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Diefstalverzekering Nijverheids- & Handelsbedrijven

HOOFDSTUK I : VOORWERP VAN DE VERZEKERING

Artikel 1 - Waarborgen
A. Op grond van de voorwaarden, zowel algemene als bijzondere, verbindt de
maatschappij* zich ertoe de verzekerde* schadeloos te stellen voor de verdwijning van
de verzekerde lichamelijke goederen veroorzaakt door diefstal gepleegd :

1) met braak of inklimming in de lokalen die de verzekerde goederen herbergen ;

2) met gebruik van valse sleutels (of gesloten of verloren sleutels) om in diezelfde
lokalen binnen te dringen ;

3) met geweld of bedreiging* gepleegd in de lokalen die de verzekerde goederen
herbergen.

B. De maatschappij* verbindt er zich eveneens toe de verzekerde* schadeloos te stellen
voor de schade aan de verzekerde goederen, veroorzaakt door de inbrekers tijdens een
diefstal of tijdens een poging tot diefstal, gepleegd in de omstandigheden zoals hierboven
omschreven, met het doel zich meester te maken van de goederen of van hun inhoud.

C. Indien ervan melding wordt gemaakt in de bijzondere voorwaarden verbindt de
maatschappij* zich er toe de verzekerde* schadeloos te stellen :

1) voor de verdwijning van waarden* die zich naargelang van de vermelding in de
bijzondere voorwaarden, in een brandkast, een kofferzaal, een brandvrije kast, kasten of
in een meubel op slot bevinden ;

2) voor de verdwijning van waarden* tijdens hun manipulatie ;

3) voor de verdwijning van waarden* tijdens hun vervoer buiten de lokalen die de
verzekerde goederen herbergen,

wanneer die verdwijning veroorzaakt is door een diefstal gepleegd in de omstandigheden
vermeld in paragraaf A 1) tot A 3) hiervóór ;

4) voor de schade aan roerende goederen veroorzaakt aan de niet-verzekerde roerende
goederen ;

5) voor de schade aan onroerende goederen veroorzaakt aan de lokalen die de
verzekerde goederen herbergen,

wanneer deze schade veroorzaakt is door de inbrekers tijdens een diefstal of tijdens een
poging tot diefstal, gepleegd in de omstandigheden zoals in paragraaf A omschreven,
met het doel de lokalen waarin de verzekerde goederen zich bevinden binnen te dringen,
die goederen of hun inhoud te bereiken en er zich meester van te maken.

D. De maatschappij* draagt de reddingskosten* zelfs boven de verzekerde bedragen
maar ten belope van een bedrag gelijk aan deze verzekerde bedragen (met een
maximum van 18.592.014,36 EUR), mits zij met de zorgen van een goede huisvader zijn
gemaakt, ook wanneer de aangewende pogingen vruchteloos zijn geweest.

( * ) De algemene begripsomschrijvingen (artikel 24) geven de betekenis en de draagwijdte van de
woorden en uitdrukkingen met een sterretje aangeduid.
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Artikel 2 - Uitsluitingen
A. Zijn van de verzekering uitgesloten :

1. de diefstallen en de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met één van de hierna vermelde gevallen :

a) oorlog of gelijkaardige feiten, burgeroorlog, arbeidsconflicten, gewelddaden van
collectieve inspiratie (politieke, sociale, economische of ideologische) al dan niet
gepaard gaande met opstand tegen de overheid, hierbij inbegrepen de aanslagen
en de daden van vandalisme of kwaadwilligheid van collectieve inspiratie ;

b) opeising in elke vorm, gehele of gedeeltelijke bezetting van de gebouwen
waarin de verzekerde goederen zich bevinden, door een militaire macht of
politiemacht of door geregelde of ongeregelde strijders ;

c) hoge waterstand, overstroming, vloedgolf, grondverzakking, grondverschuiving,
aardbeving of elke andere natuurramp ;

2. de diefstallen en de schade veroorzaakt of verzwaard door :

- wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door structuurwijziging van
de atoomkern ;

- elke nucleaire brandstof, elk radioactief product of elke radioactieve afvalstof of
door elke bron van ioniserende straling, waarvoor de aansprakelijkheid uitsluitend
berust bij de uitbater van een nucleaire installatie.

3. de diefstallen gepleegd en de schade veroorzaakt door of met de
medeplichtigheid van een verzekerde*, zijn bloedverwanten in opgaande en
neergaande lijn of echtgeno(o)t(e) ;

4. de diefstallen en schade waarvan men vermoedt dat ze gepleegd zijn of
veroorzaakt zijn door een persoon in dienst van de verzekeringnemer of door een
persoon die zich in de lokalen die de verzekerde goederen herbergen mag
bevinden, zo die persoon niet gerechtelijk wordt schuldig bevonden aan de hem
ten laste gelegde feiten ;

5. de verdwijningen en de schade die vastgesteld worden bij het maken van een
periodieke inventaris ;

6. de diefstallen van voorwerpen die zich in de eilandvitrines bevinden ;

7. de diefstallen gepleegd in de niet-aanpalende bijgebouwen en constructies en,
zo de verzekerde* slechts een gedeelte van het gebouw bewoont, in de kelders en
op de zolders alsook in de gemeenschappelijke gedeelten ;

8. de glasbreuk, de brand-, ontploffings- en waterschade, de schade veroorzaakt
door de schommeling van de vochtigheids- of van de klimatizatiegraad en alle
schade die het gevolg is van vandalisme, in het bijzonder door de dieven opgewekt ;

9. elk roerend goed dat eigendom is van een verzekerde* en dat aangeduid is in
een ander contract dat één van de door het onderhavige contract verzekerde
gevaren dekt. Ingeval de verzekerde* krachtens de wet op de
landverzekeringsovereenkomst niettemin een vergoeding uit hoofde van dit
contract zou verkrijgen, stelt hij de maatschappij* bij overeenkomst in zijn rechten
en vorderingen tegen de verzekeraar van dit ander contract.
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B. Zijn van de verzekering uitgesloten, maar kunnen worden gewaarborgd mits ze
in de bijzondere voorwaarden worden vermeld, de diefstallen gepleegd en de
schade veroorzaakt tijdens een niet-bewoning van de lokalen waarin de verzekerde
goederen zich bevinden, wanneer gedurende de twaalf maanden die het
schadegeval voorafgingen, deze niet-bewoning zestig nachten waarvan dertig
opeenvolgende nachten, overschreden heeft. Onder nacht wordt verstaan de
periode begrepen tussen 22 uur en 6 uur.

