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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van dit contract wordt het 
volgende verstaan:

MAATSCHAPPIJ
VIVIUM N.V. 

VERZEKERINGNEMER
De natuurlijke of rechtspersoon, 
of de feitelijke vereniging die het 
verzekeringscontract onderschrijft.

VERZEKERD VOERTUIG - VERZEKERD OBJECT
Het in de bijzondere voorwaarden 
omschreven motorvoertuig of de 
oplegger of object, met inbegrip van de 
erbij horende origineel meegeleverde 
uitrusting en/of  opties of deze die ter 
kennis van de maatschappij gesteld 
werden en die door haar aanvaard 
werden.
Onder uitrusting wordt onder meer 
verstaan de kraan, pompinstallatie, enz.
De uitrustingen zijn gedekt voor zover 
ze in de bijzondere voorwaarden zijn 
vermeld.
De anonieme opleggers, eender 
welke aard, evenals de anonieme 
containerlichamen (d.w.z. deze die aan 
een derde toebehoren en die niet door 
hun onderstelnummer in de bijzondere 
voorwaarden geïdentificeerd zijn), zijn 
slechts gedekt wanneer ze aan een in de 
bijzondere voorwaarden gespecifieerde 
trekker zijn gekoppeld.

VRIJSTELLING
Het in de bijzondere voorwaarden 
vermelde bedrag dat steeds ten laste van 
de verzekeringnemer blijft. 
De vrijstelling is van toepassing per 
schadegeval, per waarborg en per 
voertuig en/of object. De vrijstelling 
wordt verdubbeld in geval van schade 
ten gevolge van kipmanoeuvers en dit 
tot zolang de laad- en/of losoperaties 
bezig zijn en de kipbak, kipbulk-oplegger 
of kipcitern-oplegger en dergelijke niet 
terug in hun vaste positie staan.

TOTAAL VERLIES
Het voertuig en/of object wordt 
als totaal verlies beschouwd als de 
herstellingskosten die voortvloeien uit het 
schadegeval hoger zijn dan de werkelijke 
waarde van het voertuig of object net 
vóór het schadegeval, verminderd met de 
waarde van datzelfde voertuig of object 
na het schadegeval.

VERZEKERDE WAARDE PER VOERTUIG EN/OF 
OBJECT

Het bedrag dat door de verzekeringnemer 
wordt verzekerd en als dusdanig in de 
bijzondere voorwaarden wordt vermeld.

WERKELIJKE WAARDE
Waarde van het voertuig of object geschat 
door de expert onmiddellijk voor het 
schadegeval. 

EVENREDIGHEIDSREGEL
Indien op de dag van het schadegeval, 
het verzekerde bedrag lager is dan het 
bedrag dat verzekerd had moeten zijn, 
is de maatschappij slechts gehouden tot 
het betalen van een schadevergoeding 
ten belope van de verhouding die bestaat 
tussen het werkelijk verzekerde bedrag 
en het bedrag dat verzekerd had moeten 
zijn.

TITEL 1 - WAARBORGEN

Art. 1 -   OMVANG VAN DE  VERZEKERING 
- BESCHRIJVING

Het voertuig, de aanhangwagen of het object 
omschreven in de bijzondere voorwaarden, 
zijn verzekerd tegen de volgende risico’s.

1.  Brand, ontploffing, zelfontbranding,  
  blikseminslag, kortsluiting.

2.  Diefstal, inclusief joy-riding, poging  
  tot diefstal alsmede beschadiging die 
ingevolge de diefstal of de poging tot diefstal 
is ontstaan. 

3.  Natuurkrachten zoals overstroming,  
  aardbeving, vulkaanuitbarsting, 
vloedgolf, neerstorten van rotsen, stormwind 
(onder storm wordt een wind verstaan 
waarvan de snelheid 80 km/u. of meer 
bedraagt).

4.  Schade aan voor-, zij- en achter-  
  ruiten, met uitsluiting van de schade 
die toegebracht wordt door scherven.

5.  Botsing met dieren.

6.  Materiële schade.

a. Schade veroorzaakt aan het motor-
voertuig en/of het object door een 
aan het voertuig en/of object externe 
gebeurtenis andere dan deze vermeld in 
de bovenstaande punten 1-2-3-4-5.

b. Is eveneens gedekt de schade veroor-
zaakt door de vervoerde zaken en door 
bewegingen van kantelbare laadbakken.

c. Is eveneens gedekt de schade veroorzaakt 
door het neerstorten van luchtvaar-
tuigen, van delen van luchtvaartuigen 
of van voorwerpen die door een lucht-
vaartuig vervoerd worden.

