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BIJZONDERE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing met voorrang 
op de Algemene Voorwaarden en duiden aan welke uitgave 
van de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
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Inhoud
Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de 
diverse uitvoeringsbesluiten. De dwingende bepalingen van deze wet zijn van toepassing. De andere bepalingen gelden 
eveneens behalve wanneer ervan wordt afgeweken in de Algemene of in de Bijzondere Voorwaarden.
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Doel en begripsomschrijvingen

Art. 1 - Doel

Binnen de bepalingen en waarborgen van de polis verbindt Baloise Insurance zich ertoe door uitbetaling van een vergoeding 
tijdens de schadeloosstellingstermijn de verzekerde onderneming in de financiële situatie te brengen waarin ze zich zou hebben 
bevonden zonder dat een schadegeval te wijten aan een verzekerd gevaar zich in het aangeduide risico had voorgedaan.

Art. 2 - Voorwerp

In de polis kunnen volgende waarborgen verzekerd worden, mits vermeld in de Bijzondere Voorwaarden:

a. exploitatieresultaat en vaste kosten;

b. lonen;

c. sociale verplichtingen;

d. aanvullende waarborgen.

Art. 3 - Begripsomschrijvingen

Voor deze verzekering gelden volgende begripsomschrijvingen:

A. Exploitatieresultaat

Het verschil tussen enerzijds de omzet, vermeerderd met de waarde van eventuele toename van de voorraden afgewerkte en 
halfafgewerkte producten, of verminderd met de waarde van de afname ervan, en anderzijds de kosten die gemaakt worden 
om die omzet te bereiken.

Deze kosten omvatten zowel de variabele als de vaste kosten en de lonen.

B. Schadeloosstellingstermijn

De schadeloosstellingstermijn is de termijn die de verzekerde voorzien heeft om na schadegeval het omzetcijfer op  
zijn normale peil te brengen. Tijdens deze periode wordt de door verzekerde opgelopen bedrijfsschade vergoed door  
Baloise Insurance. De periode vangt aan de dag van het schadegeval en is beperkt tot een maximumduur overeen- 
gekomen in de Bijzondere Voorwaarden.

Indien de Bijzondere Voorwaarden een wachttijd voorzien, begint de schadeloosstellingstermijn slechts na afloop van deze 
wachttijd en is zij beperkt tot de maximale duur berekend vanaf de dag van het schadegeval.

C. Vaste kosten

De kosten die niet fluctueren met de omzet en de productie, met inbegrip van de afschrijvingen en met uitsluiting van de 
lonen. Zij blijven normaal op de onderneming drukken niettegenstaande de verminderde bedrijfsactiviteit.

D. Variabele kosten

De kosten die evenredig wijzigen met de bedrijfsactiviteit. Zij omvatten de kostprijs, zonder BTW, van de verbruikte grondstof-
fen en ook de kosten vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, met uitsluiting van de lonen.

E. Omzet

Het totaal van de verkopen en de dienstverleningen aan klanten, exclusief BTW en omzetbelasting en verminderd met  
de toegestane kortingen, die de gebruikelijke activiteit van de onderneming uitmaken.

– Jaarlijkse omzet:
 de omzet die verwezenlijkt zou zijn gedurende de 12 maanden volgend op de dag van het schadegeval, indien dit zich 

niet had voorgedaan.

– Daling van de omzet:
 de vermindering van het omzetcijfer tijdens de schadeloosstellingstermijn uitsluitend te wijten aan het schadegeval  

in het aangeduide risico.

 Deze daling is het verschil tussen de omzet die verwezenlijkt zou zijn zonder schadegeval en die daadwerkelijk verwezenlijkt 
is. Indien de omzet of een gedeelte ervan tijdens de schadeloosstellingstermijn op een andere plaats wordt gerealiseerd, 
wordt deze opgenomen in de omzet van de periode.
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F. Supplementaire kosten

De kosten gemaakt om de daling van de omzet als gevolg van het schadegeval te beperken.

Ze zijn toegelaten binnen de door Baloise Insurance of haar expert bepaalde grenzen en tijdens de schadeloosstellings- 
termijn.

Deze supplementaire kosten mogen de totale vergoeding betreffende de waarborgen op geen hoger bedrag brengen dan het 
bedrag dat bereikt zou zijn indien deze supplementaire kosten niet werden gemaakt.

G. Lonen

De bezoldigingen met inbegrip van de patronale bijdragen RSZ, uitbetaald aan alle werklieden die volgens hun arbeidsover-
eenkomst geen bedienden zijn.

H. Sociale verplichtingen

Alle wettelijke en buitenwettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de sociale wetgeving door de ondernemer verschuldigd.

