot maximum 1.500,00 EUR 

per schadegeval 

 
Artikel 36 Uitsluitingen eigen aan artikel 35 
 
  Zijn uitgesloten: 
 

• de kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dezelfde oorzaken 
uitgesloten in Artikel 33 
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• de kosten voortvloeiend uit een slechte programmering of door uitwissing te wijten aan een 

verkeerde handeling; 
 

• het verlies van informatie door invloed van magnetische velden; 
 

• 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; 

 
• de wedersamenstellingskosten indien de verzekerde niet minstens één keer per week een 

‘backup’ (dubbel) heeft gemaakt.  
 

• de normale uitbatingkosten; 
 

• het verlies van winst of inkomsten door een daling van het omzetcijfer, de kosten gemaakt 
voor het aankopen, samenstellen, herstellen of vervangen van de verzekerde goederen 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 verzekerde bedrag voor bijkomende kosten te overschrijden; 

 
• de bijkomende kosten die buiten de periode van schadeloosstelling werden gemaakt. Is niet 

in de periode van schadeloosstelling begrepen, elke vertraging te wijten aan oorzaken zoals 
financieringsmoeilijkheden van de verzekerde, geschillen met leveranciers, conflicten in de 
verzekerde onderneming, structuurwijzigingen of wijzigingen in de organisatie van het werk. 

 
Artikel 37 Waarborggrenzen eigen aan artikel 35 
 
  De verzekering van bijkomende kosten is inbegrepen in de waarborggrens vermeld in artikel 34. 

 
Afdeling II.  De facultatieve waarborg –   Beschadiging van medisch materieel  
 door patiënten__________________        ___           _____        ___ 
 
Artikel 38 Verzekerde risico’s 
 
  Deze waarborg dekt de onopzettelijke beschadiging aan medisch materieel van de tandarts  
  toegebracht door een patiënt.   

 
Artikel 39 Waarborggrenzen 
 

Wij vergoeden de onopzettelijke beschadigingen aan medisch materiaal ten belope van maximaal 
3.304.74,00 EUR (Abex 809) en voor zover ons de identiteit en een schriftelijke verklaring van de 
patiënt wordt overgemaakt. 

 
Afdeling II.  De facultatieve waarborg –   Bedrijfsschade……      ………………...                                        
 
Artikel 40 Verzekerde schade 
 

We betalen per kalenderdag de dagvergoeding die in de bijzondere voorwaarden is voorzien, 
wanneer de handelsactiviteit, die u liet verzekeren, werd onderbroken: 

 
40.1. door een gedekt schadegeval dat onder de toepassing valt van de waarborg: 
 

• brand; 
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• storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk; 
 

• waterschade; 
 

• glasbreuk 
 
40.2. door de gehele of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van het risico* wegens de versperring van 

straten of galerijen die door de bevoegde overheid werd bevolen naar aanleiding van een 
schadegeval dat door een van de in 40.1. hierboven opgesomde waarborgen werd veroorzaakt. 

 
40.3.   Het bedrag van de dagvergoeding wordt door u bepaald in functie van uw gemiddelde dagelijkse 
  nettowinst, vermeerderd met de vaste algemene kosten, huur uitgesloten. We betalen de door u 
  geleden totale of gedeeltelijke bedrijfsschade, tot beloop van de verzekerde dagvergoeding, 
  waarbij de vergoeding niet hoger mag zijn dan het commercieel verlies dat u werkelijk hebt  
  geleden. 
 

Artikel 41 Aanvullende waarborgen 
 

• Wij waarborgen de reddingskosten* volgens de modaliteiten voorzien in artikel 44 voor de 
waarborg Brand.* 

 
• We komen eveneens tegemoet in de expertisekosten die u zullen worden terugbetaald 

overeenkomstig de modaliteiten die in artikel 45 zijn voorzien voor de waarborg Brand*. 

 
Artikel 42 Uitgesloten schade 

 
De schade die voortvloeit uit het niet of onvoldoende verzekerd zijn van de aangeduide goederen 
tegen de voorvallen waarvan sprake is in artikel 40, 40.1. 

 
Artikel 43 Bijzondere bepalingen 
 
43.1. Vergoedingsperiode 
 

• De periode waarvoor we u vergoeden, vangt aan vanaf de dag van het schadegeval voor alle 
door ons na te leven verplichtingen, behalve voor degene die in artikel 40, 40.2. zijn beschreven 
die we op ons nemen vanaf de derde dag na het schadegeval. 

 
• De periode eindigt zodra uw handelsactiviteit niet meer door het schadegeval wordt belemmerd. 

Ze mag niet langer duren dan een periode van zes maanden. Het betalen van voorschotten op de 
schadevergoeding is mogelijk. 

 
43.2. Stopzetting van de handelsactiviteit na een schadegeval 
 

• We betalen een vierde van de dagvergoeding die zou verschuldigd zijn bij de hervatting van uw 
activiteit, indien we vaststellen dat uw activiteit onmogelijk kan worden verdergezet. De 
vergoeding zal worden betaald tijdens de periode waarvoor u zou vergoed geweest zijn in geval 
u uw handelsactiviteit hervat en beperkt tot maximum één maand. 

 
• In alle andere gevallen is geen enkele schadevergoeding verschuldigd. 

 

Afdeling III. De aanvullende waarborgen         .....             ........................................          
 
Artikel 44 De reddingskosten* 
 

• We betalen u die kosten terug wanneer ze als goede huisvader gemaakt werden, zelfs wanneer 
de aangewende pogingen geen resultaat zouden opgeleverd hebben. 

 
• De terugbetaling van deze kosten zal, in voorkomend geval beperkt worden binnen de 

wettelijk toegelaten grenzen. 
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Artikel 45 De andere kosten 
 

We komen eveneens tegemoet, tot 100 % van de voor het gebouw en de inhoud verzekerde 
bedragen, voor de hierna opgesomde kosten, voor zover ze het gevolg zijn van een schadegeval 
en u ze als een goede huisvader gemaakt hebt: 

 
• de kosten voor de bewaring* van de verzekerde en geredde goederen, gedurende de normale 

wederopbouwperiode van het gebouw. Indien u niet opnieuw bouwt, worden die kosten 
slechts terugbetaald indien u een gebouw koopt tot op de dag dat u het in bezit neemt en 
gedurende maximum 6 maanden; 

 
• de kosten voor opruiming en afbraak die noodzakelijk zijn voor de wederopbouw of 

wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen. Indien u niet opnieuw bouwt, 
worden deze kosten slechts terugbetaald op voorwaarde dat u een gebouw koopt en voor 
zover de opruimings- en afbraakwerken werden opgelegd door de bevoegde overheid; 

 
• de kosten voor herstel van de tuin die beschadigd werd door puin van de verzekerde goederen 

of door reddingsoperaties, voor zover het gebouw opnieuw wordt opgebouwd. Deze kosten 
hebben zowel betrekking op de verzekerde goederen als op de verzekerde aansprakelijkheden. 
In dit laatste geval hangt de betaling niet af van de wederopbouw; 

 
• de kosten voor huisvesting gedurende maximum twee maanden wanneer de lokalen 

onbewoonbaar zijn geworden. Deze kosten worden terugbetaald in de mate dat ze hoger zijn 
dan de vergoeding voor onbruikbaarheid van onroerende goederen verschuldigd voor dezelfde 
periode en voor zover u wederopbouwt of een gebouw koopt of, indien u huurder of 
gebruiker bent, worden deze kosten u terugbetaald in de mate dat ze hoger zijn dan de huur 
die u mogelijkerwijze tijdens deze periode verschuldigd zou zijn; 

 
• de expertisekosten wanneer u een beroepsexpert aanduidt om de goederen waarvan u 

eigenaar bent en de schade eraan te schatten.  We nemen de honoraria en kosten van die 
expert ten laste, alle eventuele belastingen inbegrepen, alsmede de helft van de honoraria en 
kosten.   

 
Onze tegemoetkoming is beperkt tot de hierna vermelde schaal, berekend in percentage van de 
verschuldigde schadevergoeding, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de 
aansprakelijkheidsverzekeringen en de indirecte verliezen.   
 
De vergoedingsschijven worden vastgelegd aan de index der bouwkosten (ABEX)* 590 en worden 
aangepast in functie van de evolutie van die index. 
 