De hierbovenvermelde gebeurtenissen zijn 
gedekt volgens de in de bijzondere voor-
waarden aangeduide verzekeringsformule.

Waarborguitbreidingen

1.  Redding, depannage en repatriëring
  De redding, depannage en 
repatriëring van het voertuig en/of het object 
ingevolge een gewaarborgd schadegeval, mits 
het bedrag van de geleden schade hoger is 
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dan de contractuele vrijstelling.
De depannage dient naar de garage te 
gebeuren die het dichtst gelegen is bij de 
plaats van het schadegeval.  

De depannagekosten worden ten laste 
genomen conform de barema’s zoals deze 
van toepassing voor de met de maatschappij 
geconventionneerde depanneurs, behalve 
in geval van depannage door de overheid 
opgelegd.

Deze uitbreiding treedt slechts in werking 
indien het voertuig ingevolge het schadegeval 
niet meer rijvaardig is.

Het bedrag zoals bepaald in de bijzondere 
voorwaarden zal de maximale tussenkomst 
van de maatschappij uitmaken per 
gebeurtenis.

2.  Averij grosse
  In het kader van een stapeltransport 
neemt de maatschappij de verplichting op 
zich elke verplichte bijdrage in de averij 
grosse of gemene averij dewelke berekend en 
verdeeld wordt overeenkomstig de wetten en 
gebruiken van de plaats van de bestemming 
of van die waar de reis geldig eindigt, hoe 
gering ze ook zij, te vergoeden.

Indien de vervoersovereenkomst bepaalt dat 
de regeling der gemene averij volgens de 
York-Antwerp Rules moet geschieden, is de 
maatschappij hieraan gebonden.

De maatschappij moet optreden in de plaats 
van de verzekerde, zo hij dit vordert, bij 
het stellen van zekerheden en borgtochten 
en bij de betaling van onkosten die met te 
hunnen laste komende verliezen en averijen 
verbonden zijn.

De maatschappij verleent slechts haar 
tussenkomst als de averij grosse het gevolg is 
van een gedekt schadegeval.

Het bedrag zoals bepaald in de bijzondere 
voorwaarden zal de maximale tussenkomst 
van de maatschappij uitmaken per 
gebeurtenis.

De waarborguitbreidingen worden auto-
matisch in elke verzekeringsformule gedekt. 

Art. 2 -  VERZEKERDE WAARDE

a.  Eerste risico
  De waarde zoals bepaald door 
de verzekeringnemer en in de bijzondere 
voorwaarden vermeld.

De taksen blijven uitgesloten, behalve indien 
uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere 
voorwaarden. 
Zij vertegenwoordigt de maximale tussen-
komst van de maatschappij.
De evenredigheidsregel is niet van toepassing 
bij schadegeval.

b.  Aankoopwaarde 
  De te verzekeren waarde omvat:

- de aankoopwaarde of de catalogus-
waarde van het voertuig of het object 
wanneer het voor het eerst in het verkeer 
wordt gebracht;

- de aankoopwaarde van de verzekerde 
uitrusting en/of opties die niet in 
de aankoopwaarde van het voertuig 
begrepen zijn.

De evenredigheidsregel blijft van toepassing.

De taksen blijven uitgesloten, behalve indien 
uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere 
voorwaarden.

Art. 3 -  VERGOEDINGSWIJZEN

1.  In geval van herstel
  Onder voorbehoud van toepassing 
van de evenredigheidsregel vergoedt de 
maatschappij op basis van het bedrag 
vastgesteld in het expertiseverslag, en na 
aftrek van de contractuele vrijstelling.
De niet-recupereerbare en verzekerde 
BTW wordt vergoed op voorlegging van de 
herstellingsfactuur.
 
2.  In geval van totaal verlies
  De maatschappij vergoedt als volgt:

- voor de verzekering in eerste risico:  
de werkelijke waarde van het voertuig 
met als maximum het bedrag dat door de 
verzekeringnemer bepaald  werd en dat in 
de bijzondere voorwaarden vermeld is;  

- in alle andere gevallen: 
 de werkelijke waarde, met toepassing   

van de evenredigheidsregel.

De contractuele vrijstelling evenals de 
waarde van het voertuig na schadegeval 
moeten steeds van het schadebedrag worden 
afgetrokken.

Art. 4 -  UITSLUITINGEN

1.  De schade aan banden die niet ge- 
  paard gaat met enige andere schade 
aan het voertuig dat onder de dekking van 
het contract valt.

2.  De schade aan het voertuig terwijl  
  het voor smokkelhandel, verboden 
handel of sluikhandel gebruikt wordt of om 
illegalen te vervoeren of over de grens te 
brengen.