– Gewaarborgd weekloon:
 het wettelijk verplichte bedrag door de werkgever verschuldigd wanneer werknemers technisch werkloos worden als 

gevolg van een verminderde bedrijfsactiviteit te wijten aan een verzekerd gevaar.

– Opzeggingsvergoeding:
 vergoeding voor werknemers die ontslagen worden als rechtstreeks gevolg van een verminderde bedrijfsactiviteit te wijten 

aan een verzekerd gevaar.

– Uitkeringen voor collectief ontslag of sluiting van de onderneming:
 uitkeringen door de werkgever verschuldigd aan de werknemers indien het ontslag of de sluiting het onvermijdelijke gevolg 

is van een verzekerd gevaar.

I. Aangeduid verzekerd risico

Het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde risico waar het schadegeval zich kan voordoen.

J. Verzekerde gevaren

Behoudens uitbreidingen in de Bijzondere Voorwaarden worden volgende gevaren gewaarborgd:

– brand;

– blikseminslag:
 het materieel vastgestelde rechtstreekse inslaan van de bliksem op de verzekerde goederen of op de gebouwen die de 

verzekerde goederen inhouden;

– ontploffing en implosie:
 een plotselinge en hevige uiting van krachten te wijten aan de uitzetting van gassen of dampen, ongeacht of die gassen 

en dampen reeds tevoren aanwezig waren of gelijktijdig ontwikkeld werden.

 Een ‘implosie’, d.w.z. een plotselinge en hevige uiting van krachten te wijten aan het binnendringen van gassen, dampen 
of vloeistoffen in gelijk welke toestellen en recipiënten, met inbegrip van buizen en leidingen maar met uitzondering van 
de implosie van de kathodestraalbuizen, wordt, in de zin van deze polis, eveneens als een ontploffing beschouwd.

 De hierboven bepaalde uitingen die gebeuren in toestellen of recipiënten worden nochtans enkel als ontploffing  
beschouwd wanneer de wanden ervan een zodanige breuk ondergaan hebben dat, door de uitzetting of het binnendringen 
van gassen, dampen of vloeistoffen, een plotseling evenwicht van de spanningen binnen en buiten ontstaat.

 Dit zijn namelijk geen ontploffingen: de water- of andere vloeistofstoten, de hydraulische terugslagen, de breuken te  
wijten aan de uitzetting van het water veroorzaakt door de warmte of door de vorst, de breuken door middelpuntvliedende 
kracht of andere uitwerkingen van mechanische krachten, de schokgolven te wijten aan de snelheid van vliegtuigen of 
van gelijk welke toestellen of veroorzaakt door niet door de polis gedekte ontploffingen;

– neerstorten of aanraking van luchtvaartuigen:
 aanraking van lucht- of ruimtevaartuigen of delen ervan, door voorwerpen die eraf of eruit vallen evenals door andere 

goederen die bij die gelegenheid geprojecteerd of omvergeworpen worden.

K. Veiligheidsmarge 30 %

– Indien in de Bijzondere Voorwaarden de toepassing van de veiligheidsmarge is voorzien, worden de waarborgen A en B 
uitgebreid ten belope van maximaal 130 % van het verzekerde bedrag.

– De verzekerde moet, binnen 6 maanden na het verstrijken van ieder boekjaar, aan Baloise Insurance het exploitatie-
resultaat, de vaste kosten en, indien afzonderlijk verzekerd, het loonbedrag meedelen zoals vermeld in de resultaten-
rekening van de onderneming.

– Indien het zo opgegeven bedrag hoger of lager ligt dan het verzekerde bedrag, wordt de premie aangepast met een maxi-
mum van 30 % in meerdering of van 30 % in mindering.

– Bijgevolg wordt het evenredigheidsbeginsel toegepast door 130 % van de verzekerde bedragen te vergelijken met de 
overeenkomstige te verzekeren bedragen.
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– Bij gebrek aan verklaring binnen 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar, zal de premie automatisch worden aan-
gepast op basis van 130 % van het verzekerde bedrag.

– Baloise Insurance behoudt zich te allen tijde het recht voor om de juistheid van het opgegeven bedrag na te gaan,  
o.a. door nazicht van de boekhouding.

– Vanaf de inwerkingtreding van een andere polis bij een andere verzekeraar wordt de toepassing van de veiligheidsmarge 
opgeheven.

Art. 4 - Verzekerde bedragen

a. De verzekerde bedragen van iedere waarborg van de polis worden door de verzekerde op eigen verantwoordelijkheid 
vastgesteld.

