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Pack Modulis Bakker-Banketbakker

Voorwoord

Aanvang en duur
van de waarborgen

Deze algemene voorwaarden beschrijven
onze wederzijdse verbintenissen en de
inhoud van de waarborgen en van de
uitsluitingen.
Deze algemene voorwaarden worden van
kracht op de datum van de
inwerkingtreding van het contract 'Pack
Modulis Bakker-Banketbakker' en op
voorwaarde dat dit contract 'Pack Modulis
Bakker-Banketbakker' werd geïntegreerd
in uw Modulis-dossier. Zij blijven van
toepassing zolang het contract 'Pack
Modulis Bakker-Banketbakker', dat
geïntegreerd is in uw Modulis dossier, in
voege blijft.
Bij de schorsing van alle Modulis-
waarborgen, in overeenstemming met de
voorwaarden van elk contract, houden zij
van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke kennisgeving op
uitwerking te hebben.
Deze algemene voorwaarden zijn enkel
van toepassing op de schadegevallen die
zich voordoen na 15 september 2007.
Wanneer de toekenning van een
waarborg door de huidige algemene

voorwaarden onderworpen is aan de
aanwezigheid van een bepaalde
basiswaarborg in het Modulis-dossier
- is de door de huidige algemene
voorwaarden toegekende waarborg enkel
van toepassing op de schadegevallen die
zich voordoen na de datum van de
inwerkingtreding van de in het
Modulis-dossier aanwezige basis-
waarborg;
- dient deze basiswaarborg betrekking te
hebben op uw beroepsactiviteiten als
uitbater van een bakkerij en/of
banketbakkerij.
- brengt de schorsing van deze
basiswaarborg van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke kennisgeving de
schorsing van de eraan verbonden
waarborg, toegekend door de onderhavige
algemene voorwaarden, met zich mee.
AG Insurance behoudt zich het recht voor
de toek enningsvoorwaarden en de
inhoud van één of meerdere van de in
onderhavig algemene voorwaarden
opgenomen waarborgen te wijzigen.

Voorafgaandelijke
begripsbepalingen

U
duidt de volgende personen aan

- hetzij de verzekeringsnemer -
titularis van het Modulis-dossier;

- hetzij, voor wat de omschreven
waarborg 'De blijvende invaliditeit na
ongeval tijdens privé-leven of
beroep : een herwaardering van de
vergoeding' betreft, de in de
bijzondere voorwaarden van het (de)
onderschreven contract(en)
'Ongevallenverzekering Formule 24'
Beroeps- en privé-leven vermelde
verzekerde(n).

Wij
duidt AG Insurance n.v. aan, gevestigd te
B-1000 BRUSSEL, Emile Jacqmainlaan,
53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 -

Waar kan u terecht
voor inlichtingen ?

Hebt u vragen of problemen met
betrekking tot deze algemene
voorwaarden of een schadegeval, dan
kunt u zich steeds wenden tot uw
makelaar of onze diensten.
Raadpleeg hen gerust, ze zullen alles in
het werk stellen om u zo goed mogelijk
van dienst te zijn.
Hebt u een klacht, dan kan u zich,
onverminderd uw recht op een verhaal in
rechte, schriftelijk wenden tot :
AG Insurance nv
Ombudsdienst
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@aginsurance.be

Indien de oplossing die de maatschappij
voorstelt u geen voldoening schenkt, kan
u het geschil voorleggen aan:
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
E-mail : info@ombudsman.as

Toepasselijke
wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing
op dit contract dat ondermeer wordt

geregeld door de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst.
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Pack Modulis Bakker-Banketbakker

Waarborgen

De hierna beschreven waarborgen zijn enkel en alleen geldig in het kader van de
uitbating van een bakkerij en/of een banketbakkerij.