Artikel 3 - Verzekerde bedragen
A. De verzekerde bedragen worden onder de verantwoordelijkheid van de
verzekeringnemer vastgesteld.

Om, bij een schadegeval, de toepassing van de evenredigheidsregel waarvan sprake in
artikel 10 te vermijden, moeten de te verzekeren bedragen, die alle belastingen omvatten
voor zover deze niet kunnen worden afgetrokken, op elk ogenblik de waarde van de
aangeduide goederen vertegenwoordigen, geschat met inachtneming van de volgende
bepalingen, ongeacht gelijk welke boekhoudkundige waarde :

1) de inboedel*, volgens de nieuwwaarde*.

Nochtans, worden

a) linnengoed en kleding steeds volgens de werkelijke waarde* geschat ;
b) antieke meubelen, kunst- en verzamelingsvoorwerpen, juwelen en meer in het
algemeen alle zeldzame of kostbare voorwerpen volgens de verkoopwaarde* geschat ;
c) fietsen en electrische toestellen (electronische toestellen inbegrepen) geschat volgens
hun werkelijke waarde zonder dat deze hoger mag liggen dan de prijs van nieuwe
goederen met vergelijkbare prestaties;

2) het materieel*, volgens de werkelijke waarde*.

Nochtans,

a) mag het niet geschat worden volgens een waarde die hoger is dan de
vervangingsprijs van nieuw materieel met vergelijkbare prestaties ;
b) worden originelen en kopieën van archieven, documenten, handelsboeken en
plannen, modellen en informatiedragers geschat volgens de materiële weder-
samenstellingswaarde, met uitsluiting van de kosten voor onderzoek en studiewerk ;
c) worden de motorrijtuigen en aanhangwagens geschat volgens de verkoopwaarde* ;

3) koopwaar* :

- wat de bevoorradingen, grondstoffen, levensmiddelen, verpakkingen, afval betreft :
volgens de dagwaarde*,
- wat de producten in fabricatie of afgewerkte maar niet verkochte producten betreft :
door bij de prijs van de grondstoffen volgens de dagwaarde* de rechtstreekse en
onrechtstreekse kosten te voegen die werden gemaakt om hun fabricatiegraad te
bereiken,
- wat de afgewerkte en verkochte, maar niet-geleverde producten betreft : volgens de
verkoopprijs, verminderd met de niet-gemaakte kosten,
- wat de goederen betreft die aan de cliënten toebehoren, opgeslagen bij de verzekerde :
op basis van hun werkelijke waarde*, tenzij het motorrijtuigen of hun aanhangwagens
betreft in welk geval de raming volgens de verkoopwaarde* gebeurt ;

4) dieren, volgens de dagwaarde* zonder rekening te houden met de wedstrijd- of
competitiewaarde.

B. Tijdens de duur van het contract mag de verzekeringnemer te allen tijde verzoeken de
verzekerde bedragen te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de waarde
van de aangeduide goederen waarop ze betrekking hebben.
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Artikel 4 - Plaats van de verzekerde goederen
A. De verzekerde goederen zijn gewaarborgd in de gebouwen of gedeelten van
gebouwen waarvan de ligging in de bijzondere voorwaarden is aangegeven en waarin de
verzekerde* zijn commerciële of industriële bedrijvigheid uitoefent of zijn privé woonst
heeft gevestigd.

B. In geval van tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van inboedel* blijft hij over gans de
wereld gedurende negentig dagen per verzekeringsjaar gedekt in alle andere gebouwen.
Deze waarborguitbreiding wordt slechts verleend voor zover de verzekerde* op het
ogenblik van het schadegeval in het gebouw verblijft waarin de inboedel geplaatst werd.
De schadevergoeding wordt beperkt tot 1.611,31 EUR per voorwerp.

Artikel 5 - Automatische aanpassing
A. Als in de bijzondere voorwaarden melding gemaakt wordt van de automatische
aanpassing en van een onderschrijvingsindex :

1) worden de verzekerde bedragen en de premie op de jaarlijkse vervaldag automatisch
aangepast volgens de verhouding die bestaat tussen :

a) de index van de consumptieprijzen vastgesteld door het ministerie van economische
zaken (of elke andere index die in de plaats zou komen) die gepubliceerd is vóór de
eerste van de maand voorafgaand aan die van de jaarlijkse premievervaldag, en
b) de onderschrijvingsindex vermeld in de bijzondere voorwaarden ;

2) zullen de vergoedingsgrenzen in absolute cijfers uitgedrukt, ook volgens dezelfde
verhouding worden aangepast, echter met als onderschrijvingsindex deze van november
1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100) ;

3) vervangt, bij schadegeval, het indexcijfer van de maand dat het schadegeval
voorafgaat het indexcijfer dat in aanmerking kwam voor de opmaak van de laatste
premiekwitantie.