3.  Schade aan het voertuig ingevolge   
  het in overtreding zijn met: 

- de Belgische, buitenlandse of Europese 
reglementen inzake vervoer van goederen;

- de bepalingen van het ADR-verdrag 
(Europees akkoord betreffende het 
internationaal wegtransport van 

gevaarlijke goederen);

- de bepalingen van de ATP-overeenkomst 
(Europees akkoord betreffende interna-
tionaal transport van bederfelijke 
goederen en de speciale toestellen die 
voor deze transporten dienen te worden 
gebruikt).

4.  Diefstal, poging daartoe door de 
  verzekerde zelf, door een familielid 
in de eerste graad of een gezinslid of door een 
toegelaten houder of een lid van zijn familie 
van het voertuig of het verzekerde voorwerp.

Steeds uitgesloten is de ontvreemding d.w.z. 
het niet afleveren van het voertuig en/of het 
object ingevolge misbruik van vertrouwen.

5.  Schade die opzettelijk door de 
  verzekeringnemer of door een 
gezins- en/of familielid (tot de eerste graad) 
veroorzaakt wordt.

6.  Schade die zich voordoet terwijl 
  het verzekerd voertuig of het 
verzekerd voorwerp ter beschikking gesteld 
wordt van een derde. De waarborg blijft 
evenwel verworven voor de transporten 
uitgevoerd door onderaannemers in opdracht 
van de verzekeringnemer.

7.  Schade die zich voordoet aan het 
  verzekerd voertuig of voorwerp, 
wanneer het wordt aangewend voor andere 
doeleinden dan noodzakelijk voor de 
uitoefening van de beroepsactiviteiten van de 
verzekerde.

8.  Schade veroorzaakt door, of ter 
  gelegenheid van of ingevolge een 
kernreactie ongeacht de oorzaak ervan.

9.  Schade veroorzaakt door of ter 
  gelegenheid van een staking, een 
gewapend conflict, een burgeroorlog, oproer, 
interne onlusten, opstand of muiterij binnen 
de verzekerde onderneming of terrorisme.

10.  Schade die veroorzaakt wordt 
  terwijl de bestuurder niet in het bezit 
was van een geldig rijbewijs om het voertuig 
te besturen of terwijl hij uit zijn recht op 
sturen ontzet was.

11.  Schade die zich voordoet tijdens 
  de deelneming aan of de training 
voor wedstrijden, ongeacht de aard ervan, of 
proeven die al dan niet officieel georganiseerd 
worden.

12.  Schade die zich voordoet terwijl 
  de bestuurder zich in staat van 
dronkenschap of van alcoholintoxicatie 
bevindt zoals in de wetgeving bepaald wordt 
of in een gelijkaardige toestand door gebruik 
van verdovende of hallucinogene middelen.

Deze uitsluiting is niet van toepassing, 
indien bewezen wordt dat er geen oorzakelijk 
verband is tussen het feit dat ten laste gelegd 
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wordt en het schadegeval.      

13.  Schade aan de interne bestanddelen 
  van het voertuig en/of het voorwerp 
door de exclusieve werking van vrieskou.

14.  De schade veroorzaakt door:

a. overbelading,
b. slijtage,
c. niet-naleving van de periodieke 

onderhouds- en controlebeurten (met 
inbegrip van de technische schouwing),

d. gebrekkig onderhoud uitgevoerd in eigen 
regie en/of het nalaten noodzakelijke 
herstellingen uit te voeren wanneer het 
onderhoud wordt uitgevoerd in eigen 
regie,

e. corrosie.

De zuiver mechanische schade die niet het 
gevolg is van een aanrijding, een schokstoot, 
een daad van vandalisme of kwaadwilligheid 
van derden.

15.  De schade die zich aan het verze-  
 kerde voertuig en/of voorwerp voordoet 
dat onderworpen is aan de reglementering 
van de technische controle en waarvoor 
het bezochte keuringsorganisme een 
schouwingsbewijs “verboden tot het verkeer” 
heeft afgeleverd en/of er slechts een tijdelijke 
toelating tot gebruik van het verzekerd 
motorvoertuig en/of voorwerp werd verleend 
en het voertuig in gebruik werd gehouden 
zonder dat de vereiste herstellingswerk- 
zaamheden binnen de gestelde termijn 
werden uitgevoerd. Behalve tijdens de 
normaal af te leggen afstand om naar de 
schouwing te rijden of om bij aflevering 
van een schouwingsbewijs “verboden tot 
het verkeer” naar de hersteller te rijden 
en zich vervolgens na herstelling terug bij 
het schouwingsorganisme ter controle aan 
te bieden, tenzij wordt bewezen dat het 
schadegeval geen verband houdt met de 
voormelde feitelijkheden.  