SCHADEVERGOEDING   BAREMA AAN DE INDEX 590 
 
van            0,00 tot     5.850,00 EUR              5,00% 
van     5.850,01 tot  39. 000,00 EUR     292,51 EUR + 3,50% op het deel boven      5.850,01 EUR 
van   39.000,01 tot 195.000,00 EUR  1.452,83 EUR + 2,00% op het deel boven    39.000,01 EUR 
van 195.000,01 tot 390.000,00 EUR  4.573,00 EUR + 1,50% op het deel boven  195.000,01 EUR  
                     boven 390.000,01 EUR  7.798,14 EUR + 1,00% op het deel boven  395.000,01 EUR  
                    met een maximum van  20.000,00 EUR  

 
Artikel 46      De onbruikbaarheid van onroerende goederen* 
 

We vergoeden u voor het verlies dat met de onbruikbaarheid gepaard gaat tijdens de normale 
periode van wederopbouw. Indien u niet wederopbouwt, wordt dit verlies slechts vergoed indien u 
een gebouw koopt, tot de dag waarop u dit gebouw in bezit neemt en gedurende maximum zes 
maanden. 
 
Indien u huurder of gebruiker bent, nemen we de onbruikbaarheid van het onroerend goed* 
waarvoor u aansprakelijk bent tegenover de verhuurder of de eigenaar, voor onze rekening. 
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Afdeling IV. Uw aansprakelijkheden                          . ...............................................          
 
Artikel 47 Verhaal van derden 
 
47.1. We dekken de aansprakelijkheid die u ten laste kan gelegd worden krachtens artikelen 1382 tot 

1386bis van het Burgerlijk Wetboek* voor de materiële schade veroorzaakt door een gedekt 
schadegeval dat overslaat op goederen die de eigendom zijn van derden*, met inbegrip van uw 
gasten. 

 
47.2. We dekken, eveneens, indien u het gebouw niet bewoont, de aansprakelijkheid die u ten laste 

gelegd kan worden als verhuurder jegens uw huurders krachtens artikel 1721, lid 2 van het 
Burgerlijk Wetboek* (en, naar analogie, uw aansprakelijkheid als eigenaar jegens de bewoners), 
voor de materiële schade die voortvloeit uit een gedekt schadegeval dat te wijten is aan een 
constructiefout of een gebrek aan onderhoud van het gebouw. 

 
47.3. Uw aansprakelijkheid jegens derden is gedekt: 
 

• voor de schade veroorzaakt aan hun goederen, de onbruikbaarheid van onroerende goederen* 
of de bedrijfsschade* die eruit voortvloeit, alsook voor de kosten omschreven in de bijkomende 
waarborgen; 

 
• tot 30 % van de voor het gebouw en de inhoud verzekerde bedragen, met een minimum van 

18.433,35 EUR. 
 

Artikel 48 Burgerlijke aansprakelijkheid Gebouw 
 
48.1. Wij dekken de aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd op basis van de artikelen 1382 

tot 1386 bis en 1721 van het Burgerlijk wetboek voor de schade veroorzaakt aan derden door: 
 

• het verzekerde gebouw, zijn tuinen en stoepen, alsook het nalaten van het wegruimen van 
sneeuw, ijs of ijzel; 

 
• de verzekerde inhoud, bestemd voor niet-beroepsdoeleinden; 

 
• belemmeringen van de stoepen van het gebouw 

 
48.2. De waarborg bedraagt per schadegeval: 
 

• 625.000,00 EUR  voor de schade veroorzaakt aan de goederen van derden, de onbruikbaarheid 
van onroerende goederen of de bedrijfsschade die eruit voortvloeit, alsook voor de kosten 
omschreven in de bijzondere voorwaarden; 

 
• 12.500.000,00 EUR voor de lichamelijke schade. Er is geen vrijstelling van toepassing op de 

lichamelijke schade 

 
Artikel 49 Uitgesloten schade 
 
  De schade: 

 
• verzekerbaar in de waarborg “Verhaal van derden”; 
 
• veroorzaakt door de verschuiving van de bodem of van het gebouw; 
 
• veroorzaakt aan goederen die u bezit of die in welke hoedanigheid dan ook zijn toevertrouwd; 
 
• veroorzaakt door alle opbouw-, afbraak-, vergrotings- of verbouwingswerken of die zich 

hebben voorgedaan voor de voltooiing van de bouwwerken; 
 
• veroorzaakt door de uitoefening van een beroep of door een van uw aangestelden, die in die 

hoedanigheid handelt; 
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• veroorzaakt door vervuiling, behalve als ze het gevolg is van een plotse en voor u onverwachte 

gebeurtenis; 
 
• veroorzaakt door uithangborden en reclamepanelen; 
 
• veroorzaakt door de personen en goederenliften. 

 
Deze dekking komt tussen na uitputting van een “familiale verzekering” of een 
aansprakelijkheidsverzekering uitbating” waarover de verzekeringnemer reeds beschikt en waarin 
de dekking “aansprakelijkheid gebouw” reeds voorzien is. 
 

Afdeling V.  Algemene uitsluitingen                  ....         .................... .......................           
 
Artikel 50 Uitgesloten schade 
 
50.1. De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met één van de volgende 

voorvallen: 
 

• oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog; 
 
• arbeidsconflicten* en aanslagen* indien de waarborg Brand niet gesloten is; 
 
• opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de aangeduide goederen door 

een krijgs- of politiemacht of door geregelde of ongeregelde strijdkrachten, met uitzondering 
van wat in de waarborg Arbeidsconflicten en aanslagen is bepaald; 

 
• hoogwater, overstromingen, vloedgolven, grondverzakkingen of grondverschuivingen, 

aardbevingen of welke andere natuurramp ook, met uitzondering van wat de artikels 68-1 tot en 
met 68-9 van de wet van 25 juni 1992 over de landsverzekeringsovereenkomst voorzien. 

 
50.2. Schade of verzwaring van de schade: 
 

• die veroorzaakt wordt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door 
structuurwijziging van de atoomkern; 

 
• die veroorzaakt wordt door een nucleaire brandstof, een radioactief product, radioactieve afval 

of een bron van ioniserende stralingen, waarbij uitsluitend een exploitant van een nucleaire 
installatie aansprakelijk is; 

 
• die het gevolg is van verzekerde voorvallen die veroorzaakt werden door een bron van 

ioniserende stralingen (in het bijzonder radio-isotopen die buiten een nucleaire installatie wordt 
gebruikt of bestemd is om erbuiten te worden gebruikt, en waarvan u of een persoon voor wie u 
instaat de eigenaar, de bewaker of de gebruiker bent. 

 
50.3. De schade aan de roerende goederen die met naam in een ander verzekeringscontract vermeld 

zijn, wanneer de schade voortvloeit uit een voorval dat verzekerd is door dat ander contract. 
 
50.4. De schade veroorzaakt door het ontbreken van preventiemaatregelen vereist door het contract 

wat de materiële staat of de inrichting tot beveiliging van de verzekerde goederen betreft. 
 
50.5. De herhaling van schade waarvan de oorzaak die aan het licht kwam bij een vorig schadegeval 

niet werd weggenomen. 
 
50.6. De schade aan het gebouw  of aan een gedeelte van het aangeduide gebouw, dat bouwvallig of 

voor afbraak bestemd zou zijn. 
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Hoofdstuk III.   UW VERPLICHTINGEN  
 
Artikel 51 De premiebetaling 
 
51.1. Wat moet er worden betaald? 
 

• Het op het vervaldagbericht vermelde bedrag dat de belastingen, de bijdragen en de kosten 
omvat. 

 
• Indien de verzekerde bedragen geïndexeerd zijn, wordt de premie op iedere jaarvervaldag 

aangepast, zoals nader bepaald in artikel 3, 3.3. 
 
• Indien het tarief van één of meer waarborgen gewijzigd werd, kunnen we, zelfs zonder dat het 

verzekerde risico verandert, de premie aanpassen op de volgende jaarvervaldag, nadat we u 
daarover hebben ingelicht. In dit geval, kan u het contract volledig opzeggen, zoals in artikel 66, 
66.1. is bepaald. 

 
51.2. Wanneer moet u de premie betalen? 
 

• De premie moet tegen de vervaldag worden betaald, na ontvangst van het bericht waarin u om 
betaling wordt gevraagd. 