B. Ongeacht of in de bijzondere voorwaarden al dan niet melding gemaakt wordt van
een automatische aanpassing, zijn de in absolute cijfers uitgedrukte vrijstellingen en het
bedrag van 18.592.014,36 EUR waarvan sprake in artikel 1 D (reddingskosten*) aan de
evolutie van de consumptieprijzen gebonden en aangepast volgens de verhouding die
bestaat tussen de index van de maand die het schadegeval voorafgaat en die van
november 1992, hetzij 113,77 (basis 1988 = 100).

Artikel 6 - Beschrijving en wijziging van het risico
Verklaring van de verzekeringnemer
A. Bij het sluiten van het contract.

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

Hij moet ondermeer :

a) de aard van de goederen waarop de verzekering betrekking heeft specificeren ;
b) de beveiligingsmiddelen en de bestaande veiligheids- en toezichtsmaatregelen
opsommen en specificeren ;
c) de andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp en betreffende dezelfde goederen,
de verzekerde bedragen en door welke verzekeraars die zijn gedekt, aangeven ;
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d) de weigeringen, verminderingen of opzeggingen van verzekeringen tegen dezelfde
gevaren en betreffende dezelfde goederen aangeven ;
e) de diefstallen en pogingen tot diefstal aangeven, die in de loop van de laatste vijf jaar
het verzekerde etablissement hebben getroffen, alsook de bedreigingen waaraan een
verzekerde blootgesteld zou geweest zijn ;
f) het eventueel verhaal op aansprakelijken of borgen aangeven, waarvan hij afstand
mocht hebben gedaan, met uitzondering van de afstand van verhaal die gedaan is in
artikel 13.

2) Indien de verzekeringnemer zijn in 1) bedoelde mededelingsplicht niet nakomt en het
verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de
maatschappij* voor, binnen de termijn van één maand te rekenen van de dag waarop zij
van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, het
contract te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het
verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens.

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

Niettemin kan de maatschappij*, indien zij het bewijs levert dat zij het risico nooit zou
hebben verzekerd, het contract opzeggen binnen de termijn van één maand te rekenen
van de dag waarop zij van het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kennis
heeft gekregen.

3) Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van het contract of de
onder 2) vermelde opzegging van kracht is geworden, is de maatschappij* gehouden :

- de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het verzwijgen of het onjuist
meedelen van gegevens niet kan verweten worden aan de verzekeringnemer ;
- de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die
de verzekeringnemer had moeten betalen indien hij het risico regelmatig verklaard had,
wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens hem kan verweten
worden.
Zo de maatschappij* evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico waarvan
de reële waarde door het schadegeval bekend wordt, in geen enkel geval zou verzekerd
hebben, dan is haar prestatie beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies.

B. In de loop van het contract.

1) De verzekeringnemer heeft de verplichting om, binnen zo kort mogelijke termijn, de
nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven waarvan
hij redelijkerwijze moet oordelen dat ze van die aard zijn dat ze een aanzienlijke en
blijvende verzwaring van het risico dat de verzekerde gevaren zich voordoen of van de
omvang van de schade, bewerkstelligen.
2) Wanneer het risico dat het verzekerde gevaar zich voordoet, zo verzwaard is dat de
maatschappij*, indien die verzwaring bij het sluiten van het contract had bestaan, onder
andere voorwaarden zou hebben verzekerd stelt zij binnen een termijn van één maand,
te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de
wijziging van het contract voor met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.
Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekeringnemer wordt
geweigerd of indien, bij het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf
de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de maatschappij* het
contract opzeggen binnen vijftien dagen.

Indien de maatschappij* het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou
hebben verzekerd, kan zij het contract opzeggen binnen een termijn van één maand te
rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring.
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3) Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van het contract of de
onder 2) vermelde opzegging van kracht is geworden, zal de maatschappij* de
overeengekomen prestatie uitvoeren wanneer de verzekeringnemer de onder B. 1)
aangifteverplichting heeft vervuld.

4) Indien een schadegeval zich voordoet en de verzekeringnemer de in B. 1) vermelde
verplichting niet nagekomen is :

- voert de maatschappij* de overeengekomen prestatie uit wanneer de niet-mededeling
van gegevens niet aan de verzekeringnemer verweten kan worden ;

- voert de maatschappij* de prestatie uit naar de verhouding tussen de betaalde premie
en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in
aanmerking zou zijn genomen, wanneer de niet-mededeling van gegevens hem verweten
kan worden.

Zo de maatschappij* evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico in geen
enkel geval verzekerd zou hebben, dan is haar prestatie beperkt tot de terugbetaling van
alle betaalde premies.

5) Wanneer het risico dat het verzekerde gevaar zich voordoet, aanzienlijk en blijvend
verminderd is en wel zo dat de maatschappij*, indien die vermindering bij het sluiten van
het contract had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een
overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de
vermindering van het risico kennis heeft gekregen.
Indien de maatschappij* en de verzekeringnemer het niet eens worden over de nieuwe
premie binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer,
kan deze laatste het contract opzeggen.
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HOOFDSTUK II : SCHADEGEVALLEN

Artikel 7 - Verplichtingen van de verzekerde*
A. Te allen tijde moet de verzekerde* :
1) alle nuttige maatregelen en inzonderheid alle gebruikelijke voorzorgen nemen om
schadegevallen te voorkomen en deze voorzorgen door zijn personeel en door alle
personen die zich in zijn etablissement bevinden doen naleven ;
2) DE BIJ ONDERSCHRIJVING OF IN DE LOOP VAN HET CONTRACT BESTAANDE
EN OVEREENGEKOMEN MECANISCHE (sloten, grendels, hekwerk, luiken en metalen
rolluiken), OF ELEKTRONISCHE (detectie- of alarmsystemen) BEVEILIGINGS-
MIDDELEN AANWENDEN EN ZE INTEGRAAL IN GOEDE STAAT VAN WERKING
HOUDEN. HET IS DE VERZEKERDE* VERBODEN DEZE MIDDELEN, EVENALS DE
VEILIGHEIDS- EN TOEZICHTSMAATREGELEN, TE WIJZIGEN ZONDER DE
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE MAATSCHAPPIJ*.

