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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

BRAND

TITEL 1: OMVANG EN WAARBORGEN
VAN HET CONTRACT

HOOFDSTUK 1
OMVANG VAN DE VERZEKERING

Art. 1 - VOORWERP VAN DE 
VERZEKERING

Overeenkomstig de algemene en bijzondere
voorwaarden verleent de maatschappij
volgende waarborgen:

1. Als de verzekeringnemer eigenaar van de 
verzekerde goederen is, waarborgt de
maatschappij de stoffelijke schade die er
veroorzaakt wordt wanneer één van of
de gevaren zich voordoen die in de
bijzondere voorwaarden vermeld zijn.

2. Als de verzekeringnemer huurder of 
gebruiker van de verzekerde goederen is:

a. waarborgt de maatschappij de 
aansprakelijkheid van de verzekerde
zoals ze voortvloeit uit de artikelen
1302, 1732, 1733 of 1735 van het
burgerlijk wetboek voor de
stoffelijke schade die aan deze
goederen veroorzaakt wordt wanneer
zich één van of de gevaren voordoen
die in de bijzondere voorwaarden
zijn vermeld;

b. de maatschappij waarborgt eveneens 
de onroerende beschadigingen
ingevolge diefstal of poging tot
diefstal en glasbraak, zelfs als de
aansprakelijkheid van de verzekerde
niet in het gedrang komt. De
maatschappij behoudt zich evenwel
een verhaalsrecht voor tegen de
eigenaar of de huurder van het
gebouw.

3. Als er goederen verzekerd zijn ten 
gunste van of voor rekening van derden,
geldt de verzekering enkel wanneer die
goederen, die eigendom zijn van derden,
niet gedekt zijn door een verzekering 
met hetzelfde voorwerp die door die
derden onderschreven is. Als die
goederen reeds gedekt zijn, verandert de
verzekering in een verzekering van de
aansprakelijkheid die de verzekerde zou
kunnen oplopen voor de schade die aan
die goederen veroorzaakt werd.

HOOFDSTUK 2
VERZEKERINGSWAARBORGEN

AFDELING 1 
BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN

Art. 2 - VERZEKERDE GEBEURTENISSEN 
EN GEVAREN

De maatschappij waarborgt de vergoeding
van de stoffelijke schade die aan de
verzekerde goederen veroorzaakt wordt door:

1. brand met uitsluiting van:
• de gehele of gedeeltelijke vernieling van

voorwerpen die in of op een vuurhaard
vallen, geworpen of gelegd worden;

• schroeivlekken, ondermeer op linnen en 
kleding;

• de schade, zonder dat er ontvlamming is
ontstaan, door bovenmatige hitte,
nabijheid van of aanraking met een
licht- of warmtebron, door 
uitwasemingen, wegspatten of het
omvervallen van brandstoffen;

2. ontploffing of implosie met inbegrip 
van de ontploffing van springstoffen die
niet in het verzekerde risico vereist zijn
voor de erin uitgeoefende
beroepsactiviteit;

3. blikseminslag, d.w.z. het rechtstreeks 
inslaan van de bliksem, voor zover het
materieel vastgesteld kan worden, op de
verzekerde goederen of op de 
gebouwen die de verzekerde goederen
bevatten evenals het wegspringen van
voorwerpen die bij die gelegenheid door
de bliksem worden geraakt;

4. de werking van elektriciteit, inductie 
inbegrepen, onder welke vorm ze zich
ook manifesteert, en wat de oorzaak er
ook van zij, op elektrische of
elektronische toestellen en installaties.
Worden met de werking van elektriciteit
gelijkgesteld, de gevolgen van bliksem
als deze de verzekerde goederen of
gebouwen waarin de goederen zich
bevinden niet op materieel zichtbare
wijze treft. 
Blijft uitgesloten de schade aan
kathodestraalbuizen en aan het
elektrisch materieel dat onder de
definitie koopwaar valt;

5. aanraking met

a. lucht- of ruimtevaartuigen of delen 
ervan of met voorwerpen die eraf of
eruit vallen, evenals met goederen
die bij die gelegenheid
weggeslingerd of omvergeworpen
worden;

b. landrijtuigen (of werftuigen) of 

delen ervan of met hun lading;

c. dieren;

d. pylonen.

Is uitgesloten:

• de schade aan de verzekerde goederen, 
die veroorzaakt wordt door een voertuig
of een werktuig waarvan de verzekerde
eigenaar is of dat hij onder zijn
bewaking heeft;

• de schade aan de verzekerde voertuigen 
door rechtstreekse aanrijding met een
ander voertuig;

6. het vrijkomen van rook of roet dat te 
wijten is aan een plots en onvoorzien
defect aan een kook- of verwarmings-
apparaat, voor zover dit apparaat en de
schoorsteen waarmee het desgevallend
verbonden is goed onderhouden werden
en deel uitmaken van de verzekerde
goederen. 
Is uitgesloten de rook- of roetschade
afkomstig van open haarden of van
andere industriële toestellen dan de
verwarmings- of keukentoestellen;

7. een diefstal of een poging tot diefstal 
die zich voordoet en gepleegd wordt in
de omstandigheden die in artikel 16
voorzien zijn, voor de beschadigingen
aan het opgegeven gebouw of de 
verdwijning van een deel ervan. De
tussenkomst van de maatschappij is
beperkt tot 10.500 EUR voor het geheel
van de schade die tijdens eenzelfde 
diefstal of poging tot diefstal veroorzaakt
wordt. 
Is niet verzekerd de schade die zich
voordoet als het opgegeven gebouw:
- in aanbouw of in afbraak is; 
- in verbouwing of herstelling is, 

uitgezonderd als het tijdens die
werken bewoond of uitgebaat blijft;

8. temperatuurswijziging, d.w.z. schade 
aan de inhoud van diepvries- en
koeltoestellen door een 
temperatuursverandering die voortvloeit
uit het stilvallen of een storing in de
koudeproductie. Deze waarborg wordt
verleend ten belope van maximum
7.000 EUR  per schadegeval en per
risico.
Blijft uitgesloten de schade veroorzaakt:
- door onhandigheid, nalatigheid of 

onervarenheid van de verzekerde of
van één van zijn personeelsleden;

- door constructie- of montage-
gebreken van het materiaal van de
verzekerde installatie;

- aan de inhoud van diepvriezers of 
koeltoestellen van meer dan 10 jaar
oud.

9. elektrocutie of verstikking van 
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gezelschapsdieren, die het rechtstreekse
gevolg is van een door dit contract
verzekerd gevaar.

Art. 3 - WAARBORGUITBREIDINGEN

Ook wanneer het verzekerd gevaar zich
buiten de verzekerde goederen voordoet,
strekt de waarborg zich uit tot stoffelijke
schade die aan deze goederen wordt
veroorzaakt door:

1. hulpverlening of enig dienstig middel 
tot het behoud, het blussen of de
redding;

2. bevolen afbraak of vernietiging om 
verdere uitbreiding van de 
schade te voorkomen;

3. instortingen die rechtstreeks en 
uitsluitend uit een schadegeval 
voortvloeien;

4. gisting of zelfontbranding gevolgd door 
brand of ontploffing;

5. uitwasemingen van rook, bijtende 
dampen, gassen of hitte die rechtstreeks
uit een schadegeval voortvloeien.

Art. 4 - AANVULLENDE WAARBORGEN

Bij een schadegeval dat door deze afdeling
gedekt is, verleent de maatschappij, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel,
volgende aanvullende waarborgen:

1. de reddingskosten (artikel 20);

2. de waarborg verhaal van derden 
(artikel 21);

3. de andere aanvullende waarborgen 
(artikel 22) tot beloop van 100 % van
het effectief op gebouw en/of inhoud
verzekerd bedrag, voor het geheel van
die prestaties, zonder afbreuk te doen
aan de limieten die voor elke prestatie
zijn vastgesteld.

AFDELING 2 
ARBEIDSCONFLICTEN EN
AANSLAGEN

Art. 5 - VERZEKERDE GEBEURTENISSEN 
EN GEVAREN

1. De maatschappij waarborgt de 
vergoeding van de stoffelijke schade aan
de verzekerde goederen die veroorzaakt
wordt door een brand, een ontploffing 
(ook van springstoffen) of een implosie:

a. die rechtstreeks aan de verzekerde 
goederen veroorzaakt wordt door

personen die aan een arbeidsconflict
of een aanslag deelnemen;

b. die zou voortvloeien uit maatregelen 
die in voormeld geval door een
wettelijk gevestigde Overheid
getroffen worden voor het behoud
en de bescherming van de
verzekerde goederen.

Voor de gebouwen of gedeelten ervan
dienstig als woning, wordt de waarborg
uitgebreid tot de andere schade dan die
door brand, ontploffing of implosie.

2. De waarborg is verworven:

a. voor de eenvoudige risico’s waarvan 
de verzekerde waarde geen
743.680,57 EUR overschrijdt: tot
beloop van 100 % van de voor de
gebouwen en de inhoud verzekerde
waarde;

b. voor de eenvoudige risico’s waarvan 
de waarde geen 23.921.725,14 EUR
overschrijdt: op grond van de
modaliteiten die onder partijen
overeengekomen zijn zonder dat de
minimale vergoedingslimiet minder
dan 743.680,57 EUR mag
bedragen.

Die bedragen zijn aan de evolutie van de
ABEX-index gebonden. Het
basisindexcijfer is dat van het eerste
semester van het jaar 1988, namelijk
375.

3. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit 
van 24.12.1992 kan de maatschappij
deze waarborg schorsen wanneer bij
wijze van algemene maatregel, de 
toelating daarvoor wordt verleend door
het Ministerie van Economische zaken
in een met redenen omkleed besluit. De
schorsing gaat dan 7 dagen na de
betekening ervan in.

Art. 6 - AANVULLENDE WAARBORGEN

Bij een schadegeval dat door deze afdeling
gedekt is, verleent de maatschappij, zonder
toepassing van de evenredigheidregel,
volgende aanvullende waarborgen:

1. de reddingskosten (artikel 20);

2. de waarborg verhaal van derden 
(artikel 21);

3. de andere aanvullende waarborgen 
(artikel 22) tot beloop van 100% van
het effectief op gebouw en/of inhoud
verzekerd bedrag, voor het geheel van
die prestaties, zonder afbreuk te doen
aan de limieten die voor elke prestatie
zijn vastgesteld.

AFDELING 3
DADEN VAN VANDALISME EN
KWAADWILLIGHEID

Art. 7 - VERZEKERDE GEBEURTENISSEN 
EN GEVAREN

A. Dekkingen

1. De maatschappij waarborgt de 
vergoeding van de stoffelijke schade die
aan de verzekerde goederen wordt
veroorzaakt door daden van:

• vandalisme d.w.z elke willekeurige 
en domme daad die door een derde
wordt gepleegd;

• kwaadwilligheid d.w.z. het 
opzettelijk feit dat door een derde
wordt gepleegd om schade te
berokkenen.

2. De waarborg is beperkt tot 10% van de 
som van de voor gebouw en inhoud
verzekerde bedragen met een maximum
van 17.500 EUR per schadegeval.

3. Er wordt een vrijstelling van 350 EUR 
per schadegeval toegepast.

4. Deze waarborg omvat de vergoeding van 
de schade veroorzaakt aan het verzekerd
gebouw ten gevolge van grafitti of wilde
affichering. In deze gevallen is de
tussenkomst van de maatschappij
beperkt tot de kosten voor de
schoonmaak van de gevel met de
hoofdingang van het verzekerde gebouw
met een maximum van 3.500 EUR per
schadegeval. Een vrijstelling van 
875 EUR per schadegeval is van
toepassing.

B. Uitsluitingen

Is uitgesloten de schade:

• te wijten aan daden die door een 
verzekerde, een huurder, een gebruiker
gepleegd worden of door een persoon
die zich in de verzekerde lokalen
mag bevinden;

• aan het gebouw (en aan zijn inhoud) 
- wanneer het in opbouw of in 

afbraak is; 
- wanneer het in verbouwing of 

herstelling is tenzij het tijdens die
werken bewoond of uitgebaat
wordt.
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AFDELING 4
STORM EN HAGEL - IJS- EN
SNEEUWDRUK

Art. 8 - VERZEKERDE GEBEURTENISSEN 
EN GEVAREN

A. Dekkingen

De maatschappij waarborgt de vergoeding
van de stoffelijke schade die aan de
verzekerde goederen veroorzaakt wordt door:

1. de rechtstreekse werking van een 
stormwind, d.w.z. elke orkaan of andere
uitbarsting van winden die
• op het dichtst bij het opgegeven 

gebouw gelegen station van  het
Koninklijk Meteorologisch Instituut
een topsnelheid van minstens 80 km
per uur bereiken,

of
• binnen een straal van 10 km rond 

het opgegeven gebouw, constructies
beschadigen die tegen die winden
verzekerbaar zijn of die een
weerstand tegen deze winden
vertonen die gelijkwaardig is  aan
die van de verzekerbare goederen;

2. neerslag van hagel;

3. het geraakt worden van de verzekerde 
goederen door voorwerpen die door de
directe werking van een stormwind of
door hagel weg- of omhooggeslingerd,
of omvergeworpen worden;

4. ijs- of sneeuwdruk, d.w.z. de druk die 
uitgeoefend wordt door een ijs- of
sneeuwhoop evenals door  het vallen,
verschuiven of het zich verplaatsen van
een compacte sneeuw- of ijsmassa;

5. regen, ijs, sneeuw en/of hagel die in het 
opgegeven gebouw binnendringen voor
zover dit eerder door stormwind, door
hagelslag of door ijs- of sneeuwdruk
beschadigd werd.

B. Uitsluitingen

Is uitgesloten, de schade die veroorzaakt
wordt :

1. aan elke constructie en aan haar inhoud:

a. waarvan de buitenmuren voor meer 
dan 50% van hun totale oppervlakte
samengesteld zijn uit plaatijzer,
asbest- en cementagglomeraten,
golfplaten of lichte materialen (zoals
ondermeer hout, plastiek,
spaanplaten en dergelijke);

b. waarvan, de dakbedekking voor 
meer dan  20% van de totale
oppervlakte is samengesteld uit
hout, agglomeraten of analoge

materialen, geteerd karton, plastiek
of andere lichte materialen waarvan
het gewicht per m2 minder dan 6kg
bedraagt. Kunstleien en dakpannen,
stro en roofing als dakbedekking
blijven evenwel gedekt;

c. die afgebroken wordt;

d. die bouwvallig is, d.w.z. waarvan het 
beschadigde gedeelte voor meer dan
40% versleten is;

2. aan de hierna volgende gebouwen en 
hun inhoud:

a. gebouwen die geheel of gedeeltelijk 
open zijn;

b. gebouwen die in opbouw zijn. 
Worden evenwel niet als in opbouw
beschouwd de gebouwen:
- in verbouwing of herstelling 

mits deze tijdens deze
werkzaamheden bewoond of
uitgebaat worden;

- in opbouw, verbouwing of 
herstelling die definitief
afgesloten zijn (met definitief
geplaatste ramen en deuren ) en
die definitief en volledig bedekt
zijn;

c. torens, klokketorens, uitkijktorens, 
watertorens, windmolens,
windmotors, openluchttribunes,
vergaarbakken in openlucht en silo’s;

d. serres;

3. aan alle voorwerpen of materialen die 
buiten aan een gebouw vastgemaakt
zijn, zelfs indien ze als onroerend door
bestemming zouden worden beschouwd
omdat ze in de constructie verwerkt
zijn.

Blijft evenwel gedekt de schade aan

a. dak- en hanggoten en hun 
afvoerbuizen;

b. kroonlijsten met hun bekleding;

c. rolluiken;

d. gevelbekleding;

e. airconditioning- en koelsystemen;

4. aan broeikassen en omheiningen;

5. aan het glaswerk (met inbegrip van de 
ruiten, het glas en het plasticmateriaal
die het gebouw vormen);

6.  aan de inhoud die zich in een constructie
bevindt die niet eerder door de directe
werking van een stormwind, van
hagelslag of ijs- of sneeuwdruk

beschadigd werd;

7. aan de inhoud die zich buiten het 
opgegeven gebouw bevindt;

8. door de druk van sneeuw of ijs:

a. die de constructie reeds bedekte op 
het ogenblik dat de waarborg
inging;

b. als die schade uit een vervorming 
van het dak bestaat zonder dat de
waterdichtheid ervan aangetast
wordt. Als de waterdichtheid in het
gedrang komt, komen enkel de
herstellingen in aanmerking die de
waterdichtheid opnieuw garanderen.

Art. 9 - AANVULLENDE WAARBORGEN

Bij een schadegeval dat door deze afdeling
gedekt is, verleent de maatschappij, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel,
volgende aanvullende waarborgen:

1. de reddingskosten (artikel 20);

2. de andere aanvullende waarborgen
(artikel 22) tot beloop van 100% van
het effectief op gebouw en/of inhoud
verzekerd bedrag, voor het geheel van
die prestaties, zonder afbreuk te doen
aan de limieten die voor elke prestatie
zijn vastgesteld.

AFDELING 5
WATERSCHADE EN SCHADE DOOR
MINERALE OLIËN

Art. 10 - VERZEKERDE GEBEURTENISSEN
EN GEVAREN

A. Dekkingen

De maatschappij waarborgt de vergoeding
van de stoffelijke schade die aan de
verzekerde goederen wordt veroorzaakt door:

1. het doorsijpelen of het binnen het 
opgegeven gebouw wegvloeien van water
dat voorkomt uit:

a. hydraulische installaties binnen of 
buiten het opgegeven gebouw;

b. installaties voor afvoer van regen of
afvalwater;

c. aquariums die met een autonoom 
filtersysteem en/of regeneratie-
systeem zijn uitgerust of
waterbedden voor zover ze geen
materieel of koopwaar uitmaken;

2. het doorsijpelen van water doorheen de 
daken of de muren, met uitzondering
van het doorsijpelen van regenwater
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doorheen elk opengaand element 
dat niet vooraf gesloten werd;

3. het ontsnappen van waterstoom 
afkomstig van de centrale verwarmings-
installatie van het gebouw;

4. het wegvloeien van minerale oliën door 
het overlopen of breken van de
opslagtank, reservoir of van de leidingen
van de centrale verwarming;

5. het ontijdig inwerkingtreden of het 
toevallig lekken van de automatische
blusinstallaties. De waarde van de
weggevloeide vloeistoffen wordt 
eveneens vergoed;

6. de huiszwam voor zover ze het 
rechtstreeks gevolg is van waterschade
zoals hoger bepaald en ze tijdens de
geldigheidsduur van het contract
optreedt en voor zover de verzekerde de
verschijning ervan niet op tijd heeft
kunnen vaststellen om eraan te
verhelpen en voor zover die verschijning
wordt vastgesteld tijdens de 
geldigheidsduur van het contract;

7. de maatschappij neemt tot beloop van 
12.200 EUR per schadegeval de kosten
voor haar rekening:

a. voor het opsporen, het openen en 
opnieuw in goede staat brengen van
de plaatsen die blootgelegd werden
om de herstelling van de installaties
mogelijk te maken die aan de
oorsprong van het schadegeval
liggen;

b. voor de herstelling of vervanging 
van die installaties behalve wanneer
het schadegeval veroorzaakt werd
door slijtage of corrosie.

B. Uitsluitingen

Is uitgesloten de schade:

- die voortvloeit uit een duidelijk 
gebrek aan voorzorgen (inzonder-
heid deze waarvan sprake is 
in artikel 1.1.a. van de Specifieke
bepalingen);

- veroorzaakt als het gebouw
a. in aanbouw of in afbraak is;
b. in verbouwing of herstelling is, 

tenzij het tijdens die werken
bewoond of uitgebaat blijft;

- veroorzaakt door opstuwing van de 
openbare rioleringen;

- veroorzaakt aan de koopwaren die 
op de grond zelf of op een hoogte
van minder dan 10 cm van de vloer
van een gebouw of een gedeelte van
gebouw geplaatst zijn dat bestemd is
voor het onderbrengen en/of

stockeren evenals de schade die zich
vanuit die koopwaren  verspreid zou
hebben;

- die uit het verlies van de 
weggevloeide vloeistof (water,
minerale oliën) bestaat, andere dan
deze voortkomend uit het ontijdig
inwerking treden of lekken van
automatische blusinstallaties;

- door duidelijke en veralgemeende 
corrosie: de waarborg blijft evenwel
verleend voor het schadegeval dat
veroorzaakt wordt door corrosie, als
ze een verborgen en niet door de
verzekerde gekend gebrek vormt;

- door corrosie van een brandstoftank 
die in de grond is geplaatst;

- aan de daken en de muren zelf en 
aan de bedekkingen die hun
waterdichtheid garanderen;

- aan de waterketels en tanks die aan 
de oorsprong van het schadegeval
liggen;

- aan de inhoud van de aquariums;  

- veroorzaakt door grondwater. 
Worden niet als grondwater
beschouwd het water dat vrijkomt
na een breuk van de toevoerleiding
of van de ingegraven leidingen voor
de afvoer van regen- en/of
afvalwater;

- veroorzaakt door zwembaden en 
hun leidingen.