 Zij vormen de grens van de verbintenissen van Baloise Insurance in geval van schade onder voorbehoud van de veilig-
heidsmarge indien de toepassing ervan is voorzien in de Bijzondere Voorwaarden.

b. De verzekerde mag op ieder ogenblik de aanpassing van de verzekerde bedragen aanvragen om ze te doen overeenkomen 
met de werkelijkheid.

 De verzekerde die de verzekerde bedragen heeft verminderd of de volledige of gedeeltelijke vernietiging ervan verkregen 
heeft, verbindt zich ertoe geen andere verzekering met hetzelfde voorwerp en over dezelfde exploitatie aan te gaan bij 
een andere verzekeraar, alvorens de verminderde of vernietigde verzekerde bedragen te hebben hersteld op de hoogstlig-
gende voorgaande cijfers.

Waarborg A: Exploitatieresultaat en vaste kosten

Art. 5 - Dekking

Baloise Insurance verbindt zich tot het vergoeden van het niet-bereikte exploitatieresultaat en de vaste kosten als gevolg van 
een verminderde bedrijfsactiviteit en dit tijdens de in de polis bedongen schadeloosstellingstermijn.

Mits akkoord van Baloise Insurance of haar expert mag de verzekerde binnen hierboven vermelde grenzen tijdens de schade-
loosstellingstermijn supplementaire kosten maken. Deze worden eveneens door Baloise Insurance vergoed.

Art. 6 - Verzekerde bedragen

Het te verzekeren jaarlijkse bedrag is gelijk aan het verschil tussen enerzijds de jaarlijkse omzet vermeerderd met de waarde 
van de eventuele stijging van de voorraden aan afgewerkte en halfafgewerkte producten of verminderd met de waarde van 
de eventuele daling ervan, en anderzijds de variabele kosten en de lonen tijdens het boekhoudkundige jaar.

Art. 7 - Vergoeding in geval van schade

De vergoeding wordt als volgt berekend:

a. op de daling van de omzet wordt het percentage toegepast dat de verhouding weergeeft tussen het te verzekeren jaarlijkse 
bedrag en de jaarlijkse omzet eventueel aangepast met de voorraadwijzigingen;

b. van dit bedrag worden de tijdens de schadeloosstellingstermijn niet-gemaakte vaste kosten afgetrokken;

c. bij dit resultaat wordt het bedrag van de supplementaire kosten gevoegd, die de verzekerde mits toestemming van Baloise 
Insurance mocht maken om de omzetdaling te verminderen, en dit tijdens de schadeloosstellingstermijn.

 Deze supplementaire kosten mogen de totale vergoeding voor de waarborg Exploitatieresultaat op geen hoger bedrag 
brengen dan het bedrag dat bereikt zou zijn indien deze supplementaire kosten niet werden gemaakt;

d. de vergoeding wordt verhoudingsgewijs verminderd indien het verzekerde jaarlijkse bedrag kleiner is dan het te ver-
zekeren jaarlijkse bedrag.

Waarborg B: Lonen

Art. 8 - Dekking

De waarborg omvat de uitkering van de lonen die de verzekerde onderneming moet betalen ondanks de verminderde bedrijfs-
activiteit.

Art. 9 - Verzekerde bedragen

A. Te verzekeren jaarlijkse lonen

De totale som aan lonen uitbetaald door de onderneming om de omzet te realiseren gedurende de 12 maanden volgend op 
het schadegeval, indien dit zich niet zou hebben voorgedaan.

B. Loonratio

De loonratio is een percentage dat de verhouding weergeeft tussen de jaarlijkse lonen en de jaarlijkse omzet.
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Art. 10 - Modaliteiten

A. Enkele Basisformule

De lonen worden verzekerd tijdens de schadeloosstellingstermijn die in de Bijzondere Voorwaarden is overeengekomen.  
Deze termijn kan korter zijn dan voorzien onder waarborg A.

B. Dubbele Basisformule

2 verschillende schadeloosstellingstermijnen worden voorzien:

– de beginperiode:
 de duur van deze periode wordt nader bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Zij begint op de dag van het schadegeval 

mits inachtneming van een eventuele wachttijd. Tijdens deze periode worden de lonen 100 % verzekerd;

– de rest van de schadeloosstellingstermijn:
 tijdens deze periode worden de lonen gewaarborgd ten belope van een percentage bepaald in de Bijzondere Voorwaarden;

– optiemogelijkheid:
 indien ze voorzien is in de Bijzondere Voorwaarden kan de optiemogelijkheid, op verzoek van de verzekerde ingediend 

vóór het einde van de beginperiode, verlengd worden tot het aantal weken vermeld in de Bijzondere Voorwaarden;

– waarborgoverdracht:
 wanneer de verzekerde onderneming het geheel van haar personeel niet in dienst houdt tijdens de beginperiode, zullen 

de zo bespaarde sommen gevoegd worden bij de waarborg waarover de verzekerde gedurende de rest van de schadeloos-
stellingstermijn beschikt.