B. Bij schadegeval moet de verzekerde* :

1) alle middelen waarover hij kan beschikken aanwenden om de omvang van het
schadegeval te beperken ;
2) uiterlijk binnen de achtenveertig uur, nadat het zich heeft voorgedaan, aan de
maatschappij* aangifte doen van het schadegeval en de omstandigheden, de bekende of
vermoedelijke oorzaken mededelen alsook alle andere verzekeringen die hetzelfde
voorwerp en betrekking tot dezelfde goederen hebben ;

De maatschappij kan er zich echter niet op beroepen dat de in de overeenkomst gestelde
termijn om de in het eerste lid bedoelde melding te doen niet in acht is genomen indien
die melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is geschied.
3) onmiddellijk klacht indienen bij de politie of de rijkswacht ;
4) in geval van diefstal van waarden* voor dewelke verzet kan worden aangetekend,
onmiddellijk verzet aantekenen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande
;

5) aan de maatschappij* binnen vijfenveertig dagen na die aangifte, een door hem voor
waar en oprecht verklaarde omstandige staat met begroting van de schade en van de
waarde van de verzekerde goederen doen geworden, met vermelding van de identiteit
van de rechthebbenden ;

6) de maatschappij* alle gegevens tot staving van die staat en betreffende de oorzaken
van het schadegeval bezorgen en haar machtigen zich dergelijke gegevens te
verschaffen.
In dit opzicht geeft de verzekerde* de maatschappij* toestemming om, zodra het
schadegeval plaats gehad heeft, alle gegevens te verzamelen die ze nuttig acht, zowel bij
de zetel van de onderneming als bij die van haar eventuele filialen, zusterondernemingen
of holdings ;
7) de afwezigheid van een bevoorrechte schuldvordering aantonen of anders de
maatschappij* een door de ingeschreven schuldeisers gegeven machtiging tot ontvangen
van de vergoeding bezorgen ;
8) alle van de gerechtelijke autoriteiten uitgaande mededelingen, alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke akten binnen de achtenveertig uur na hun afgifte of betekening aan
de maatschappij overmaken, op de zittingen verschijnen en alle rechtsplegings-
handelingen vervullen die door de maatschappij* worden gevraagd.
Deze laatste heeft het recht de leiding van alle onderhandelingen met de derden en van
het burgerlijk geding op zich te nemen, alsmede de vrijheid het strafrechtelijk geding te
volgen;

9) zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke afstand van
vordering op burgerlijk of strafrechtelijk vlak, van elke dading, van elke vaststelling van
schade, van elke betaling of belofte van schadevergoeding, alsmede van elke afstand
van verhaal.
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C. Sancties

1) De maatschappij* weigert haar dekking, indien de verzekerde* de middelen tot
beveiliging van de verzekerde goederen en de maatregelen tot voorkoming van
schadegevallen waarvan sprake in paragraaf A 2) hiervóór of vermeld in de bijzondere
voorwaarden niet heeft genomen of gehandhaafd, op voorwaarde dat het aangewreven
verzuim oorzakelijk verband houdt met het zich voordoen van het schadegeval.

2) Indien de verzekerde één van in paragraaf B vernoemde verplichtingen niet nakomt,
vermindert de maatschappij* haar prestatie ten belope van het door haar geleden nadeel.

Artikel 8 - Schatting van de schade
A. Voor de vaststelling van de schade, gebeuren de schattingen zoals bepaald in
artikel 3 A. met inachtname van de waarden op de dag van het schadegeval.

B. De schatting van de onroerende schade (cf. artikel 1, C. 5) gebeurt op basis van de
nieuwwaarde* van het beschadigde gedeelte.

C. In geval van verzekering in nieuwwaarde* zal de totale slijtage* van elk beschadigd
goed of deel ervan worden afgetrokken zo die slijtage* 30 % van de nieuwwaarde* van
dit goed of deel ervan overschrijdt.

D. De waarden* worden geschat volgens de laatste officiële koers van de dag vóór het
schadegeval, van de Beurs van Brussel of bij ontstentenis daarvan, van een andere
beurs of zoniet volgens hun verkoopwaarde op de dag van het schadegeval.

E. De goederen in aangenomen waarde verzekerd, worden geschat volgens het in de
bijzondere voorwaarden vermeld bedrag.

Artikel 9 - Schattingsprocedure
A. De schade, de waarde van de verzekerde goederen vóór het schadegeval en het
slijtage* percentage worden minnelijk geschat of door twee schatters, de ene aangeduid
door de verzekeringnemer, de andere door de maatschappij*. Indien zij niet tot
overeenstemming komen, wijzen ze een derde schatter aan, met wie ze een college
vormen dat bij meerderheid van stemmen beslist ; bij gebrek aan een meerderheid is de
mening van de derde schatter doorslaggevend. De schattingen zijn soeverein en
onherroepelijk.

B. Indien één van de partijen haar schatter niet aanduidt, wordt deze aanstelling op
verzoek van de meest gerede partij gedaan door de Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg van de woonplaats van de verzekeringnemer.
Hetzelfde geldt ingeval beide schatters het niet eens zijn omtrent de keuze van de derde
schatter, of indien één van hen zijn opdracht niet vervult.

C. Elke partij draagt de kosten en honoraria van haar schatter. De kosten en honoraria
van de derde schatter alsook de kosten van zijn aanstelling door de Rechtbank worden
door de maatschappij* en de verzekeringnemer, elk voor de helft, gedragen.