Art. 11 - AANVULLENDE WAARBORGEN

Bij een schadegeval dat door deze afdeling
gedekt is, verleent de maatschappij, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel,
volgende aanvullende waarborgen:

1. de reddingskosten (artikel 20);

2. de waarborg verhaal van derden 
(artikel 21);

3. de andere aanvullende waarborgen 
(artikel 22) tot beloop van 100% van
het effectief op gebouw en/of inhoud
verzekerd bedrag, voor het geheel van
die prestaties, zonder afbreuk te doen
aan de limieten die voor elke prestatie
zijn vastgesteld.

AFDELING 6 
GLASBRAAK

Art. 12 - VERZEKERDE GEBEURTENISSEN
EN GEVAREN

A. Dekkingen

De maatschappij waarborgt de vergoeding
van de stoffelijke schade door breuk of barst
aan:
• ruiten
• spiegelglas
• spiegels
• doorschijnende en doorzichtige plastiek 

panelen in synthetisch materiaal, 
alsook de schade aan:
• sanitaire toestellen en/of
• keramische kookplaten voor zover ze 

geen koopwaar uitmaken.

B. Waarborguitbreidingen

Zijn eveneens verzekerd:

• de kosten voor de vernieuwing van de 
opschriften, voor de verf of de
versieringen;

• de kosten voor voorlopige afsluiting of 
dichting en voor bewaking, tot beloop
van maximum 3.500 EUR;

• de schade door de scherven van de 
glasbraak veroorzaakt aan andere
verzekerde goederen, tot beloop van
maximum 7.000 EUR;

• de vervanging of herstelling van films, 
sondes en detectoren die op de ruiten
zijn aangebracht of ingebouwd.

C. Uitsluitingen

Is uitgesloten de schade:
- uit krassen, afschilferingen, 

schilferingen van emailwerk, uit
dichtheidverlies;

- aan de niet vastgehechte 
voorwerpen, buiten aangebrachte
uithangborden, aan de serres, de
draagramen en de afdaken;

- aan de verzekerde voorwerpen bij 
het plaatsen of wegnemen ervan,
behalve als er geen verband is tussen
die gebeurtenissen en het
schadegeval;

- aan kunstglasramen;

- aan alle ruiten van motorrijtuigen, 
behalve als gevolg van een gedekte
glasbraak;

- aan de toebehoren van sanitaire 
apparaten (zoals waterkranen en
leidingen);
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- zijn eveneens uitgesloten de kosten 
voor het opnieuw in gebruik nemen
van die apparaten en de kosten voor
herstelling of herinrichting van de
plaatsen.   

Art. 13 - AANVULLENDE WAARBORGEN

Bij een schadegeval dat door deze afdeling
gedekt is, verleent de maatschappij, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel,
volgende aanvullende waarborgen:

1. de reddingskosten (artikel 20);

2. de waarborg verhaal van derden 
(artikel 21);

3. de andere aanvullende waarborgen
(artikel 22) tot beloop van 100% van
het effectief op gebouw en/of inhoud
verzekerd bedrag, voor het geheel van
die prestaties, zonder afbreuk te doen
aan de limieten die voor elke prestatie
zijn vastgesteld.

AFDELING 7
NATUURRAMPEN

Art. 14 - DEKKINGEN

De maatschappij vergoedt de verzekerde
voor de materiële schade ten gevolge van een
van volgende gebeurtenissen :

1. Aardbeving
Hieronder wordt verstaan : een
aardbeving van natuurlijke oorsprong
die binnen een straal van 10 kilometer
van het verzekerde gebouw verzekerbare
en daadwerkelijk tegen dit gevaar
verzekerde goederen vernietigt, breekt of
beschadigt, of die werd geregistreerd met
een minimum magnitude van vier
graden op de schaal van Richter,
alsmede de overstromingen, het
overlopen of het opstuwen van openbare
riolen, de aardverschuiving of grond-
verzakking die er het gevolg van zijn.

2. Overstroming
Hieronder wordt verstaan : het buiten
de oevers treden van waterlopen,
kanalen, meren, vijvers of zeeën ten
gevolge van atmosferische neerslag,
smelten van sneeuw of ijs, dijkbreuk of
vloedgolf.

3. Overlopen of opstuwen van riolen  
Hieronder wordt verstaan : een
overlopen of opstuwen veroorzaakt door
het wassen van het water, door
atmosferische neerslag, een storm, het
smelten van sneeuw of ijs of een
overstroming.

4. Aardverschuiving of grondverzakking

Hieronder wordt verstaan : een
beweging van een belangrijke massa van
de bodemlaag die goederen vernielt of
beschadigt en die geheel of gedeeltelijk
te wijten is aan een natuurlijk
fenomeen,  dat geen overstroming noch
aardbeving is.

5. Afvloeien van regenwater.

Zijn eveneens gedekt :
- de schade aan de verzekerde goederen

die voortkomt uit door de overheid
getroffen maatregelen in voornoemde
gevallen, door een wettelijk opgericht
orgaan voor de beveiliging en
bescherming van de goederen en
personen;

- de opruimings- en afbraakkosten, die
nodig zijn voor de herbouw of de
wedersamenstelling van de beschadigde
verzekerde goederen;

- enkel voor de woningen, de
huisvestingskosten, die zijn gemaakt
gedurende drie maanden die volgen op
het schadegeval, wanneer de
woonruimten onbewoonbaar zijn
geworden.

Worden als een en hetzelfde schadegeval
beschouwd :
- ingeval van aardbeving : de initiële

aardbeving en haar naschokken die
optreden binnen 72 uur, alsook de
verzekerde gevaren die eruit
voortvloeien; 

- ingeval van overstroming : de initiële
overstroming en elke overstroming die
zich voordoet binnen 168 uur na het
zakken, d.w.z. de terugkeer van het
water binnen zijn natuurlijke grenzen.

Elke schorsing, nietigheid, beëindiging of
opzegging van de waarborg natuurrampen
brengt rechtens die van de waarborg brand
mee.

Omgekeerd brengt elke schorsing,
nietigheid, beëindiging of opzegging van de
waarborg brand rechtens die van de
waarborg natuurrampen mee.

Aanvullende waarborgen
Bij een schadegeval dat door deze afdeling is
gedekt, verleent de maatschappij, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel van de
bedragen, de onderstaande aanvullende
waarborgen :

- de reddingskosten (artikel 20);
- onder de overige bijkomende prestaties

(artikel 22), de expertisekosten (artikel
22.2) en de kosten van behoud,
opruiming en afbraak (artikel 22.5), tot
het beloop van 10 % van het
daadwerkelijk verzekerde bedrag op het
gebouw en/of de inhoud, voor het
geheel van deze waarborgen,
onverminderd de grenzen die door elk
ervan zijn bepaald.

Art. 15 - UITSLUITINGEN

Is van de verzekering uitgesloten, de schade
aan :
- niet-binnengehaalde oogsten,
- de levende veestapel buiten de 

gebouwen,
- de bodem,
- teelten,
- bosbeplantingen,
- voorwerpen die zich buiten de

gebouwen bevinden, tenzij ze er blijvend
aan zijn vastgemaakt,

- gemakkelijk verplaatsbare of
demonteerbare constructies, bouwvallige
constructies of constructies in afbraak,
en aan hun inhoud, tenzij deze
constructies het hoofdverblijf van de
verzekerde vormen,

- tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en
hun eventuele inhoud, afsluitingen en
hagen van enigerlei aard, tuinen,
aanplantingen, toegangen en
binnenplaatsen, terrassen, alsmede
luxegoederen zoals zwembaden, tennis-
en golfterreinen,

- gebouwen of delen van gebouw in
opbouw, verbouwing of herstelling en
hun eventuele inhoud, tenzij ze
bewoond of normaal bewoonbaar zijn,

- het casco van land-, lucht-, zee-, meer-
of riviervoertuigen,

- vervoerde goederen,
- goederen waarvan de schadeloosstelling

door bijzondere wetten of internationale
overeenkomsten wordt geregeld,

- veroorzaakt door elke bron van
ioniserende stralingen,

- veroorzaakt door diefstal, vandalisme,
onroerende en roerende beschadigingen
gepleegd bij een diefstal of een poging
tot diefstal en daden van kwaadwillig-
heid die mogelijk gemaakt of verge-
makkelijkt werden door een verzekerd
schadegeval,

- veroorzaakt aan de inhoud van kelders
die op minder dan 10 cm van de grond
is opgesteld, met uitzondering van de
verwarmings-, elektriciteits- en
waterinstallaties die er blijvend zijn
bevestigd.

Deze uitsluiting geldt enkel voor de
risico’s overstroming en opstuwen of
overlopen van riolen en afvloeien van
regenwater.

Onder kelder verstaat men elk vertrek
waarvan de grondoppervlakte zich
bevindt op meer dan 50 cm beneden
het niveau van de hoofdingang die leidt
naar de woonvertrekken van het
gebouw, met uitzondering van de
kelderlokalen die blijvend als
woonvertrekken of voor de uitoefening
van een beroep zijn ingericht.
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1.750 EUR voor de waarden.

3. De maatschappij neemt tot beloop van 
1.750 EUR per schadegeval, de
vervanging voor haar rekening van de
sloten van de buitendeuren van het
opgegeven gebouw door sloten van
hetzelfde of van een hoger type, bij
diefstal van de sleutels van deze deuren.
De verplichtingen die in artikel 17
voorzien zijn, moeten nageleefd zijn.

4. De maatschappij neemt de kosten voor 
voorlopige afsluiting en bewaking van
het gebouw waar zich de inhoud be-
vindt ten laste, ten belope van 
3.500 EUR per schadegeval in
afwachting van de definitieve herstelling. 

D. Uitsluitingen

Is uitgesloten de schade:

• die veroorzaakt wordt als de daders of 
de medeplichtigen van de diefstal of
poging tot diefstal verzekerden zijn, hun
bloed- en aanverwanten of de
echtgenoot ervan;

• die zich voordoet terwijl de lokalen 
meer dan 60 opeenvolgende dagen
onbezet zijn;

• aan de goederen die zich buiten het 
opgegeven gebouw, evenals in de
uitstalramen bevinden die niet
rechtstreeks in verbinding staan met de
lokalen die het risico vormen;

• ingevolge een diefstal of een poging tot 
diefstal ter gelegenheid van een brand,
een ontploffing, een stormwind,
hagelneerslag, ijs- of sneeuwdruk;

• aan de goederen die zich in de 
gemeenschappelijke delen van een
gebouw bevinden dat niet uitsluitend 
door de verzekerde gebruikt wordt;

• die veroorzaakt wordt als het opgegeven 
gebouw
a. in aanbouw of afbraak is,
b. in verbouwing of hersteling is, 

uitgezonderd als het tijdens die
werken bezet of uitgebaat blijft;

• ingevolge diefstal van bankkaarten, van 
kredietkaarten of van checkformulieren
en blanco checks;

• die zich voordoet als de in artikel 17 
opgelegde voorzorgsmaatregelen niet
getroffen werden, voor zover dit gebrek
in oorzakelijk verband staat met 
het schadegeval;

• aan de motorrijtuigen, behalve als ze 
koopwaren uitmaken, met inbegrip van
hun inhoud.

AFDELING 8
DIEFSTAL

Art. 16 - VERZEKERDE GEBEURTENISSEN
EN GEVAREN

A. Dekkingen

De maatschappij waarborgt de vergoeding
van de stoffelijke schade voor wat betreft:
• de verdwijning of de beschadiging van 

de beschadigde inhoud;
• de beschadigingen aan het verzekerde 

gebouw;
• de verdwijning van een deel van het 

verzekerde gebouw;

ingevolge
• een diefstal;
• een poging tot diefstal;

die zich in de zin van Strafwetboek voordoet
of gepleegd wordt,

1. door inbraak of met beklimming;

2. met gebruik van valse, gestolen of 
verloren sleutels, voor zover de diefstal
of de poging tot diefstal binnen de drie
dagen gebeurt die volgen op de dag
waarop de verzekerde kennis gekregen
heeft van de verdwijning van die
sleutels;

3. met geweld of bedreiging ten aanzien 
van een verzekerde;

4. door (of met met medeplichtigheid) van 
personen die zich in het opgegeven
gebouw mogen bevinden (met inbegrip
van het huispersoneel);

5. door een persoon die in het geheim in 
het opgegeven gebouw is
binnengedrongen;

6. door een persoon die zich heeft laten 
insluiten in het aangeduide gebouw.

B. Waarborglimieten

1. De maatschappij verleent haar waarborg 
tot beloop van de bedragen die in de
bijzondere voorwaarden zijn opgegeven,
zonder dat haar tegemoetkoming het
bedrag mag overschrijden van:

a. voor de waarden
• 3.500 EUR als ze in een niet 

draagbare kluis zijn
ondergebracht die op slot of
met een code beveiligd is;

• 1.750 EUR als ze niet in zo’n 
kluis zijn ondergebracht;

b. voor de waardevolle voorwerpen, 
8.750 EUR per voorwerp (of reeks
of samenhang van voorwerpen die
een geheel vormen).

2. Als het opgegeven gebouw niet 
uitsluitend bestemd is om door de
verzekerden gebruikt te worden, zijn de
goederen die zich in kelders, op zolders,
in zolderkamers of privégarages
bevinden, die uitsluitend door de
verzekerde gebruikt worden, gedekt tot
beloop van 1.050 EUR voor het geheel
van die lokalen. Is altijd uit de waarborg
uitgesloten de schade aan de waarden
en de kostbare voorwerpen die er zich
bevinden.

3. De goederen die zich in de niet aan het 
hoofdgebouw aanpalende bijgebouwen
en aanhorigheden bevinden, zijn gedekt
tot beloop van 2.100 EUR voor het
geheel van die bijgebouwen en
aanhorigheden. Zijn altijd uit de
waarborg uitgesloten, de waarden 
en kostbare voorwerpen die er zich in
bevinden.

4. De beschadigingen aan het verzekerde 
gebouw evenals de verdwijning van een
deel van het verzekerde gebouw zijn
gedekt tot beloop van 10.500 EUR 
voor het geheel van de beschadigingen
aan het gebouw bij een zelfde diefstal of
eenzelfde poging tot diefstal.

C. Waarborguitbreidingen

1. In geval van tijdelijke overplaatsing van 
de inboedel die eigendom is van de
verzekerde in andere gebouwen die in de
hele wereld gevestigd zijn, blijft deze
waarborg voor de verzekerde gedurende
maximum 90 dagen per verzekeringsjaar
verworven.
De diefstal of de poging tot diefstal
moet met inbraak of beklimming van
het betrokken gebouw gebeurd zijn,
terwijl de in artikel 17 voorziene
voorzorgsmaatregelen genomen waren,
of met geweldpleging op of bedreiging
van de verzekerde die zich in het
betrokken gebouw bevindt.
Die uitbreiding die zonder toepassing
van de evenredigheidsregel wordt
toegekend, wordt verleend tot beloop
van 20 % van het voor de inboedel 
verzekerde bedrag en binnen de
bedragbeperkingen die in artikel 27
voorzien zijn.
Die uitbreiding wordt niet verleend als
het om een gebouw of een lokaal gaat
dat aan de verzekerde toebehoort of dat
hij voor meer dan 90 dagen gehuurd
heeft.

2. Voor zover de diefstal of de poging tot 
diefstal met geweldpleging op of
bedreiging van de persoon van de
verzekerde gepleegd wordt, waarborgt de
maatschappij eveneens, buiten het
opgegeven gebouw en in de hele wereld
de verdwijning of de beschadiging van
de inboedel tot beloop van 5.225 EUR,
met inbegrip van een maximum van
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Art. 17 - VOORZORGSMAATREGELEN

Alle toegangsdeuren van de hoofdconstructie
en van de bijgebouwen en aanhorigheden
dienen uitgerust te zijn met een sluitsysteem.

De bestaande of overeengekomen
mechanische beveiligingsmiddelen (sloten,
grendels, hekken, metalen rolluiken,
luiken,...) of de elektronische (detectie- of
alarmsystemen) moeten te allen tijde
gebruikt of in goede staat van werking
gehouden worden.
Die beveiligingsmiddelen, alsook de
veiligheidsmaatregelen mogen slechts mits
schriftelijk akkoord van de maatschappij
gewijzigd worden.

Art. 18 - AANVULLENDE WAARBORGEN

Bij een schadegeval dat door deze afdeling
gedekt is, verleent de maatschappij, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel,
volgende aanvullende waarborgen:

1. de reddingskosten (artikel 20);

2. de andere aanvullende waarborgen 
(artikel 22) tot beloop van 100% van
het effectief op gebouw en/of inhoud
verzekerd bedrag, voor het geheel van
die prestaties, zonder afbreuk te doen
aan de limieten die voor elke prestatie
zijn vastgesteld.

AFDELING 9
INDIRECTE VERLIEZEN

Art. 19 - VERZEKERDE SCHADE

Mits ze in de bijzondere voorwaarden
vermeld zijn, worden de bij een gedekt
schadegeval verschuldigde vergoedingen
verhoogd met 10 % om de verzekerde
forfaitair schadeloos te stellen voor om het
even welke kosten die hij ten gevolge van dit
schadegeval heeft gemaakt.

Komen niet in aanmerking voor de
berekening van die bijkomende vergoeding,
de vergoedingen die betaald worden
krachtens de waarborgen:
• diefstal
• commercieel verlies 
• natuurrampen
• aanvullende waarborgen
• VIVIUM DOLPHIN RELAX

AFDELING 10
AANVULLENDE WAARBORGEN

Art. 20 - REDDINGSKOSTEN

1. De maatschappij vergoedt de 
reddingskosten, mits die met de zorg

van een goed huisvader zijn gemaakt,
ook wanneer de aangewende pogingen
vruchteloos zijn geweest.

2 Die kosten zijn echter voor het geheel 
van de schade aan de goederen en van
de bedrijfsverliezen, verzekerd tot beloop
van de bedragen die voor die goederen
verzekerd zijn met een maximum van
18.592.014,36 EUR.
Voor de aansprakelijkheidsverze-
keringen worden die kosten integraal
door de maatschappij gedragen 
voor zover het geheel van de
schadeloosstelling en van de
reddingskosten per verzekeringsjaar en
per schadegeval het voor die
aansprakelijkheid verzekerde bedrag niet
overschrijdt.
Boven het voor die aansprakelijkheid
verzekerde bedrag worden die kosten
beperkt tot:

• 495.787,05 EUR wanneer het 
verzekerde totaalbedrag lager is dan
of gelijk aan 2.478.935,25 EUR;

• 495.787,05 EUR + 20 % van het 
deel van het verzekerde totaalbedrag
dat tussen 2.478.935,25 EUR en
12.394.676,24 EUR ligt;

• 2.478.935,25 EUR + 10 % van het 
deel van het verzekerd totaalbedrag
boven 12.394.676,24 EUR
met een volstrekt maximum van 
9.915.740,99 EUR.

Die bedragen zijn gekoppeld aan de
evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen met als
basisindexcijfer dat van november 1992,
namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).

Art. 21 - VERHAAL VAN DERDEN

1. De maatschappij dekt de 
verantwoordelijkheid die de verzekerde
kan oplopen ingevolge de artikels 1382
tot 1386 bis van het burgerlijk wetboek
voor de stoffelijke schade (met inbegrip
van het huurverlies en de bedrijfsschade
die eruit voortvloeien) veroorzaakt door
een verzekerd schadegeval en die zich
voortzet op goederen die eigendom zijn
van derden, gasten inbegrepen.

2. Die waarborg wordt verleend tot beloop 
van 619.733,81 EUR geïndexeerd zoals
bepaald in artikel 10.1.b. van de
gemeenschappelijke bepalingen.

3. Is niet gedekt de schade die veroorzaakt 
wordt door elke vorm van rook, door
giftige, bijtende, aantastende,
vernietigende of schadelijke producten
of door elk blusproduct, aan lucht,
bodem, oppervlakte- en grondwater,
alsook aan planten en dieren, behalve

indien ze, beroepshalve, deel uitmaken
van een land-, tuinbouw- of visbedrijf.
Is ook niet gedekt de objectieve 
aansprakelijkheid inzake brand of
ontploffing die voorzien is door de wet
van 30 juli 1979.