16.  Schadeloosstelling voor schade 
  ingevolge diefstal of poging daartoe 
die zich voordoet aan het voertuig dat 
zonder vergrendeling achtergelaten wordt en 
zonder dat de door de maatschappij vereiste 
antidiefstalbeveiliging werd ingeschakeld. 

17.  De schade aan een container die 
  niet op een onderstel op wielen 
geplaatst is.

18.  De kosten voor stalling en/of 
  gebruiksderving ingevolge de 
onbruikbaarheid van het voertuig of 
voorwerp, evenals de minderwaarde ervan.

De uitsluitingen die beoogd worden onder de 
punten 10 en 12 zijn niet van toepassing als 
de verzekeringnemer bewijst dat:

- hij niet op de hoogte was van de 
 omstandigheden die erin beschreven 

worden;

- de feiten zich tegen zijn uitdrukkelijke   
wil hebben voorgedaan;

- hij alle maatregelen genomen heeft om   
aan deze toestand te verhelpen;

- de bestuurder, in eender welke hoe-
danigheid, van rechtswege of feitelijk, 
noch patroon, noch zaakvoerder, noch 
vennoot van de onderneming is.

De maatschappij beschikt voor het bedrag 
van haar uitgaven over een verhaalsrecht 
tegen degene die aansprakelijk is voor deze 
feiten.

TITEL 2 - TERRITORIALE 
UITGESTREKTHEID

Art. 5

De dekkingen die in dit contract voorzien 
zijn, zijn verworven indien het schadegeval 
zich in één van de volgende landen voordoet:

1.  de landen die begrepen zijn in
  artikel 1 van het modelcontract 
B.A. Auto;

2.  Bosnië-Herzegovina, F.Y.R.O.M. 
  (Macedonië), Servië (met uitsluiting 
van Kosovo).

TITEL 3 - BESCHRIJVING EN 
WIJZIGING VAN HET RISICO
  
Art. 6

1.  De verzekeringnemer is verplicht 
  bij het sluiten van de overeenkomst 
alle hem bekende omstandigheden nauw-
keurig mee te delen die hij redelijkerwijs 
moet beschouwen als gegevens die van 
invloed kunnen zijn op de beoordeling van 
het risico door de maatschappij. Indien op 
sommige schriftelijke vragen van de maat-
schappij niet wordt geantwoord, bijvoorbeeld 
op de vragen in het verzekeringsvoorstel, 
en de maatschappij toch de overeenkomst 
heeft gesloten, kan zij zich, behalve in geval 
van bedrog, later niet meer op dat verzuim 
beroepen. Dit is eveneens het geval, indien 
de maatschappij de overeenkomst zonder een 
behoorlijk ingevuld verzekeringsvoorstel heeft 
gesloten.

2.  Wanneer het opzettelijk verzwijgen  
  of het opzettelijk onjuist meedelen 
van gegevens over het risico de maatschappij 
misleidt bij de beoordeling van dat risico, 
is de overeenkomst nietig. De premies die 
vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de 
maatschappij kennis heeft gekregen van het 
opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist 
meedelen van gegevens, komen haar toe.

3.  Wanneer het verzwijgen of het 
  onjuist meedelen van gegevens niet 
opzettelijk geschiedt, stelt de maatschappij 
voor, binnen de termijn van een maand 

te rekenen van de dag waarop zij van het 
verzwijgen of van het onjuist meedelen 
van gegevens kennis heeft gekregen, de 
overeenkomst te wijzigen met uitwerking op 
de dag waarop zij kennis heeft gekregen van 
het verzwijgen of het onjuist meedelen.

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

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

Art. 7

In de loop van de overeenkomst heeft de 
verzekeringnemer de verplichting, om onder 
de voorwaarden van artikel 7.1., de nieuwe 
omstandigheden of de wijzigingen van de 
omstandigheden aan te geven die van aard 
zijn om een aanmerkelijke en blijvende 
verzwaring van het risico dat het verzekerde 
voorval zich voordoet, te bewerkstelligen.

1.  Wanneer het risico dat het 
  verzekerde voorval zich voordoet, 
zo verzwaard is dat de maatschappij, 
indien die verzwaring bij het sluiten van de 
overeenkomst had bestaan, onder andere 
voorwaarden zou hebben verzekerd, moet 
zij binnen een termijn van een maand, 
te rekenen vanaf de dag waarop zij van 
de verzwaring kennis heeft gekregen, de 
wijziging van de overeenkomst voorstellen 
met terugwerkende kracht tot de dag van de 
verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging 
van de overeenkomst door de verzekering-
nemer wordt geweigerd of indien, bij het 
verstrijken van een termijn van een maand 
te rekenen vanaf de ontvangst van dit 
voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan 
de maatschappij de overeenkomst opzeggen 
binnen 15 dagen.
Indien de maatschappij het bewijs levert dat 
zij het verzwaarde risico in geen geval zou 
hebben verzekerd, kan zij de overeenkomst 
opzeggen binnen een termijn van één maand 
te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis 
heeft gekregen van de verzwaring.