Verlies van uw koopwaar door temperatuursveranderingen

Wij verzekeren de materiële schade aan de voor beroepsdoeleinden bestemde
koopwaar, die zich in de bakkerij-banketbakkerij bevindt en en die zijn
houdbaarheidsdatum niet heeft overschreden op het ogenblik van het schadegeval, op
voorwaarde dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een
temperatuurswijziging, veroorzaakt door

1. het stilvallen van of een storing in de
productie van koude of warmte, en voor
zover dit stilvallen of deze storing
onvoorzienbaar en plotseling werd
veroorzaakt door:

a. een gebeurtenis die, overeenkomstig
de algemene voorwaarden 'Brand
Beroepsactiviteiten' van
AG Insurance en hun bijvoegsel
'Waarborg Natuurrampen'
AG Insurance, van de dekking is
uitgesloten, met uitzondering
evenwel van de in art. 45 §1 van de
algemene voorwaarden 'Brand
Beroepsactiviteiten' van
AG Insurance vermelde algemene
uitsluitingen.
Iedere gebeurtenis die,
overeenkomstig het bijvoegsel
'Waarborg Natuurrampen Tariferings-
bureau' aan de algemene
voorwaarden Brand van de dekking
is uitgesloten, is eveneens
uitgesloten van de dekking van deze
waarborg.

b. een onderbreking, tegenstelbaar aan
uw electriciteits - of aardgas -
leverancier, gedurende minimaal 3
uur van de toelevering van aardgas
of electriciteit naar de
bakkerij-banketbakkerij, met
uitzondering evenwel van de
onderbreking van de toelevering van
aardgas of electriciteit die het gevolg
is van een storm of een natuurramp,
zoals omschreven in de algemene
voorwaarden 'Brand
Beroepsactiviteiten' AG Insurance
en hun bijvoegsel 'Waarborg
Natuurrampen' AG Insurance
'Waarborg Natuurrampen
Tariferingsbureau'.

2. één van de volgende oorzaken dewelke
onvoorziene en plotselinge schade
teweegbrengt aan de zich in de
bakkerij-banketbakkerij bevindende
oven(s), op voorwaarde dat deze oven(s)
in werking is (zijn) op het ogenblik van het
schadegeval:

a. materiaal-, constructie- of
montagefouten of -gebreken;

b. trillen, ontregelen, slecht uitlijnen,
loskomen van delen, abnormale
spanning, vermoeiing van materialen,
doorslaan of te grote snelheid,
middelpuntvliedende kracht;

c. falen van een aangekoppelde
machine of van een beveiligings- of
regeltoestel;

d. waterslag, oververhitting, gebrek aan
water (of andere vloeistof) in ketels,
warmwatertoestellen (of met andere
vloeistoffen) en stoomapparaten;

e. ontploffing;
f. inwerking van de elektrische stroom

of invloed van atmosferische
elektriciteit;

g. ontploffing als gevolg van hun eigen
gebrek van ketels en andere
stoomapparaten of recipiënten onder
druk;

De in bovenstaande paragraaf vermelde
begrippen dienen te worden
geïnterpreteerd en begrepen
overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 1 en 2 van de algemene
voorwaarden 'Engineering - Verzekering
Machinebreuk' van AG Insurance
(refertenummer
0079-2044901N-30062006)

Onze tussenkomst is verworven, zonder vrijstelling en zonder toepassing van de
evenredigheidsregel, tot beloop van 2.500,00 EUR (ABEX 654) per schadegeval.
U dient ons onmiddellijk in te lichten van het zich voordoen van elk schadegeval dat tot
de toepassing van deze waarborg aanleiding zou kunnen geven, en de beschadigde
goederen te onzer beschikking te houden.
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Onmogelijkheid om uw bakkerij-banketbakkerij uit te baten.