Art. 11 - Vergoeding in geval van schade

a. Tijdens de schadeloosstellingstermijn van de lonen verzekerd op enkele basis en tijdens de beginperiode indien de lonen 
op dubbele basis verzekerd zijn, wordt de schadevergoeding voor de lonen berekend door de loonratio toe te passen op 
de omzetdaling in deze perioden.

b. Indien de lonen op dubbele basis verzekerd zijn, wordt de loonratio toegepast op de omzetdaling tijdens de rest van de 
schadeloosstellingstermijn. Voor deze periode zal de schadevergoeding voor de lonen in geen geval hoger zijn dan de 
schadevergoeding die verkregen wordt door toepassing van het in de Bijzondere Voorwaarden voorziene percentage van 
de loonratio op de omzetdaling in deze periode.

 In geval van optie zal de vergoeding tijdens de rest van de schadeloosstellingstermijn beperkt worden tot de sommen 
die in a. tijdens de zo verlengde beginperiode bespaard werden.

c. Het verkregen resultaat wordt vermeerderd met het bedrag van de supplementaire kosten toegelaten door Baloise Insurance  
of haar expert, dat nog niet ten laste is genomen onder waarborg A.

 Deze supplementaire kosten mogen de totale vergoeding, voor de waarborg Lonen, op geen hoger bedrag brengen dan 
het bedrag dat bereikt zou zijn indien deze supplementaire kosten niet werden gemaakt.

d. De vergoeding wordt verhoudingsgewijs verminderd indien het verzekerde jaarlijkse loonbedrag kleiner is dan het te 
verzekeren jaarlijkse loonbedrag.

Waarborg C: Sociale verplichtingen

Art. 12 - Dekking

Baloise Insurance zal de verzekerde schadeloosstellen wanneer volgende kosten zich voordoen als gevolg van een verzekerd 
gevaar, mits deze waarborgen in afzonderlijk verzekerde bedragen voorzien zijn in de Bijzondere Voorwaarden.

A. Gewaarborgd weekloon

Krachtens de sociale wetgeving op de arbeidsovereenkomsten van werknemers is een weekloon van hoogstens 7 dagen 
verschuldigd aan werknemers die als gevolg van een technisch ongeval op het aangeduide verzekerde risico hun activiteit 
hebben moeten stopzetten.

Het verzekerde bedrag mag niet volgens een andere modaliteit gedekt zijn.

Deze dekking is slechts verworven in de mate dat het gewaarborgde weekloon niet reeds vergoed werd door de waarborg B.

B. Opzeggingsvergoeding

Krachtens de sociale wetgeving op de arbeidsovereenkomsten van werknemers is een opzeggingsvergoeding verschuldigd 
aan de werknemers wanneer hun ontslag het rechtstreeks gevolg is van een gedekt schadegeval.

Het te verzekeren bedrag moet overeenstemmen met de opzeggingstermijn die van toepassing is en kan niet gedekt worden 
onder een andere waarborg.
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C. Uitkeringen voor collectief ontslag of sluiting van de onderneming

Krachtens de wetgeving in kwestie is de verzekerde onderneming uitkeringen verschuldigd aan de werknemers indien hun 
ontslag het rechtstreekse gevolg is van een gedekt schadegeval.

Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de vergoeding die de verzekerde onderneming zou moeten uitbetalen aan 
haar werknemers.

Art. 13 - Evenredigheidsbeginsel

De vergoeding voor de waarborgen uit art. 12 wordt verhoudingsgewijs verminderd indien het verzekerde bedrag kleiner is 
dan het te verzekeren bedrag.

Waarborg D: Aanvullende waarborgen

Art. 14 - Dekking

Mits vermelding in de Bijzondere Voorwaarden wordt de verzekering uitgebreid tot de volgende waarborgen:

A. Ereloon van de bedrijfsrevisor/accountant

Baloise Insurance waarborgt ten belope van het aangeduide bedrag de terugbetaling van de als normaal beschouwde erelonen 
die de verzekerde aan de bedrijfsrevisor of accountant betaald heeft voor het afleveren en staven van de boekhoudkundige 
gegevens.

Deze waarborg wordt verleend zonder toepassing van het evenredigheidsbeginsel.