Art. 22 - ANDERE AANVULLENDE 
WAARBORGEN

Bij een schadegeval dat onder de toepassing
van dit contract valt, verleent de
maatschappij, binnen de limieten die voor
elk gevaar worden vastgesteld, de hierna
omschreven aanvullende waarborgen, voor
zover ze voortvloeien uit een gedekt scha-
degeval en de betrokken kosten als goede
huisvader werden aangegaan:

1. de kosten voor het huren van een 
voorlopige woning (hotel inbegrepen),
tot beloop van 2 % van het kapitaal dat
in dit contract effectief voor gebouw en
inhoud, in eigendom, in aansprakelijk-
heid als huurder of als gebruiker wordt 
verzekerd, als het risico onbruikbaar is
geworden.  Die kosten kunnen voor een
zelfde periode niet met het huurverlies
gecumuleerd worden;

2. de expertisekosten (alle eventuele taksen 
inbegrepen) die overeenkomstig artikel
21 van de gemeenschappelijke
bepalingen ten laste van de verzekerde
vallen en die hij, bij schadegeval, ook
werkelijk betaald heeft voor de schatting
van de schade aan de verzekerde
goederen (met uitsluiting van de
aansprakelijkheidsverzekeringen) zonder
dat de tegemoetkoming van de
maatschappij het bedrag van het barema
(zie tabel p.14) mag overschrijden;

3. het verhaal van de huurders dat 
uitgeoefend wordt krachtens artikel
1721 van het burgerlijk wetboek zowel
voor de stoffelijke schade, bedrijfschade
inbegrepen, die aan hun goederen
veroorzaakt wordt door foute
constructie of een gebrekkig onderhoud
van het gebouw, als voor de reddings- of
behoudskosten die bedachtzaam
gemaakt worden om een schadegeval te
stoppen of te beperken;

4. het huurverlies van het verzekerd 
gebouw, d.w.z. met uitsluiting van alle
bedrijfsschade:
• de door de eigenaar-gebruiker 

geleden genotsderving van het 
onroerend goed, beperkt tot de
huurwaarde van de beschadigde en
onbruikbaar geworden lokalen,

• het verlies van huurgelden - 
verhoogd met de lasten waaraan het
schadegeval geen einde gesteld heeft
- dat door de eigenaar-verhuurder
geleden wordt, gedurende de
normale periode van wederopbouw,
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AFDELING 3
VAKANTIEVERBLIJF,
STUDENTENKOT, GEHUURDE
FEESTZAAL, TIJDELIJKE
VERPLAATSING VAN DE INBOEDEL,
MATERIEEL EN DE KOOPWAAR

Art. 25 - BESCHRIJVING VAN DE 
WAARBORG

A. Dekkingen

a. Vakantieverblijf, studentenkamer, 
gehuurde feestzalen

Als dit contract de hoofdverblijfplaats
van de verzekeringnemer dekt,
waarborgt de maatschappij, de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid die
de verzekerden als huurder of gebruiker
zouden kunnen oplopen  voor stoffelijke
schade veroorzaakt:

• aan het vakantieverblijf dat ze over 
de hele wereld huren of gebruiken,
met inbegrip van de inboedel, voor
zover de huur- of gebruiktijd geen
90 dagen per verzekeringsjaar
overschrijdt;

• aan de al dan niet gemeubelde 
studentenkamer die het kind van de
verzekeringnemer, dat bij hem
inwoont, in België omwille van zijn
studies huurt of gebruikt met
inbegrip van de verzekerde inboedel
die ernaar overgebracht wordt;

• aan de feestzalen die gehuurd of 
gebruikt worden in België voor
familiefeesten alsook aan de inhoud
ervan.

b. Tijdelijke verplaatsing van de verzekerde 
inboedel

Indien het huidig contract de hoofd-
verblijfplaats van de verzekeringnemer
dekt, waarborgt de maatschappij 
de vergoeding van de stoffelijke schade
aan dat gedeelte van de verzekerde privé
inboedel dat voor een periode die geen
90 dagen per verzekeringsjaar 
overschrijdt tijdelijk, over de hele
wereld, naar een ander gebouw
overgebracht wordt.

c. Tijdelijke verplaatsing van het materieel 
en van de koopwaar

Indien het huidig contract het materieel
en de koopwaar dekt, waarborgt de
maatschappij de vergoeding van de
materiële schade aan het gedeelte van
het materieel en/of aan de koopwaar die
tijdelijk verplaatst werden naar een
handelsbeurs en dit in alle landen van de
Europese Unie.

zonder 12 maanden te overschrijden
te rekenen vanaf het schadegeval;

5. a. de kosten voor het behoud van de 
verzekerde en geredde goederen,
tijdens de normale duur van de
wederopbouw of de wedersamen-
stelling van de beschadigde
goederen;

b. de afbraak- en opruimingskosten die 
nodig zijn voor de wederopbouw of
de wedersamenstelling van de
beschadigde goederen;

6. de kosten voor herstelling van de 
binnenplaatsen, tuinen en beplantingen
van het opgegeven gebouw.  Worden
evenwel nooit ten laste genomen de
sanerings- of zuiveringskosten ervan,
zelfs als die maatregelen door de
bevoegde overheden werden opgelegd;

7. het verhaal van de eigenaar krachtens 
het huurverlies en de kosten zoals ze
onder de bovenstaande punten 4, 5, 6
vermeld zijn als de verzekering op 
goederen in aansprakelijkheid als
huurder of gebruiker slaat.

8. dodelijk ongeval
Als de verzekeringnemer een fysiek
persoon is en hijzelf of een inwonend
familielid overlijdt aan de uitsluitende
gevolgen van een volgens de
voorwaarden van het contract gedekt
gevaar, betaalt de maatschappij een som
van 3.718,40 EUR per slachtoffer.
Het overlijden dient plaats te vinden
binnen de 365 dagen volgend op deze
gebeurtenis en de betaling zal enkel
geschieden, aan de noch uit de echt,
noch feitelijk gescheiden, noch in een
echtscheidings- of feitelijke
scheidingsprocedure verwikkelde
echtgenoot van het slachtoffer, of, bij
ontstentenis, aan de wettelijke
erfgenamen in rechte lijn.

Als het slachtoffer geen volle 5 jaar oud
is, neemt de maatschappij tot beloop
van 1.859,20 EUR enkel de behoorlijk
verantwoorde begrafeniskosten voor haar
rekening als ze niet door een andere
verzekeraar of door een willekeurig
Fonds of organisme ten laste genomen
werden.

HOOFDSTUK 3
TERRITORIALE UITGESTREKTHEID

AFDELING 1
ADRES DAT IN DE BIJZONDERE
VOORWAARDEN VERMELD IS

Art. 23

In geval van verzekering van het gebouw,
zijn de goederen verzekerd op het adres dat
in de bijzondere voorwaarden vermeld is. 

In geval van verzekering van de inhoud, zijn
de goederen binnen het gebouw verzekerd
evenals, tenzij anders vermeld wordt, in de
aanpalende binnenplaatsen en tuinen.

AFDELING 2
VERHUIZING

Art. 24 - BESCHRIJVING EN OMVANG
VAN DE WAARBORG

Bij verhuizing naar een ander gebouw in
België:

a. als dit contract de aansprakelijkheid als 
huurder of gebruiker dekt, is de
verzekering tot beloop van dezelfde
kapitalen en voor dezelfde gevaren
eveneens van toepassing op het nieuwe
goed dat door de verzekeringnemer
gehuurd of gebruikt wordt;

b. als dit contract op goederen in 
eigendom slaat die onder de
begripsomschrijving “inhoud” vallen, is
de verzekering eveneens van toepassing
tot beloop van dezelfde kapitalen,

• voor dezelfde gevaren in het gebouw 
waarin de verzekeringnemer die
goederen heeft laten overbrengen;

• tijdens de overbrenging voor de 
gevaren, brand, blikseminslag en
ontploffing.

Die waarborgen zijn verworven
gedurende een termijn van 90 dagen,

• te rekenen vanaf de huur of het 
gebruik van het gebouw voor de
schade aan het gebouw;

• te rekenen vanaf de overbrenging 
van de inhoud voor de schade aan
die inhoud.

Na die termijn van 90 dagen wordt de
verzekering van rechtswege geschorst
zolang de overbrenging niet aan de
maatschappij werd aangegeven.

Is uitgesloten de schade die binnen de
toepassing van de waarborg diefstal valt.
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B. Uitsluitingen

Is uitgesloten: 

• alle schade wanneer het contract door 
een juridische persoon is onderschreven.
Wanneer onderhavig contract echter
eveneens de privéwoonst van de
verzekeringnemer verzekert, dan gelden
deze waarborguitbreidingen wel doch
enkel en alleen op dit privégedeelte;

• de schade aan vakantieverblijven of
feestzalen, die aan de verzekerde
toebehoren of die hij langer dan 90
dagen in huur heeft;

• alle schade aan tenten en hun inhoud.

Art. 26 - OMVANG VAN DE 
WAARBORGEN

Is gedekt:

• de materiële schade die aan dezelfde 
gevaren te wijten is als die, die voor de
hoofdverblijfplaats, het materieel en de
koopwaren verzekerd zijn;

• de aanvullende waarborgen die zouden 
van toepassing zijn voor een schadegeval
dat zich aan de hoofdverblijfplaats, het
materieel en/of de koopwaren zou
voordoen.

Is uitgesloten:
• de schade die binnen het toepassingsveld 

van de waarborgen diefstal, onroerende
beschadigingen, arbeidsconflicten en
aanslagen, vandalisme en kwaadwillig-
heid valt.

Art. 27 - BEDRAG VAN DE WAARBORG

De dekking wordt, zonder toepassing van de
evenredigheidsregel verleend voor de
waarborg:

• ”vakantieverblijf”, tot beloop van 100 % 
van de som van de voor gebouw en
inboedel van de hoofdverblijfplaats
verzekerde bedragen, met een 
maximum van 350.000 EUR per
schadegeval;

• ”studentenkamer”, tot beloop van 
105.000 EUR per schadegeval voor de
huur- of gebruikersaansprakelijkheid en
tot beloop van 10.500 EUR  
voor de schade aan de verzekerde
inboedel die naar dat logement werd
overgebracht;

• ”feestzaal”, tot beloop van 100 % van de 
som van de voor gebouw en inboedel
van de hoofdverblijfplaats verzekerde
bedragen met een maximum 
350.000 EUR per schadegeval; 

• ”verplaatsing van inboedel”, tot beloop 
van 20 % van het verzekerd bedrag dat
in de bijzondere voorwaarden voor
inboedel is vermeld;

• ”verplaatsing van materieel en 
koopwaar”, tot beloop van 20 % van het
verzekerd bedrag dat in de bijzondere
voorwaarden voor materieel en/of
koopwaar is vermeld.

TITEL 2: SPECIFIEKE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1
SCHADEPREVENTIE

Art. 1 - VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERZEKERDE TER 
VOORKOMING VAN SCHADE

1. De verzekerde heeft de verplichting:

a. teneinde waterschade te vermijden, 
bij een afwezigheid van meer dan 15
opeenvolgende dagen tijdens de
periode van 1 november tot 31
maart van elk jaar, de waterleidingen
te laten leeglopen tenzij de lokalen
doeltreffend verwarmd zijn;

b. teneinde schade door atmosferische 
neerslag te vermijden, zonder verwijl
alle noodzakelijke herstellingen aan
de dakbedekkingen en aan de
muren uit te voeren om binnen-
dringen van die neerslag te
vermijden;

c. teneinde schade door elektriciteit te 
vermijden, de elektrische installatie,
leidingen en elektrische apparaten in
goede staat van onderhoud te
houden.

2. Indien de verzekerde de verplichtingen 
vermeld in:

a. punt 1. a. of b. hiervoor niet naleeft, 
heeft de maatschappij het recht om
bij schadegeval, haar tussenkomst te
weigeren indien er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de
tekortkoming en het schadegeval;

b. punt 1. c. hiervoor niet naleeft heeft 
de maatschappij het recht om bij
schadegeval haar tussenkomst te
weigeren indien de schade te wijten
is aan een klaarblijkelijk gebrek aan
onderhoud en er een oorzakelijk
verband bestaat tussen deze toestand
en het schadegeval.

Indien de verzekerde evenwel bewijst dat
de te nemen voorzorgsmaatregelen door
een huurder of een gebruiker van de
verzekerde goederen moesten worden
genomen, zijn deze sancties niet van
toepassing.

HOOFDSTUK 2
VERZEKERDE BEDRAGEN

Art. 2 - ALGEMEEN

De verzekerde bedragen worden door de
verzekeringnemer vastgesteld. Zij moeten
alle belastingen omvatten in de mate dat
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of informatie verdelen.

HOOFDSTUK 4
SCHADEGEVALLEN

Art. 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERZEKERDE BIJ SCHADEGEVAL

1. In tegenstelling tot hetgeen vermeld is 
in artikel 13 van de gemeenschappelijke
bepalingen dient de aangifte van het
schadegeval in volgende gevallen binnen
de 24 uur te geschieden :
a. ontdooiing van diepvrieswaren;
b. schade aan dieren;
c. diefstal of poging tot diefstal.

2. In geval van diefstal moet de verzekerde 
onmiddellijk klacht neerleggen bij de
gerechtelijke overheid en alle bewarende
maatregelen treffen.  Hij moet
onmiddellijk verzet aantekenen bij
diefstal van effecten aan toonder of van
andere waarden waartegen verzet kan
worden aangetekend.

3. Voor zover de verschuldigde 
schadevergoeding niet geheel gebruikt
wordt voor de herstelling of de
vervanging van het beschadigde goed,
moet de verzekerde het bewijs leveren
dat deze goederen niet bezwaard worden
door een hypothecaire of bevoorrechte
schuldvordering. Zoniet, moet hij de
maatschappij een machtiging tot
inontvangstneming, afgegeven door de
ingeschreven schuldeisers, bezorgen.

4. Indien de verzekerde één van de 
voornoemde verplichtingen niet
nakomt, kan de maatschappij:

a. haar dekking weigeren indien de 
niet-naleving is gebeurd met
bedrieglijk opzet;

b. in de andere gevallen:
• hetzij haar prestatie 

verminderen;
• hetzij de schadevergoeding 

terugvorderen;
maar slechts tot beloop van 
het nadeel dat zij daardoor 
geleden heeft.

Art. 6 - SPECIFIEKE VERPLICHTING BIJ 
SCHADEGEVAL 
ARBEIDSCONFLICTEN EN 
AANSLAGEN

Bij een schadegeval dat onder toepassing van
de waarborg arbeidsconflicten en aanslagen
valt, verplicht de verzekerde zich ertoe om
desgevallend, binnen de kortst mogelijke
termijn, alle stappen bij de bevoegde
overheden te doen om de vergoeding van de
schade geleden aan goederen te bekomen.
De verschuldigde schadevergoeding wordt

deze niet terugvorderbaar of aftrekbaar zijn.

Tenzij anders vermeld, vormen de
verzekerde bedragen de limiet van de
verbintenissen van de maatschappij.

De verzekeringnemer heeft op elk ogenblik
het recht de verzekerde bedragen te wijzigen
om ze in overeenstemming te brengen met
de te verzekeren waarden.

Indien deze overeenkomst het gebouw en de
inhoud verzekert, worden afzonderlijke
verzekerde bedragen voorzien voor elk van
deze rubrieken.

Art. 3 - TE VERZEKEREN BEDRAGEN

Om bij schadegeval de toepassing van de
evenredigheidsregel van de bedragen te
vermijden, moeten de verzekerde bedragen
steeds overeenstemmen met de volgende
waarden:
1. Voor het gebouw:

a. als eigenaar:
• van het gehele gebouw: de 

nieuwwaarde;
• van een gedeelte van het 

gebouw: de nieuwwaarde, zowel
van het eigen gedeelte als van
het aandeel in de
gemeenschappelijke delen
waarvan de verzekerde eigenaar
is.

b. als huurder of gebruiker:
• van het gehele gebouw: de 

werkelijke waarde;
• van een gedeelte van het 

gebouw: de werkelijke waarde
van dit deel van het gebouw en
van de andere delen waarvoor
de verzekerde contractueel
aansprakelijk wordt gesteld.

2. Voor de inhoud: 

de nieuwwaarde behalve voor:

a. het materieel (met uitzondering van 
elektrische en elektronische
installaties): de werkelijke waarde
zonder de vervangingsprijs van
nieuw materieel met vergelijkbare
prestaties te kunnen overschrijden.
Archieven, documenten,
handelsboeken, plannen, modellen
en informatiedragers moeten geschat
worden volgens de materiële
wedersamenstellingswaarde, met
uitsluiting van de kosten voor
onderzoek- en studiewerk;

b. koopwaar: de kostprijs, behalve:

1. voor koopwaar die aan de 
cliënten toebehoort en
opgeslagen is bij de verzekerde:

de werkelijke waarde of indien
het motorrijtuigen of hun
aanhangwagen betreft: de
verkoopwaarde;

2. voor afgewerkte en verkochte, 
maar niet geleverde producten:
de verkoopprijs;

c. linnengoed en kleding: de werkelijke 
waarde;

d. echte antieke meubelen, kunst- of 
verzamelingsvoorwerpen, juwelen,
andere voorwerpen van edel metaal
(zilverwerk inbegrepen) en, in 
het algemeen, alle zeldzame of 
kostbare voorwerpen: de
verkoopwaarde;

e. inboedel in huuraansprakelijkheid: 
de werkelijke waarde;

f. verzekerde motorrijtuigen: de 
werkelijke waarde;

g. dieren: de dagwaarde, zonder 
rekening te houden met hun
bijzondere waarde voor wedstrijden
of competities;

h. verzekerde waarden: de laatste 
officiële koers op de Beurs van 
Brussel, zoniet, de verkoopwaarde.

HOOFDSTUK 3
DIVERSE VERKLARINGEN

Art. 4 - VERKLARINGEN DOOR DE 
VERZEKERINGNEMER TE DOEN

Onverminderd de andere door de
overeenkomst opgelegde verplichtingen,
moet de verzekeringnemer bij de
onderschrijving van de overeenkomst en in
de loop ervan:

1. de maatschappij inlichten over de 
andere verzekeringen die hij heeft
onderschreven met hetzelfde voorwerp
en met betrekking tot de goederen die
zich op dezelfde plaats bevinden, met
vermelding van de naam van de
verzekeringsmaatschappij en opgave van
de verzekerde bedragen;

2. elke vorm van afstand van verhaal 
melden die hij zou hebben toegestaan,
met uitzondering van de afstand van
verhaal:
• die hij als huurder volgens de 

huurovereenkomst heeft moeten
toestaan tegenover de verhuurder;

• die hij moet toestaan ten aanzien 
van de regies en leveranciers die via
leidingen of kabels, elektrische
stroom, gas, water, stoom, beelden

AV-VDbrand_2007  11/12/07  4:15 PM  Pagina 11



P. 12 VIVIUM - ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM DOLPHIN - BRAND - DOL/07/01 - 020701 - 2.020N - 10.2007

slechts uitbetaald wanneer de verzekerde het
bewijs levert in dit verband alle nodige
stappen gedaan te hebben.

De begunstigde verbindt zich ertoe de
vergoeding die hem door de overheid wordt
uitgekeerd, door te betalen aan de
maatschappij, in de mate deze samenvalt
met die welke hem in uitvoering van de
overeenkomst voor dezelfde schade is
toegekend.

Art. 7 - SCHATTING VAN DE SCHADE

1. Algemeen

Het schadegeval mag voor de ver-
zekerde nooit een bron van winst 
zijn.  De verzekering beoogt alleen de
vergoeding van schade.

2. Schatting

De schade aan de verzekerde goederen
wordt geschat op de dag van het
schadegeval volgens dezelfde criteria als
deze die werden toegepast voor de
vaststelling van de te verzekeren
bedragen, met uitzondering van de
speciale regeling hernomen in 3. die
hierna volgt.

3. Speciale regeling voor elektrische en 
elektronische toestellen en installaties

In geval van een door deze verzekering
gewaarborgde schade aan elektrische of
elektronische toestellen of installatie
begrepen in de inboedel en/of het
materieel gebeurt de schatting van de
schade op basis van:

• bij totaal verlies (d.w.z. wanneer de 
prijs van de herstellingen meer
bedraagt dan 75 % van de
werkelijke waarde van het toestel of
apparaat op het ogenblik van het
schadegeval): de nieuwwaarde van
het getroffen toestel of de getroffen
installatie (of van een toestel of
installatie met vergelijkbare
prestaties indien het niet meer op de
markt beschikbaar is) op het
ogenblik van het schadegeval,
verminderd met, vanaf een
ouderdom van drie jaar
(constructiejaar inbegrepen), een
vast waardeverminderingspercentage
van 10 % per bijkomend jaar;

• bij gedeeltelijke schade: de totale 
herstellingsprijs (wisselstukken,
handenarbeid en
verplaatsingskosten).

Onverminderd de toepassing van de
contractuele vrijstelling zal de

uiteindelijke vergoeding nooit meer
kunnen bedragen dan de nieuwwaarde
op het ogenblik van het schadegeval van
een toestel of installatie met 
vergelijkbare prestaties.

4. slijtage

Zonder afbreuk te doen aan de 
beschikkingen voorzien in artikel 7.3. en
in geval van verzekering in
nieuwwaarde, zal de slijtage van een
beschadigd goed of van het beschadigd
gedeelte van een goed:

a. niet worden afgetrokken indien deze 
niet hoger ligt dan 30 % van de
nieuwwaarde;

b. afgetrokken worden voor het 
percentage dat 30 % overschrijdt
indien dit hoger ligt dan 30 % van
de nieuwwaarde.

5. Vrijstelling

Op ieder schadegeval wordt een 
vrijstelling van minimum 123,95 EUR
toegepast.

Het bedrag van de vrijstelling is 
gekoppeld aan de evolutie van het
indexcijfer der consumptieprijzen met
als basisindexcijfer dat van december
1983, zijnde 119,64.  Het indexcijfer
dat zal worden toegepast is dit van de
maand die voorafgaat aan deze waarin
het schadegeval zich heeft voorgedaan.