 
• De premie is een jaarpremie, wat betekent dat ze berekend en verschuldigd is voor een periode 

van één jaar. Als het contract echter in de loop van die periode eindigt, betalen we u een deel 
van de premie terug, zoals bepaald in artikel 68. 

 
51.3. Indien de premie niet betaald is: 
 

• zullen wij u per deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven een herinnering sturen die 
geldt als ingebrekestelling. Wij behouden ons het recht voor u hierbij eveneens een forfaitair 
bedrag voor de administratiekosten voor de inning aan te rekenen. 

 
Indien de premie niet betaald is binnen 15 dagen na de dag volgend op die ingebrekestelling, 
zullen alle in het contract voorziene waarborgen geschorst worden of zal het contract 
opgezegd worden. De schorsing of de opzegging heeft slechts uitwerking na het verstrijken 
van deze termijn van 15 dagen. 

 
51.4. Indien de waarborgen geschorst zijn. 
 

• De premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen, blijven ons verschuldigd op voorwaarde 
dat u in gebreke gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert de ingebrekestelling 
de schorsing van de waarborgen. Onze vordering kan echter niet meer bedragen dan de premies 
voor twee opeenvolgende jaren. 

 
• De waarborgen zullen terug in voege gesteld worden de dag nadat wij de integrale betaling van 

de gevorderde premies zullen ontvangen hebben, desgevallend verhoogd met de interesten. 
 
• Bovendien kunnen wij het contract opzeggen indien wij ons dat recht hebben voorbehouden in 

de ingebrekestelling. In dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een 
termijn die ten minste vijftien dagen bedraagt, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 

 
• Indien wij ons dit recht niet hebben voorbehouden in de ingebrekestelling, kan de opzegging 

slechts gebeuren mits een nieuwe ingebrekestelling is gedaan zoals hoger vermeld. 

 
Artikel 52 Pluraliteit van de verzekeringnemers 
 

Indien verscheidene personen het contract hebben getekend, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar 
gebonden. 
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Artikel 53 Beschrijving van het risico* 
 
53.1. Wat dient u mee te delen? 
 

Het contract wordt opgesteld volgens uw beschrijving van het te verzekeren risico. Daarom dient u 
ons volgende gegevens nauwkeurig mede te delen : 

 
53.1.1. Bij het sluiten van het contract: 
 

Al de omstandigheden waarvan u kennis heeft en die u redelijkerwijze moet beschouwen als 
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico. 
 
Het betreft onder andere: 

 
• elke vorm van afstand van verhaal die u zou hebben toegestaan, met uitzondering indien u 

huurder bent, van deze waarvan uw verhuurder zou kunnen genieten; 
 
• de andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp, die betrekking hebben op de goederen die 

zich bevinden op de plaats die vermeld is in de bijzondere voorwaarden, indien die 
verzekeringen gesloten zijn door uzelf of door een vennootschap of een vereniging waarin u een 
meerderheidsbelang hebt of waarin u een doorslaggevend deel van de beslissingsmacht hebt. 

 
De naam van de maatschappijen die de goederen dekken en de bedragen waarvoor ze verzekerd 
zijn, moeten ons worden meegedeeld. Aan de hand van het totaal van de verzekerde bedragen 
wordt immers bepaald of het verzekerde risico een eenvoudig risico* is. Dit contract mag enkel 
voor eenvoudige risico's worden gebruikt; 

 
• wat de waarborg Diefstal betreft, de postcode van de plaats waar het aangeduide gebouw zich 

bevindt. 
 
53.1.2. In de loop van het contract: 
 

Zo vlug mogelijk, alle nieuwe of gewijzigde omstandigheden waarvan u kennis heeft en die u 
redelijkerwijze moet beschouwen als van aard om het verzekerde risico aanzienlijk en blijvend te 
verzwaren 

 
53.2. Hoe kan uw contract aangepast worden? 

 
Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop wij in kennis werden gesteld 
van een onjuiste of onvolledige beschrijving van het risico of van een verzwaring ervan, kunnen 
wij: 

 
• een wijziging van het contract voorstellen met aanvang: 
 
o op de dag waarop wij in kennis gesteld werden van de onjuiste of onvolledige beschrijving van 

het risico bij het sluiten van het contract; 
 
o met terugwerkende kracht op de dag van de verzwaring van het risico, in de loop van het 

contract, ongeacht u deze verzwaring al dan niet hebt aangegeven; 
 
o het contract opzeggen indien wij het bewijs leveren dat wij het risico in geen geval zouden 

verzekerd hebben. 
 

Indien u het voorstel tot wijziging van het contract weigert of indien u, bij het verstrijken van 
een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet 
aanvaard hebt, kunnen wij het contract binnen 15 dagen opzeggen 

 
53.3. Bij schadegeval 
 

Wij leveren de overeengekomen prestatie indien het verzwijgen of het onjuist meedelen bij de 
beschrijving van het risico u niet kan verweten worden. 
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Indien dit verzwijgen of onjuist meedelen u daarentegen wel kan verweten worden, leveren wij de 
prestatie naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u zou moeten betaald 
hebben indien u het risico waarvan de ware aard door het schadegeval aan het licht kwam, correct 
had beschreven. 
 
Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico in geen geval zouden verzekerd hebben, 
zullen wij ons beperken tot de terugbetaling van alle premies betaald vanaf het ogenblik waarop 
het risico onverzekerbaar werd. 

 
53.4. Bij fraude 
 

Indien het verzwijgen of onjuist meedelen opzettelijk gebeurde, waardoor wij bij de beoordeling 
van het risico misleid werden: 
 
• bij het sluiten van het contract, is dit van rechtswege nietig; 

 
• in de loop van het contract, kunnen wij het met onmiddellijke uitwerking opzeggen. 

 
Al de premies die vervielen tot op het ogenblik waarop wij kennis kregen van de fraude, zijn ons 
verschuldigd als schadevergoeding en bij schadegeval kunnen wij onze waarborg weigeren. 
 

53.5. Bij vermindering van het risico 
 

Wanneer het verzekerde risico aanzienlijk en blijvend verminderd werd, en wel zo dat, indien de 
vermindering had bestaan op het ogenblik van het sluiten van het contract, wij op andere 
voorwaarden zouden verzekerd hebben, zullen wij een overeenkomstige premievermindering 
verlenen vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben gekregen. 
 
Indien wij over de nieuwe premie met u niet tot een akkoord komen binnen één maand te 
rekenen vanaf uw verzoek tot vermindering, kunt u het contract opzeggen.  

 
Hoofdstuk IV.   SCHADEGEVALLEN  
 
Artikel 54 Wat moet u doen bij schadegeval? 
 
54.1. Indien u door een schadegeval getroffen wordt: 
 

• moet u alle redelijke maatregelen nemen om de omvang en de ernst van de schade te beperken 
en ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen; 

 
• moet u ons het schadegeval melden binnen acht dagen nadat het zich heeft voorgedaan, of zo 

spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, met juiste opgave van datum, plaats, oorzaak en 
omstandigheden; 

 
• moet u ons zodra mogelijk een beschrijving van de beschadigde goederen en een raming van de 

herstellingskosten bezorgen; 
 
• moet u de onderrichtingen volgen die we u zullen geven, onder meer moet u het bewijs leveren 

dat de goederen niet bezwaard worden door een hypothecaire of bevoorrechte schuldvordering, 
zoniet moet u ons een machtiging tot inontvangstneming afgegeven door de ingeschreven 
schuldeisers, verstrekken; 

 
• mag u, tenzij het echt noodzakelijk is, aan de beschadigde goederen geen wijzigingen 

aanbrengen waardoor het onmogelijk of moeilijker zou worden de oorzaken van de schade te 
bepalen of de schade te schatten. 

 
54.2. Voor bepaalde waarborgen, dienen specifieke stappen ondernomen te worden: 
 

• in geval van uitvallen of ontregeld zijn van een koel- of vriesinstallatie, Afdeling I, Artikel 11,  
ten gevolge van de uitwerking van de elektriciteit, moet u ons onmiddellijk verwittigen per 
telefoon, fax of e-mail; 
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• bij aanslag of arbeidsconflict, Afdeling I, Artikel 13. moet u, in voorkomend geval, zo vlug 

mogelijk de nodige stappen doen bij de bevoegde overheid om een vergoeding te verkrijgen 
voor de schade aan de verzekerde goederen. 