D. De schatting of iedere verrichting gedaan met het doel de schade vast te stellen doet
in niets afbreuk aan de rechten en bezwaren die de maatschappij* kan aanvoeren. Zij
verplicht de maatschappij* niet tot vergoeding.
Hetzelfde geldt wanneer maatregelen worden genomen met het oog op het behoud van
de geredde goederen en de bewaring van de beschadigde goederen.

E. In de mate waarin dit contract goederen dekt voor rekening of ten voordele van een
andere persoon dan de verzekeringnemer, blijft deze persoon buiten de schatting van de
schade.
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Artikel 10 - Vaststelling van de schadevergoeding

A. Vrijstelling

De schadevergoeding wordt vastgesteld op grond van het bedrag van de schade geschat
volgens artikel 8, verminderd met een vrijstelling van 159,40 EUR.
Deze vrijstelling wordt niet gecumuleerd met de vrijstellingen voorzien in de bijzondere
voorwaarden.

B. Overdraagbaarheid

Indien op de dag van een schadegeval blijkt dat de verzekerde bedragen betreffende de
rubrieken inboedel*, koopwaar* en materieel* groter zijn dan die welke voortvloeien uit
de in artikel 3 bepaalde schattingsregels, zal het overschot verdeeld worden over de
bedragen met betrekking tot de onvoldoende verzekerde en al dan niet beschadigde
goederen en dit pro rata van de tekorten van de bedragen en evenredig met de
toegepaste premievoeten.

C. Evenredigheidsregel

1) Indien op de dag van het schadegeval, niettegenstaande de eventuele toepassing van
de overdraagbaarheid waarvan sprake in paragraaf B, het verzekerd bedrag voor de
rubriek* waartoe het verzekerde goed behoort, lager is dan het bedrag dat verzekerd had
moeten zijn overeenkomstig artikel 3, is de maatschappij* slechts gehouden tot het
betalen van een schadevergoeding ten belope van de verhouding die bestaat tussen het
werkelijk verzekerd bedrag en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn.

2) De evenredigheidsregel voor de premies waarvan sprake in artikel 6, B. 2) zal in
voorkomend geval, cumulatief met de evenredigheidsregel voor de bedragen vermeld in
vorige paragraaf toegepast worden.

3) De evenredigheidsregel voor de bedragen wordt evenwel niet toegepast voor de
verzekeringen op het absoluut eerste risico waarvan sprake in artikel 1 C, en voor de
verzekering in aangenomen waarde en ook niet als de ontoereikendheid van het
verzekerd bedrag betreffende de rubrieken* inboedel*, koopwaar* en materieel* niet
hoger ligt dan tien procent van het bedrag dat had verzekerd moeten zijn.

D. Behoudens andersluidende vermelding in de bijzondere voorwaarden is de
schadevergoeding voor elk roerend goed voor niet-professioneel gebruik dat deel
uitmaakt van de inboedel beperkt tot maximum 5.329,71 EUR.

E. Wanneer dit contract goederen dekt voor rekening van of in het voordeel van een
andere persoon dan de verzekeringnemer, heeft deze verzekering evenwel slechts
uitwerking in zover die persoon niet zelf een verzekering voor die goederen heeft
onderschreven.

Voor de diefstallen en de schade gedekt door deze laatste verzekering wordt de
onderhavige omgezet in een verzekering van aansprakelijkheid die de verzekeringnemer
zou kunnen dragen voor de schade veroorzaakt aan die goederen.
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Artikel 11 - Betaling van de schadevergoeding

A. Onverminderd de bepalingen van de paragraaf B. hierna :

1) is de schadevergoeding betaalbaar op de zetel van de maatschappij* binnen dertig
dagen na de datum van het afsluiten van de schatting of, bij ontstentenis, van de
vaststelling van het bedrag van de schade, op voorwaarde dat de verzekerde* op die
datum alle door het contract bepaalde verplichtingen vervuld heeft. Zoniet gaat de
voornoemde termijn in op de dag die volgt op die waarop de verzekerde* aan al zijn
contractuele verplichtingen heeft voldaan ;

2) behoudt de maatschappij* zich het recht voor voorafgaandelijk kopie van het
strafdossier te lichten. Het verzoek om toestemming er kennis van te nemen moet uiterlijk
binnen dertig dagen na de sluiting van de schatting of, bij ontstentenis ervan, van de
vaststelling van het bedrag van de schade geformuleerd worden. De eventuele betaling
moet geschieden binnen dertig dagen nadat de maatschappij* van de conclusies van
genoemd dossier kennis genomen heeft op voorwaarde dat de verzekerde* of de
begunstigde die om vergoeding vraagt, niet strafrechtelijk wordt vervolgd.

B. 1) De verzekerde* mag in geen geval afstand doen van de beschadigde goederen
aan de maatschappij*.

2) De schadevergoeding toegekend krachtens een verzekering voor rekening of in het
voordeel van een andere persoon dan de verzekeringnemer wordt betaald aan de
verzekeringnemer, die dan de betaling ervan doet aan deze persoon onder zijn eigen
verantwoordelijkheid en zonder dat er vanwege deze laatste enig verhaal mogelijk is op
de maatschappij*. De maatschappij* heeft evenwel het recht de verzekeringnemer te
vragen haar vooraf te bezorgen hetzij de door de voormelde persoon afgegeven
machtiging om te ontvangen, hetzij het bewijs van de betaling aan deze persoon. Elke
nietigheid, bezwaar, vermindering, schorsing of vervallenverklaring die aan de
verzekeringnemer kan worden betekend, kan ook tegen iedere andere persoon worden
ingeroepen.