Het bedrag van de vrijstelling blijft
gekoppeld aan voormeld 
basisindexcijfer gedurende de volledige
duur van de overeenkomst, ook al zijn
de verzekerde bedragen niet geïndexeerd
of de indexering in de loop van de
overeenkomst en voor de toepassing van
de vergoedingslimieten wordt stopgezet.

Voor de toepassing van de vrijstelling
wordt onder schadegeval verstaan, alle
schade aan de verzekerde goederen,
veroorzaakt bij gelegenheid van
eenzelfde schadeverwekkend feit.

In voorkomend geval wordt het bedrag
van de vrijstelling van de vergoeding
afgetrokken vooraleer de evenredigheids-
regel wordt toegepast en voor de
toepassing van de vergoedingslimieten.

Indien de beschadigde goederen bij
verschillende maatschappijen verzekerd
of medeverzekerd zijn, zal de vrijstelling
proportioneel verdeeld worden tussen
deze maatschappijen in verhouding tot
hun respectievelijk aandeel.

Een overeengekomen verhoging van de
vrijstelling is nooit van toepassing voor
de verzekering van de extra-contractuele

burgerrechtelijke aansprakelijkheid
(d.w.z. verhaal van derden).

In het geval verschillende vrijstellingen
kunnen worden toegepast, zal alleen
rekening worden gehouden met de
hoogste vrijstelling.

6. Overdraagbaarheid

Indien op de dag van het schadegeval
blijkt dat sommige goederen (gebouw,
inhoud of onderdelen ervan),
onderverzekerd zijn, terwijl andere,
volgens de voorziene schattingsregels,
oververzekerd zijn, dan wordt het
overschot van kapitalen van de
oververzekerde goederen overgedragen
op de onderverzekerde, al dan niet
beschadigde goederen, pro rata van de
tekorten van de bedragen en evenredig
met de toegepaste premievoeten.

De overdraagbaarheid wordt slechts
toegestaan voor goederen die tot
hetzelfde geheel behoren en op dezelfde
plaats gelegen zijn.  Inzake diefstal geldt
de overdraagbaarheid slechts met
betrekking tot de Inhoud.

De overdraagbaarheid is niet van 
toepassing op de aansprakelijkheids-
verzekeringen.
De overdraagbaarheid wordt toegepast
voor de evenredigheidsregel van de
bedragen waarvan sprake in het
hiernavolgende artikel 8.

Art. 8 - EVENREDIGHEIDSREGEL VAN 
DE BEDRAGEN

1. Indien op de dag van het schadegeval, 
niettegenstaande de eventuele toepassing
van de overdraagbaarheid hiervoor
bedoeld, het verzekerde bedrag lager is
dan het bedrag dat verzekerd had
moeten zijn overeenkomstig de
overeengekomen schattingsregels, 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.

2. De evenredigheidsregel wordt niet 
toegepast:

a. als de ontoereikendheid van het 
verzekerde bedrag niet meer
bedraagt dan 10 % van het bedrag
dat verzekerd had moeten zijn;

b. voor schadegevallen waarvan het 
bedrag van de schadevergoeding
minder dan 8.750 EUR bedraagt,
alsook op de eerste 8.750 EUR van
ieder schadegeval;
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c. op de verzekering van de  
aansprakelijkheid van een huurder
of van een gebruiker van een
gedeelte van een gebouw indien het
verzekerde bedrag op de dag van het
schadegeval tenminste overeenstemt
met:
• hetzij de werkelijke waarde 

van het gedeelte dat de
verzekerde huurt of gebruikt in
het gebouw;

• hetzij 20 maal:
- de jaarlijkse huurprijs, 

verhoogd met de lasten, in
geval van een gedeeltelijke
huurder; de bedoelde lasten
dienen niet de verbruiks-
kosten te omvatten voor
verwarming, water, gas of
elektriciteit.  
Indien deze forfaitair in de
huurprijs begrepen zijn,
worden ze ervan
afgetrokken;

- de jaarlijkse huurwaarde van 
de gebruikte gedeelten,
vermeerderd met de lasten,
in het geval van een
gedeeltelijke gebruiker.

Indien de voornoemde
aansprakelijkheid voor een lager
bedrag verzekerd is, wordt de
evenredigheidsregel toegepast in
de verhouding tussen:
• het werkelijk verzekerd 

bedrag 
en
• een bedrag dat overeenstemt 

met 20 maal de jaarlijkse
huurwaarde van de
gebruikte gedeelten,
vermeerderd met de lasten.  
Dit bedrag mag de
werkelijke waarde van het
gehuurde of gebruikte
gedeelte niet overschrijden;

d. op de diverse waarborgen 
betreffende de extra-contractuele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid;

e. op de aanvullende prestaties;

f. op de verzekeringen in eerste risico;

g. in de verzekering volgens
overeengekomen waarde.

Art. 9 - BETALING VAN DE 
SCHADEVERGOEDING

1. Algemeen

De vergoeding wordt slechts betaald
naarmate de verzekerde goederen
worden wedersamengesteld of
wederopgebouwd.

De niet-wederopbouw of 
niet-wedersamenstelling van die
goederen buiten de wil van de
verzekerde, heeft geen invloed op de
berekening van de vergoeding.

2. Vergoedingstermijn

De maatschappij betaalt het bedrag tot
dekking van de kosten van huisvesting
en van andere eerste hulp ten laatste
binnen vijftien dagen die volgen op de
datum van aangifte van de mededeling
van het bewijs dat deze kosten werden
gemaakt.

De maatschappij betaalt het gedeelte van
de vergoeding dat zonder betwisting bij
onderling akkoord tussen de partijen is
vastgesteld binnen dertig dagen die
volgen op dit akkoord.
In geval van betwisting van het bedrag
van de schadevergoeding, stelt de
verzekerde een expert aan die in
samenspraak met de maatschappij het
bedrag van de schadevergoeding zal
vaststellen. Indien er dan nog geen
akkoord bereikt wordt, stellen beide
experten een derde expert aan. De
definitieve beslissing over het bedrag van
de schadevergoeding wordt dan door de
experten genomen met meerderheid van
de stemmen.

De vergoeding wordt als volgt betaald:

a. in geval van de wederopbouw of 
wedersamenstelling van de
beschadigde goederen betaalt de
maatschappij, binnen dertig dagen 
volgend op de datum van de
afsluiting van de expertise of, bij
ontstentenis, de datum van de
vaststelling van het bedrag van de
schade, een eerste gedeelte dat gelijk
is aan de in artikel 10 hierna
bepaalde minimumvergoeding.

De rest van de vergoeding zal
betaald worden naarmate de
wederopbouw of wedersamenstelling
vordert, voor zover de eerste schijf
uitgeput is;

b. in geval, van vervanging van het 
beschadigde gebouw door de
aankoop van een ander, betaalt de
maatschappij, binnen dertig dagen
volgend op de datum van afsluiting
van de expertise of, bij ontstentenis,
van de bepaling van het bedrag van
de schade, een eerste gedeelte dat
gelijk is aan de in artikel 10 hierna
bepaalde minimumvergoeding.

Het saldo wordt gestort bij het
verlijden van de authentieke akte
van de aankoop van het
vervangingsgoed;

c. in alle andere gevallen betaalt de 
maatschappij de vergoeding binnen
dertig dagen volgend op de datum
van sluiting van de expertise of, bij
ontstentenis, de datum van
vaststelling van het bedrag van de
schade.

3. Wijziging van de vergoedingstermijn

De verzekerde moet, op de datum van
de afsluiting van de expertise, alle hem
door de verzekeringsovereenkomst
opgelegde verplichtingen hebben
vervuld.  Zoniet beginnen de hierboven
bepaalde termijnen slechts te lopen
vanaf de dag die volgt op de dag waarop
de verzekerde die contractuele 
verplichtingen is nagekomen.
Indien er vermoedens bestaan dat het
schadegeval opzettelijk veroorzaakt kan
zijn door de verzekerde of de
verzekeringsbegunstigde, alsook in geval
van diefstal, kan de maatschappij vooraf
copie van het strafdossier lichten.  Het 
verzoek om toestemming om ervan
kennis te nemen, moet uiterlijk binnen
dertig dagen na de afsluiting van de
door haar bevolen expertise
geformuleerd worden.  Indien de
verzekerde of de begunstigde die om
vergoeding vragen niet strafrechtelijk
worden vervolgd, moet de eventuele
betaling geschieden binnen de dertig
dagen nadat de maatschappij van de
conclusies van het genoemde dossier
kennis genomen heeft.

Bovendien, als de vaststelling  van de
vergoeding of de verzekerde
aansprakelijkheden betwist worden,
dient de betaling van de eventuele
vergoeding te geschieden binnen dertig
dagen volgend op de afsluiting van de
genoemde betwistingen.

Als het schadegeval is veroorzaakt door
een natuurramp, kan de Minister
bevoegd voor Economische Zaken de
termijnen verlengen.

Art. 10 - MINIMUMVERGOEDING

Onverminderd de toepassing van de
evenredigheidsregel van de bedragen, mag de
vergoeding bedoeld in artikel 9 hiervoor,
niet minder zijn dan:

1. a. in geval van verzekering tegen 
nieuwwaarde, wanneer de
verzekerde het beschadigde goed
wederopbouwt, wedersamenstelt of
vervangt:
80 % van deze nieuwwaarde na
aftrek van slijtage indien deze meer
bedraagt dan 30 % van de
nieuwwaarde.
Als de wederopbouwprijs, de
wedersamenstellingsprijs of de 
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vervangingswaarde lager ligt dan de
vergoeding voor het beschadigde
goed, berekend in nieuwwaarde op
de dag van het schadegeval, is de
vergoeding gelijk aan deze
wederopbouw-,
wedersamenstellings- of
vervangingswaarde verhoogd met 
80 % van het verschil tussen de
oorspronkelijk voorziene vergoeding
en deze wederopbouw-,
wedersamenstellings- of
vervangingswaarde, verminderd met
het slijtagepercentage van het
beschadigde goed en met de taksen
en rechten die zouden verschuldigd
zijn op dit verschil na aftrek van de
slijtage indien deze meer bedraagt
dan 30 % van de nieuwwaarde;

b. in geval van verzekering tegen 
nieuwwaarde, wanneer de
verzekerde het beschadigde goed
niet  wederopbouwt,
wedersamenstelt of vervangt 80 %
van deze nieuwwaarde na aftrek van
slijtage indien deze meer bedraagt
dan 30 % van de nieuwwaarde;

c. in geval van verzekering tegen een 
andere waarde: 100 % van deze
waarde;

2. indien de overeenkomst geïndexeerd is, 
wordt de vergoeding voor het
beschadigde gebouw, berekend op de
dag van het schadegeval, verminderd
met de vergoeding die reeds werd
uitbetaald, verhoogd volgens de
eventuele verhoging van het op het
ogenblik van het schadegeval bekende
jongste indexcijfer, gedurende de
normale heropbouwperiode die begint te
lopen op de datum van het schadegeval
zonder dat de op die wijze verhoogde
totale vergoeding 120 % van de
oorspronkelijke vastgestelde vergoeding
mag overschrijden en evenmin meer
mag bedragen dan de totale kostprijs
van de heropbouw;

3. in geval van wederopbouw, 
wedersamenstelling of vervanging van
het beschadigd goed, omvat de
vergoeding alle taksen en rechten voor
zover ze effectief betaald en fiscaal niet
terugvorderbaar zijn;

4. alle fiscale lasten die de schade-
vergoeding bezwaren, zijn voor
rekening van de begunstigde.

5. De verzekerde mag in geen geval afstand 
doen van de beschadigde goederen. De
maatschappij heeft de mogelijkheid om
deze  over te nemen, te vervangen of te
doen herstellen.

6. Dit artikel is niet van toepassing op de 
aansprakelijkheidsverzekeringen.

Art. 11 - BEGUNSTIGDE VAN DE 
VERGOEDING

Behalve voor de aansprakelijkheids-
verzekeringen wordt de vergoeding betaald
aan de verzekerde.

In geval van overlijden van de verzekerde,
wordt de vergoeding uitbetaald aan zijn
rechthebbenden na voorlegging van een akte
van bekendheid en na akkoord van alle
rechtverkrijgenden.
In geval van huurdersaansprakelijkheid keert
de maatschappij, zowel in geval van huur als
van onderhuur, de vergoeding uit aan de
eigenaar van het gehuurde goed, met
uitsluiting van alle andere schuldeisers van
de huurder of van de onderhuurder.

In geval van verhaal van derden keert de
maatschappij de vergoeding uitsluitend aan
die derden uit.

Art. 12 - SUBROGATIE - AFSTAND VAN 
VERHAAL

Buiten de gevallen van afstand van verhaal
voorzien in artikel 18 van de gemeen-
schappelijke bepalingen ziet de maatschappij
ook af van elk verhaal tegen:

1. een verzekerde voor de stoffelijke schade 
aan goederen die hem werden
toevertrouwd of die hij verzekert voor
rekening van derden, behalve wat de
onroerende goederen betreft waarvan hij
huurder of gebruiker is;

2. de naakte eigenaars en vruchtgebruikers 
die samen door deze zelfde
overeenkomst verzekerd zijn;

3. de mede-eigenaars die samen door deze 
zelfde overeenkomst verzekerd zijn;

4. de personeelsleden en de 
maatschappelijke lasthebbers van de
verzekerde en, indien zij samenwonen,
de met hen samenlevende personen;

5. de regies en leveranciers die via 
leidingen of kabels elektrische  stroom,
gas, water, stoom, klank, beelden of
informatie verdelen en ten opzichte van
wie en in de mate waarin de verzekerde
afstand van verhaal heeft moeten doen;

6. de verhuurder van de verzekerde 
indien en in de mate waarin het
huurcontract voorziet in de afstand van
verhaal.

Deze afstand van verhaal gebeurt onder
dezelfde voorwaarden als deze vermeld
in  artikel 18 van de gemeenschappelijke
bepalingen.

AV-VDbrand_2007  11/12/07  4:15 PM  Pagina 14



VIVIUM - ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM DOLPHIN - BRAND - DOL/07/01 - 020701 - 2.020N - 10.2007 P. 15

BEDRAG VAN DE VERGOEDING EN
TUSSENKOMSTLIMIET VAN DE
MAATSCHAPPIJ

De vergoedingen en de bedragen die in
EUR uitgedrukt zijn, beantwoorden aan de
ABEX-index 350.

Bedrag van de vergoeding Tussenkomst van de maatschappij

tot 1.735,27 EUR 5,50%

van 1.735,28 EUR tot 3.470,51 EUR 95,44 EUR + 4,50% op het gedeelte boven 1.735,27 EUR

van 3.470,52 EUR tot 8.676,27 EUR 173,52 EUR + 4,00% op het gedeelte boven 3.470,51 EUR

van 8.676,28 EUR tot 17.352,55 EUR 381,76 EUR + 3,60% op het gedeelte boven 8.676,27 EUR

van 17.352,56 EUR tot 34.705,09 EUR 694,10 EUR + 3,00% op het gedeelte boven 17.352,55 EUR

van 34.705,10 EUR tot 86.762,73 EUR 1.214,68 EUR + 2,50% op het gedeelte boven 34.705,09 EUR

van 86.762,74 EUR tot 173.525,46 EUR 2.516,12 EUR + 1,60% op het gedeelte boven 86.762,73 EUR

van 173.525,47 EUR tot 347.050,93 EUR 3.904,32 EUR + 1,25% op het gedeelte boven 173.525,46 EUR

van 347.050,94 EUR tot 867.627,34 EUR 6.073,39 EUR + 0,90% op het gedeelte boven 347.050,93 EUR

van 867.627,35 EUR tot 1.735.254,67 EUR 10.758,58 EUR + 0,51% op het gedeelte boven 867.627,34 EUR

van 1.735.254,68 EUR tot 3.470.509,34 EUR 15.183,48 EUR + 0,325% op het gedeelte boven 1.735.254,67 EUR

van 3.470.509,35 EUR tot 8.676.273,37 EUR 20.823,06 EUR + 0,225% op het gedeelte boven 3.470.509,34 EUR

van 8.676.273,38 EUR tot 17.352.546,73 EUR 32.536,03 EUR + 0,125% op het gedeelte boven 8.676.273,37 EUR

boven 17.352.546,73 EUR 43.381,37 EUR + 0,10% op het gedeelte boven 17.352.546,73 EUR
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

COMMERCIEEL VERLIES

A00rt. 1 - WAARBORGEN

De maatschappij waarborgt aan de
verzekerde de vergoeding van het
winstverlies - berekend volgens de
modaliteiten van artikel 3 hierna - dat hij
lijdt ten gevolge van de onderbreking of de
vermindering van de aktiviteiten van de
onderneming die hij uitbaat en die
voorwerp uitmaakt van dit contract:

• tot beloop van het in de bijzondere 
voorwaarden vermelde bedrag, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel en
zonder dat de normale wederopbouw- of
wedersamenstellingsperiode van de
beschadigde goederen wordt
overschreden,

• maximum gedurende de in de 
bijzondere voorwaarden voorziene
periode die aanvangt op de dag waarop
één van de gebeurtenissen die onder a.
of b. hierna worden beschreven, zich
voordoet.

Deze is verworven:

a. als de verzekerde goederen schade 
oplopen, wanneer een in de
bijzondere voorwaarden vermeld
gevaar zich voordoet, met inbegrip
van het gevaar diefstal voor zover de
uitbreiding ”commerciële
onbruikbaarheid ten gevolge van
diefstal” in de bijzondere
voorwaarden voorzien wordt;

b. als de lokalen van de onderneming 
ingevolge van de door de overheid
getroffen maatregelen
ontoegankelijk geworden zijn;

• wanneer er zich in die lokalen een in de 
bijzondere voorwaarden vermeld gevaar
voordoet, met ingegrip van het gevaar
diefstal voor zover deze uitbreiding in de
bijzondere voorwaarden voorzien wordt,
en de eruit voortvloeiende schade
volgens de voorwaarden van dit contract
is gedekt;

• wanneer er zich in de buurt van die 
lokalen een brand, blikseminslag,
explosie of implosie, zoals bepaald in
artikel 2 punten 1), 2) en 3) van de
afdeling ”Brand en aanverwante
gevaren” voordoet.

Als de verzekerde, huurder of  gebruiker,
ontheven wordt van alle aansprakelijkheid
voor de schade aan de gehuurde of gebruikte
goederen en die schade volgens de
voorwaarden van dit contract gedekt is,
heeft onderhavige waarborg toch uitwerking.

Dit gelt ook als die goederen dergelijke
schade opgelopen hebben ingevolge een
gevaar dat geen enkele aansprakelijkheids-
waarborg inhoudt.

Art. 2 - UITSLUITINGEN

De waarborg wordt niet verleend:

1. in de mate dat de duur of de graad van 
de inactiviteit van de onderneming te
wijten is aan oorzaken die niet
rechtstreeks in verband staan met de
onder a. en b. hierboven bedoelde
gebeurtenissen, zoals het niet bestaan of
de ontoereikendheid van een verzekering
voor de beschadigde goederen;

2. als de uitbating van de onderneming na 
die gebeurtenissen niet meer wordt
verdergezet. Als die toestand evenwel
voortvloeit uit een geval van overmacht,
blijft de waarborg verder verleend
gedurende een periode van 3 maanden -
zonder noch de normale periode van
wederopbouw of wedersamenstelling
van de beschadigde goederen noch in de
bijzondere voorwaarden voorziene
periode te overschrijden - te rekenen
vanaf de dag waarop de gebeurtenissen
zich hebben voorgedaan.

Art. 3 - BEPALING VAN DE 
VERGOEDING

Op het ogenblik van het schadegeval, heeft
de verzekeringnemer de keuze tussen twee
vergoedingsstelsels.

Volgens de gekozen optie, wordt de
vaststelling van de vergoeding als volgt
bepaald:

1. Formule ”Commerciële 
onbruikbaarheid”

Voor de bepaling van de vergoeding,
stellen de partijen, rekening houdend
met alle faktoren die het omzetcijfer
kunnen of hebben kunnen beïnvloeden,
volgende elementen vast:

a. het percentage dat bestaat tussen de 
brutowinst (d.w.z. de permanente
algemene kosten, die tijdens de
vergoedingsperiode door de
verzekerde verder gedragen worden,
verhoogd met de nettowinst of
verminderd met het verlies) en het
omzetcijfer van de twaalf maanden
die de dag van de gebeurtenissen
waarvan sprake in artikel 1
hierboven onmiddellijk voorafgaan;

b. het bedrag waarmee het omzetcijfer 
gedurende de vergoedingsperiode is
gedaald uitsluitend als gevolg van
die gebeurtenissen, door vergelijking

met het omzetcijfer van
overeenkomstige periode in het jaar
dat die gebeurtenissen voorafgaat.

De vergoeding is gelijk aan het bedrag
dat men bekomt door op de daling van
het omzetcijfer het bovenvermelde
percentage toe te passen, verhoogd met
de door de verzekerde gedane
bijkomende kosten om de daling van
het omzetcijfer te vermijden of te
verminderen of de vergoedingsperiode te
verkorten. 

Het totaal bedrag van de vergoeding en
van de voormelde bijkomende kosten zal
evenwel niet de vergoeding
overschrijden die verschuldigd zou
geweest zijn als men die kosten niet had
gedaan.