B. Ereloon en kosten van de expert

Baloise Insurance waarborgt ten belope van het aangeduide bedrag de terugbetaling van de als normaal beschouwde ere-
lonen van de expert die ten laste van de verzekerde vallen. De vergoeding mag niet meer bedragen dan 5 % van de totale 
schadevergoeding uitgekeerd onder de waarborgen A en B. Deze waarborg wordt verleend zonder toepassing van het even-
redigheidsbeginsel.

C. Boeten en schadevergoedingen

Baloise Insurance waarborgt ten belope van het aangeduide bedrag de terugbetaling van de contractueel vastgestelde ver-
goedingen als gevolg van niet- of laattijdige uitvoering van de contractuele verplichtingen door de verzekerde. Zij moeten het 
rechtstreekse gevolg zijn van een gedekt schadegeval. Deze waarborg wordt verleend zonder toepassing van het evenredig-
heidsbeginsel.

D. Documenten, modellen en informatiedragers

Baloise Insurance waarborgt ten belope van het aangeduide bedrag de terugbetaling van de kosten van de immateriële 
wedersamenstelling, en ook de opzoekings- en studiekosten als gevolg van schade, beschadigingen en/of verlies van docu-
menten, modellen, plans, archief en informatiedragers. De terugbetaling wordt beperkt tot de kosten gemaakt in België.

De materiële wedersamenstellingskosten zijn niet begrepen onder deze waarborg. Deze waarborg wordt verleend zonder 
toepassing van het evenredigheidsbeginsel.

E. Tekortkomingen van leveranciers en onderaannemers

Baloise Insurance waarborgt de terugbetaling van de verliezen wegens contractuele tekortkomingen van leveranciers en 
onderaannemers als gevolg van het optreden van een verzekerd gevaar in hun bedrijfszetel in België, vermeld in de Bijzon-
dere Voorwaarden. De vergoeding gebeurt in uitbreiding van de waarborgen A, B en/of C en is beperkt tot het percentage 
van afhankelijkheid ten opzichte van iedere leverancier of onderaannemer zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.  
Het evenredigheidsbeginsel zoals bepaald onder de waarborgen A, B en C blijft van toepassing.

F. Toegangsverbod en afsluiting van straten

Baloise Insurance waarborgt de verliezen geleden als gevolg van volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid tot het aange-
duide risico wegens door de bevoegde overheid bevolen maatregelen tot straat- of galerijversperring naar aanleiding van een 
verzekerd gevaar buiten het aangeduide verzekerde risico. De schaderegeling gebeurt volgens de modaliteiten zoals bepaald 
onder de waarborgen A, B en/of C.
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Algemene bepalingen

Art. 15 - Verklaringen

De polis is opgesteld en de verzekerde bedragen zijn bepaald volgens de inlichtingen verstrekt door de verzekerde, die voor 
hun nauwkeurigheid instaat.

De verzekerde moet Baloise Insurance binnen 60 dagen inlichten over alle wijzigingen aangebracht aan het risico en de premie- 
verhogingen betalen die eruit zouden voortvloeien.

Indien het risico verzwaart en hij Baloise Insurance niet inlicht, zal na die periode van 60 dagen de vergoeding slechts toe-
gekend worden naar verhouding van de betaalde premie en de verschuldigde premie. Deze regeling geldt enkel voor zover 
de premievoet voor het verzwaarde risico niet meer bedraagt dan het dubbele van de laatst toegepaste.

Bedraagt de premievoet voor het verzwaarde risico meer dan het dubbele, dan is de verzekering geschorst.

De verzekerde is verplicht, zowel bij onderschrijving van als tijdens de duur van de polis, aan Baloise Insurance zo spoedig 
mogelijk de naam op te geven van elke andere verzekeraar bij wie verzekeringen met hetzelfde voorwerp werden onderschreven.

Art. 16 - Aanvang van de waarborg

De waarborg van de polis begint op de in de Bijzondere Voorwaarden aangeduide datum, na ondertekening door de verzekering-
nemer, op voorwaarde dat de eerste premie werd betaald. Zo niet, begint de waarborg vanaf de dag die volgt op deze betaling.

Art. 17 - Duur

De polis is gesloten voor de in de Bijzondere Voorwaarden aangegeven duur. Indien hij onderschreven is voor een termijn van 
een jaar of meer wordt hij van rechtswege vernieuwd, voor termijnen gelijk aan de eerste, gedeelten van een jaar uitgesloten, 
behoudens opzegging per aangetekend schrijven, gepost ten minste 3 maanden vóór de eindvervaldag van de lopende ter-
mijn. Het uur van aanvang van de verzekering is bij overeenkomst op 0 uur vastgesteld. Het uur van de beëindiging is 24 uur.