 
 We zullen tegemoetkomen zodra u ons het bewijs hebt geleverd dat u die stappen hebt 

ondernomen. 
 
 U verbindt er zich eveneens toe ons de vergoeding die door de overheid werd gestort terug te 

betalen in de mate dat ze de door ons betaalde schadevergoeding overlapt. 
 
• in geval van diefstal of van beschadigingen, voortvloeiend uit diefstal of poging tot diefstal 

(Afdeling I, Artikel 8 en Afdeling II, Artikels 25 tot en met 30): 
 

o is de verzekerde verplicht, na de vaststelling ervan, onmiddellijk aangifte te doen bij de 
bevoegde overheid en bij ons met opgave van de gestolen of beschadigde voorwerpen en 
alle inlichtingen te verstrekken die kunnen leiden tot het opsporen van de dieven. 

 
o Indien de verzekerde verzuimt te voldoen aan één van deze formaliteiten binnen de 24 uur, 

te rekenen vanaf de vaststelling van de inbraak, zal hij verondersteld worden geen aanspraak 
te willen maken op enige schadevergoeding van de verzekering voor het genoemde voorval. 

 
54.3. Daarenboven, indien u aansprakelijk kan worden gesteld voor een schadegeval: 
 

• moet u ons binnen 48 uur alle briefwisseling bezorgen van de getroffene, een advocaat, een 
rechtbank of iedere andere overheid of persoon; 

 
• moet u verschijnen op de rechtszittingen, u onderwerpen aan de door de rechtbank bevolen 

onderzoeksmaatregelen en de door ons gevraagde procedurehandelingen stellen; 
 

• mag u geen standpunt innemen in verband met uw aansprakelijkheid, de schade of de 
uitkering van een schadevergoeding. 

 
De feiten erkennen en de eerste hulp verlenen houdt echter geen erkenning van aansprakelijkheid 
in. 
 
We behouden ons het recht voor om met de getroffenen te onderhandelen, dadingen aan te gaan, 
en het burgerrechtelijk geding te leiden in de mate dat onze belangen overeenstemmen. 

 
Artikel 55 Wie schat de getroffen goederen en de schade? 
 

De waarde van de goederen en de schade worden vastgesteld bij onderling akkoord tussen u en 
ons of via onze respectieve afgevaardigden. 
 
Wanneer geen akkoord bereikt wordt, zal de raming door twee experten gemaakt worden, de ene 
door u aangewezen, de andere door ons. 
 
In geval ze niet tot overeenstemming komen, wijzen ze een derde expert aan, wiens oordeel 
doorslaggevend is. Doen ze dat niet, dan zal de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Eerste 
Aanleg van uw woonplaats, op verzoek van de meest gerede partij, een derde expert aanwijzen. 
 
De beslissing van de experten is soeverein en onherroepelijk. 
 
Elke partij draagt de kosten en honoraria van haar expert. Die van de derde expert zullen voor 
50% door elk van de partijen worden gedragen. De kosten en honoraria zullen u worden 
terugbetaald volgens de modaliteiten bepaald in elke waarborg.  
 
Derden* die eventueel begunstigden zijn van de schadeloosstelling mogen niet tussenbeide komen 
in de vaststelling ervan. 
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Artikel 56 Hoe worden de getroffen goederen en de schade geraamd? 
 

Deze raming zal gebeuren op de dag van het schadegeval volgens dezelfde criteria als die welke 
worden gebruikt om de verzekerde bedragen vast te stellen zoals bepaald in Artikel 3. , 3.1. 
 
De schade aan de elektrische en elektronische toestellen wordt geraamd rekening houdend met 
de mechanische delen van die toestellen, zelfs indien die delen niet werden beschadigd bij het 
schadegeval. 

 
Artikel 57 Hoe zal de vergoeding worden vastgesteld? 
 
57.1. Indexering 
 

Indien de verzekerde bedragen geïndexeerd zijn, worden ze berekend op basis van het meest 
recente indexcijfer zoals vermeld in Artikel 3. , 3.1.1. 
 

57.2. Slijtage 
 

In geval van verzekering in nieuwwaarde, zal de slijtage* van het beschadigde goed of deel van 
het goed integraal worden afgetrokken indien zij groter is dan 30%. 

 
57.3. Vrijstelling 

 
Een vrijstelling van 123,95 EUR die gekoppeld is aan de evolutie van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, zal worden afgetrokken van de materiële schade* veroorzaakt 
bij gelegenheid van eenzelfde schadeverwekkend feit voor de eventuele toepassing van het 
evenredigheidsregel* omschreven in Artikel 57, 57.4.  en de vermindering bepaald in Hoofdstuk 
III, Artikel 53, 53.3.  
Het bedrag van deze vrijstelling is uitgedrukt ten opzichte van het basisindexcijfer 119,64 
(december 1983-basis 1981 = 100). 
 
Het indexcijfer dat zal worden toegepast is dat van de maand die voorafgaat aan de dag van het 
schadegeval. 

 
57.4. Evenredigheidsregel in geval van ontoereikendheid van de verzekerde bedragen 
 

Indien bepaalde verzekerde bedragen ontoereikend zijn, zal u een deel van de kosten van het 
schadegeval moeten dragen overeenkomstig de verhouding tussen het verzekerde bedrag en 
datgene wat verzekerd had moeten zijn volgens Artikel 3, 3.1. dit wordt de evenredigheidsregel 
genoemd. 
 
Dit beginsel zal echter niet worden toegepast indien de verzekerde kapitalen op basis van een 
eerste risico verzekering onderschreven werden, bepaald in de bijzondere voorwaarden. 
 

57.5. Herwaardering van de vergoeding 
 

Indien de verzekerde bedragen geïndexeerd zijn en het indexcijfer van de constructieprijzen 
wijzigt tijdens de herstellingswerken aan het gebouw wordt het saldo van de op de dag van het 
schadegeval berekende vergoeding verhoogd, evenredig met de verhoging van het indexcijfer. 
 
De vergoeding mag echter niet meer bedragen dan 120% van het oorspronkelijk vastgestelde 
bedrag, noch de totale werkelijke kostprijs van de wederopbouw overschrijden. 

 
57.6. Pluraliteit van verzekeringen 
 

Voor zover dit contract voorziet in de verzekering van de bedragen verzekerd door de andere 
verzekeraars na de afloop van hun contract, zullen we eveneens, binnen de grens van de 
verzekerde bedragen, het elders niet-verzekerde gedeelte voor rekening nemen. 
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57.7. Onjuiste beschrijving 
 

Indien u hebt nagelaten ons een juiste en volledige beschrijving van het risico* te geven, zullen 
we de in Hoofdstuk III, Artikel 53, 53.3 omschreven bepaling toepassen. 

 
57.8. Taksen en kosten 
 

De vergoeding omvat alle mogelijke taksen en rechten voor zover u ze hebt betaald en ze fiscaal 
niet kan recupereren. 

 

Artikel 58. Bedrag en gebruik van de vergoeding 
 
58.1. Indien het gebouw in nieuwwaarde* verzekerd is: 
 

• u de vergoeding volledig opnieuw belegt ofwel door weder op te bouwen, ofwel door een 
ander gebouw op te trekken of te kopen, betalen we u het volledig bedrag; 

 
• u de vergoeding gedeeltelijk opnieuw belegt, of wel door weder op te bouwen, ofwel door een 

ander gebouw op te trekken of te kopen, betalen we u: 
 

o het bedrag dat u uitgegeven hebt, 
 
o 80% van het verschil tussen het oorspronkelijk bedrag van de vergoeding en het uitgegeven 

bedrag na aftrek van de taksen en rechten die op dit verschil verschuldigd zijn; 
 

• u niet wederbelegt, betalen we u 80% van de vergoeding: 
 
Indien evenwel het feit dat niet wederbelegd wordt te wijten is aan een oorzaak buiten uw wil, 
zullen wij u het integraal bedrag van de vergoeding betalen. 

 
58.2. Als het gebouw in werkelijke waarde* verzekerd is: 
 

• betalen we het integrale bedrag van de vergoeding. 
 