Wij verbinden er ons toe forfaitair tussen te komen in het door u geleden
inkomstenverlies dat een gevolg is van de omstandigheid dat u in de totale
onmogelijkheid verkeert uw bakkerij-banketbakkerij uit te baten, op voorwaarde dat
deze totale onmogelijkheid het rechtstreekse gevolg is van

1. de onder het punt 1.b van de
waarborg 'Verlies van uw koopwaar
door temperatuursverandering' vermel-
de oorzaak;
2. de onder het punt 2 van de waarborg
'Verlies van uw koopwaar door
temperatuursverandering' vermelde
oorzaak;
3. de omstandigheid dat uw
bakkerij-banketbakkerij volledig
ontoegankelijk of onbruikbaar is
geworden ten gevolge van werken van
algemeen nut (zoals ondermeer
onderhouds- en herstellingswerken aan
openbare wegen, fietspaden,
voetpaden, riolerings-infrastructuur,
bermen voorziening van nutsdiensten,
enz. ) die in opdracht van een
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersoon worden uitgevoerd op het
openbaar domein;
4. de omstandigheid dat uw
bakkerij-banketbakkerij volledig
ontoegankelijk of onbruikbaar is
geworden ten gevolge van het op bevel
van de daartoe bevoegde overheid
sluiten van uw bakkerij-banketbakkerij of
afsluiten van de straat of galerij waarin
uw bakkerij-banketbakkerij zich bevindt;

Indien uw bakkerij-banketbakkerij ten
gevolge van één van de hierboven

vermelde oorzaken volledig onbruikbaar of
ontoegankelijk word , betalen wij u een
bedrag van 250,00 EUR (ABEX 654) per
dag dat uw bakkerij-banketbakkerij
normaliter opengesteld is voor het publiek.
Indien deze volledige onbruikbaarheid of
ontoegankelijkheid zich voordoet op
zaterdag of zondag of op een wettelijke
feestdag, verdubbelen wij de u uit hoofde
van de desbetreffende dagen toekomende
vergoeding en betalen wij u per zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag dat uw
bakkerij-banketbakkerij, die normaliter
opengesteld zou zijn geweest voor het
publiek, volledig onbruikbaar of
ontoegankelijk is een vergoeding van
500,00 EUR (ABEX 654).
De vergoedingsperiode vangt aan op
eerste dag waarop uw bakkerij-
banketbakkerij volledig onbruikbaar of
ontoegankelijk wordt, en loopt af wanneer
zij opnieuw bruikbaar en toegankelijk
wordt, met een maximum van 30 dagen.
U dient ons onmiddellijk in te lichten van
het zich voordoen van elk schadegeval
dat tot de toepassing van deze waarborg
aanleiding zou kunnen geven, alsook van
het ogenblik waarop uw bakkerij-
banketbakkerij terug bruikbaar en
toegankelijk wordt.

De blijvende invaliditeit na ongeval tijdens privé-leven of beroep :
een herwaardering van de vergoeding

Deze waarborg wordt slechts verleend indien het Modulis-dossier een contract
'Ongevallenverzekering Formule 24 Beroeps- en privé-leven', onderschreven bij
AG Insurance op naam van de uitbater van de bakkerij-banketbakkerij en/of op naam
van zijn (haar) meewerkende echtgeno(o)t(e), bevat, en dit contract in voege is op het
ogenblik van het schadegeval.

Indien overeenkomstig de algemene
voorwaarden van het bij AG Insurance op
naam van de uitbater van de
bakkerij-banketbakkerij onderschreven
contract 'Ongevallenverzekering Formule
24 Beroeps- en privé-leven', aan de
uitbater van de bakkerij-banketbakkerij, uit
hoofde van de door de uitbater van de
bakkerij-banketbakkerij naar aanleiding