C. Alle taksen en rechten en inzonderheid de belasting op de toegevoegde waarde
worden alleen door de maatschappij* ten laste genomen voor zover bewezen wordt dat
ze betaald is.

Artikel 12 - Recuperatie van de gestolen goederen
Indien gestolen voorwerpen teruggevonden worden, moet de verzekerde* onmiddellijk de
maatschappij* hiervan in kennis stellen.
Indien op dat ogenblik de schadevergoeding niet is betaald, is ze slechts verschuldigd
voor de eventuele stoffelijke schade aan de teruggezonden voorwerpen.
Indien de schadevergoeding is uitbetaald en het gaat om onlichamelijke waarden*, zoals
cheques, handelspapieren, effecten, betaalopdrachten, moet de verzekerde* de
vergoeding die erop betrekking heeft terugbetalen.
Gaat het om lichamelijke voorwerpen, dan heeft de verzekerde* de mogelijkheid, hetzij
ze over te laten aan de maatschappij*, hetzij ze terug in bezit te nemen mits het
terugbetalen van de uitbetaalde vergoeding, eventueel verminderd met de vergoeding die
betrekking heeft op de schade toegebracht aan die voorwerpen. Die mogelijkheid neemt
een einde vijfenveertig dagen nadat de maatschappij* van de recuperatie in kennis
gesteld is.
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Artikel 13 - Verhaal

A. De maatschappij* die de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk betaald heeft,
treedt, ten belope van het bedrag van die vergoeding, in alle rechten en vorderingen van
de vergoedingsgerechtigde. Uit kracht van het contract verleent de verzekeringnemer de
maatschappij* het recht om ten opzichte van de aansprakelijke alle bewarende
maatregelen te nemen.

De maatschappij* doet behalve in het geval van kwaadwilligheid echter afstand van alle
verhaal dat zij zou kunnen uitoefenen op :

1) de verzekeringnemer voor de diefstallen van goederen toebehorend aan andere
personen en voor de schade veroorzaakt aan deze goederen en gewaarborgd door
onderhavig contract ;

2) de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, de echtgenoot en de
aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, de bij hem inwonende personen, zijn
gasten en zijn personeel.

B. Iedere afstand van verhaal van de maatschappij* heeft slechts uitwerking voor zover
de aansprakelijke persoon niet daadwerkelijk is gedekt door een verzekering die zijn
aansprakelijkheid dekt.
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HOOFDSTUK III : PREMIE EN WETTELIJKE BELASTINGEN

Artikel 14 - Betaling van de premie

A. De premie is jaarlijks verschuldigd. Ze is vooruitbetaalbaar bij ontvangst van een
vervaldagbericht of bij aanbieding van een kwitantie. De commerciële premie mag alleen
met de taksen en bijdragen verhoogd worden die vastgesteld zijn of zullen worden
krachtens dit contract, alsook met de kosten van polis en bijvoegsels.
In de commerciële premie zijn de lasten voor eventuele gefractionneerde betaling
begrepen.

B. Onverminderd de bepaling van artikel 16 betreffende de betaling van de eerste
premie, geeft niet-betaling van de premie binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de dag
die volgt op een ingebrekestelling die bij deurwaardersexploot of bij een ter post
aangetekende brief aan de verzekeringnemer is bezorgd, aanleiding tot schorsing van de
dekking of opzegging van het contract.
Bovendien kan de maatschappij* die haar dekkingsverplichting geschorst heeft, het
contract later opzeggen ; indien ze zich deze mogelijkheid heeft voorbehouden in de
ingebrekestelling, heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van een termijn van
ten minste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.
Indien ze zich deze mogelijkheid niet heeft voorbehouden in de ingebrekestelling, zal de
opzegging gebeuren mits het betekenen van een nieuwe ingebrekestelling zoals
hierboven gezegd. De geschorste dekking gaat opnieuw in om nul uur van de dag die
volgt op de volledige betaling van de achterstallige premies, in voorkomend geval
vermeerderd met de interesten.
De maatschappij* behoudt zich eveneens het recht voor van de verzekeringnemer de
administratieve kosten van de ingebrekestelling te eisen.

Artikel 15 - Premieteruggave - Tariefaanpassing

A. In geval van gedeeltelijke of totale opzegging, opheffing of vermindering van de
verzekering, betaalt de maatschappij* het premiedeel betreffende de
verzekeringsperiode na de datum van ingang van de opzegging, opheffing of
vermindering van de verzekering terug aan de verzekeringnemer.

B. Indien de maatschappij haar tarief wijzigt, kan zij de gewijzigde premies toepassen
vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag, na de verzekeringnemer te hebben in kennis
gesteld, onverminderd het recht van deze laatste het contract op te zeggen
overeenkomstig artikel 18 B.
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HOOFDSTUK IV : DUUR

Artikel 16 - Totstandkoming van het contract - Aanvang

Het contract komt tot stand vanaf de ondertekening door de partijen. De
verzekeringnemers, ondertekenaars van één en hetzelfde contract, zijn hoofdelijk en
ondeelbaar gebonden.
Het vangt aan op de dag in de bijzondere voorwaarden vermeld, evenwel ten vroegste na
betaling van de eerste premie, behalve indien een voorlopige dekking werd opgegeven.

Artikel 17 - Duur van de verzekering

De duur van het contract is vastgesteld in de bijzondere voorwaarden, zonder één jaar te
mogen overschrijden. Tenzij anders bedongen is, wordt het contract op de eindvervaldag
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar. Elke partij kan zich hier
tegen verzetten ten minste drie maanden voor het einde van het contract. Het uur van de
inwerkingtreding en beëindiging van de verzekering wordt volgens overeenkomst op nul
uur vastgesteld.