58.3. Wat de inhoud betreft 
 

• betalen we het integrale bedrag van de vergoeding. 

 
Artikel 59 Binnen welke termijn zal de vergoeding worden uitgekeerd? 
 

De vergoeding voor het in nieuwwaarde verzekerde gebouw* wordt tot 80% van de vergoeding 
uitgekeerd binnen 30 dagen die volgen op de datum waarop de expertise werd afgesloten of bij 
ontstentenis, binnen 30 dagen die volgen op de datum waarop het schadebedrag werd 
vastgesteld. 
 
Het saldo van de vergoeding voor het gebouw wordt u uitgekeerd naargelang van de vordering 
van de bouw, de wederopbouw of onmiddellijk na het verlijden van de authentieke koopakte. 
 
De vergoeding voor het voor de werkelijke waarde* verzekerde gebouw of voor de inhoud wordt 
uitgekeerd binnen 30 dagen die volgen op de datum van afsluiting van de expertise of, bij 
ontstentenis, binnen 30 dagen die volgen op de vaststelling van het schadebedrag. 
 
De uiterste datum waarop de vergoeding wordt uitgekeerd kan worden gewijzigd wanneer: 
 
• u op het ogenblik van de afsluiting van de expertise niet aan uw verplichtingen hebt voldaan. 
 
 In dat geval vangt de termijn van 30 dagen slechts aan vanaf de dag volgend op die waarop u 

aan uw verplichtingen hebt voldaan; 
 
• het bedrag van de vergoeding of de verzekerde aansprakelijkheden worden betwist. 
 
In die gevallen vangt de termijn slechts aan vanaf de beëindiging van de genoemde betwistingen; 
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• er vermoedens bestaan dat het schadegeval te wijten zou kunnen zijn aan een opzettelijke daad 

in uw hoofde of in hoofde van de begunstigde van de vergoeding of in geval van diefstal. 
  
  In die gevallen zullen we binnen 30 dagen na de afsluiting van de expertise een afschrift van het 

strafdossier opvragen. De termijn waarbinnen de vergoeding wordt uitgekeerd, vangt dan slechts 
aan op de dag waarop we kennis genomen hebben van de inhoud van het strafdossier en voor 
zover de verzekerde of de begunstigde van de verzekering die de vergoeding eist, niet 
strafrechtelijk wordt vervolgd. 

 
Artikel 60 Aan wie betalen we de vergoeding? 
 

Wanneer de verzekering betrekking heeft op goederen, wordt de vergoeding aan u uitgekeerd. 
Indien die goederen aan een derde toebehoren, moet u de vergoeding aan hem overmaken op uw 
eigen verantwoordelijkheid en zonder mogelijk verhaal van de begunstigde tegen ons. 
 
We behouden ons het recht voor de door de derde gegeven machtiging tot inning of het bewijs 
van betaling aan derden, op te vragen. 
 
Wanneer de verzekering uw aansprakelijkheid dekt, wordt de vergoeding gestort aan de 
getroffene. 

 
Artikel 61 Welk verhaal kunnen we uitoefenen tegen derden? 
 

Uit kracht van het contract zelf, zijn we gesubrogeerd* in uw rechten en vorderingen tegen 
derden. 

 
61.1. Wij doen echter afstand van ons verhaal tegen: 
 

• uw gasten; 
 
• de personen die bij u in dienst zijn en, indien ze in het gebouw wonen, de personen die bij hen 

inwonen; 
 
• de leveranciers die via leidingen of kabel, elektriciteit, water, gas, stoom, klank, beeld of 

informatie verdelen en ten opzichte van wie u afstand van verhaal hebt moeten doen; 
 
• uw verhuurder, wanneer u zelf van dat verhaal afstand hebt gedaan; 
 
• uzelf voor de schade aan de goederen die u werden toevertrouwd of die u verzekert voor 

rekening van derden uitgezonderd indien het gaat om het gebouw waarvan u huurder of 
gebruiker bent; 

 
• de medeëigenaars die samen door het contract verzekerd zijn; 
 
• de naakte eigenaars en vruchtgebruikers die samen verzekerd zijn;  
 
• uw mandatarissen en vennoten in de uitoefening van hun functie en, indien ze in het gebouw 

wonen, de personen die bij hen inwonen. 
 

• uw bloedverwanten in de dalende of stijgende lijn en hun echtgenoten; 
 

61.2. We doen slechts afstand van ons verhaal voor zover: 
 

• de aansprakelijke niet daadwerkelijk gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering; 
 
• de aansprakelijke zelf geen verhaal tegen een andere aansprakelijke mag uitoefenen. Echter, 

zelfs in dit geval blijft de afstand van verhaal verworven voor de volgende personen: 
 

o uw gasten; 
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o de personen die bij u in dienst zijn en, indien ze in het gebouw wonen, de personen die bij hen 
inwonen 

 
o uw bloedverwanten in de dalende of stijgende lijn en hun echtgenoten; 

 
• er geen kwaadwilligheid in het spel is. 

 

Artikel 62 Verzekering ten voordele van of voor rekening van derden 
 

Deze verzekering heeft slechts uitwerking in de mate dat de verzekerde goederen die eigendom 
zijn van derden, niet gedekt zijn door een verzekering met éénzelfde doel die gesloten werd door 
die derden. 
 
Indien die goederen reeds door een ander contract verzekerd zijn, wordt deze verzekering 
omgezet in een verzekering die de aansprakelijkheid dekt die u ten laste zou kunnen worden 
gelegd voor aan die goederen veroorzaakte schade. 

 
Artikel 63 Welke maatregelen kunnen worden getroffen ingeval u uw verplichtingen bij 

schadegeval niet naleeft? 
 

We kunnen de vergoeding reduceren, in de mate dat we een nadeel hebben geleden. 
 
Als de niet-naleving voortvloeit uit bedrieglijke bedoelingen, kunnen we iedere tegemoetkoming 
weigeren of de vergoeding die reeds betaald werd, terugvorderen. 

 

Hoofdstuk V.    ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Artikel 64 Vanaf wanneer bent u verzekerd? 
 

Het contract treedt slechts in voege op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

 
Artikel 65 Voor welke duur wordt het contract gesloten? 
 

De duur van uw contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden. Hij mag niet langer zijn dan 
één jaar. 
 
Het contract wordt vervolgens stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, 
behalve wanneer één der partijen het minstens drie maanden voor het einde van de lopende 
periode opzegt. 
 

Artikel 66 Wanneer kan het contract worden opgezegd voor zijn normale afloopdatum? 
 
66.1. Door u 
 
66.1.1. Indien het contract nog geen aanvang nam 
 

Indien er meer dan één jaar ligt tussen de sluitingsdatum van het contract en zijn ingangsdatum, 
kan u het opzeggen ten laatste drie maanden voor de overeengekomen ingangsdatum. 

 
66.1.2. Na een schadegeval 

 
U kan het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen, ten laatste één maand na de uitbetaling of 
de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. 

 
66.1.3. Indien we uw contract gedeeltelijk opzeggen 
 

U kan het contract volledig opzeggen binnen de maand volgend op de ontvangst van onze 
opzeggingsbrief, met ingang op dezelfde dag als de gedeeltelijke opzegging. 
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66.1.4. Indien we het tarief van één of meerdere waarborgen verhogen zodat het verzekerde risico 

verzwaart: 
 
  U kan het contract opzeggen binnen de maand na ontvangst van het bericht van de  
  premieverhoging. 
 
66.1.5. Bij vermindering van het risico 
 
  U kan het contract opzeggen overeenkomstig de in Hoofdstuk III, Artikel 53, 53.5. beschreven 
  procedure. 
 
66.2. Door ons 
 
66.2.1. Na een schadegeval 
 

Wij kunnen het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen, ten laatste 1 maand na de uitbetaling 
of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. 
 
Deze opzegging wordt van kracht bij de betekening ervan, indien u één van de verplichtingen die 
voortvloeien uit het schadegeval niet hebt nageleefd met de bedoeling ons te misleiden. 

 
66.2.2. Indien de premie niet betaald wordt 

 
Wij kunnen het contract opzeggen overeenkomstig Hoofdstuk III, Artikel 51, 51.3. 

 
66.2.3. Indien u ons een wijziging van het risico* meldt: 
 

Wij kunnen het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen overeenkomstig de in Hoofdstuk III, 
Artikel 53, 53.2. beschreven procedure. 
 