van een ongeval overkomen tijdens het
beroeps- of het privé-leven opgelopen
blijvende invaliditeit een kapitaal, bepaald
in de bijzondere voorwaarden van
voormeld bij AG Insurance op naam van
de uitbater van de bakkerij- banketbakkerij
onderschreven contract
'Ongevallenverzekering Formule 24
Beroeps- en privé-leven',
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moet worden uitbetaald, betaalt
AG Insurance aan de uitbater van de
bakkerij-banketbakkerij een vergoeding uit
in verhouding tot de door de uitbater van
de bakkerij-banketbakkerij opgelopen
blijvende invaliditeit.
Indien, overeenkomstig de algemene
voorwaarden van het bij AG Insurance op
naam van de meewerkende
echtgeno(o)t(e) van de uitbater van de
bakkerij-banketbakkerij onderschreven
contract 'Ongevallen- verzekering Formule
24 Beroeps- en privé-leven', uit hoofde
van de door de meewerkende
echtgeno(o)t(e) van de uitbater van de
bakkerij- banketbakkerij naar aanleiding
van een ongeval overkomen tijdens het
beroeps- of het privé-leven opgelopen
blijvende invaliditeit een kapitaal, bepaald
in de bijzondere voorwaarden van
voormeld bij AG Insurance Iop naam van
de meewerkende echtgeno(o)t(e) van de
uitbater van de bakkerij-banketbakkerij
onderschreven contract 'Ongevallen-
verzekering Formule 24 Beroeps- en
privé-leven', moet worden uitbetaald,
betaalt AG Insurance aan de
meewerkende echtgeno(o)t(e) van de
uitbater van de bakkerij-banketbakkerij
een vergoeding uit in verhouding tot de
door de meewerkende echtgeno(o)t(e)
van de uitbater van de
bakkerij-banketbakkerij opgelopen
blijvende invaliditeit.

Deze vergoeding wordt berekend:
1. voor het gedeelte van de opgelopen

blijvende invaliditeit dat niet hoger ligt
dan 25 % : op basis van het
verzekerde kapitaal, zoals bepaald in
de bijzondere voorwaarden van
voormeld bij AG Insurance
onderschreven contract
'Ongevallenverzekering Formule 24
Beroeps- en privé-leven';

2. voor het gedeelte van de opgelopen
blijvende invaliditeit dat de 25 % te
boven gaat maar de 50 % niet
overschrijdt: op basis van tweemaal
het verzekerde kapitaal, zoals bepaald
in de bijzondere voorwaarden van
voormeld bij AG Insurance
onderschreven contract
'Ongevallenverzekering Formule 24
Beroeps- en privé-leven';

3. voor het gedeelte van de opgelopen
blijvende invaliditeit dat de 50 %
overschrijdt: op basis van driemaal het
verzekerde kapitaal, zoals bepaald in
de bijzondere voorwaarden van
voormeld bij AG Insurance
onderschreven contract
'Ongevallenverzekering Formule 24
Beroeps- en privé-leven';

Uw meewerkende partner wordt voor wat
de toepassing van deze waarborg betreft
gelijkgesteld met de meewerkende
echtgeno(o)te, op voorwaarde evenwel
dat u samen met uw meewerkende
partner een gezin vormt.

Uw broodautomaat : beschadiging door vandalisme,
kwaad opzet of door dieven

Deze waarborg wordt slechts verleend indien u bij AG Insurance een contract 'TOP
Handel', betrekking hebbend op een voor beroepsdoeleinden bestemd gebouw en/of
inhoud, geïntegreerd in uw Modulis-dossier, hebt afgesloten en dit contract in voege is
op het ogenblik van het schadegeval.

Wij vergoeden de door vandalisme, kwaad
opzet of door dieven aan de
broodautoma(a)t(en), waarvan u de
eigenaar bent, alsook aan de inhoud van
deze broodautom(a)at(en), toegebrachte
materiële schade, zelfs indien deze
broodautoma(a)t(en) niet geïntegreerd zijn
in de gevel van het gebouw, vermeld in de
bijzondere voorwaarden van voormeld
contract 'TOP Handel', noch op het adres

vermeld in de bijzondere voorwaarden van
voormeld contract 'TOP Handel' op
enigerlei wijze in de grond zijn verankerd.
Deze waarborg is tevens van toepassing
op de broodautoma(a)t(en) waarvan u de
eigenaar bent en die elders gelegen zijn
dan het in de bijzondere voorwaarden van
voormeld contract 'TOP Handel',
betrekking hebbend op een voor
beroepsdoeleinden
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bestemd gebouw en/of inhoud, vermelde
adres, met uitzondering evenwel van de
broodautoma(a)t(en) waarvan u de
eigenaar bent en die geïntegreerd zijn in
de gevel van een ander gebouw dan het
gebouw vermeld in de bijzondere
voorwaarden van voormeld contract 'TOP
Handel'.