2.  Wanneer, in de loop van de 
  overeenkomst, het risico dat het 
verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk 
en blijvend verminderd is en wel zo dat de 
maatschappij, indien die vermindering bij 
het sluiten van de overeenkomst 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 
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contractanten het over de nieuwe premie 
niet eens worden binnen een maand na 
de aanvraag tot vermindering door de 
verzekeringnemer, kan deze laatste de 
overeenkomst opzeggen.

TITEL 4 - BETALING VAN DE PREMIES

Art. 8

De premie, verhoogd met de taksen en 
bijdragen, moet op de vervaldagen vooruit 
betaald worden op verzoek van de maat-
schappij of van elke met dat doel in de 
bijzondere voorwaarden aangewezen 
persoon.  

Art. 9

De maatschappij kan bij niet-betaling van de 
premie op de vervaldag de dekking van de 
overeenkomst schorsen of de overeenkomst 
opzeggen, indien de verzekeringnemer in 
gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of 
bij een ter post aangetekende brief.

De schorsing van de dekking of de opzeg-
ging gaat in na het verstrijken van een 
termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de 
dag volgend op de betekening of de afgifte ter 
post van de aangetekende brief.

Als de dekking geschorst is, maakt de 
betaling door de verzekeringnemer van de 
achterstallige premies, in voorkomend geval 
vermeerderd met de intresten, zoals bepaald 
in de laatste aanmaning of gerechtelijke 
uitspraak, een einde aan die schorsing.

Wanneer de maatschappij haar verplichting 
tot het verlenen van dekking geschorst heeft, 
kan zij de overeenkomst nog opzeggen 
indien zij zich dit recht voorbehouden heeft 
in de ingebrekestelling, bedoeld in het 1ste 
lid; in dat geval wordt de opzegging, ten 
vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de eerste 
dag van de schorsing, van kracht. Indien de 
maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft 
voorbehouden, geschiedt de opzegging mits 
een nieuwe aanmaning overeenkomstig het 
1ste en 2de lid.

De schorsing van de dekking doet geen 
afbreuk aan het recht van de maatschappij 
de later nog te vervallen premies te eisen 
op voorwaarde dat de verzekeringnemer in 
gebreke werd gesteld overeenkomstig het 
1ste lid. Het recht van de maatschappij 
wordt evenwel beperkt tot de premies voor 2 
opeenvolgende jaren.

TITEL 5 -  DUUR - VERNIEUWING 
- SCHORSING - EINDE VAN DE 
OVEREENKOMST

Art. 10

De overeenkomst gaat in om 0u. op de 
datum die in de bijzondere voorwaarden 
vermeld wordt.

De duur van de overeenkomst is één jaar. Op 
het einde van de verzekeringsperiode wordt 
de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar 
vernieuwd, tenzij zij door één van de partijen 
ten minste drie maanden voor het verstrijken 
van de lopende periode werd opgezegd.  
Zij wordt beëindigd om 24u op de datum 
vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Art. 11

De maatschappij kan de overeenkomst 
opzeggen:

1.  tegen het einde van elke verzekerings- 
  periode, overeenkomstig artikel 10;

2.  in geval van opzettelijke verzwijging 
  of opzettelijke onjuiste mededeling 
van gegevens betreffende het risico in de loop 
van de overeenkomst;

3.  in geval van onopzettelijke verzwij- 
  ging of onopzettelijke onjuiste 
mededeling van gegevens betreffende de 
omschrijving van het risico, bij het sluiten 
van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 
6 en in geval van verzwaring van het risico 
zoals bepaald in artikel 7;

4.  in geval van niet-betaling van de 
  premie, overeenkomstig artikel 9;

5.  wanneer het aan de technische 
  controle onderworpen voertuig 
niet of niet meer voorzien is van een geldig 
keuringsbewijs of wanneer het voertuig 
niet beantwoordt aan de “algemene 
reglementen op de technische eisen van de 
motorrijtuigen”;

6.  na iedere aangifte van een schade- 
  geval, maar uiterlijk één maand na 
de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling 
van de schadevergoeding; de opzegging wordt 
drie maanden na de betekening van kracht;

7.  in geval van publicatie van nieuwe  
  wettelijke bepalingen die een 
invloed hebben op de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de verzekerden of op de 
verzekering van deze aansprakelijkheid, maar 
ten laatste 6 maanden na de inwerkingtreding 
van deze bepalingen;

8.  in geval van schorsing van de 
  overeenkomst, zoals bepaald in 
artikel 14;
 
9.  in geval van faillissement, kennelijk  
  onvermogen  of overlijden van de 
verzekeringnemer, overeenkomstig de artikels 
15 en 16.   