2. Formule ”Dagvergoeding”

De maatschappij betaalt het bedrag
vermeld in de bijzondere voorwaarden
onder de vorm van een dagvergoeding,
d.w.z. desbetreffend bedrag gedeeld door
het aantal dagen van de
vergoedingsperiode aangeduid in de
bijzondere voorwaarden.
De duur van deze betaling mag nooit de
normale periode van heropbouw of
wedersamenstelling van de beschadigde
goederen overschrijden.

Deze keuze is mogelijk voor zover het
verzekerde kapitaal, op het ogenblik van het
schadegeval, niet meer dan 100.000 EUR
(niet-geïndexeerd) bedraagt.
Indien het verzekerde kapitaal hoger ligt zal
de vergoeding geschieden volgens formule 1.

Art. 4 - AANVULLENDE PRESTATIE

Bij schadegeval dat door deze afdeling
gedekt is, verleent de maatschappij, zonder
toepassing van de evenredigheidsregel, de
aanvullende prestatie ”expertisekosten” zoals
bepaald door artikel 22, punt 2. van de
afdeling ”brand en aanverwante gevaren”.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

BEDRIJFSSCHADE OP 
OMZETCIJFER

Er zijn twee formules:    
- de formule op omzetcijfer zonder

aanpasbaarheid
- de boekhoudformule met

aanpasbaarheid.

Art. 1 - VOORWERP VAN DE 
VERZEKERING

Indien de bijzondere voorwaarden hierin
voorzien, verbindt de maatschappij zich 
ertoe, zowel op grond van de algemene als
de bijzondere voorwaarden, vergoedingen
uit te betalen aan de verzekerde om het
bedrijfsresultaat van de verzekerde
onderneming tijdens de vergoedingsperiode
te behouden wanneer de activiteiten die
bijdragen tot het behalen van haar omzet,
geheel of gedeeltelijk onderbroken of
verminderd zijn ten gevolge van een
schadegeval aan de omschreven goederen,
dat veroorzaakt wordt door één van de
krachtens de bijzondere voorwaarden
verzekerde gevaren, en dat zich tijdens de
geldigheidsduur van het contract heeft
voorgedaan. 

Indien de bijzondere voorwaarden hierin
voorzien, verbindt de maatschappij zich 
ertoe de verzekerde schadeloos te stellen
voor de volgende dekkingsuitbreidingen:  
1. verbod van toegang; 
2. bijkomende extra kosten
3. gewaarborgd weekloon;  
4. lonen “dubbele basis”.

De punten 3 en 4 zijn enkel van toepassing
voor de boekhoudformule met
aanpasbaarheid.

Art. 2 - FACULTATIEVE DEKKINGS-
UITBREIDINGEN

A. Verbod van toegang 

De maatschappij dekt de schade die de
verzekerde oploopt ten gevolge van de
beslissing van een administratieve of
rechterlijke overheid om de toegang tot zijn
vestiging te verbieden wegens een brand of
ontploffing die zich in de nabijheid daarvan
voordoet. 

De proportionele regel wordt op deze
dekkingsuitbreiding toegepast in het geval
dat het aangegeven bedrag lager is dan dat
wat overeenkomstig artikel 4 hierna aan te
geven is.

B. Bijkomende extra kosten

Op grond van zowel de algemene als de
bijzondere voorwaarden verbindt de 

maatschappij zich ertoe de bijkomende extra
kosten te betalen, d.w.z. de kosten 
die met toestemming van de maatschappij
gemaakt zijn ten gevolge van materieel 
schadegeval om het bedrijfsresultaat van de
verzekerde onderneming tijdens de 
vergoedingsperiode te handhaven, boven
deze vermeld in artikel 7 § A., 1), c) 
hierna. 

De vergoeding wordt toegekend ten belope
van het voor deze waarborguitbreiding 
verzekerde bedrag.   Ze wordt zowel tijdens
de eerste maand van de vergoedingsperiode
als tijdens de daaropvolgende maanden
beperkt tot de percentages van dat bedrag
die in de bijzondere voorwaarden bepaald
zijn.  

Indien de tijdens de eerste drie maanden
gemaakte kosten de bepaalde grenzen 
niet bereiken, mogen de niet gebruikte
sommen tijdens de andere maanden van de 
vergoedingsperiode aangewend worden.

C. Gewaarborgd weekloon

Onder gewaarborgd weekloon worden de
sommen verstaan die aan de arbeiders 
verschuldigd zijn krachtens artikel 49 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidscontracten (met inbegrip van de
werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid) ingevolge een technisch ongeval
veroorzaakt door een gedekt gevaar 
tijdens de eerste zeven kalenderdagen van de
werkonderbreking.  

Voor zover de lonen beschouwd worden als
variabele kosten, verbindt de maatschappij
zich ertoe op grond van zowel de algemene
als de bijzondere voorwaarden, het
gewaarborgd weekloon te betalen aan het
arbeiderspersoneel waarvan de inactiviteit
het gevolg is van het optreden van een
materieel schadegeval.  

Om de toepassing van de evenredigheids-
regels op de bedragen te voorkomen, mag
het verzekerde bedrag voor het gewaarborgd
weekloon op geen enkel ogenblik lager zijn
dan 1/48ste van de brutolonen (vermeerderd
met de sociale, wettelijke en bovenwettelijke
lasten)  die verwacht worden voor de
daaropvolgende periode van twaalf maanden
in de veronderstelling dat geen enkel
materieel schadegeval tijdens die periode zou
optreden.  

D. Lonen “Dubbele Basis”

Voor zover de lonen niet op een andere
manier gedekt zijn en de periode
van schadeloosstelling tenminste twaalf
maanden bedraagt, waarborgt de 
maatschappij het verlies op de lonen
voortvloeiend uit:               
* de daling van het omzetcijfer,                  
* de verhoging van de bijkomende

onkosten van de onderneming.         

Onder lonen verstaat men de vergoedingen
van welke aard ook, inbegrepen de wettelijke
en maatschappelijke bijdragen, uitbetaald
aan al die aangestelden waarvan de
bezoldigingen niet als wedden zijn
opgenomen in de boekhouding van
verzekerde.                                        

Onder het percentage van de lonen verstaat
men de verhouding tussen de lonen en het
omzetcijfer gedurende het boekjaar dat de
dag van het schadegeval "stoffelijke schade"
onmiddellijk voorafgaat.             

Deze verhouding zal rekening houden met
de algemene strekking van de onderneming
en met de interne en externe factoren die
het verloop van de zaken zou kunnen
beïnvloeden.

De vergoeding wordt als volgt berekend:         

a) voor de daling van het omzetcijfer:   

1. gedurende een aanvankelijke periode
beginnend op de dag van het
schadegeval "stoffelijke schade" en
eindigend ten laatste na het aantal
weken dat vastgesteld is in de
bijzondere voorwaarden: het bedrag
bekomen door het percentage van
de lonen toe te passen op die daling
van het omzetcijfer, die uitsluitend
te wijten is aan het schadegeval, na
aftrek van elke besparing die
ingevolge dit  schadegeval
gedurende de bedoelde periode op
de lonen verwezenlijkt werd.              

2. gedurende de volgende weken van
de periode van schadeloosstelling:
het bedrag bekomen door het
percentage van de lonen toe te
passen op de gedurende deze
periode opgetekende daling van het
omzetcijfer, na aftrek van elke
besparing, die ingevolge het
schadegeval gedurende bedoelde
periode op de lonen verwezenlijkt
werd.

Dit bedrag mag evenwel datgene
niet overschrijden dat men bekomt
door de toepassing van het
salarispercentage (bepaald in de
bijzondere voorwaarden) op de
daling van het omzetcijfer
gedurende deze periode, verhoogd
met de volgens punt 1 in
vermindering gebrachte
besparingen.                             

Optie  
Op verzoek van verzekerde,
ingediend voor het einde van onder
punt 1 vermelde "aanvankelijke
periode" kan deze verlengd worden
tot het aantal weken vermeld in de
bijzondere voorwaarden. In dat
geval zal de schadevergoeding wat de
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overblijvende uitkeringstermijn
betreft, de besparingen niet mogen
overtreffen die op de lonen
verwezenlijkt werden gedurende de
aldus verlengde aanvankelijke
periode.                                           

b) voor de verhoging van de bijkomende
onkosten van de uitbating:  
de bijkomende onkosten die in het
kader van de hoofdwaarborg niet ten
laste zouden genomen zijn, tot beloop
van de som die de maatschappij uit
hoofde "lonen" zou moeten gestort
hebben indien deze onkosten niet
werden gemaakt.                                 

De aldus berekende schadevergoeding zal
evenredig verminderd worden indien het op
de lonen verzekerd kapitaal (overeenkomstig
aangepast indien de uitkeringstermijn meer
dan twaalf maanden bedraagt) lager ligt dan
de jaarlijkse lonen, d.w.z dan de lonen die
zouden uitbetaald zijn gedurende de twaalf
maanden onmiddellijk volgend op de dag
van het schadegeval, zo dit zich niet zou
hebben voorgedaan.

Art. 3 - UITSLUITINGEN

Van de verzekering is uitgesloten, de
bedrijfsschade ten gevolge van: 

1. niet-verzekering of onderverzekering van
de omschreven goederen;  

2. schade aan andere goederen dan de
omschreven goederen, zelfs indien ze het
rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is
van de beschadiging van de omschreven
goederen;  

3. wijzigingen, verbeteringen of
aanpassingen van - al dan niet
beschadigde – omschreven goederen bij
herstelling of vervanging ervan na een
materieel schadegeval;   

4. een materieel schadegeval dat bij
herbouwing of wedersamenstelling van
een goed veroorzaakt wordt aan andere
omschreven goederen.  Indien die
schade evenwel door het contract gedekt
is, vormt de eruit voortvloeiende
bedrijfsschade een nieuw schadegeval
uit; 

5. schade aan gebouwen in opbouw, alsook
aan uitrustingen en materialen die
geïnstalleerd worden of nog niet in
productie zijn gebracht;

6. schade aan de inhoud van hekelzucht-
drogers, ovens, rookinstallaties,
koffiebrandmachines en broedmachines,
indien de oorsprong van het schadegeval
binnen die installaties of toestellen ligt;   

7. schade aan een toestel of recipiënt (met

inbegrip van het toestel waarvan dit
laatste deel uitmaakt) door ontploffing
te wijten aan slijtage of eigen gebrek van
dat toestel of die recipiënt;   

8. bijkomende schade zoals verlies of
diefstal van voorwerpen alsook de sedert
het schadegeval ontstane verzwaring van
verliezen;   

9. schade of verzwaring van schade die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met één van de volgende gevallen: 
a) muiterij, oproer, rebellie, krijgswet

of staat van beleg; 
b) hoge waterstand, overstroming,

vloedgolf, grondverzakking of -
verschuiving, aardbeving of enige
andere natuurramp behalve voor de
risico’s waarvan sprake is in artikel
67 van de wet van 25 juni 1992; 

10. schade of verzwaring van schade die het
gevolg is van een rechterlijke of
administratieve beslissing of een
beslissing van elk wettelijk of feitelijk
gezag, tenzij het gaat om maatregelen
die genomen worden om de verzekerde
goederen bij schadegeval te beschermen
en te bewaren;  

11. schade aan alle roerende goederen die
eigendom zijn van een verzekerde en die
door een ander verzekeringscontract
gedekt zijn, wanneer de schade te wijten
is aan een door dit ander contract
verzekerd gevaar.  

Ingeval de verzekerde krachtens de wet
op de landverzekeringsovereenkomst
niettemin een vergoeding uit hoofde van
dit contract zou verkrijgen, subrogeert
hij de maatschappij contractueel in zijn
rechten en vorderingen tegen de
verzekeraar van dit ander contract;  

12. welke schade ook die veroorzaakt,
verzwaard of beïnvloed wordt door
ontploffing van springstoffen in de
verzekerde vestiging; Deze uitsluiting is
niet van toepassing op stoffen waarvan
het gebruik inherent is aan de
aangegeven activiteit van de verzekerde
indien de verzekerde het gebruik van
deze stoffen aan de verzekeraar
meegedeeld heeft;

13. elk verlies of wijziging van elektronische
gegevens of van programma’s. 

Art. 4 - VASTSTELLING VAN HET 
AANGEGEVEN BEDRAG EN 
VAN DE VERGOEDINGS-
PERIODE

A. Het aangegeven bedrag alsook de duur
van de vergoedingsperiode worden op
eigen verantwoordelijkheid door de

verzekeringnemer vastgesteld.

B. De maatschappij behoudt zich te allen
tijde het recht voor de juistheid van de
door de verzekeringnemer meegedeelde
bedragen na te gaan, onder andere door
inzake van zijn boekhouding.

C. De evenredigheidsregel wordt niet
toegepast wanneer de verzekeringnemer
aan de maatschappij jaarlijks het
zakencijfer meedeelt, en dit binnen de
90 dagen die volgen op het afsluiten van
het boekjaar.
Indien de verzekeringnemer zijn
zakencijfer niet jaarlijks aan de
maatschappij overmaakt, wordt de
evenredigheidsregel enkel toegepast voor
zover het verschil tussen het laatst
aangegeven bedrag en het laatste bedrag
dat nog aangegeven dient te worden
meer dan 10% bedraagt.

D. De maatschappij zal de bedrijfsschade
als volgt vergoeden: 
- tot maximum 30% van het bedrag

vermeld in de bijzondere
voorwaarden; 

- en dit beperkt tot in de bijzondere
voorwaarden vermelde
vergoedingsperiode, die aanvangt op
de dag van het plotseling voorvallen
van één van de gebeurtenissen
waarvan sprake in artikel 1 hiervoor.

E. Indien op de dag van het schadegeval,
niettegenstaande de eventuele toepassing
van artikel 5 Aanpasbaarheid, het
verzekerde bedrag voor de rubriek
waartoe het beschadigde verzekerde goed
behoort, 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 tussen het
werkelijk verzekerde bedrag en het
bedrag dat verzekerd had moeten zijn. 
Om de toepassing van de evenredig-
heidsregel op de bedragen te
voorkomen, moet het aangegeven
bedrag op ieder ogenblik minstens gelijk
zijn aan het aan te geven bedrag, d.w.z.
aan het totaal van de bedrijfsop-
brengsten die, bij afwezigheid van het
materieel schadegeval zou verwezenlijkt
zijn voor de periode van 12 maanden
(of voor een periode gelijk aan de
vergoedingsperiode indien deze twaalf
maanden overschrijdt), die volgt op de
datum van het materieel schadegeval,
verminderd met de veranderlijke
bedrijfskosten voor die periode.  

Het aangegeven bedrag en de vergoe-
dingsperiode vormen de grens van de
verbintenissen van de maatschappij,
onder voorbehoud van de aanpassing
van het aangegeven bedrag overeen-
komstig de bepalingen van artikel 5
hierna.  
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De alinea’s C en D zuijn enkel van
toepassing voor de formule op omzetcijfer
zonder aanpasbaarheid en de alinea’s E en F
enkel voor de boekhoudformule met
aanpasbaarheid.

Art. 5 - AANPASBAARHEID (Van 
toepassing enkel voor de 
boekhoudformule)

A. De evenredigheidsregel op de bedragen
wordt slechts toegepast indien het aan te
geven bedrag hoger is dan het
aangegeven bedrag, verhoogd met het in
de bijzondere voorwaarden vastgestelde
aanpasbaarheids-percentage. Dit
percentage is vastgesteld op 30%.   

B. De verzekeringnemer moet binnen 180
dagen na de afsluiting van ieder boekjaar
het tijdens het genoemde boekjaar
geboekte totaal van de bedrijfsop-
brengsten aan de maatschappij
meedelen, alsook het bedrag van de
veranderlijke bedrijfskosten die op dat
boekjaar betrekking hebben.  Indien in
de loop van dat boekjaar een schade-
geval aanleiding heeft gegeven tot
schadevergoeding, wordt de invloed
ervan op de mee te delen bedragen
buiten beschouwing gelaten.

C. Indien het krachtens paragraaf B.
meegedeelde bedrag hoger is dan het
bedrag dat voor het boekjaar in kwestie
is aangegeven, int de maatschappij een
aanvullende premie die overeenstemt
met de vastgestelde overschatting,
zonder dat deze aanvullende premie het
bedrag kan overschrijden dat verkregen
wordt door toepassing van het
percentage van aanpasbaarheid  van
30% aan de voor het genoemde
boekjaar geboekte premie.  

D. Indien het krachtens paragraaf B.
meegedeelde bedrag lager is dan het
bedrag dat voor het boekjaar in kwestie
is aangegeven, betaalt de maatschappij
de verzekering-nemer de premie terug
die overeenstemt met de vastgestelde
overschatting, zonder dat deze terug-
betaling het bedrag kan overschrijden
dat verkregen wordt door toepassing van
het percentage van aanpasbaarheid aan
de voor het genoemde boekjaar geboekte
premie.   

E. Indien de aangifte aan de maatschappij
niet gebeurt binnen de in paragraaf B.
bepaalde termijn, wordt de toepassing
van dit artikel van rechtswege geschorst
en zal de maatschappij van de
verzekeringnemer een premietoeslag
eisen die gelijk is aan het bedrag dat
verkregen wordt door toepassing van het
percentage van aanpasbaarheid aan de
voor het betrokken boekjaar geboekte
premie.   

F. De maatschappij behoudt zich te allen
tijde het recht voor de juistheid van de
door de verzekeringnemer meegedeelde
bedragen na te gaan, onder andere door
inzage van zijn boekhouding.

Art. 6 - PROCEDURE VOOR DE 
SCHATTING VAN DE 
SCHADE

A. Voor de bedrijfsschadeverzekering
worden de schade en het aan te geven
bedrag eveneens minnelijk geschat door
twee experts, de ene aangewezen door de
verzekeringnemer, de andere door de
maatschappij.  Deze experts kunnen
andere experts zijn dan degenen die voor
de expertise van de materiële schade zijn
aangewezen.  In geval van onenigheid
over het bedrag van de door één van
beide verzekeringen gedekte schade,
wijzen de betrokken experts een derde
expert aan, met wie ze een college
vormen dat bij meerderheid van
stemmen beslist.  Bij gebrek aan een
meerderheid is de mening van de derde
expert doorslaggevend. De schattingen
zijn soeverein en onherroepelijk.

B. Indien een van de partijen haar expert
niet aanwijst, gebeurt deze aanwijzing
op verzoek van de meest gerede partij
door de voorzitter van rechtbank van
eerste aanleg van de woonplaats van de
verzekeringnemer. Hetzelfde geldt
indien beide experts het niet eens zijn
over de keuze van de derde expert of
indien een van hen zijn opdracht niet
vervult.  

C. Iedere partij draagt de kosten en
honoraria van haar expert.  De kosten
en honoraria van de derde expert, alsook
de kosten van zijn aanstelling door de
rechtbank worden door de maatschappij
en de verzekeringnemer elk voor de helft
gedragen. 

D. De expertise of iedere verrichting om
het schadebedrag vast te stellen doet
geenszins afbreuk aan de rechten en
uitzonderingen die de maatschappij kan
aanvoeren.  Zij verplicht de
maatschappij dus niet tot vergoeding.
Hetzelfde geldt voor de maatregelen die
worden genomen voor de redding van
de geredde goederen en de bewaring van
de beschadigde verzekerde goederen.

Art. 7 - VASTSTELLING VAN DE 
SCHADEVERGOEDING

A. De schadevergoeding wordt 
vastgesteld: 

1. door de bedrijfsschade als volgt te
berekenen: 

a. de daling van de bedrijfsopbrengsten
tijdens de vergoedingsperiode die
uitsluitend aan een materieel
schadegeval te wijten is, vaststellen
door het verschil te maken tussen: 

- de voor die periode verwachte
bedrijfsopbrengsten indien het
materieel schadegeval zich niet
had voorgedaan, door alle
omstandigheden in aanmerking
te nemen die invloed zouden
hebben op deze opbrengsten, en  

- de bedrijfsopbrengsten die
tijdens dezelfde periode door de
onderneming zelf of voor haar
rekening gerealiseerd worden, in
de omschreven vestigingen of
elders;

b. het onder a) verkregen resultaat
verminderen met de waarde van:  

1. de tijdens de vergoedingsperiode
n.a.v. een materieel schadegeval
gerealiseerde besparingen op:
- de handelsgoederen, grond

en hulpstoffen (aankopen
gecorrigeerd door
voorraadwijzigingen), 

- de in de “Bijzondere
Voorwaarden” vermelde
veranderlijke bedrijfskosten, 

- andere kosten, 

2. de tijdens de vergoedingsperiode
n.a.v. het materiële schadegeval
gerealiseerde financiële
opbrengsten;

c. het onder b) verkregen resultaat
vermeerderen met de eventuele extra
kosten die met toestemming van de
maatschappij gemaakt zijn om het
bedrijfsresultaat tijdens de
vergoedingsperiode te behouden.
Het bedrag van de vergoeding mag
echter niet hoger zijn dan dat wat
toegekend zou zijn indien die kosten
niet waren gemaakt;  

2. door van het onder 1) verkregen bedrag
de in de bijzondere voorwaarden
bepaalde vrijstelling af te trekken;

3. door het onder 2) verkregen bedrag
evenredig te verminderen wanneer het
aangegeven bedrag lager is dan dat wat
overeenkomstig artikel 4 hiervoor,
aangegeven had moeten worden,
onverminderd de eventuele toepassing
van de evenredigheidsregel die in
artikelen 1 en 2 van de
Gemeenschappelijke Bepalingen
VIVIUM DOLPHIN bedoeld wordt.