66.2.4. Indien u het risico niet correct heeft beschreven: 
 

Wij kunnen het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen overeenkomstig de in Hoofdstuk III, 
Artikel 53, 53.2. beschreven procedure. 

 
 
66.3. Bij faillissement van de verzekeringnemer: 
 

In dit geval blijft de verzekering bestaan ten gunste van de gezamenlijke schuldeisers die vanaf 
de faillietverklaring debiteur worden van de te vervallen premies. 
 
Zowel de curator van het faillissement als wijzelf kunnen echter het contract opzeggen, de 
curator binnen 3 maanden volgend op de faillietverklaring en wijzelf ten vroegste 3 maanden na 
de faillietverklaring. 

 
66.4. Bij overlijden van de verzekeringnemer: 
 

Bij overlijden van de verzekeringnemer gaan de rechten en verplichtingen ontstaan uit het 
verzekeringscontract, over op de nieuwe houders van het verzekerde belang. 
 
Bij onverdeeldheid blijven de deelgenoten hoofdelijk en ondeelbaar verplicht van het contract 
verder te zetten. 
 
Wanneer ze uit onverdeeldheid treden, blijft alleen diegene die de enige belanghebbende 
titularis wordt verplicht het contract verder te zetten. 
 
Zowel de nieuwe houders van het verzekerde belang als wijzelf kunnen het contract echter 
opzeggen, de nieuwe houders per aangetekend schrijven binnen drie maanden en veertig dagen 
na het overlijden en wijzelf, overeenkomstig de in Artikel 66, 66.5. voorgeschreven vorm, binnen 
drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop wij van het overlijden kennis hebben gekregen. 
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66.5. Opzeggingsmodaliteiten: 
 

Behalve in de gevallen waar dit in dit contract anders bepaald is: 
 
• wordt het contract opgezegd met een aangetekende brief of door afgifte van de 

opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of deurwaardersexploot; 
 
• gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag 

volgend op de betekening of de datum van ontvangstbewijs of, in geval van aangetekende brief, 
te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte bij de Post. 

 

Artikel 67 In welke gevallen eindigt de verzekering automatisch? 
 
67.1. Indien u de verzekerde goederen afstaat: 
 

De verzekering eindigt na verkoop, schenking, inbreng in een vennootschap of iedere andere 
eigendomsoverdracht onder levenden: 
 
• Indien het om roerende goederen gaat: de verzekering eindigt op de datum dat u de 

onroerende goederen niet meer in uw bezit heeft. 
 
• Indien het om onroerende goederen gaat: de verzekering eindigt drie maanden na de datum 

van het verlijden van de authentieke akte. 
 
Tot het verstrijken van deze termijn, blijven de waarborgen voor het gebouw die voortvloeien uit 
onderhavig contract, aan de koper verworven indien hij niet reeds over een ander 
verzekeringscontract beschikt. In dat geval doen wij, behalve in geval van kwaadwilligheid, afstand 
van het verhaal dat wij tegen u zouden kunnen uitoefenen. 
 

67.2. Indien u niet langer huurder of gebruiker bent in België: 
 

De verzekering van uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker eindigt op dat ogenblik. 
 
67.3. Indien u naar het buitenland verhuist: 
 

De verzekering van de overgebrachte goederen eindigt op de datum van de verhuizing. 
 

Artikel 68 Terugbetaling van de geïnde premie 
 

Indien tengevolge van een opzegging het contract eindigt in de loop van het verzekeringsjaar, zal 
het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op de termijn na de ingangsdatum van de 
opzegging, u worden terugbetaald. Dat geldt ook voor een contract dat automatisch eindigt. 

 
Artikel 69 Aan wie moet de briefwisseling worden geadresseerd? 
 

Om geldig te zijn moeten de berichten die voor ons bestemd zijn, worden gestuurd naar onze 
maatschappelijke zetel in België. 
 
De voor u bestemde berichten zijn geldig verzonden, zelfs ten aanzien van de erfgenamen of 
rechthebbenden, naar uw adres dat in de bijzondere voorwaarden vermeld is, of naar ieder adres 
dat ons later schriftelijk zou zijn meegedeeld. 
 
Indien verscheidene personen het contract hebben ondertekend is ieder bericht dat we aan één 
van hen sturen ook geldig voor elk van de anderen. 
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Artikel 70 Gegevensbeschermingsbeleid 
 

1. Waarover gaat dit beleid? 
 
Dit beleid handelt over de persoonsgegevens die we met betrekking tot u verwerken in uw 
hoedanigheid van natuurlijke persoon. Dit beleid is niet van toepassing indien we anonieme 
of bedrijfsgegevens verwerken. 
 

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens? 
 
Wij zijn HDI Global SE, Bijkantoor voor België, hierna “HDI” genoemd, gevestigd 
Tervurenlaan 273 / 1, B-1150 Brussel en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het 
nummer 0542.602.657,  e-mail: info.be@hdi.global. 
 
 We zijn de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 
3. Wat verwachten we van u? 

 We verwachten dat u uitsluitend uw eigen persoonsgegevens aan ons verstrekt. Zo u ook 
persoonsgegevens van andere personen aan ons meedeelt, dan moet u er zeker van zijn dat 
u daartoe gemachtigd bent. Tevens verwachten we dat de persoonsgegevens die u ons 
verstrekt juist zijn en dat u ons onverwijld laat weten wanneer bepaalde gegevens wijzigen. 

  
4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? 

 
De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, zijn afhankelijk van de 
manier waarop u met ons in contact komt. 
 
U bent een klant (verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde) of diens 
vertegenwoordiger. 
 
We verwerken uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, 
financiële gegevens, eigendomsgegevens, beroepsbezigheid, gezinssamenstelling, onderwijs, 
fysieke informatie, vrijetijdsbesteding, foto’s en andere persoonsgegevens i.v.m. de 
verzekeringsproducten of schadeclaims) in het kader van het klantenbeheer (productie van 
verzekeringspolissen en behandelen van schadeclaims), marktonderzoek en 
fraudebestrijding.  
 
Deze verwerking steunt op één van de volgende gronden: uitvoering van het 
verzekeringscontract, naleving van onze wettelijke verplichtingen of ons gerechtvaardigd 
belang (alleen voor marktonderzoeken).  
 
We zijn van mening dat onderzoeken en markt- en bedrijfsanalyses en -statistieken 
belangrijk zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening aan u te behouden en zelfs te 
verbeteren. 
 
We verwerken ook uw gezondheidsgegevens die we nodig hebben om de 
verzekeringsproducten en schadeclaims naar behoren te beheren, voor zover u ons daartoe 
de toestemming verleent, of, voor wat betreft de schadeclaims, op de grond dat de 
verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering. 
 
We ontvangen deze informatie van uzelf of van onze partners (makelaars, schade-experten 
en andere verwerkers), artsen, getuigen, openbare diensten (politie, enz.), derde 
verzekeraars, verzekeringnemers, verzekerden of begunstigden.  
 
We houden uw persoonsgegevens bij zolang u contact heeft met ons evenals gedurende een 
maximale periode van 10 jaar na het einde van deze relatie, behalve als wettelijke 
bepalingen ons verplichten uw gegevens langer te bewaren. 

 
5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?  

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorsturen naar bedrijven die deel uitmaken van de HDI-
groep, naar bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze naam en voor onze rekening 
(“verwerkers” genoemd, zoals schade-experten, schaderegelaars of makelaars), naar andere 

mailto:info.be@hdi.global
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verwerkingsverantwoordelijken (bv. derde verzekeraars of herverzekeraars), naar derden 
wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn alsook naar de politie of de gerechtelijke 
overheden, op hun verzoek en wanneer ze bevoegd zijn om de persoonsgegevens op te 
vragen. 
 

6. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 
 
Wij mogen uw persoonsgegevens doorsturen naar landen buiten de Europese Unie, met 
inbegrip van de Verenigde Staten. Elke doorgifte van gegevens steunt op een passende 
beslissing of op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 
 

7. Welke rechten geniet u? 
 
U kunt contact met ons opnemen om de hierna beschreven rechten uit te oefenen in 
overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving: 
  
• Uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens intrekken, voor zover de 

verwerking van uw persoonsgegevens aanvankelijk gebaseerd was op uw toestemming. 
 