Art. 12

De verzekeringnemer kan de overeenkomst 
opzeggen:

1.  tegen het einde van elke    
  verzekeringsperiode, overeenkomstig 

artikel 10;

2.  na iedere aangifte van een   
  schadegeval, op voorwaarde dat de 
opzegging geschiedt ten laatste 1 maand na 
de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling 
van de schadevergoeding;

3.  in geval van wijziging van de verzeke- 
  ringsvoorwaarden en van het tarief of 
alleen van het tarief, overeenkomstig artikel 
18;

4.  in geval van faillissement, gerechtelijk  
  akkoord of intrekking van de 
toelating van de maatschappij;

5.  in geval van vermindering van het   
  risico, zoals bepaald in artikel 7;

6.  wanneer tussen de datum van het 
  sluiten van de verzekerings-
overeenkomst en die van de inwerkingtreding 
een termijn van meer dan een jaar verloopt, 
op voorwaarde dat de opzegging betekend 
wordt uiterlijk 3 maanden voor de 
inwerkingtreding van de overeenkomst;

7.  in geval van schorsing van de  
  overeenkomst, zoals bepaald in 
artikel 14.  

Art. 13

De opzegging geschiedt bij deurwaarders-
exploot, per aangetekende brief of door 
afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs.
Behoudens in de gevallen bedoeld in de 
artikels 6, 7, 9, 10 en 18 gaat de opzegging 
in na het verstrijken van een termijn van 
één maand, te rekenen vanaf de dag die 
volgt op de betekening of de datum van 
het ontvangstbewijs of, in het geval van een 
aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag 
die volgt op de afgifte ervan bij de post.

De opzegging van de overeenkomst door de 
maatschappij na aangifte van een schade-
geval wordt van kracht bij de betekening 
ervan, wanneer de verzekeringnemer of 
de verzekerde één van zijn verplichtingen, 
ontstaan door het schadegeval, niet is 
nagekomen met de bedoeling de verzekeraar 
te misleiden op voorwaarde dat de 
maatschappij bij een onderzoeksrechter een 
klacht met burgerlijke partijstelling heeft 
ingevoerd. 
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op 
de periode na de datum van het van kracht 
worden van de opzegging, wordt door de 
maatschappij terugbetaald.

Art. 14

Wanneer het verzekerde voertuig of voorwerp 
opgeëisd wordt door de overheid, in beslag 
genomen wordt, verbeurd verklaard wordt of 
als waarborg wordt vastgehouden, wordt het 
contract enkel door dit feit van rechtswege 
geschorst zodra de verzekeringnemer het bezit 
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ervan verliest en tot hij opnieuw in het bezit 
ervan wordt gesteld.

Art. 15

In geval van faillissement van de verzekering-
nemer blijft de overeenkomst bestaan ten 
voordele van de massa van de schuldeisers 
die de maatschappij het bedrag verschuldigd 
is van de premies die vervallen zijn na de 
faillietverklaring.

De maatschappij en de curator van het 
faillissement hebben evenwel het recht 
om de overeenkomst op te zeggen. De 
maatschappij kan de overeenkomst evenwel 
maar opzeggen ten vroegste drie maanden 
na de faillietverklaring. De curator kan de 
overeenkomst slechts opzeggen binnen de 
drie maanden na de faillietverklaring.

Art. 16

In geval van overlijden van de 
verzekeringnemer blijft de overeenkomst 
voortbestaan ten voordele van de erfgenamen, 
die verplicht zijn de premies te betalen, 
onverminderd het recht van de maatschappij 
om de overeenkomst op te zeggen op één 
van de wijzen die voorzien worden in artikel 
13, 1ste lid, binnen drie maanden te rekenen 
vanaf de dag waarop ze kennis kreeg van het 
overlijden.

De erfgenamen kunnen de overeenkomst 
opzeggen, op één van de wijzen bepaald in 
artikel 13 eerste lid, binnen drie maanden en 
veertig dagen na het overlijden.

Indien het omschreven voertuig de volle 
eigendom wordt van één van de erfgenamen 
of van een legataris  van de verzekering-
nemer, blijft de overeenkomst voortbestaan 
in zijn voordeel. Deze erfgenaam of legataris 
kan evenwel de overeenkomst opzeggen 
binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat 
het voertuig hem werd toebedeeld.  