B. Er is geen vergoeding verschuldigd 
in geval van een onderbreking of

vermindering van de activiteiten, die de

AV-VDbedrijfsschade_2007  11/12/07  4:16 PM  Pagina 4



VIVIUM - ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM DOLPHIN - BEDRIJFSSCHADE - DOL/07/01 - 020701 - 2.020N - 10.2007 P. 5

wachttijd niet overschrijdt.  

C. Niet-hervatting van de activiteiten

1. Er is geen vergoeding verschuldigd
indien de verzekerde de activiteiten
beschreven in de bijzondere
voorwaarden niet hervat, binnen een
termijn die de experts voor de hervatting
van die activiteiten normaal achten.  

2. Indien het niet hervatten van de
verzekerde activiteiten te wijten is aan
overmacht, heeft de verzekerde recht op
een vergoeding berekend op basis van de
niet veranderlijke bedrijfskosten die hij
werkelijk zou gedragen hebben
gedurende een periode die overeenkomt
met de vergoedingsperiode indien de
activiteiten hervat waren geweest, met
uitsluiting van de afschrijvingen en de
aan het personeel betaalde vergoedingen
wegens sluiting van de onderneming.  
Die schadevergoeding wordt eventueel
beperkt om te voorkomen dat het
bedrijfsresultaat hoger zou zijn dan
datgene dat tijdens de voornoemde
periode verwezenlijkt zou zijn indien het
materieel schadegeval zich niet had
voorgedaan.   Het aldus verkregen
resultaat kan verminderd worden door
toepassing van andere contractuele
bepalingen, met name de artikelen 1 en
2 van de Gemeenschappelijke
Bepalingen en titel 2 van de algemene
voorwaarden VIVIUM DOLPHIN
brand.

D. Alle fiscale lasten die op de schade-
vergoeding betrekking hebben,

worden door de begunstigde gedragen.  

E. Er wordt op gewezen dat de boeten 
of straffen die de verzekerde oploopt

wegens vertraging in leveringen of
dienstverleningen of om enige andere reden,
niet gedekt zijn.  

Art. 8 - BETALING VAN DE SCHADE-
VERGOEDING

De schadevergoeding is betaalbaar volgens
de bepalingen van artikelen 9, 10, 11, en 12
van titel 2 van de algemene voorwaarden
VIVIUM DOLPHIN brand.  

Art. 9 - SPECIFIEKE BEGRIPS-
OMSCHRIJVINGEN 

ACTIVITEITEN
De activiteiten die bijdragen tot het
bereiken van de omzet van de verzekerde
en die in de bijzondere voorwaarden
beschreven zijn.   

BEDRIJFSKOSTEN 
Ze omvatten: 
a) de handelsgoederen, grond- en

hulpstoffen (60), 
b) de diensten en diverse goederen

(61), 
c) de lonen, sociale lasten en

pensioenen (62) 
d) de afschrijvingen, waardevermin-

deringen en voorzieningen voor
risico’s en kosten (63),

e) de andere bedrijfskosten (64). 
De cijfers verwijzen naar het
Genormaliseerd Minimum
Rekeningenstelsel.  

OMZET 
Totaal van de aan de onderneming
betaalde of verschuldigde goederen,
exclusief BTW, voor verkoop van
goederen en producten, werk- of
dienstverlening, in verband met de
activiteiten die in de bijzondere
voorwaarden beoogd worden en die in
de daarin omschreven vestigingen
uitgevoerd worden.  

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

WACHTTIJD 
In de bijzondere voorwaarden bepaalde
periode die begint op de dag en het uur
van het materieel schadegeval.

VERANDERLIJKE BEDRIJFSKOSTEN
Ze omvatten: 
- de handelsgoederen, grond- en

hulpstoffen (rekening 60 van het
Genormaliseerd 

Minimum Rekeningenstelsel), 
- de andere veranderlijke kosten die

eventueel in de bijzondere
voorwaarden vermeld  worden. 

De andere kosten worden beschouwd als
niet veranderlijk.

VERGOEDINGSPERIODE 
Periode die begint bij het verstrijken van
de wachttijd, beperkt tot de duur waarin
het bedrijfsresultaat van de onder-
neming door de materieel schadegeval
wordt aangetast, zonder de in de
bijzondere voorwaarden vastgestelde
duur te overschrijden.   

BEDRIJFSRESULTAAT
Verschil tussen de bedrijfsopbrengsten
en de bedrijfskosten.

MATERIEEL SCHADEGEVAL 
Materiële schade of verdwijning, gedekt
door dit contract, die betrekking heeft
op de omschreven goederen en die zich
tijdens de duur van het contract
voordoet.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

VERVOER EN VERBLIJF VAN 
FONDSEN EN WAARDEN

Art. 1 - BIJZONDERE DEFINITIE

Voor de toepassing van deze verzekering
wordt onder ”verzekerde waarden” verstaan :

de waarden zoals muntstukken,
bankbiljetten, postzegels, fiscale zegels, titels
van welke aard ook, cheques ( met
uitzondering van niet door een gemachtigde
trekker getekende formulieren) of andere
waardepapieren

• die betrekking hebben op de verzekerde 
activiteit  

• die toebehoren aan een verzekerde en 
die zich tijdelijk onder toezicht van de
verzekeringnemer bevinden.

Art. 2 - WAARBORG

De maatschappij waarborgt in eerste risico
ten belope van het maximum-bedrag
vermeld in de bijzondere voorwaarden, de
verzekerde waarden tegen elk verlies en elke
schade met om het even welke oorzaak, met
uitzondering echter van de voorziene
uitsluitingen.

Zijn onder deze waarborg begrepen de
risico’s overkomen  aan de verzekerde
waarden:

• tijdens hun aanwezigheid op eender 
welke plaats in België, met dien
verstande dat de waarborg buiten de
openingsuren of buiten de manipulaties
slechts verworven is indien de waarden
in een brandkast zijn opgesloten. De
waarborg blijft echter verworven tot
1.250 EUR voor de waarden die
gedurende de sluitingstijd achter slot
bewaard worden;

• tijdens hun manipulatie noodzakelijk 
voor de dienst;

• tijdens hun transport binnen een straal 
van 500 km van de uitbatingszetel van
de verzekerde, met inbegrip van
tijdelijke aanwezigheid, in de loop van
het transport, in installaties en
woningen van verzekerden of derden,
tussen:
1. een verzekerde uitbatingszetel en 

deze van een financiële instelling en
omgekeerd;

2. de verschillende verzekerde 
uitbatingszetels 

uitgevoerd door een verzekerde 
van minstens 21 jaar oud.

De waarborg neemt een einde bij de
overhandiging van de verzekerde waarden
aan hun bestemmeling.

Art. 3 - UITSLUITINGEN

Zijn van de verzekering uitgesloten:

1. de schade te wijten aan:

• nalatigheden, verschillen of  
vergissingen in geschriften,
berekeningen, kassa of rekeningen,
onverklaarbare verdwijning of
eenvoudig verlies;

• misdadige handelingen (fraude, 
oplichterij, bedrog, afpersing,
misbruik van vertrouwen,
verduistering, vervalsingen en
dergelijke) gepleegd door de
verzekerden. 

2. de verzekerde waarden, die in een 
voertuig dat niet fysisch bewaakt
is,liggen;

3. de verzekerde waarden wanneer de 
verzekerde activiteiten verband houden
met de financiële sector of met
ondernemingen belast met het vervoer
of de inzameling van fondsen evenals
waarden in het bezit van
vertegenwoordigers, leveranciers of
incasseerders;

4. de indirecte of bijkomende schade zoals 
winstderving, verlies van interesten,
koersverschillen enz;

5. de schade die rechtstreeks of  
onrechtstreeks verband houdt met:
• oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige 

feiten;
• opeising in welke vorm ook, gehele 

of gedeeltelijke bezetting van
verzekerde goederen, collectieve
daden van vandalisme en
kwaadwilligheid; de schade
tengevolge van arbeidsconflicten en
aanslagen blijft echter gewaarborgd;

• grondverzakking of -verschuivingen, 
overstromingen, vloedgolven, hoge
waterstand, aardbevingen of elke
andere natuurramp;

6. de schade of verzwaring van de schade 
die veroorzaakt wordt door:
• wapens of tuigen die bestemd zijn 

om te ontploffen door
structuurwijziging van de
atoomkern;

• een nucleaire brandstof, een 
radioaktief produkt, radioaktief afval
of een bron van ioniserende
stralingen;

7. elk schadegeval overkomen voor de 
aanvangsdatum van de verzekering of na

het einde van het contract.

Art. 4 - VRIJSTELLING

Bij schadegeval wordt de schade geregeld
onder aftrek van een vrijstelling van:

• 185 EUR indien de schade te wijten is 
aan brand of aan diefstal met inbraak,
beklimming, geweldpleging of
bedreiging;

• 10% van de schade met een minimum 
van 185 EUR in alle andere gevallen.

Art. 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERZEKERDE BIJ 
SCHADEGEVAL

In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in
artikel 13 van de gemeenschappelijke
bepalingen dient de aangifte van het schade-
geval binnen de 24 uur te geschieden.
De verzekerde moet onmiddellijk klacht
neerleggen bij de gerechtelijke overheid en
alle bewarende maatregelen treffen. Hij
moet onmiddellijk verzet aantekenen bij
diefstal van effecten aan toonder of van
andere waarden waartegen verzet kan
worden aangetekend.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

ALLE RISICO’S ELEKTRONISCHE 
EN ZWAKSTROOMINSTALLATIES

DEKKINGSVOORWAARDEN

Art. 1 - VERZEKERDE VOORWERPEN

1. Categorie 1:
• elektrische- of elektronische 

kantoormachines zoals computers en
hun randapparatuur, telefaxen,
fotokopieerapparaten, telefoon-
centrales, rekenmachines, dictafoons
en dergelijke;

• alarminstallaties, bewakingscentrales,
systemen voor toegangscontrole,
klimatisatie-installaties en dergelijke;

• de registratiekassa’s, de elektrische 
en elektronische weegschalen,
betaalapparaten met krediet- en
bankkaarten.

2. Categorie 2: 
draagbare computers, semafoons, 
mobilofoons en G.S.M. toestellen.

3. Categorie 3: 
• computers en hun randapparatuur 

opgesteld in werkplaatsen;

• alsook elk ander voorwerp dat 
beantwoordt aan de definitie 2
«elektronische apparaten» van het
lexicon.

Art. 2 - BASISWAARBORG

De dekking is enkel verworven voor
materiële schade aan de verzekerde
voorwerpen.

1. De waarborg omvat alle verzekerde 
voorwerpen zoals beschreven in artikel
1:

a. voor zover ze zich op de in de
bijzondere voorwaarden vermelde
plaats bevinden :      
• terwijl ze in werking of in rust 

zijn (al dan niet bedrijfsklaar)
• terwijl ze uit elkaar genomen 

worden of terug gemonteerd
worden voor onderhoud,
nazicht, revisie of herstelling

• tijdens  verplaatsingen tussen de 
uitbatingszetel en de woonplaats
van een werknemer en tijdens
het verblijf daar ter plaatse. In
dit geval is de waarborg beperkt
tot 20 % van het voor categorie
1 verzekerd bedrag met een
maximum van 6.200 EUR

• tijdens verplaatsingen in de 
gebouwen van de verzekering-

nemer of tussen de verschillende
uitbatingszetels, behalve
wanneer deze verplaatsingen
door de constructeur verboden
zijn       

b. tijdens verplaatsingen in Europa als 
het draagbare voorwerpen zijn;

tegen elke onvoorziene en plotselinge
schade, ongeacht de oorzaak, met
uitzondering echter van de uitsluitingen
vermeld in artikel 3 en 4 hierna.

Is onder meer gedekt, de onvoorziene en
plotselinge schade aan de verzekerde
voorwerpen  of het verlies ervan te
wijten aan :

a. brand, ontploffing, implosie, 
bliksem, kortsluiting en uitwerking
van elektriciteit, aanraking van
lucht- of ruimtevaartuigen of delen
ervan;

b. wind, storm, vorst, waterschade, 
aardbeving;

c. toevallige nalatigheid, onhandigheid 
en/of onervarenheid van de
verzekerde, van zijn personeelsleden
of van derden;

d. kwaadwilligheid van leden van het 
personeel van verzekerde of van
derden;

e. diefstal of poging tot diefstal;

f. arbeidsconflicten en aanslagen;

g. instorting van gebouwen;

h. vallen, stoten, botsen, indringen van 
een vreemd voorwerp;

i. alle andere niet door artikel 4
uitgesloten oorzaken.

2. In geval van een gedekt schadegeval, 
verzekert de maatschappij eveneens:

a. de “expertisekosten” ten belope 
van 5% van de schadevergoeding
met een maximum van 6.200 EUR
per schadegeval, voor de schade ten
gevolge brand, ontploffing, implosie
of bliksem;

b. de “reddingskosten” zoals 
beschreven en binnen de limieten
bepaald in artikel 19 van de
gemeenschappelijke bepalingen.

Art. 3 - FACULTATIEVE UITBREIDINGEN

Zijn van de verzekering uitgesloten, maar
kunnen mits speciale vermelding in de
bijzondere voorwaarden gedekt worden

tegen betaling van  een bijpremie:

1. de wedersamenstelling van gegevens op 
informatiedragers;

2. de bijkomende kosten d.w.z. de kosten 
gemaakt met als doel:
• om de stilstand of de verminderde 

werking van de beschadigde
installatie te vermijden of te
beperken 

• om het werk dat normaal door de 
beschadigde installatie wordt
verricht, voort te zetten in
omstandigheden die de normale
werking zo dicht mogelijk
benaderen, dat wil zeggen de
omstandigheden die zouden hebben
bestaan  indien het schadegeval zich
niet had voorgedaan. 

Art. 4 - UITSLUITINGEN

1. Ongeacht de oorspronkelijke oorzaak is 
uit de waarborg gesloten iedere schade:

a. te wijten aan de kwaadwilligheid 
van de verzekeringnemer;

b. van mechanische of elektrische aard:
1. waarvoor een leverancier, 

hersteller of monteur wettelijk
of krachtens een contract
aansprakelijk is;

2. waarvan de oorsprong zich 
binnen het beschadigd toestel
bevindt tenzij de verzekerde met
een gespecialiseerde firma een
onderhoudscontract, dat op het
ogenblik van het schadegeval
daadwerkelijk in voege was,
heeft afgesloten.

Onverminderd andere uitsluitingen,
zal de maatschappij toch het
schadegeval ten laste nemen indien
deze dienstverleners hun waarborg
of hun verantwoordelijkheid
afwijzen. In dit geval behoudt de
maatschappij al haar rechten om
naderhand verhaal uit te oefenen
tegen deze dienstverleners;

c. zoals schilfers, krassen, deuken, 
alsook elke schade van esthetische
aard die de goede werking van de
installatie niet in het gedrang
brengt;

d. die het gevolg is van experimenten 
of proeven. De controle op de goede
werking wordt niet als een proef
beschouwd;

e. die te wijten is aan gebreken of 
fouten die al bestonden bij het
sluiten van het contract en die de
verzekerde bekend waren of hadden

AV-VDelektrzwakstroom_2007  11/12/07  4:17 PM  Pagina 2



VIVIUM - ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM DOLPHIN - ALLE RISICO’S ELEKTRONISCHE EN ZWAKSTROOMINSTALLATIES - DOL/07/01 - 020701 - 2.020N - 10.2007 P. 3

moeten zijn;

f. die te wijten is aan het in bedrijf 
houden of opnieuw in bedrijf stellen
van een beschadigd voorwerp voor
de definitieve herstelling of voor de
regelmatige werking hersteld is;

g. ontdekt ter gelegenheid van een 
inventaris of controle zonder dat er
vooraf schade is vastgesteld of een
klacht voor diefstal werd neergelegd;

h. die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband houdt met één van de
volgende gevallen:
1. burgeroorlog of oorlog met een 

ander land, onlusten,
subversieve daden, inval, oproer,
opstand, muiterij, verzet,
revolutie, beroering onder de
bevolking, staking, lock-out,
krijgswet, staat van beleg,
kwaadwillig optreden van een
persoon handelend in naam van
of op aanstoken van gelijk welke
organisatie;

2. opeising onder welke vorm ook, 
gehele of gedeeltelijke bezetting
van de ruimten waarin de
verzekerde voorwerpen zich
bevinden door een al dan niet
gewapende leger- of
politiemacht, of door al dan niet
gewapende strijders die behoren
tot geregelde troepen of niet;

De verzekerde zal evenwel van de 
waarborg blijven genieten indien hij
bewijst dat de schade geen
rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met deze
gebeurtenissen;

i. iedere schade die veroorzaakt wordt 
door (of de verzwaring van schade
die veroorzaakt wordt door):
1. tuigen die bestemd zijn om te 

ontploffen door wijziging van
de atoomkernstructuur;

2. iedere nucleaire brandstof, ieder 
radioactief product of iedere
radioactieve afvalstof of iedere
bron van ioniserende straling;

j. veroorzaakt door een informatica-
virus.

2. Uit de waarborg wordt eveneens 
gesloten ongeacht de oorspronkelijke
oorzaak:

a. slijtage;

b. geleidelijke of aanhoudende 
beschadiging door chemische,
thermische of mechanische
uitwerking van om het even welke
vernielende factoren, tenzij de
schade het gevolg is van een

accidentele oorzaak;

c. onrechtstreekse schade zoals 
gebruiks-, genots-, productie- of
rendementsderving, alsook alle
verliezen ten gevolge van
contractuele strafbedingen;

d. foutieve herstelling;

e. schade veroorzaakt aan onderdelen, 
die door hun aard bloot staan aan
slijtage en veelvuldige vervanging; 

f. voor draagbare voorwerpen, de 
diefstal of de verdwijning van de
voorwerpen:
1. die werden achtergelaten in een 

fysisch onbewaakt voertuig,
tenzij ze veilig en onzichtbaar
waren opgeborgen in het
voertuig waarvan de deuren en
de koffer vergrendeld en het dak
en de ramen gesloten waren;

2. die werden achtergelaten op de 
openbare weg in een fysisch
onbewaakt voertuig of in een
publieke parking tussen 22:00
en 06:00.

SPECIFIEKE BEPALINGEN

Art. 1 - AANGEGEVEN WAARDE - 
ONDERVERZEKERING - 
VRIJSTELLING

a. De aangegeven waarde wordt onder 
de verantwoordelijkheid van de

verzekeringnemer vastgesteld. Bij het
opnemen in het contract  of op elke
jaarlijkse vervaldag, moet deze waarde voor
elk voorwerp gelijk zijn aan de
nieuwvervangingswaarde, dit wil zeggen aan
de prijs zonder de korting van een in alle
opzichten identiek en afzonderlijk gekocht
nieuw voorwerp (of van een voorwerp met
gelijkaardige prestaties indien het niet meer
op de markt beschikbaar is), verhoogd met
de kosten voor verpakking, vervoer en
montage, alsook met de eventuele taksen en
rechten, met uitzondering van de belasting
op de toegevoegde waarde in zoverre deze
door de verzekerde kan gerecupereerd
worden.

b. Er is onderverzekering wanneer de 
aangegeven waarde van een

installatie kleiner is dan de
nieuwvervangingswaarde bij opneming in
het contract (zie berekening van de
vergoeding).

c. Een geïndexeerde vrijstelling 
conform artikel 9.2. van de

gemeenschappelijke bepalingen blijft ten
laste van de verzekerde. Deze bedraagt 
125 EUR voor de verzekerde voorwerpen
hernomen in categorie 1 in de bijzondere

voorwaarden en 250 EUR voor de
voorwerpen in categorie 2 en 3 in de
bijzondere voorwaarden.

Art. 2 - BESCHRIJVING EN WIJZIGING 
VAN RISICO - MEDEDELING 
DOOR VERZEKERINGNEMER

In het kader van de verplichtingen opgelegd
door artikel 1 en 2 van de gemeenschappe-
lijke voorwaarden en op straf van toepassing
van de in voornoemde artikels voorziene
sancties, dient de verzekeringnemer onder
meer:

A. Bij het sluiten van het contract: 
1. de goederen waarop de verzekering 

betrekking heeft, te specifiëren;
2. de andere verzekeringen die 

hetzelfde voorwerp hebben en 
betrekking hebben op dezelfde
goederen, meedelen, alsook de
verzekerde bedragen en de identiteit
van de verzekeraar;

3. de weigeringen of opzeggingen van 
de verzekeringen tegen dezelfde
gevaren, die betrekking hebben op
dezelfde goederen, meedelen;

4. de schadegevallen meedelen die, in 
de loop van de laatste drie jaar, de
verzekerde goederen getroffen
hebben;

5. de eventuele toegestane afstand van 
verhaal op aansprakelijke personen
of personen die zich borg stellen,
meedelen.