• Vragen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of ze te doen verbeteren, wissen 

of beperken. 
 
• U verzetten tegen eender welke handeling van direct marketing en/of onderzoek, 

ontwikkeling en verbetering van onze producten. 
 
• De overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, 

verkrijgen.  
Om al deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons op nemen op het adres zoals 
hierboven bepaald (artikel 2) of via dataprotection.be@hdi.global.  Tevens geniet u het recht 
klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 
 
Dit beleid wordt regelmatig geactualiseerd.  De meest recente versie is opgenomen in ons 
privacy beleid op onze website (www.hdi.global/be/nl/privacy). 
 

Artikel 71 Sanctie clausule 
 

De (her)verzekeraar is niet gehouden dekking te verlenen, enige schadevergoeding te betalen 
dan wel enig voordeel toe te kennen, indien door het verlenen van dergelijke dekking, betaling 
van schadevergoeding of toekenning van voordeel, de (her)verzekeraar blootgesteld zou worden 
aan enige sanctie, verbod of beperking onder het toepasselijke sanctierecht.  

Hoofdstuk VI.   DEFINITIES  
 

Deze definities verduidelijken de betekenis en de draagwijdte van de woorden en uitdrukkingen, 
aangeduid met een sterretje. 

 
U: 

De verzekerden* worden hierdoor aangeduid. De paragrafen in Hoofdstuk III richten zich echter 
tot de verzekeringnemer. 
 

Wij:   
 HDI Global SE, Bijkantoor voor België,met maatschappelijke zetel te HDI Platz 1, 30659 Hannover 
(Duitsland), geautoriseerd door de Deutsche Bundesbank en geregeld door de Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht onder nummer 5096 (BaFin), toegelaten door de Nationale Bank van 
België (NBB) onder NBB-nummer 2877 om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen door middel van 
haar bijkantoor voor België, Tervurenlaan 273 / 1, 1150 Brussel. 
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Aanslagen: 
 
alle vormen van oproer, volksbewegingen, daden van terrorisme of sabotage, namelijk: 

 
1. oproer: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die 

met opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of 
onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die met de handhaving van de 
openbare orde belast zijn zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de 
gestelde openbare machten omver te werpen; 
 

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

 
3. daad van terrorisme of sabotage: clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met 

ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep 
uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of de economische waarde van een 
materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield: 
 
• hetzij om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of 

de overheid onder druk te zetten (terrorisme); 

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

 
Arbeidsconflicten: 
 

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

 
1. staking: door een groep werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde 

stillegging van het werk; 
 

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

 
Bewaringskosten: 
 

De kosten die gemaakt zijn om de verzekerde goederen te beschermen en te bewaren om zo een 
verergering van de schade te vermijden en alle kosten die gemaakt worden om deze goederen te 
verplaatsen en terug te plaatsen zodat de beschadigde goederen kunnen hersteld worden. 
 

Brand: 
 

De vernietiging van goederen door vlammen die zich buiten een normale vuurhaard bevinden en 
waarbij de vlammen zich kunnen uitbreiden naar andere goederen. 
 

Brandkast 
 

Onder brandkast wordt verstaan een brand- en inbraakwerende kast die voldoet aan de EN 1143-
1 norm of gelijkwaardig.  Brandkasten tot 1000 kg moeten altijd degelijk verankerd zijn.   
 

A2p - klasse Waarde 

    
A2p CSE 8.000,00 EUR 

A2p IE 25.000,00 EUR 

A2p IIE 35.000,00 EUR 

A2p IIE 55.000,00 EUR 

A2p IVE 110.000,00 EUR 

A2p VE 200.000,00 EUR 

A2p VIE 300.000,00 EUR 
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Burgerlijk Wetboek: 
 

• Artikelen 1382 tot 1386 bis (burgerrechtelijke aansprakelijkheid) Die artikelen bepalen de 
aansprakelijkheid van een persoon tegenover een andere, met uitzondering van de tussen hen 
gesloten overeenkomsten.  Aldus bepalen de artikelen 1382 en 1383 dat wie, door zijn fout, 
onvoorzichtigheid of nalatigheid schade aan een ander veroorzaakt, deze schade moet 
vergoeden; 

 
• Artikel 1384 bepaalt onder meer dat de bewaarder van een zaak die een gebrek vertoont, 

aansprakelijk is voor de schade die deze zaak aan een derde toebrengt; 
 
• Artikel 1386 bepaalt dat de eigenaar van een gebouw de schade veroorzaakt aan een derde  

door de instorting ervan moet vergoeden; 
 
• Artikel 1386 bis maakt het een rechter mogelijk een geestesgestoorde te veroordelen tot het  

herstel van de schade die hij aan een derde heeft toegebracht. 
 
• Artikel 1721 (verhaal van huurders en gebruikers) 

 
Dit artikel bepaalt de aansprakelijkheid van de verhuurder tegenover de huurder, en bij  
analogie, tegenover de gebruiker voor de schade veroorzaakt door gebreken of fouten van  
het verhuurde goed. 
 

• Artikelen 1732, 1733 en 1735 (aansprakelijkheid van de huurder) 
 

Deze artikelen bepalen de aansprakelijkheid van de huurder tegenover de verhuurder voor  
schade aan de gehuurde goederen. 
 
In grote trekken, bepalen die artikelen dat de huurder beschouwd wordt als aansprakelijk 
voor die schade, behalve indien hij het tegendeel kan bewijzen. Meer bepaald: 
 
o past artikel 1733 dit principe toe op de schade veroorzaakt door brand; 
 
o bepaalt artikel 1735 dat de huurder aansprakelijk is ten aanzien van de verhuurder voor  

de schade die door zijn onderhuurders en door de personen die zich bij hem bevinden met  
zijn akkoord, wordt veroorzaakt. 
 

• Artikel 1302 (aansprakelijkheid van de gebruiker) 
 

Dit artikel bepaalt de aansprakelijkheid van diegene die een goed gebruikt, zonder huurder 
ervan te zijn, jegens de eigenaar voor de schade aan dit goed. De gebruiker wordt aansprakelijk  
beschouwd voor die schade, behalve indien hij het tegendeel kan bewijzen. 
 

Dagwaarde: 
De beurswaarde of de marktwaarde op de dag van het schadegeval. 
 

Derde: 
 

Iedereen die geen verzekerde is. 
 

Eenvoudig risico: 
 

Risico’s die beantwoorden aan de definitie van artikel 5 van het Koninklijk besluit van 24 
december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige 
risico’s betreft.. 
 

Explosie: 
De plotse en hevige uitwerking van krachten die te wijten zijn aan de uitzetting van gassen of dampen,  
ongeacht of die aanwezig zijn voor die uitwerking of ze zich terzelfdertijd gevormd hebben. 
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Evenredigheidsregel: 
 
Vermindering van de vergoeding die verschuldigd is bij een schadegeval, tengevolge van de 
ontoereikendheid van de verzekerde bedragen.  
 

Gebouw: 
 

Het geheel van constructies op de in de bijzondere voorwaarden aangegeven ligging, al dan niet 
van elkaar gescheiden en waarvan de buitenmuren en de draagelementen van het verzekerde 
gebouw voor minstens 70% uit onbrandbare materialen bestaan. 
 
Hierbij rekenen wij ook: 
 

1. funderingen, binnenplaatsen, opritten, wegverhardingen,  aangelegde parkeerterreinen, 
afsluitingen, omheiningen en hagen die bestemd zijn om de eigendom af te bakenen; 

 
2. alle bijgebouwen die deel uitmaken van het verzekerd risico en dienen voor privégebruik, 

ongeacht in welk materiaal ze zijn opgetrokken; 
 

3. de aan gebouwen duurzaam verbonden of bevestigde goederen en de bouwwerken 
onroerend door incorporatie of door bestemming dewelke een inherent bestanddeel 
vormen van deze gebouwen; 
 

4. alle op de bouwwerf aanwezige materialen die bestemd zijn om deel uit te maken van 
het gebouw; 
 

5. zonnepanelen, zonnecollectoren, windturbines en windmolens; 
 

6. een vijver, fontein, zwembad of sportterrein in open lucht 
 
• HET GEBOUW MOET AAN DE VOLGENDE VEREISTEN VOLDOEN: 

 
o de buitenmuren bestaan uit ten minste 80% onbrandbare materialen (natuursteen, 

baksteen, zandsteen, beton, glas, metaal). 
 