Art. 18 - Premie

De premie is een jaarpremie en moet vooruitbetaald worden bij ontvangst van het vervaldagbericht of op voorlegging van de 
kwitantie uitgaande van de directie van Baloise Insurance.

De premie wordt verhoogd met de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten, de polis- en bijaktekosten en met de aan de 
verzekeringnemer opgelegde parafiscale bijdragen.

Indien de verzekeringnemer nalaat de premie op de vervaldag te betalen, stuurt Baloise Insurance hem aangetekend een 
waarschuwing waarin hem 15 dagen worden verleend, te rekenen van de verzending van het bericht, om aan zijn verplich-
tingen te voldoen.

Bij verzuim van betaling in die periode is de verzekeringsdekking van rechtswege geschorst ten overstaan van de verzekerde, 
vanaf de vervaldag van de premie, om pas opnieuw van kracht te worden op de dag volgend op de integrale betaling van 
premie, polis- en bijaktekosten, lasten, bijdragen en inningskosten.

Baloise Insurance is niet verplicht de aangetekende waarschuwing te herhalen voor premies die vervallen tijdens de schorsings-
periode. Het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op de schorsingsperiode blijft aan Baloise Insurance verschuldigd 
als verwijlsvergoeding.

Baloise Insurance is gerechtigd, wanneer zij haar tarief verhoogt, de bij deze polis bepaalde premie vanaf de volgende jaar-
lijkse vervaldag te wijzigen.

De verzekerde kan eventueel, binnen 30 dagen na de kennisgeving van de verhoging, de verzekering opzeggen van de waar-
borg waarop de verhoging betrekking heeft.

Hierdoor houdt de polis op, wat die waarborg betreft, gevolg te hebben tegenover de verzekerde, ten vroegste op de volgende 
jaarlijkse vervaldag, op voorwaarde dat een termijn van ten minste 3 maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving van de 
premieverhoging, deze vervaldag voorafgaat.

Is dit niet het geval, dan heeft de polis, na de jaarlijkse vervaldag, verder gevolg gedurende de tijd die vereist is om de termijn 
van 3 maanden te voltooien.

In geval van opzegging na schadegeval, opheffing of vermindering van de verzekering betaalt Baloise Insurance de premie 
terug die betrekking heeft op de niet-gelopen verzekeringstermijn.



00
96

-0
72

4B
00

00
.0

4-
15

10
20

02

Bedrijfsschade
Algemene Voorwaarden

9

Art. 19 - Rechtsmacht

Alle geschillen in verband met deze polis, met uitzondering van die betreffende de expertise, behoren uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Art. 20 - Meerdere verzekeringnemers

De verzekerden, ondertekenaars van een polis, zijn hoofdelijk en ondeelbaar verbonden. Iedere mededeling van  
Baloise Insurance aan een van hen is geldig ten opzichte van allen.

Art. 21 - Domiciliëring

Mededelingen voor Baloise Insurance moeten worden gericht aan een van haar zetels in België, mededelingen voor de ver-
zekeringnemer aan zijn laatst aan Baloise Insurance gemelde adres.

Art. 22 - Schadegevallen

a. Verplichtingen bij een schadegeval

 De verzekerde is verplicht:

– Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag waarop hij er kennis van heeft, de schade, haar omstan-
digheden en haar gekende of vermoede oorzaken, en ook iedere samenloop van verzekeringen mee te delen.

 Elke aangifte die niet binnen 30 dagen na de dag van het schadegeval wordt gedaan, kan niet meer in aanmerking 
genomen worden;

– bij een verzekerd schadegeval alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten binnen 48 uur na hun betekening aan 
Baloise Insurance over te maken, op de rechtszittingen te verschijnen, en de door Baloise Insurance gevraagde 
rechtsplegingshandelingen uit te voeren.

 Baloise Insurance behoudt zich slechts de leiding voor in alle onderhandelingen met derden en in het burgerlijk 
geding indien er geen tegenstrijdigheid van belangen bestaat tussen de verzekerde en Baloise Insurance.

 In de mate waarin zijn belangen verschillen van die van Baloise Insurance, behoudt de verzekerde uitsluitend het 
initiatief van de onderhandelingen en van de leiding van het geding. Baloise Insurance heeft steeds het recht om 
het strafrechtelijk geding te volgen;

– op verzoek van Baloise Insurance, alle door hem gekende gegevens over de afhandeling van de materiële schade, 
mee te delen.

b. De schadevergoeding toegekend krachtens de verzekering voor rekening van derden, wordt rechtstreeks aan hen betaald. 

 In geen geval wordt echter de tussenkomst van de derden bij de expertise of de vaststelling van de schadevergoeding 
toegestaan.