B. In de loop van het contract:
1. de nodige voorzorgsmaatregelen 

treffen om de verzekerde
voorwerpen in goede staat van
onderhoud en werking te houden;
hij zal meer bepaald de voorwerpen
alleen gebruiken binnen de
technische grenzen van toepassing
en werking opgelegd door de
constructeur en zich voegen naar de
geldende wettelijke en
administratieve voorschriften;

2. elke wezenlijke verandering 
meedelen die om welke reden ook
aan een verzekerd voorwerp wordt
aangebracht, zowel wat zijn
kenmerken betreft als zijn wijze of
plaats gebruik;

3. zodra hij er kennis van krijgt iedere 
verandering in de werkings- of
gebruiksomstandigheden van een
verzekerd voorwerp, die een
risicoverzwaring kan uitmaken, 
meedelen;

4. ten allen tijde de afgevaardigden van 
de maatschappij toestaan de
verzekerde voorwerpen te
onderzoeken zonder dat dit enige
aansprakelijkheid vanwege de
maatschappij inhoudt.
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Art. 3 - VERPLICHTINGEN BIJ 
SCHADEGEVAL

A. Bij schadegeval dient de verzekerde:
1. zijn volledige medewerking te 

verlenen om de oorzaken en
omstandigheden van het schadegeval
te bepalen. Hiervoor zal hij de
maatschappij toestemming geven tot
ieder onderzoek;

2. de maatschappij alle aanwijzigingen 
en documenten te bezorgen
waarmee het schadebedrag kan
geraamd worden en de ”loonkosten”
en ”kosten voor materialen en
vervangingstukken” staven door
middel van facturen of alle andere
documenten;

3. de maatschappij alle technische of 
andere bijstand te verlenen die ze
vraagt om subrogerend verhaal in te
stellen op de aansprakelijke derden.
De kosten voor die bijstand worden
hem door de maatschappij
terugbetaald.

B. De verzekerde mag het voorwerp laten 
herstellen indien hij de instemming van
de maatschappij verkregen heeft of
indien de maatschappij niet tussenbeide
is gekomen na het verstrijken van vijf
dagen die volgen op de schriftelijke
aangifte van het schadegeval. 
In dit geval verbindt hij er zich toe de
beschadigde stukken te bewaren.

Art. 4 - BEREKENING VAN DE 
VERGOEDING

A. De vergoeding wordt als volgt 
bepaald :

1. • door het samentellen van de 
“loonkosten” en “kosten voor
materialen en vervangingstukken”
(cfr. B en C infra) die gemaakt
worden voor de herstelling of de
vervanging door een nieuw toestel
met dezelfde kenmerken zonder
afschrijving voor slijtage;

• in het geval echter dat het materieel 
verouderd is, m.a.w. voorwerpen die
niet meer gemaakt worden of
waarvoor geen vervangingstukken
meer te verkrijgen zijn, beperkt de
maatschappij de schadevergoeding
tot de nieuwwaarde van het
beschadigde voorwerp of stuk met
dezelfde kenmerken, of bij het
ontbreken daarvan, tot en door de
verzekerde en de expert
tegensprekelijk vastgestelde waarde;

• in het geval echter dat het 
beschadigd materieel niet hersteld of
vervangen wordt, wordt de schatting
van de schade beperkt tot zijn
verkoopwaarde op de dag van het
schadegeval;

2. door van het onder 1. verkregen bedrag 
de waarde van de stukken, die nog
vatbaar zijn voor een of ander gebruik,
af te trekken;

3. door toevoeging van de kosten voor het 
heropvullen van de brandblussers die
enkel gebruikt worden voor de
bescherming van het
informaticamaterieel;

4. door van het onder 3. bekomen bedrag 
de in de bijzondere voorwaarden
voorziene vrijstelling af te trekken.
Indien verschillende voorwerpen door
éénzelfde schadegeval werden getroffen,
wordt alleen de hoogste vrijstelling in
aanmerking genomen;

5. door in geval van onderverzekering, op 
het onder 4. bekomen bedrag de
verhouding toe te passen tussen de
totale waarde die in de laatste inventaris
is opgegeven en de totale
nieuwvervangingswaarde van al de in
deze inventaris vermelde voorwerpen;

6. door toevoeging van de afbraak- en 
opruimingskosten die de verzekerde
werkelijk gedragen heeft en dit tot
beloop van 10% van de schade.

In geen enkel geval mag de vergoeding voor
ieder beschadigd voorwerp het bedrag
overschrijden dat overeenkomt met de
verzekerde waarde, vermenigvuldigd met de
verhouding tussen het “materiaalindexcijfer”
dat op het ogenblik van het schadegeval van
kracht was en het bij de bijzondere
voorwaarden van het contract bepaalde
materiaalindexcijfer.

De maatschappij draagt de reddingskosten 
(cfr.D. infra) wanneer deze met de zorg van
een goede huisvader zijn gemaakt, ook al
zijn de aangewende pogingen vruchteloos
geweest.
Die kosten zijn beperkt tot de verklaarde
waarde met een maximum van
18.592.014,36 EUR.

B. De ”loonkosten” worden berekend:

1. door het in aanmerking nemen van :
a. de loon- en reiskosten m.b.t. het 

demonteren, herstellen en weer
monteren, rekening houdend met
de in België gebruikelijke lonen en
reiskosten voor werkzaamheden
tijdens de normale werkuren;

b. de extra-kosten voor werkzaam-
heden buiten de normale
werktijden, tot beloop van 50 %
van het bedrag van de onder a. in
aanmerking genomen kosten;

c. wanneer voor de werkzaamheden 
een beroep wordt gedaan op
technici uit het buitenland, het
loongedeelte dat hoger is dan de
onder a. hierboven vermelde lonen,

de reis- en verblijfskosten en in het
algemeen alle extra-kosten die
voortvloeien uit de inschakeling van
deze technici met een maximum
echter van 7.500 EUR;

2. door aan het bedrag van de onder 1. 
verkregen kosten de desbetreffende
taksen toe te voegen met uitzondering
van de belasting op de toegevoegde
waarde in zoverre die door de verzekerde
kan gerecupereerd worden.

C. De ”kosten voor materialen en 
vervangingstukken” worden 
berekend:

1. door het in aanmerking nemen van:
a. de kosten van de gebruikte 

materialen en vervangingstukken,
alsook de kosten voor het vervoer,
op de goedkoopste wijze, van die
materialen en stukken;

b. de extra-kosten voor versneld 
vervoer, tot beloop van 50 % van
het bedrag van de onder a. in
aanmerking genomen vervoerkosten;

2. door aan het bedrag onder 1. verkregen 
de desbetreffende rechten en taksen toe
te voegen, met uitzondering van de
belasting op de toegevoegde waarde in
zoverre dat die door de verzekerde kan
gerecupereerd worden.

D. De “reddingskosten” zijn die welke 
voortvloeien uit:

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

• de redelijke maatregelen die de 
verzekerde uit eigen beweging heeft
genomen om bij nakend gevaar het
schadegeval te voorkomen of zodra het
schadegeval ontstaat, de gevolgen ervan
te voorkomen of te beperken, op
voorwaarde dat:
- deze maatregelen dringend zijn, dat 

wil zeggen dat de verzekerde
verplicht is ze onmiddellijk te
nemen, zonder mogelijkheid de
maatschappij te verwittigen en haar
voorafgaande instemming te
verkrijgen, zonder de belangen van
deze laatste te schaden;

- bij nakend gevaar, en zonder deze 
maatregelen, er zich wellicht een
schadegeval zou voordoen op zeer
korte termijn.

E. Worden niet in aanmerking 
genomen als ”loonkosten” en

”kosten voor materialen en vervangings-
stukken” en blijven dus ten laste van de
verzekerde :

1. de kosten voor het opnieuw maken van 
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tekeningen, modellen, vormen en
matrijzen van de constructeur die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
een herstelling; de kosten voor het
opsporen van een oorzaak en de
gevolgen van een gebrek; de kosten voor
de wedersamenstelling van gegevens op
informatiedragers;

2. de extra-kosten die bij een herstelling 
gemaakt worden voor revisie,
wijzigingen of  verbeteringen;

3. de kosten voor noodherstellingen.

F. Zodra een beschadigd voorwerp 
opnieuw wordt gebruikt, wordt 

het beschouwd als hersteld in zijn
werkingstoestand van voor het schadegeval.
Op dat ogenblik houden de verplichtingen
van de maatschappij voor dat schadegeval 
op.

G. De verzekerde heeft in geen enkel 
geval het recht om het beschadigde

voorwerp aan de maatschappij over te laten. 

Art. 5 - BETALING VAN DE VERGOEDING

De vergoeding betreffende de beschadigde
voorwerpen wordt betaald binnen vijftien
dagen die volgen op:

• ofwel de ontvangst door de 
maatschappij van het akkoord, zonder
voorbehoud, van de verzekerde met  de
minnelijke raming van de vergoeding;

• ofwel de datum van afsluiting van het 
deskundig onderzoek; op voorwaarde
dat de verzekerde op die datum alle bij
het contract bepaalde verplichtingen is
nagekomen. In het tegengestelde geval
gaat de voornoemde termijn pas in op
de dag dat de verzekerde al zijn
contractuele verplichtingen heeft
vervuld.

Art. 6 - AFSTAND VAN VERHAAL

De verzekerde zal geen ander afstand van
verhaal toestaan dan deze die in het contract
is vermeld. De maatschappij ziet af, behalve
in het geval van kwaadwilligheid, van elk
verhaal op de leveranciers van elektriciteit,
gas, water of stoom in de mate dat de
verzekerde hiertoe gehouden werd.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

MACHINEBREUK

DEKKINGSVOORWAARDEN

Art. 1 - BASISDEKKINGEN

De maatschappij verzekert de in de
inventaris beschreven voorwerpen tegen
“machinebreuk” voor zover die zich op de in
de bijzondere voorwaarden vermelde plaats
bevinden en bedrijfsklaar zijn (d.w.z. nadat
het proefdraaien voldoening heeft
geschonken):
- terwijl ze in werking zijn of stilstaan;
- tijdens de verrichtingen van het 

demonteren, verplaatsen of opnieuw
monteren, die noodzakelijk zijn voor het
onderhoud, de controle, de revisie of de
herstelling ervan.

Onder “machinebreuk” verstaat men
onvoorziene en plotselinge schade aan de
verzekerde voorwerpen, die te wijten is aan
één van de volgende oorzaken:

- onhandigheid, toevallige nalatigheid, 
onervarenheid, vandalisme of
kwaadwilligheid van personeelsleden van
de verzekerde of van derden.

Onder vandalisme wordt verstaan elke
irrationele daad waardoor iemand een
goed beschadigt of vernielt.

Onder kwaadwilligheid wordt verstaan
elke opzettelijke daad met de bedoeling
schade te berokkenen;

- vallen, stoten, botsen, indringen van een 
vreemde vaste of vloeibare substantie;

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

- trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, 
loskomen van delen, abnormale
spanning, vermoeidheid van de
materialen, doorslaan of te grote
snelheid, middelpuntvliedende kracht;

- falen van een aangekoppelde machine, 
van een beveiligings- of regeltoestel;

- warmlopen, vastlopen door wrijving, 
toevallig ontbreken van smering;

- waterslag, oververhitting, gebrek aan 
water (of andere vloeistof ) in ketels,
warmwatertoestellen (of toestellen met
andere vloeistof ) en stoomapparaten,
behalve als er een ontploffing op volgt
met om het even welke grondoorzaak.

Onder ontploffing verstaat men een
plotselinge en hevige uiting van
krachten te wijten aan de uitzetting van
gassen of dampen, hetzij die gassen en
dampen reeds tevoren aanwezig waren

of gelijktijdig werden ontwikkeld.

Een implosie d.w.z. een plotselinge of
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, wordt, in de zin van het
contract, eveneens als een ontploffing
beschouwd.

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

- terugslag of waterstoot in een 
zuigermachine of hydraulische
installatie;

- inwerking van de elektrische stroom ten 
gevolge van overspanning of
spanningsval, te grote stroomsterkte,
kortsluiting, boogvorming, invloed van
atmosferische elektriciteit.

Brandschade die ontstaat in de
elektrische toestellen en toebehoren als
gevolg van één van onder deze littera
vermelde oorzaken, is door de polis
gedekt. Deze dekking is echter beperkt
tot de schade aan het elektrische toestel
of toebehoren waarin de brand is
ontstaan.

Ontploffing van olietransformatoren,
automatische en ander olieschakelaars is
door de polis gedekt. De dekking is
beperkt tot de schade aan het toestel
waarin de ontploffing zich heeft
voorgedaan;

- wind, storm, vorst, kruien van ijs.

Art. 2 - AANVULLENDE DEKKING

Mits uitdrukkelijke overeenkomst in de
bijzondere voorwaarden en bijkomende
premie kan de maatschappij ook
waarborgen:

A. niet te voorziene en plotselinge 
materiële schade aan ketels en

andere stoomapparaten of recipiënten onder
druk, te wijten aan een ontploffing
ingevolge hun eigen gebrek;

B. voor zover ze het gevolg zijn van een
vergoedbare “machinebreuk”:

- andere materiële schade dan deze 
veroorzaakt door brand en ontploffing:
- aan voetstukken en funderingen van 

de verzekerde voorwerpen;

- aan de voorwerpen welke hernomen 
zijn in de bijzondere voorwaarden,
andere dan de reeds in de polis
verzekerde voorwerpen;

- afbraakkosten die noodzakelijk zijn om 
de herstelling of vervanging van de
verzekerde voorwerpen mogelijk te
maken, alsook de kosten voor
wederopbouw;

- kosten om de verzekerde voorwerpen uit 
het water te halen of vrij te maken;

- kosten voor de werkzaamheden die 
buiten de normale werkuren uitgevoerd
zijn, beperkt zoals voorzien in artikel 12
B.;

- kosten voor het inschakelen van technici 
uit het buitenland, beperkt zoals
voorzien in artikel 12 B.;

- kosten voor het versneld vervoer van 
wisselstukken, beperkt zoals voorzien in
artikel 12 C.

Art. 3 - UITSLUITINGEN

A. Ongeacht de grondoorzaak wordt 
niet beschouwd als “machinebreuk”:

1. a. iedere schade die te wijten is aan:
brand, aan ontploffingen van welke
aard ook, en aan de gevolgen van
deze gebeurtenissen, behalve wat
onder artikel 1 verzekerd is en wat
onder de bijzondere voorwaarden
verzekerd zou zijn bij toepassing van
artikel 2;

b. de rechtstreekse inslag van de 
bliksem op de verzekerde
voorwerpen of op de gebouwen die
de verzekerde voorwerpen bevatten;

c. aanraking van lucht- of 
ruimtevaartuigen of met delen
ervan, met voorwerpen die eraf of
eruit vallen evenals met andere
goederen welke bij die gelegenheid
weggeslingerd of omvergeworpen
worden;

d. uitvloeiing van water alsook aan het 
ontijdig in werking treden van of de
toevallige wegvloeiing van water uit
een automatische blusinstallatie;

e. diefstal of poging tot diefstal;

f. het volledig of gedeeltelijk instorten 
van bouwwerken;

2. iedere schade die in rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband staat met één
van de volgende gevallen:

a. oorlog of gelijkaardige feiten en 
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burgeroorlog;

b. arbeidsconflict en iedere collectief 
(politiek, sociaal, economisch of
ideologisch) geïnspireerde daad van
geweld, al dan niet gepaard gaand
met rebellie tegen autoriteiten, met
inbegrip van aanslagen alsook
collectief geïnspireerde daden van
vandalisme of kwaadwilligheid.

Onder arbeidsconflict verstaat men
elke collectieve betwisting in welke
vorm die zich ook voordoet, in het
kader van de arbeidsverhoudingen,
wat betreft:
- staking: 

door een vereniging van
loontrekkenden, bedienden,
ambtenaren of zelfstandigen
beraamd stilleggen van het
werk;

- lock-out: 
voorlopige sluiting waartoe door
een onderneming besloten is om
het personeel ervan tot een
vergelijk te dwingen in een
arbeidsconflict.

Onder aanslag verstaat men de
begrippen “oproer”,
“volksbeweging”, “daden van
terrorisme of van sabotage”:
- volksbeweging: 

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

- oproer: 
gewelddadige manifestatie, zelfs
als ze niet beraamd is, van een
groep personen, die met
opgehitste gemoederen
plaatsvindt en gekenmerkt
wordt door ongeregeldheden of
onwettige daden, alsook door
verzet tegen de diensten die met
de handhaving van de openbare
orde belast zijn, zonder dat een
dergelijke beweging
noodzakelijk tot doel heeft
gesteld openbare machten
omver te werpen;

- daden van terrorisme of van 
sabotage: 
clandestien georganiseerde actie
met ideologische, politieke,
economische of sociale
bedoelingen, individueel of
groepsgewijs uitgevoerd, waarbij
geweld gepleegd wordt op
personen of goederen vernield
worden:
- hetzij om indruk te maken 

op het publiek en een

klimaat van onveiligheid te
scheppen (terrorisme),

- hetzij om het verkeer of de 
normale werking van een
dienst of een onderneming
te hinderen (sabotage);

c. opeising in welke vorm ook, gehele 
of gedeeltelijke bezetting van de
plaatsen waar de verzekerde
goederen zich bevinden door een
leger- of politiemacht, of door
geregelde of ongeregelde strijders;

d. elke vrijwillige daad waardoor een 
goed is beschadigd, vernield of
verontreinigd door gebruik van
biologische of chemische middelen;

3. iedere schade die veroorzaakt wordt 
door (of de verzwaring van schade die
veroorzaakt wordt door):

- tuigen die bestemd zijn om te 
ontploffen door wijziging van de
atoomkernstructuur;

- iedere nucleaire brandstof, ieder 
radioactief product of iedere
radioactieve afvalstof of iedere bron
van ioniserende straling;

4. iedere schade die te wijten is aan 
gebreken of fouten die al bestonden bij
het sluiten van de verzekering en die de
verzekerde bekend waren of hadden
moeten zijn;

5. iedere schade die het gevolg is van 
experimenten of proeven. De controle
van de goede werking wordt niet als
proef beschouwd;

6. iedere schade waarvoor een leverancier, 
een hersteller of een monteur wettelijk
of krachtens een contract aansprakelijk
is;

7. iedere schade die voorkomt door het in 
werking houden of het weer in werking
stellen van een beschadigd voorwerp
voor de definitieve herstelling of voor de
regelmatige werking hersteld is;

8. iedere schade veroorzaakt aan:
- verwisselbare werktuigen, zoals 

boren, messen, slijpstenen,
zaagbladen;

- vormen, matrijzen, letters, clichés en 
gelijkaardige voorwerpen;

- delen die door hun aard sneller 
verslijten en veelvuldig vervangen
moeten worden, bij voorbeeld:
kabels, kettingen, riemen,
pakkingen, dichtingen, buigzame
leidingen, lucht- en andere
rubberbanden, transportbanden,
pantser- en slijtplaten, graaf- en
grijptanden, zeven, lampen,
accumulatorenbatterijen; 

- brandstoffen, fluïda, smeermiddelen, 
harsen, katalysators en, in het
algemeen, alle verbruiksstoffen.
Deze uitsluiting is niet van
toepassing op vloeibare diëlektrica;

- vuurvaste bekleding en alle delen in 
glas of materialen van gelijkaardig
gebruik;

- elektronische delen door materiaal-, 
constructie- of montagefouten of -
gebreken.

B. Ongeacht de grondoorzaak, zijn 
altijd uitgesloten:

- slijtage;

- andere geleidelijke of aanhoudende 
beschadiging die voortvloeit uit de
chemische, thermische of mechanische
uitwerking van om het even welke
vernielende factoren;

- foutieve herstelling;

- de kosten voor het verwijderen, weer 
inbrengen of het verlies van stoffen in
bewerking of elk ander product in de
machines of vergaarbakken;

- onrechtstreekse schade, zoals stillegging, 
gebruiksderving, productie- of
rendementsverlies;

- schade zoals schilfers, krassen, deuken, 
alsook elke schade van esthetische aard;

- de schade als rechtstreeks of 
onrechtstreeks gevolg van de
aanwezigheid of de verspreiding van
asbest, asbestvezels of producten die
asbest bevatten;

- de vernietiging, verminking, uitwissing, 
wijziging of gebrek aan beschikbaarheid
van gegevens, codes en/of programma’s,
evenals de gebrekkige werking of de
panne van informaticasystemen
(hardware, sofware, embedded
chips,…).
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GEMEENSCHAPPELIJKE EN
ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

Art. 4 - AANGEGEVEN WAARDE – 
ONDERVERZEKERING – 
VRIJSTELLING

De aangegeven waarde wordt onder de
verantwoordelijkheid van de verzekerde
vastgesteld. Bij het opnemen in het contract
moet deze waarde voor elk voorwerp gelijk
zijn aan de nieuwvervangingswaarde, dat wil
zeggen aan de prijs, zonder korting, van een
in alle opzichten identiek en afzonderlijk
gekocht nieuw voorwerp, verhoogd met de
kosten voor verpakking, vervoer en
montage, alsook de eventuele taksen en
rechten, met uitzondering van de belasting
op de toegevoegde waarde in zoverre die
door de verzekerde gerecupereerd kan
worden.