In het kader van deze waarborg is de
diefstal van de broodautomaat zelve van
de dekking uitgesloten, met uitzondering
evenwel van de inhoud ervan dewelke wel
gedekt is.

Onze tussenkomst is verworven, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel,
tot beloop van 5.000,00 EUR (ABEX 654)
per schadegeval. Deze tussenkomst zal
maximum twee maal per jaar worden
toegekend.

Per schadegeval zal een geïndexeerde
vrijstelling van 210,07 EUR, gekoppeld
aan het indexcijfer der consumptieprijzen
106,26 (april 2006 - basis 2004 = 100),
worden afgetrokken van de u door u
geleden materiële schade.

U dient ons onmiddellijk in te lichten van
het zich voordoen van elk schadegeval
dat tot de toepassing van deze waarborg
aanleiding zou kunnen geven, en de
beschadigde goederen te onzer
beschikking te houden.

Uw zonnetenten en luifels : beschadiging van uw zonnetenten en luifels
voor professioneel gebruik

Deze waarborg wordt slechts verleend indien u bij AG Insurance een contract 'TOP
Handel', betrekking hebbend op een voor beroepsdoeleinden bestemd gebouw en/of
inhoud, geïntegreerd in uw Modulis-dossier, hebt afgesloten en geldt voor het (de) in
de bijzondere voorwaarden van dit contract 'TOP Handel' omschreven gebouw(en).
Deze waarborg wordt daarenboven slechts verleend indien voormeld contract in voege
is op het ogenblik van het schadegeval.

Wij vergoeden de door storm, hagel, ijs-
en sneeuwdruk aan de voor professioneel
gebruik bestemde zonnetenten, alsook
aan de buitenschermen en luifels die niet
werden vastgemaakt aan het gebouw,
toegebrachte materiële schade.
Onze tussenkomst is verworven, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel,
tot beloop van 2.500,00 EUR (ABEX 654)
per schadegeval.

Per schadegeval zal een geïndexeerde
vrijstelling van 210,07 EUR, gekoppeld
aan het indexcijfer der consumptieprijzen
106,26 (april 2006 - basis 2004 = 100),
worden afgetrokken van de u door u
geleden materiële schade.
U dient ons onmiddellijk in te lichten van
het zich voordoen van elk schadegeval
dat tot de toepassing van deze waarborg
aanleiding zou kunnen geven, en de
beschadigde goederen te onzer
beschikking te houden.
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Terrorisme

Overeenkomstig de toepassings-
voorwaarden van de waarborgen Pack
Modulis Bakker-Banketbakker, met
uitzondering van de waarborgen :

- Verlies van uw koopwaar door
temperatuursveranderingen,

- Onmogelijkheid om uw bakkerij-
banketbakkerij uit te baten,

- Uw broodautomaat : beschadiging
door vandalisme, kwaad opzet of door
dieven,

- Uw zonnetenten en luifels :
beschadiging van uw zonnetenten en
luifels voor professioneel gebruik,

dekken wij eveneens schade veroorzaakt
door terrorisme, met uitzondering van
schade veroorzaakt door wapens of tuigen
die bestemd zijn om te ontploffen door de
structuurwijziging van de atoomkern.
Onder terrorisme wordt verstaan: een
clandestien georganiseerde actie of
dreiging van actie met ideologische,
politieke, etnische of religieuze
bedoelingen, individueel of door een
groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt
gepleegd op personen of de economische
waarde van een materieel of immaterieel
goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield,
ofwel om indruk te maken op het publiek,
een klimaat van onveiligheid te scheppen
of de overheid onder druk te zetten, ofwel
om het verkeer of de normale werking van
een dienst of een onderneming te
belemmeren.