 Elke nietigheid, uitzondering, vermindering, schorsing of vervallenverklaring die tegen de verzekerde kan worden inge-
roepen, kan ook tegen de derden worden ingeroepen.

c. Indien de schade niet in der minne geschat wordt, dan gebeurt dit door 2 deskundigen waarvan de ene door de verzekerde 
en de andere door Baloise Insurance wordt aangesteld.

 Kan geen overeenkomst tussen de 2 genoemde deskundigen bereikt worden, dan kiezen zij een 3e. Deze 3 deskundigen 
beslissen gemeenschappelijk, maar bij gebrek aan meerderheid is het advies van de 3e deskundige beslissend.

 Stelt een van de partijen haar deskundige niet aan, of worden de 2 deskundigen het niet eens over de aanstelling van de  
3e deskundige, dan wordt deze laatste aangesteld op verzoek van de eersthandelende partij door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de verzekerde.

 Elke partij draagt de kosten en erelonen van haar deskundige. De kosten en erelonen van de 3e deskundige, en ook de 
kosten van zijn aanduiding worden door Baloise Insurance en door de verzekerde ieder voor de helft gedragen.

 De deskundigen zijn van elke formaliteit ontslagen. Hun beslissing is soeverein en onherroepelijk.

d. Alle fiscale lasten die de schadevergoeding bezwaren, zijn voor rekening van de begunstigde.

e. De schade die het voorwerp van de bedrijfsschadeverzekering uitmaakt, is gedekt in de mate waarin zij niet door een 
andere vroeger ondertekende polis gedekt is.

Art. 23 - Verhaal

a. Wanneer zij een schadevergoeding heeft betaald, of verplicht is de schade te betalen, treedt Baloise Insurance uit kracht 
van de polis zelf in alle rechten en vorderingen van de verzekerde.

b.  Baloise Insurance doet evenwel afstand van alle verhaal op de verzekerde. Zij doet eveneens afstand van verhaal,  
behoudens in geval van kwaadwilligheid, voor de schade veroorzaakt door:

– de personen die met de verzekerde in gezinsverband samenwonen;
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– de personeelsleden van de verzekerde en, bij uitbreiding, zijn maatschappelijke lasthebbers; indien zij inwonen,  
de met hen in gezinsverband samenwonende personen;

– de gasten van de verzekerde en van de bovengenoemde personen;

– de regies en de leveranciers van elektrische stroom en van door leidingen verdeeld gas, stoom of water, ten opzichte 
waarvan en in de mate waarin de verzekerde afstand van zijn verhaal heeft moeten doen.

c. Elke afstand van verhaal door Baloise Insurance heeft slechts uitwerking in de mate waarin de aansprakelijke persoon 
niet door een aansprakelijkheidsverzekering is gedekt of zelf geen verhaal kan nemen op gelijk welke andere persoon.

Art. 24 - Niet-verzekerde schade

De waarborg geldt niet:

a. in de mate waarin de verminderde bedrijfsactiviteit te wijten is aan een schadegeval waardoor computers of andere 
elektronische toestellen worden getroffen, inclusief de periferische eenheden en informatiedragers hiervan;

b. in de mate waarin ofwel de duur ofwel de graad van de verminderde bedrijfsactiviteit te wijten is aan oorzaken die geen 
rechtstreeks verband houden met het schadegeval, vooral wanneer de bedrijfshervatting binnen een normale tijdspanne 
door een gebrek aan financiële werkmiddelen wordt verhinderd als gevolg van het niet- of onvoldoende verzekerd zijn 
tegen de materiële schade;

c. voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met een van de volgende gevallen:

– oorlog, oproer, staking, krijgswet, staat van beleg, onlusten en elke collectieve gewelddaad;

– opvordering, bezetting door leger, politie of strijdvoerenden;

– grondbewegingen, overstroming of elke andere natuurramp;

– wijzigingen van de atoomkern, radioactiviteit, verwekking van ioniserende stralingen, invloed van schadelijke eigen-
schappen van kernbrandstoffen of kernbestanddelen of van radioactieve stoffen of afvalstoffen;

– ontploffing van springstoffen, ongeacht de oorzaak ervan.

Art. 25 - Rechtsverval

Elke tekortkoming van de verzekeringnemer of de verzekerde aan hun verplichtingen wat deze polis aangaat, heeft van rechts-
wege het verval van de waarborg tot gevolg, tenzij zij het bewijs van hun goede trouw leveren en zij het verzuim zo spoedig 
mogelijk hebben hersteld.

Baloise Insurance kan evenwel haar tussenkomst beperken in de mate dat zij aantoont dat deze tekortkoming haar nadeel 
berokkend heeft.