Artikel 18 - Opzegging

A. De maatschappij* mag het contract opzeggen :

1) in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 14 ;

2) in de bij artikel 6 betreffende de beschrijving en de wijziging van het risico beoogde
gevallen, overeenkomstig de bepalingen van dat artikel ;

3) na elke schadeaangifte, maar uiterlijk één maand na de betaling of weigering van
betaling van de vergoeding ;

4) in geval van faillissement van de verzekeringnemer, maar uiterlijk drie maanden na de
faillietverklaring ;

5) in geval van overlijden van de verzekeringnemer overeenkomstig artikel 19.

In de gevallen 2) tot 5), treedt de opzegging in werking na het verstrijken van een termijn
van één maand vanaf de dag die volgt op de kennisgeving van de opzegging.

B. De verzekeringnemer mag het contract opzeggen :

1) in geval van gedeeltelijke opzegging van het contract door de maatschappij* met
inwerkingtreding op de dag dat de gedeeltelijke opzegging zelf uitwerking heeft ;

2) in geval het contract in overeenstemming gebracht wordt met de premievoeten,
clausules en voorwaarden van het van kracht zijnde tarief (artikel 15 B), met uitwerking
op de jaarlijkse vervaldag van de premie die volgt op de kennisgeving ;

3) na elke aangegeven schade, maar uiterlijk één maand na de betaling of weigering van
betaling van de vergoeding, met uitwerking bij het verstrijken van de termijn van één
maand vanaf de dag die volgt op de kennisgeving ervan ;

4) in geval van vermindering van het risico overeenkomstig artikel 6. B. 5.

C. In geval van faillissement van de verzekeringnemer, mag de curator het contract
opzeggen binnen drie maanden die volgen op de faillietverklaring, met uitwerking bij het
verstrijken van een termijn van een maand vanaf de dag die volgt op de kennisgeving
van de opzegging.
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Artikel 19 - Overdracht van de verzekerde goederen

A. In geval van overgang van het verzekerde belang, ten gevolge van het overlijden van
de verzekeringnemer, gaan de rechten en verplichtingen van het verzekeringscontract
over op de nieuwe houder van dat belang.

In geval van onverdeeldheid blijven de medeëigenaars hoofdelijk en ondeelbaar
gebonden tot de uitvoering van het contract. Na uit onverdeeldheid te zijn getreden, en
op voorwaarde dat de maatschappij* daarvan kennis is gegeven, valt de uitvoering van
het contract uitsluitend ten laste van de erfgenaam die de enige eigenaar van het
verzekeringsbelang wordt.

De nieuwe houders van het verzekerde belang en de maatschappij* kunnen evenwel
kennis geven van de opzegging van het contract, de eerste binnen drie maanden en
veertig dagen na het overlijden, de tweede binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag
waarop zij kennis heeft gekregen van het overlijden.

B. In geval van overdracht onder levenden van een verzekerd goed, neemt de
verzekering van rechtswege een einde, zodra de verzekeringnemer het overgedragen
goed niet meer in zijn bezit heeft.
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HOOFDSTUK V : DIVERSE BESCHIKKINGEN

Artikel 20 - Woonplaats - Briefwisseling - Kennisgevingen
A. De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen, te weten voor de
maatschappij* in haar zetel in België en voor de verzekeringnemer op het in het contract
aangeduide adres of op het achteraf aan de maatschappij* bekendgemaakte adres.
Voor de benoeming nochtans door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
van de schatters of scheidsrechters waarvan sprake in artikel 9 kiest de
verzekeringnemer, met woonplaats in het buitenland, zijn woonplaats op de ligging van
het risico waarvan de verzekering aanleiding tot betwisting heeft gegeven.

Elke kennisgeving geschiedt geldig op deze adressen, zelfs ten opzichte van erfgenamen
of rechtverkrijgenden van de verzekeringnemer zolang ze geen adresverandering aan de
maatschappij* hebben bekendgemaakt.

Is er méér dan één verzekeringnemer dan geldt voor allen elke mededeling van de
maatschappij* om één van hen.

B. Behoudens het geval bedoeld in artikel 14 B, gebeurt elke kennisgeving hetzij bij
middel van een aangetekende brief, hetzij door afgifte van een brief aan de
geadresseerde tegen ontvangstbewijs, hetzij bij exploot van een gerechtsdeurwaarder.

Artikel 21 - Collectief contract
A. Wanneer verschillende maatschappijen* partijen zijn in dit contract, wordt een
leidende maatschappij aangewezen in de bijzondere voorwaarden ; bij ontstentenis
hiervan treedt de eerste in de lijst van medeverzekeraars genoemde maatschappij op als
leidende maatschappij.

B. 1. De verzekering wordt door elke maatschappij* voor haar aandeel en zonder
hoofdelijkheid gesloten, volgens dezelfde clausules en voorwaarden als die welke gelden
tussen de leidende maatschappij en de verzekeringnemer.

2. De buitenlandse medeverzekeraars kiezen woonplaats in hun zetel in België of, bij
ontstentenis daarvan, op het adres dat zij in het contract vermelden. Zij erkennen de
bevoegdheid van de Belgische rechtsmachten.

C. 1. Het contract wordt ondertekend door alle betrokken partijen en wordt in twee
exemplaren opgemaakt, waarvan het ene bestemd is voor de verzekeringnemer en het
andere voor de leidende maatschappij, die houdster is van het exemplaar dat de titel van
de medeverzekeraars vertegenwoordigt.

2. De leidende maatschappij overhandigt een afschrift van het contract aan elk van de
medeverzekeraars die alleen reeds door de ondertekening hiervan erkennen het
ontvangen te hebben.