Art. 17

Indien het risico verdwijnt wegens enige 
andere reden dan die welke hierboven zijn 
opgesomd, moet de verzekeringnemer de 
maatschappij hiervan onmiddellijk op de 
hoogte brengen. Doet hij dit niet, dan blijft 
de vervallen premie prorata temporis aan de 
maatschappij verworven of verschuldigd tot 
op het ogenblik dat die mededeling werkelijk 
wordt gedaan.  

TITEL 6 - WIJZIGINGEN VAN DE 
VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN 
VAN HET TARIEF

Art. 18

Als de maatschappij haar tarief voor één 
of meer waarborgen wijzigt, past ze dit 
contract aan op de premievervaldag, die 
komt vanaf de eerste dag van de vierde 
maand die op de toepassing van die wijziging 

volgt. De maatschappij maakt dat aan de 
verzekeringnemer bekend die binnen een 
termijn van 30 dagen te rekenen vanaf 
de verzending van het bericht door de 
maatschappij, de polis bij aangetekende 
brief  voor de eerstvolgende premievervaldag 
mag opzeggen. Na de termijn van dertig 
dagen wordt het aangepast contract als onder 
partijen goedgekeurd beschouwd.

De in hogervermelde alinea bepaalde 
opzeggingsmogelijkheid bestaat niet 
wanneer de wijziging van het tarief of van 
de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit 
uit een algemene aanpassing die door de 
bevoegde overheid wordt opgelegd en die, 
bij toepassing ervan, gelijk is voor alle 
maatschappijen.

Indien de kennisgeving van de tarief-
wijziging gebeurt minder dan drie maanden 
voor de jaarlijkse vervaldag kan de 
verzekeringnemer de verzekering opzeggen 
binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de dag van deze kennisgeving. 
In dat geval wordt de opzegging van kracht 
één maand na de dag van de betekening van 
uw opzegging.  

TITEL 7 - SCHADEGEVALLEN EN 
RECHTSVORDERINGEN

Art. 19 -  VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERZEKERINGNEMER BIJ 
SCHADEGEVAL

De verzekeringnemer moet uiterlijk 8 dagen 
na het voorval, een schriftelijke en onder-
tekende verklaring aan de maatschappij 
zenden waarin hij de omstandigheden en de 
oorzaken van het schadegeval uiteenzet, de 
naam en het adres van de tegenpartijen, van 
de getuigen en de identiteit van de overheid 
vermeldt die proces verbaal heeft opgemaakt 
en het nummer van dit laatste.

De verzekeringnemer moet de maatschappij 
in staat stellen de feiten vast te stellen en tot 
de raming van de schade over te gaan die 
door het voertuig werd geleden.

Hij moet de maatschappij eveneens alle 
inlichtingen en documenten betreffende het 
schadegeval verstrekken.
In geval van diefstal of poging tot diefstal 
moet hij, uiterlijk 24 u. na het schadegeval, 
klacht indienen bij de gerechtelijke of 
politieoverheid.

Als er een dringende reden tot herstelling 
of tot vervanging van stukken bestaat, mag 
de verzekeringnemer daartoe laten overgaan 
zonder de maatschappij vooraf te raadplegen, 
voor zover de uitgave niet hoger ligt dan 
750,00 EUR en ze door een gedetailleerde 
factuur gestaafd wordt.

Indien de verzekeringnemer één van de 
hierboven bepaalde verplichtingen niet 
nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat 
voor de maatschappij, kan deze aanspraak 

maken op een vermindering van haar 
prestatie tot beloop van het door haar geleden 
nadeel.

Indien de verzekeringnemer de bedoelde 
verplichtingen met bedrieglijk opzet niet 
nakomt, kan de maatschappij haar dekking 
weigeren.

Art. 20

Alle dagvaardingen en in het algemeen 
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
documenten moeten door de verzekerde aan 
de maatschappij of elke met dat doel in de 
bijzondere voorwaarden aangewezen persoon 
bezorgd worden binnen de 48 uur nadat 
zij aan de verzekerde werden afgegeven of 
betekend. 

Art. 21

Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke 
dading, elke vaststelling van schade, elke 
belofte van schadevergoeding of elke door 
de verzekerde gedane betaling, zonder 
schriftelijke toestemming van de maat-
schappij, kan haar niet tegengeworpen 
worden en heeft vervallenverklaring tot 
gevolg van het recht op vergoeding in de 
mate waarin de maatschappij er schade heeft 
door geleden.