Deze bepaling doet echter geen afbreuk aan de beschikkingen vermeld onder art. 18.

Art. 26 - Opzegging

Baloise Insurance mag de polis per aangetekend schrijven opzeggen:

a. wanneer rechtsverval wordt opgelopen;

b. gedurende de termijn van schorsing van de waarborg;

c. in geval van faillietverklaring;

d. na elk aangegeven schadegeval en uiterlijk binnen 30 dagen na betaling van de schadevergoeding of na weigering van 
tussenkomst. In dit geval kan zij eveneens elke andere door de verzekerde onderschreven polis opzeggen;

e. in geval van eigendomsoverdracht en bij wijziging van een essentieel kenmerk van het risico.

De opzegging wordt van kracht 15 dagen na de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven.

Art. 27 - Stopzetting van bedrijvigheid

Baloise Insurance is geen vergoeding verschuldigd indien na het gedekte schadegeval de exploitatie van het bedrijf wordt 
stopgezet, tenzij deze stopzetting te wijten is aan overmacht, met uitzondering van de sociale verplichtingen eventueel  
verzekerd onder waarborg C. De bewijslast van overmacht ligt bij de verzekerde.

Indien dit bewijs wordt geleverd, dan wordt de vergoeding beperkt tot de vaste kosten, exclusief afschrijvingen en inclusief de 
werkelijk uitbetaalde lonen, voor zover zij verzekerd zijn, die de verzekerde moet dragen indien de exploitatie werd voortgezet, 
en dit gedurende de schadeloosstellings termijn. Het evenredigheidsbeginsel blijft van toepassing.

Art. 28 - Collectieve polis

1. In geval van een collectieve polis handelt Baloise Insurance als medeverzekeraar en als leidende maatschappij van de 
polis.
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2. a. De verzekering wordt door alle medeverzekeraars voor hun aandeel en zonder hoofdelijkheid aangegaan, met  
  dezelfde bedingen en voorwaarden die tussen Baloise Insurance en de verzekerde van kracht zijn.

  Alle door de polis voorgeschreven verbintenissen van de verzekerde moeten door hem vervuld worden tegenover  
  elk van de medeverzekeraars, die geacht worden individueel en per afzonderlijke polis contact op te nemen, mits  
  de buitenlandse medeverzekeraars het adres van hun zetel in België kiezen.

 b. De verzekerde neemt er akte van dat de medeverzekeraars, ook de buitenlandse, in geval van geschil de bevoegdheid 
  van de Belgische rechtsmacht erkennen en dat zij, ongeacht hun nationaliteit, ervan afzien de bevoegdheden te  
  betwisten.

3. Baloise Insurance, als leidende maatschappij:

a. maakt de polis op die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. De polis wordt in 3 exemplaren opgemaakt, 
waarvan er één bestemd is voor de verzekerde, één voor de bemiddelaar en één voor Baloise Insurance, die houdster 
is van het exemplaar dat de titel van de medeverzekeraars uitmaakt;

b. maakt één afschrift van de polis over aan elk van de andere medeverzekeraars die door de ondertekening van de 
polis erkennen deze te hebben ontvangen;

c. kiest bij schadegeval de expert voor rekening van de medeverzekeraars, onverminderd evenwel het recht van elk 
van hen om de schatting door een door hen gekozen lasthebber te laten volgen;

d. krijgt vanwege de andere medeverzekeraars volmacht om alle bijaktes te ondertekenen. De verzekerde ziet ervan 
af de ondertekening van de bijaktes door de andere medeverzekeraars te eisen, onverminderd evenwel de verplich-
tingen van de verzekerde tegenover elk van hen.

 De eventuele intrekking van deze aan Baloise Insurance verleende volmacht moet de verzekerde bij aangetekend 
schrijven ter kennis worden gebracht om tegen hem te kunnen worden ingeroepen.

4. De verzekerde moet zo spoedig mogelijk bij de andere medeverzekeraars elke verandering van leidende maatschappij 
of elke wijziging van het door de leidende maatschappij verzekerd aandeel aangeven.

 De veranderingen van medeverzekeraars of de wijzigingen van hun aandeel die zich in de loop van de polis voordoen, 
moeten onmiddellijk aan de leidende maatschappij ter kennis gebracht worden.

Art. 29 - Rangorde van de voorwaarden

De voorwaarden per waarborg vervolledigen de algemene bepalingen en vervangen ze in de mate waarin zij er strijdig mee 
zouden zijn.

Dat geldt eveneens voor de Bijzondere Voorwaarden tegenover de Algemene Voorwaarden.
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Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden. 

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

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

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

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

Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel 

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

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

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

Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.