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

4. De leidende maatschappij ontvangt van de andere medeverzekeraars volmacht om
alle bijvoegsels te ondertekenen en om de verzekeringnemer de wijzigingen in het
contract voor te stellen in het kader van de toepassing van artikel 6. De
verzekeringnemer ziet ervan af de ondertekening van de bijvoegsels door de andere
medeverzekeraars te eisen.
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5. De leidende maatschappij ontvangt het bericht van schadegeval. Zij doet het nodige
om de schadegevallen te regelen en kiest met dat doel de expert van de
maatschappijen*, onverminderd evenwel het recht van elke medeverzekeraar om de
schatting door één door hem gekozen lasthebber te laten volgen.

D. De leidende maatschappij moet zo spoedig mogelijk iedere opzegging of wijziging van
haar aandeel aan de andere medeverzekeraars meedelen. Die medeverzekeraars
moeten hetzelfde doen tegenover de leidende maatschappij.

Artikel 22 - Rangorde van de voorwaarden

De eventuele aanvullende voorwaarden en aanvullende clausules worden toegepast voor
zover er in de bijzondere voorwaarden van het contract gewag van wordt gemaakt.
Ze vullen de algemene voorwaarden aan en heffen ze op voor zover ze er strijdig mee
zijn.
Hetzelfde geldt voor de bijzondere voorwaarden ten aanzien van de algemene
voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en de aanvullende clausules.

Artikel 23 - Wetgeving en controle

A. Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract.

B. Onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer tegen de maatschappij een
gerechtelijke procedure aan te spannen, kan elke klacht over het contract aan de
Controledienst voor de Verzekeringen, Kortenberglaan 61 te B-1000 Brussel, gericht
worden.
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Artikel 24 - Algemene begripsomschrijvingen

De woorden en uitdrukkingen die in deze algemene voorwaarden door een sterretje
worden aangeduid, hebben dezelfde betekenis en dezelfde draagwijdte wanneer ze op
elke andere plaats van het contract worden gebruikt.

BEDREIGING

Elke morele dwang, uitgeoefend in de lokalen die de verzekerde goederen herbergen, bij
middel van een wapen en het leven of de fysieke integriteit van de verzekerde* of van
een persoon die gemachtigd is zich in de lokalen te bevinden in onmiddellijk gevaar
brengend.

DAGWAARDE

Beurs-, markt- of vervangingswaarde

INBOEDEL

De roerende goederen voor privé-gebruik waarvan de verzekeringnemer eigenaar is of
die hem zijn toevertrouwd, met uitsluiting van :
- motorrijtuigen ;
- waarden* en edelstenen of niet-ingezette echte parels.

INHOUD

Het geheel van de rubrieken* inboedel*, koopwaar* en materieel*.

KOOPWAAR

De voorraden, grondstoffen, waren, producten in het fabricagestadium, afgewerkte
producten, verpakkingen, afvalstoffen met betrekking tot de uitoefening van het beroep
van de verzekeringnemer en waarvan hij eigenaar is of die hem zijn toevertrouwd.

MAATSCHAPPIJ

De verzekeringsonderneming waarbij het contract afgesloten wordt en die te dien einde in
de bijzondere voorwaarden wordt aangeduid.

MATERIEEL

De roerende bedrijfsgoederen waarvan de verzekeringnemer eigenaar is of die hem zijn
toevertrouwd, onder meer gereedschap, ongeacht welke nijverheids- of
handelsinstallaties, archiefstukken, documenten, handelsboeken, plans, modellen en
informatiedragers, maar met uitsluiting van koopwaar* en in België of in het buitenland
ingeschreven motorrijtuigen.

NIEUWWAARDE

Kostprijs van de wederopbouw in nieuwe staat van het gebouw - met inbegrip van de
honoraria van de architecten - of van de wedersamenstelling in nieuwe staat van de
inboedel*.
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REDDINGSKOSTEN

De kosten die voortvloeien uit :

1) de maatregelen die de maatschappij* heeft gevraagd om de gevolgen van het
schadegeval te voorkomen of te beperken ;

2) de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij
nakend gevaar een schadegeval te voorkomen of, zodra het schadegeval ontstaat, om
de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, mits :

- het om dringende maatregelen gaat die de verzekerde onverwijld moet nemen, zonder
de maatschappij te kunnen verwittigen en haar voorafgaande toestemming te krijgen,
omdat anders haar belangen geschaad zouden worden ;
- bij nakend gevaar en bij gebrek aan die maatregelen op korte termijn ongetwijfeld een
schadegeval zou ontstaan.

RUBRIEK

Elk van de volgende posten waarvoor in de bijzondere voorwaarden een afzonderlijk
verzekerd bedrag bepaald is : koopwaar*, materieel*, inboedel*, plans, modellen en
informatiedragers, waarden*.

SLIJTAGE

Waardevermindering naargelang van de ouderdom en het gebruik van het goed, de
frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan.

VERKOOPWAARDE

Prijs van een goed die de verzekerde* normaal zou krijgen als hij het te koop zou
aanbieden op de nationale markt.

VERZEKERDE

- de verzekeringnemer,
- de bij hem inwonende personen,
- hun personeel bij de uitoefening van hun functie,
- de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer bij het uitoefenen van hun
functie,
- elke andere persoon die als verzekerde in het verzekeringscontract wordt aangeduid.

WAARDEN

Muntstukken, staven edelmetaal, bankbiljetten, postzegels en fiskale zegels, cheques
(namelijk de chequeformulieren die de door de wet vereiste aanduidingen hebben en in
het bijzonder de vermelding van de te betalen som en de handtekening van degene die
de cheque uitgeeft), cognossementen, handelseffecten, titels van obligaties en aandelen,
post- of telegraafmandaten of gelijkaardige andere waardedocumenten.

WERKELIJKE WAARDE

Nieuwwaarde* onder aftrek van de slijtage*.
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