A. Lidmaatschap van TRIP
AG Insurance is lid van de VZW TRIP,
met maatschappelijke zetel gevestigd te
1000 Brussel, de Meeûssquare 29.
Overeenkomstig de wet van 1 april 2007
betreffende de verzekering tegen schade
veroorzaakt door terrorisme, wordt de
uitvoering van alle verbintenissen van alle
verzekeringsondernemingen die lid zijn
van de VZW, beperkt tot 1 miljard euro per
kalenderjaar voor de schade veroorzaakt
door alle gebeurtenissen erkend als
terrorisme voorgevallen tijdens dat
kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar
aangepast op 1 januari volgens de
ontwikkeling van het indexcijfer der
consumptieprijzen, met als basis het
indexcijfer van december 2005. Ingeval
van wettelijke of reglementaire wijziging
van dit basisbedrag, zal het gewijzigde
bedrag automatisch van toepassing zijn
vanaf de eerstvolgende vervaldag na de
wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk
in een andere overgangsregeling voorziet.
Indien het totaal van de berekende of
geraamde schadevergoedingen groter is
dan het bedrag genoemd in de vorige
alinea, wordt een evenredigheidsregel
toegepast: de uit te keren

schadevergoedingen worden beperkt ten
belope van de verhouding van het bedrag
genoemd in de vorige alinea of de nog
beschikbare middelen voor dat
kalenderjaar ten opzichte van de uit te
keren schadevergoedingen toegerekend
aan dat kalenderjaar.

B. Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1
april 2007, beslist het Comité of een
gebeurtenis beantwoordt aan de definitie
van terrorisme. Opdat het bedrag
genoemd in de paragraaf "Lidmaatschap
van TRIP" niet zou worden overschreden,
bepaalt dit Comité, ten laatste zes
maanden na de gebeurtenis, het
percentage van de schadevergoeding dat
door de verzekeringsondernemingen die
lid zijn van de VZW ingevolge de
gebeurtenis dient te worden vergoed.
Het Comité kan dit percentage herzien.
Ten laatste op 31 december van het derde
jaar volgend op het jaar van de
gebeurtenis, neemt het Comité een
definitieve beslissing omtrent het uit te
betalen percentage van
schadevergoeding.
De verzekerde of de begunstigde kan
tegenover ons pas aanspraak maken op
de schadevergoeding nadat het Comité
het percentage heeft vastgesteld. Wij
betalen het verzekerde bedrag uit
overeenkomstig het percentage
vastgesteld door het Comité.
Indien het Comité het percentage
verlaagt, zal de verlaging van de
schadevergoeding niet gelden voor de
reeds uitgekeerde schadevergoedingen,
noch voor de nog uit te keren
schadevergoedingen waarvoor wij reeds
een beslissing aan de verzekerde of de
begunstigde hebben meegedeeld.
Indien het Comité het percentage
verhoogt, geldt de verhoging van de
schadevergoeding voor alle aangegeven
schadegevallen voortvloeiend uit de
gebeurtenis erkend als terrorisme.
Indien het Comité vaststelt dat het bedrag
genoemd in de paragraaf "Lidmaatschap
van TRIP", onvoldoende is voor het
vergoeden van alle geleden schade of
over onvoldoende elementen beschikt om
te oordelen of dit bedrag voldoende is,
wordt de schade aan personen bij
voorrang vergoed.
De morele schadevergoeding wordt na
alle andere schadevergoedingen vergoed.
Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding
in de tijd van de uitvoering van de
verbintenissen van de
verzekerings-onderneming, bepaald in
een koninklijk besluit, zal van toepassing
zijn overeenkomstig de modaliteiten
voorzien in dat koninklijk besluit.
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