Art. 22 - VERBINTENISSEN VAN DE 
MAATSCHAPPIJ

1.  Herstelling

Als de schade herstelbaar is, betaalt de 
maatschappij de herstellingskosten zonder 
dat deze de waarde van het voertuig mogen 
overschrijden. Indien de BTW verzekerd 
is, betaalt de maatschappij bovendien, 
binnen de limiet van het in de bijzondere 
voorwaarden vermelde percentage, en na 
voorlegging van de herstellingsfactuur of 
van de aankoopfactuur van een nieuw 
voertuig binnen de 6 maanden vanaf het 
schadegeval, de BTW met betrekking tot die 
kosten, voorzover ze verschuldigd is en niet 
teruggevorderd kan worden.

2.  Vaststelling van het bedrag van de   
  vergoeding 

De kosten van de herstellingen, de waarde 
van het voertuig onmiddellijk voor het 
schadegeval, de waarde van het voertuig in 
de staat waarin het zich na het schadegeval 
bevindt, worden in onderling overleg met 
de door de maatschappij aangewezen expert 
vastgesteld.

In geval van onenigheid over die kosten en 
waarden, wordt het geschil op tegenspraak 
beslecht door twee experts, waarvan de ene 
door de verzekeringnemer aangesteld en 
behoorlijk belast wordt en de andere door de 
maatschappij.

Als zij het niet eens worden, doen de twee 
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experts een beroep op een derde expert die 
de geschillen zal beslechten. Indien één 
van de twee partijen (verzekeringnemer of 
maatschappij) geen expert aanstelt of indien 
de twee experts het niet eens geraken over de 
keuze van de derde, wordt hij op vraag van de 
meest gerede partij  automatisch aangesteld 
door de Voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg van de woonplaats van de 
verzekeringnemer.

Elke partij staat in voor de kosten en het 
ereloon van haar eigen expert. De kosten 
en het ereloon van de derde expert worden, 
ieder voor de helft, gedragen door de 
verzekeringnemer en de maatschappij.

Art. 23 - BETALING VAN DE VERGOEDING -  
SUBROGATIE

Door het bestaan van de overeenkomst 
alleen al en tot beloop van de door haar 
uitgekeerde vergoedingen, is de maat-
schappij gesubrogeerd in alle rechten van de 
verzekeringnemer ten aanzien van eender 
welke aansprakelijke. De verzekeringnemer 
blijft prioritair verhaalsrecht bezitten voor de 
sommen die hij niet zou ontvangen hebben 
(vrijstelling, onderverzekering).  

TITEL 8 - SCHADEGEVALLEN EN 
RECHTSVORDERINGEN

Art. 24 - SANCTIES - OVERMACHT

Elke inbreuk op niet-naleving van de in 
deze algemene voorwaarden uitgevaardigde 
regels berooft de verzekeringnemer van 
een deel of van al zijn rechten, voor 
zover de maatschappij er een nadeel door 
ondervonden heeft en zij dat kan bewijzen.
Deze bepaling geldt niet als de 
verzekeringnemer aantoont dat hij volledig, 
maar wettelijk  in de onmogelijkheid 
verkeerde om zich aan de bepalingen van het 
contract te houden en hij, zodra hij wel in 
die mogelijkheid verkeerde, alles gedaan heeft 
om de bepalingen na te leven.

TITEL 9 - MEDEDELINGEN EN 
KENNISGEVINGEN

Art. 25

De voor de maatschappij bestemde 
mededelingen en kennisgevingen moeten 
gedaan worden aan één van haar zetels 
in België of aan elke met dat doel in de 
bijzondere voorwaarden aangewezen persoon. 
De voor de verzekeringnemer bestemde 
mededelingen en kennisgevingen moeten 
worden gedaan aan het laatste door de 
maatschappij gekende adres.

Art. 26 - GESCHILLEN

Alle geschillen die uit dit verzekerings-
contract zouden kunnen voortvloeien, 
worden aan de bevoegdheid van de 
rechtbanken van de woonplaats van de 
verzekeringnemer onderworpen.

Art. 27

1.  Dit contract is aan de Belgische 
  wetgeving onderworpen. De 
maatschappij heeft, voor al wat dit contract 
betreft, haar enige woonplaats ter zetel van 
haar Directie. 

2.  Elke klacht met betrekking tot het   
  verzekeringscontract kan gericht 
worden aan de: 

- Ombudsman van VIVIUM, 
Koningsstraat 153 te 1210 Brussel,

- Ombudsman van de Verzekeringen,  de 
Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.

Het neerleggen van de klacht doet 
geen afbreuk aan het recht van de 
verzekeringnemer om juridische stappen te 
ondernemen.
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