Er moet rekening worden gehouden met de samenstelling van de muur tussen de buiten- en 
binnenoppervlakten om dat percentage te bepalen; 

 
o de dragende elementen met uitzondering van de vloeren en het dakgebinte bestaan uit 

onbrandbare materialen; 
 
o het dak is niet met riet of stro bedekt; 
 
o de bijgebouwen en de bijhorigheden mogen echter bestaan uit welk materiaal ook. 

 
 

• HET GEBOUW MOET UITSLUITEND DIENEN TOT:  
 

o woning, 
 

o privé-garage, 
 

o kantoren, 
 

o uitoefening van een vrij beroep,  
 

o elk ander gebruik dat in de bijzondere voorwaarden vermeld wordt. 
 
Huurlasten: 

De kosten die ten laste vallen van de huurder, door de huur zelf. 
 
De verbruikskosten van verwarming, water, gas of elektriciteit zijn daarin niet begrepen. 
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Hydraulische installatie: 
 

Alle leidingen zowel binnen als buiten het gebouw die het water, van welke bron ook, aanvoeren, 
vervoeren of afvoeren, alsook de apparaten die met die leidingen zijn verbonden.  
Aquariums en watermatrassen worden met deze apparaten gelijkgesteld. 

 
Implosie: 

De plotse en hevige uitwerking van krachten die te wijten zijn aan het binnendringen van gassen, 
dampen of vloeistoffen in apparaten of recipiënten, de buizen en leidingen inbegrepen. 
 

Indexcijfer der constructieprijzen (ABEX): 
 

Het indexcijfer van de constructieprijzen wordt halfjaarlijks opgemaakt door de Belgische 
Vereniging der Experts (ABEX), een organisatie van zelfstandige experts die met deze opdracht 
belast is door de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen. 

 
Indexcijfer der consumptieprijzen: 
 

Het indexcijfer dat maandelijks wordt opgemaakt door het ministerie van economische zaken (of 
ieder ander indexcijfer dat het zou vervangen). 
 

Inhoud: 
 

De roerende goederen die aan een verzekerde toebehoren of toevertrouwd zijn, met inbegrip 
van: 

 
1. de voorwerpen, kleren, rijwielen en rijwielen met hulpmotor die aan gasten, klanten, 

bezoekers of personeel toebehoren, indien de verzekerde ervoor aansprakelijk kan 
worden gesteld; 
  

2. motorvoertuigen van derden, indien de verzekerde ervoor aansprakelijk kan worden 
gesteld en indien hij in het verzekerde gebouw geen openbare garage of werkplaats 
voor herstelling of onderhoud van voertuigen uitbaat; 

 
3. bijzondere voorwerpen: antieke meubelen, kunstvoorwerpen, collecties,  en in het 

algemeen alle zeldzame of kostbare voorwerpen; 
 

4. juwelen: als sieraad dienende voorwerpen, geheel of gedeeltelijk van edelmetaal (o.a. 
goud, zilver of platina) of die een of meer edelstenen bevatten (o.a. diamant, smaragd, 
robijn of saffier) of een of meer natuur- of kweekparels. 
 

Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden blijven uitgesloten: 
 

1. eigen motorvoertuigen op 4 en meer wielen en hun toebehoren, met uitzondering van 
(zit)grasmaaiers en gemotoriseerde rolstoelen; 

 
Kunstglas: 
 

Glas dat op een ambachtelijke manier vervaardigd werd, dit wil zeggen met de hand gemaakt en 
uniek is door de vorm, de kleur of de versiering. 

 
Lichamelijke letsels: 

 
Elk lichamelijk letsel dat door een fysieke persoon is opgelopen. 

 
Lichte materialen: 

 
Materialen in enkelvoudige of samengestelde platen waarvan het gewicht minder dan 6 kg per 
vierkante meter bedraagt (onder meer al dan niet geprofileerde platen die vervaardigd zijn op 
basis van bitumen, in metaal, in PVC of in welk synthetisch materiaal ook). 
 
Dakbedekkingen in zink, koper of op basis van asfalt worden niet beschouwd als lichte materialen. 
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Materiële schade: 
 

ledere beschadiging, vernieling of verlies van een goed.  
 
Nieuwwaarde: 
 

De kostprijs van de wederopbouw in nieuwe staat van het gebouw met inbegrip van het ereloon 
van de architect, of van de vervanging of wedersamenstelling van de inhoud in nieuwe staat.  

 
Onbruikbaarheid van onroerende goederen: 
 

• De genotsderving van het gebouw die door de eigenaar of gebruiker geleden wordt. Ze stemt 
overeen met de huurwaarde van de lokalen die hij niet meer kan gebruiken. 

 
• Het met de huurlasten* vermeerderde verlies van huurgelden dat de verhuurder lijdt indien 

de verzekerde goederen daadwerkelijk waren verhuurd op het ogenblik van het schadegeval. 
 
Reddingskosten: 
 

de kosten, zelfs boven de verzekerde som (rekening houden met contractuele beperkingen) en 
zelfs indien de aangewende pogingen vruchteloos zijn geweest, die voortvloeien uit de 
maatregelen die wij u hebben gevraagd te nemen om de gevolgen van het schadegeval te 
voorkomen of te beperken; 

de kosten mits zij met de zorg van een goed huisvader zijn gemaakt, zelfs boven de 
verzekerde som (rekening houdend met de contractuele beperkingen) en zelfs indien de 
aangewende pogingen vruchteloos zijn geweest,  die voortvloeien uit de dringende en 
redelijke maatregelen die u uit eigen beweging hebt genomen: 

o om bij onmiddellijk dreigend gevaar het schadegeval te voorkomen, d.w.z. dat als de 
maatregelen niet worden genomen, er zich onmiddellijk en zeker een schadegeval zal 
voordoen; 

o zodra een schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. 

 
Onder dringende maatregelen verstaat men de maatregelen die u zonder verwijl dient te nemen, 
zonder dat u de mogelijkheid heeft ons te verwittigen en ons voorafgaand akkoord te bekomen, 
tenzij ons dit een nadeel berokkent. 

 
Regelmatige bewoning: 
 

Bewoning alle nachten, door een verzekerde, van de lokalen waarin de inhoud* zich bevindt. Een 
niet-bewoning, tijdens de 12 maanden die het schadegeval voorafgaan, van 90 nachten waarvan 
maximum 60 opeenvolgende, is echter toegestaan. 
 

Risico: 
De verzekerde goederen en aansprakelijkheden. 
 

Schade: 
leder geldelijk nadeel dat voortvloeit uit een schadegeval. 

 
Schadegeval: 

Iedere accidentele en onvoorzienbare gebeurtenis die schade heeft veroorzaakt en die aanleiding 
kan geven tot de toepassing van de waarborgen van het contract. 
 

Slijtage: 
De waardevermindering van een goed, rekening houdend met de ouderdom, het gebruik, de 
frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan. 

 
Subrogatie: 

Het recht waardoor we in uw plaats kunnen optreden om verhaal uit te oefenen tegen de persoon 
die aansprakelijk is voor een schadegeval.  
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Verkoopwaarde: 

 
De prijs die u normaal zou verkrijgen bij de verkoop van het goed op de nationale markt op de dag 
van het schadegeval. 

 
Vervuiling: 

Verspreiding van giftige, bijtende of bederf veroorzakende elementen, stoffen of agentia (andere 
dan de rechtstreekse werking van een vlam, van de warmte van een brand of van de 
luchtverplaatsing van een ontploffing) die een aantasting veroorzaakt van goederen die zich zowel 
op de plaats van het schadegeval als in de omgeving bevinden. 

 
Verzekerden: 
 

De volgende personen: 
 
• de verzekeringnemer en de bij hem inwonende personen; 

• hun personeelsleden in de uitoefening van hun functies; 

• de lasthebbers en vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies; 

• elke andere persoon die als verzekerde vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden. 
 
Waarden: 
 

Muntstukken, bankbiljetten, zegels, cheques of andere geldelijke waarden. 
 

Werkelijke waarde: 
 

De nieuwwaarde verminderd met de waardevermindering door slijtage 
 