Er is onderverzekering wanneer de
aangegeven waarde van een voorwerp lager is
dan de nieuwvervangingswaarde bij de
opneming ervan in het contract (zie art. 12
A 6de streepje).

De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar
voor het in de bijzondere voorwaarden
bepaalde bedrag van de vrijstelling.

Art. 5 - TOTSTANDKOMING, 
INWERKINGTREDING EN 
DUUR VAN HET CONTRACT

Het contract wordt gevormd bij het
ondertekenen ervan door de partijen. De
verzekerden die één en hetzelfde contract
ondertekenen zijn hoofdelijk en onverdeeld
aansprakelijk. Nochtans treedt de dekking
pas in werking na betaling van de eerste
premie.

De duur van het contract is vastgesteld op
één jaar. Behalve wanneer één van de
partijen zich ertegen verzet volgens de in
artikel 16 B. voorgeschreven wijzen,
minstens drie maand vóór de vervaldag van
het contract. Het contract wordt
stilzwijgend voor opeenvolgende periodes
van één jaar verlengd.
De inwerkingtreding en
buitenwerkingtreding van de verzekering
wordt bij overeenkomst op nul uur
vastgesteld.

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

In geval van onverdeeldheid blijven de
mede-erfgenamen hoofdelijk en onverdeeld
verplicht het contract uit te voeren. Na de
beëindiging van de onverdeeldheid en op
voorwaarde dat de maatschappij hiervan

verwittigd is, dient alleen de erfgenaam die
de enige houder van het verzekeringsbelang
wordt, het contract uit te voeren.

De nieuwe houders van het verzekerde
belang en de maatschappij kunnen evenwel
kennis geven van de beëindiging van het
contract, de eersten bij een ter post
aangetekende brief binnen drie maanden en
veertig dagen na het overlijden, de tweede in
de bij artikel 16 B. voorgeschreven vorm en
binnen drie maand vanaf de dag dat ze
kennis heeft gekregen van het overlijden.

In geval van overdracht onder levenden van
een verzekerde zaak, eindigt de verzekering
van rechtswege:
- indien het om een onroerend goed gaat: 

drie maanden na de datum van het
verlijden van de authentieke akte. Tot
het verstrijken van die termijn wordt de
verzekering verondersteld gesloten te
zijn ten bate van de overnemer, tenzij
deze laatste dekking geniet uit hoofde
van een ander contract. Bij afwezigheid
van een dergelijke dekking doet de
maatschappij afstand van haar verhaal
op de overdrager, behalve in geval van
kwaad opzet;

- indien het om een roerend goed gaat: 
zodra de verzekerde het niet meer in zijn
bezit heeft.

Art. 6 - PREMIE

A. De premie, verhoogd met de taksen 
en bijdragen, moet op de

vervaldagen betaald worden op verzoek van
de maatschappij of van elke andere persoon
die de betaling opeist en die voor de
ontvangst als mandataris van de
maatschappij optreedt.
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
opzegging gaat in na het verstrijken van een
termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de
dag volgend op de betekening of de aangifte
ter post van de aangetekende brief.

B. 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.

C. 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 punt A. 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 de mogelijkheid niet heeft
voorbehouden, geschiedt de opzegging mits
een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 2
en 3 van punt A.
De schorsing van de dekking doet geen
afbreuk aan het recht van de maatschappij
de later nog te vervallen premies op te eisen
op voorwaarde dat de verzekeringnemer in
gebreke werd gesteld overeenkomstig het
punt A. Het recht van de maatschappij
wordt evenwel beperkt tot de premies voor
de twee opeenvolgende jaren.

Art. 7 - AUTOMATISCHE AANPASSING

Alle premies en in absolute cijfers
uitgedrukte vrijstelling variëren in de loop
van het contract op hun jaarlijkse vervaldag,
volgens de verhouding tussen het op dat
ogenblik geldende indexcijfer der
consumptieprijzen (basis 1988) en de in de
bijzondere voorwaarden van het contract
vermelde index.

Het indexcijfer wordt 2 keer per jaar
berekend en wordt op 1 januari en 1 juli
van toepassing.

Het is op 1 januari gelijk aan de index van
de voorgaande maand juni en op 1 juli aan
de index van de voorgaande maand
december.

Het indexcijfer der consumptieprijzen wordt
gepubliceerd door het Ministerie van
Economische Zaken.

Art. 8 - BESCHRIJVING EN WIJZIGING
VAN HET RISICO – 
MEDEDELING DOOR DE 
VERZEKERDE

A. Bij het sluiten van het contract

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

Hij moet met name:
- de goederen waarop de verzekering 

betrekking heeft, opsommen en
specificeren;

- de andere verzekeringen die 
hetzelfde voorwerp hebben en
betrekking hebben op dezelfde
goederen, meedelen, alsook de
bedragen waarvoor ze verzekerd zijn
en door wie ze gedekt zijn;

- de weigeringen of opzeggingen van 
de verzekeringen tegen dezelfde
gevaren die betrekking hebben op
dezelfde goederen, meedelen;
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- de “machinebreuken” meedelen die 
in de loop van de laatste vijf jaar de
verzekerde goederen getroffen
hebben;

- de eventuele toegestane afstand van 
verhaal op aansprakelijke personen
of personen die zich borg stellen
meedelen.

2. Indien de verzekerde zijn bij 1. 
bedoelde mededelingsverplichting niet
nakomt en het verzwijgen of onjuist
meedelen van gegevens opzettelijk zijn
en de maatschappij misleiden bij de
beoordeling van dat risico, is het
contract nietig.
De premies die vervallen zijn tot op het
ogenblik waarop de maatschappij kennis
heeft gekregen van het opzettelijk
verzwijgen of opzettelijk onjuist
meedelen van gegevens, komen haar toe.

3. Indien de verzekerde zijn bij 1. 
bedoelde mededelingsverplichting niet
nakomt en het verzwijgen of onjuist
meedelen van gegevens niet opzettelijk
zijn, stelt de maatschappij, 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, voor het contract
te wijzigen met uitwerking op de dag
waarop ze kennis heeft gekregen van het
verzwijgen of onjuist meedelen.

Indien het voorstel tot wijziging van het
contract wordt geweigerd door de
verzekerde 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 het contract
opzeggen binnen vijftien dagen.

Indien de maatschappij echter het
bewijs levert dat ze het risico in geen
geval zou hebben verzekerd, kan ze het
contract opzeggen binnen de termijn
van een maand te rekenen van de dag
waarop ze kennis heeft gekregen van het
verzwijgen of onjuist meedelen.

4. Indien een schadegeval zich voordoet 
voordat de wijziging of de bij 3.
bedoelde opzegging van kracht is
geworden:
- levert de maatschappij de 

overeengekomen prestatie wanneer
het verzwijgen of onjuist meedelen
van gegevens niet aan de verzekerde
verweten kan worden;

- levert de maatschappij een prestatie 
op basis van verhouding tussen de
betaalde premie en de premie die de
verzekerde zou hebben moeten
betalen indien hij het risico naar
behoren had meegedeeld, wanneer
het verzwijgen of onjuist meedelen
van gegevens hem verweten kan
worden. Indien de maatschappij

echter het bewijs levert dat zij het
risico, waarvan de ware aard door
het schadegeval aan het licht komt,
in geen geval zou hebben verzekerd,
wordt haar prestatie beperkt tot het
betalen van een bedrag dat gelijk is
aan alle betaalde premies.

B. In de loop van het contract

1. De verzekerde is verplicht, onder de bij 
artikel 8 A.1. vermelde voorwaarden, de
nieuwe omstandigheden of de
wijzigingen van de omstandigheden mee
te delen die van die aard zijn dat ze een
aanmerkelijke en blijvende verzwaring
van het risico dat de verzekerde gevaren
zich voordoen, bewerkstelligen. 
Hij moet met name:
- iedere wezenlijke verandering 

meedelen die om welke reden ook
aan een verzekerd voorwerp wordt
aangebracht, wat de kenmerken,
wijze of plaats van gebruik ervan
betreft;

- zodra hij er kennis van krijgt, iedere 
verandering in de werkings- of
gebruiksomstandigheden van een
verzekerd voorwerp die een
risicoverzwaring kan uitmaken,
meedelen.

2. Wanneer het risico dat de verzekerde 
gevaren zich voordoen zo verzwaard is
dat de maatschappij, indien die
verzwaring bij het sluiten van het
contract had bestaan, op andere
voorwaarden zou hebben verzekerd,
moet ze binnen een termijn van een
maand te rekenen vanaf de dag waarop
ze kennis heeft gekregen van de
verzwaring, de wijziging van het
contract voorstellen met terugwerkende
kracht tot de dag van de verzwaring.
Indien het voorstel tot wijziging van het
contract wordt geweigerd door de
verzekerde 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 het contract
opzeggen binnen vijftien dagen.
Indien de maatschappij echter het
bewijs levert dat ze het verzwaarde risico
in geen geval zou hebben verzekerd, kan
zij het contract opzeggen binnen de
termijn van een maand te rekenen vanaf
de dag waarop ze kennis heeft gekregen
van de verzwaring.

3. Indien zich een schadegeval voordoet 
voordat de wijziging van het contract of
de bij 2. bedoelde opzegging van kracht
is geworden, levert de maatschappij de
overeengekomen prestatie indien de
verzekerde de bij artikel 8 B.1. bedoelde
mededelingsverplichting heeft vervuld.

4. Indien een schadegeval zich voordoet en 
de verzekerde de bij artikel 8 B.1.

beoogde verplichting niet is nagekomen:
- levert de maatschappij de 

overeengekomen prestatie wanneer
het ontbreken van de kennisgeving
niet kan worden verweten aan de
verzekerde;

- levert de maatschappij de prestatie 
naar de verhouding tussen de
betaalde premie en de premie die de
verzekerde had moeten betalen
indien de verzwaring in aanmerking
was genomen, wanneer het
ontbreken van de kennisgeving aan
de verzekerde kan worden verweten;
nochtans indien de maatschappij
evenwel het bewijs aanbrengt dat ze
het verzwaarde risico in geen geval
zou hebben verzekerd, is haar
prestatie beperkt tot de
terugbetaling van alle betaalde
premies;

- weigert de maatschappij haar 
dekking indien de verzekerde met
bedrieglijk opzet gehandeld heeft
door de verzwaring niet mee te
delen. De premies, vervallen tot op
het ogenblik waarop de
maatschappij kennis heeft gekregen
van het bedrieglijk verzuim, komen
haar toe als schadevergoeding.

5. Wanneer het risico dat de verzekerde 
gevaren zich voordoen, aanzienlijk en
blijvend verminderd is en wel zo dat de
maatschappij, indien die vermindering
bij het sluiten van het contract had
bestaan, op 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 verzekerde het over de nieuwe
premie niet eens worden binnen een
maand na de aanvraag tot vermindering
door de verzekerde, kan deze laatste het
contract opzeggen.

Art. 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERZEKERDE IN DE LOOP 

VAN HET CONTRACT

A. De verzekerde moet:

- te allen tijde de afgevaardigden van de 
maatschappij toestaan de verzekerde
voorwerpen te onderzoeken, zonder dat
dit enige aansprakelijkheid vanwege de
maatschappij inhoudt;

- alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen 
om de verzekerde voorwerpen in goede
onderhouds- en werkingstoestand te
houden en zich naar de geldende
wettelijke en administratieve
voorschriften schikken;

- de verzekerde voorwerpen alleen binnen 
de door de constructeur bepaalde
technische toepassings- en
werkingsgrenzen gebruiken.
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B. De maatschappij mag haar dekking 
volledig weigeren wegens de niet-

uitvoering van de bij de voornoemde
paragraaf A 3de streepje bepaalde
verplichting, op voorwaarde dat er een
causaal verband bestaat tussen de
tekortkoming en het voorvallen van het
schadegeval.

Art. 10 - VERPLICHTING BIJ 
SCHADEGEVAL

A. Bij schadegeval moet de verzekerde:

- alle middelen aanwenden waarover hij 
beschikt om de omvang van de schade
te beperken. Met dat doel dient hij
voorkomend geval de richtlijnen van de
maatschappij na te leven;

- er onmiddellijk de maatschappij van 
verwittigen; een telefoongesprek dient
binnen vijf dagen na het schadegeval
schriftelijk bevestigd te worden;

- zo snel mogelijk de maatschappij 
inlichtingen verstrekken over de
oorzaak, de omvang en de
omstandigheden van het schadegeval;

- zijn volledige medewerking verlenen om 
de oorzaken en omstandigheden van het
schadegeval te bepalen. Hiervoor dient
hij de toestemming te geven tot ieder
onderzoek en zich te onthouden van
iedere wijziging of verplaatsing van de
beschadigde voorwerpen die het
onderzoek zou kunnen bemoeilijken of
onmogelijk maken;

- de maatschappij alle aanwijzingen en 
documenten bezorgen waarmee het
schadebedrag geraamd kan worden en
de “loonkosten” en “kosten voor
materialen en vervangingsstukken”
staven door middel van facturen of alle
andere documenten;

- de maatschappij alle technische of ander 
bijstand verlenen die ze vraagt om
subrogerend verhaal in te stellen op de
aansprakelijke derden. De kosten voor
die bijstand worden hem door de
maatschappij terugbetaald.

B. De verzekerde mag het voorwerp 
laten herstellen indien hij de

instemming van de maatschappij verkregen
heeft, of indien de maatschappij niet
tussenbeide is gekomen na het verstrijken
van vijf dagen die volgen op de schriftelijke
aangifte van het schadegeval. In dit geval
verbindt hij zich de beschadigde stukken te
bewaren.

C. Indien de verzekerde één van 
voornoemde verplichtingen niet

nakomt, vermindert de maatschappij haar
prestatie ten belope van het door haar
geleden nadeel.

Art. 11 - RAMING VAN DE SCHADE

A. Het schadebedrag, de 
nieuwvervangingswaarde en de

werkelijke waarde van de beschadigde
voorwerpen worden in der minne of door
twee deskundigen geraamd, van wie de ene
door de verzekerde en de andere door de
maatschappij wordt benoemd.
Indien de deskundigen het niet eens zijn,
wordt een derde deskundige aangeduid, met
wie zij moeten samenwerken en zich bij
meerderheid van stemmen uitspreken.
De deskundigen dienen eveneens hun
mening te geven over de oorzaken van het
schadegeval.

B. Benoemt één van de partijen haar 
deskundige niet, of zijn beide

deskundigen het niet eens omtrent de keuze
van de derde, dan gebeurt de benoeming
door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg van de verblijfplaats van de
verzekerde op verzoek van de meest gerede
partij. Indien één van de deskundigen zijn
opdracht niet vervult, wordt hij volgens
dezelfde procedure vervangen zonder
inbreuk op de rechten van de partijen.

C. Elke partij draagt haar eigen kosten 
en honoraria van deskundig

onderzoek. De kosten en honoraria van de
derde deskundige en de proceskosten
worden door de maatschappij en de
verzekerde elk voor de helft gedragen.

D. Het deskundig onderzoek, of iedere 
andere verrichting die met het oog

op de vaststelling van de schade gedaan
wordt, doet in niets afbreuk aan de rechten
en excepties waarop de maatschappij zich
zou kunnen beroepen.

Art. 12 - BEREKENING VAN DE 
VERGOEDING

A. De vergoeding wordt bepaald:

1. door het samentellen van de 
“loonkosten” en ”kosten voor materialen
en vervangingsstukken” (cfr. B. en C.
infra) die gemaakt worden om het
beschadigde voorwerp opnieuw in de
werkingstoestand van vóór het
schadegeval te brengen;

2. door van de onder 1. in aanmerking 
genomen kosten die eventueel in het
contract bepaalde afschrijvingen voor
veroudering af te trekken;

3. door het onder 2. verkregen bedrag te 
beperken tot de werkelijke waarde van
het voorwerp onmiddellijk voor de
schade, dat wil zeggen de
nieuwvervangingswaarde op de dag van
de schade na aftrek van de veroudering
en de technische waardevermindering;

4. door van het onder 3. verkregen bedrag 
de waarde van de brokstukken en van de
op een of andere manier nog bruikbare
stukken af te trekken;

5. door van het onder 4. verkregen bedrag 
de bij het contract bepaalde vrijstelling
af te trekken.
Indien verschillende voorwerpen door
eenzelfde schadegeval getroffen zijn,
wordt alleen de hoogste vrijstelling in
aanmerking genomen;

6. door, in geval van onderverzekering, op 
het onder 5. verkregen bedrag de
verhouding toe te passen die bestaat
tussen de waarde die voor het
beschadigde voorwerp is opgegeven en
de nieuwvervangingswaarde ervan bij de
opneming in het contract
(evenredigheidsregel).

In geen geval mag de vergoeding voor elk
beschadigd voorwerp groter zijn dan het
bedrag van de opgegeven waarde,
vermenigvuldigd met de verhouding tussen
het “materiaalindexcijfer” dat op het
ogenblik van het schadegeval van kracht was
en het bij de bijzondere voorwaarden van
het contract bepaalde materiaalindexcijfer.

De maatschappij draagt de reddingskosten
(cfr. D. infra) wanneer die met de zorg van
een goede huisvader zijn gemaakt, ook al
zijn de aangewende pogingen vruchteloos
geweest.
Die kosten zijn beperkt tot de verklaarde
waarde met een maximum van
18.592.014,36 EUR.

B. De “loonkosten” worden berekend:

1. door het in aanmerking nemen van:
- de loon- en reiskosten m.b.t. het 

demonteren, herstellen en weer
monteren, rekening houdend met
de in België gebruikelijke lonen en
reiskosten voor werkzaamheden
tijdens de normale werkuren;

- na uitdrukkelijke overeenkomst, de 
extra kosten voor werkzaamheden
buiten de normale werktijden, tot
beloop van 50% van het bedrag van
de onder a) in aanmerking genomen
kosten;

- na uitdrukkelijke overeenkomst, 
wanneer voor de werkzaamheden
een beroep wordt gedaan op
technici uit het buitenland, het
loongedeelte dat hoger is dan de
onder a) hierboven vermelde lonen,
de reis- en verblijfkosten en in het
algemeen alle extra kosten die
voortvloeien uit de inschakeling van
deze technici. De hoogte van deze
vergoeding wordt bepaald in het
contract;

2. door aan het bedrag van de onder 1. 
verkregen kosten de desbetreffende
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taksen toe te voegen, met uitzondering
van de belasting op de toegevoegde
waarde in zoverre die door de verzekerde
gerecupereerd kan worden.

C. De “kosten voor materialen en 
vervangingsstukken” worden

berekend:

1. door het in aanmerking nemen van:
- de kosten van de gebruikte 

materialen en vervangingsstukken,
alsook de kosten voor het vervoer,
op de goedkoopste wijze, van die
materialen en stukken; 

- na uitdrukkelijke overeenkomst, de 
extra kosten voor versneld vervoer,
tot beloop van 50% van het bedrag
van de onder 1ste streepje in
aanmerking genomen vervoerkosten;

2. door aan het bedrag van de onder 1. 
verkregen kosten de desbetreffende
rechten en taksen toe te voegen, met
uitzondering van de belasting op de
toegevoegde waarde in zoverre die door
de verzekerde gerecupereerd kan
worden.

D. De “reddingskosten” zijn die welke 
voortvloeien uit:

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

- de redelijke maatregelen die de 
verzekerde uit eigen beweging heeft
genomen om bij nakend gevaar het
schadegeval te voorkomen of, zodra het
schadegeval ontstaat, de gevolgen ervan
te voorkomen of te beperken, op
voorwaarde dat:
- deze maatregelen dringend zijn, dat 

wil zeggen dat de verzekerde
verplicht is ze onmiddellijk te
nemen, zonder mogelijkheid de
maatschappij te verwittigen en haar
voorafgaande instemming te
verkrijgen, zonder de belangen van
deze laatste te schaden;

- indien het om maatregelen gaat om 
een schadegeval te voorkomen, er
nakend gevaar is, dat wil zeggen dat
indien deze maatregelen niet
genomen worden, er op korte
termijn zeker een schadegeval zou
uit voortvloeien.

E. Worden niet in aanmerking 
genomen als “loonkosten” en

“kosten voor materialen en vervangings-
stukken” en blijven dus ten laste van de
verzekerde:

- de kosten voor het opnieuw maken van 
tekeningen, modellen, vormen en
matrijzen van de constructeur die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van

een herstelling, de kosten voor het
opsporen van de oorzaak en de gevolgen
van een gebrek, de kosten voor het
reproduceren van de informatie die op
om het even welke informatiedrager
(kaarten, schijven, banden, enz.) is
opgeslagen;

- de extra kosten die bij een herstelling 
gemaakt worden voor revisie,
wijzigingen of verbeteringen;

- de kosten betreffende noodherstellingen 
of voorlopige herstellingen.

F. Zodra een beschadigd voorwerp 
opnieuw wordt gebruikt, wordt het

beschouwd als hersteld in zijn werkings-
toestand van voor het schadegeval.
Op dat ogenblik houden de verplichtingen
van de maatschappij voor dat schadegeval
op.

G. De verzekerde heeft in geen geval 
het recht het beschadigde voorwerp

aan de maatschappij over te laten.

H. De verzekerde moet de loonkosten 
en de kosten van materialen en

vervangingsstukken bewijzen door middel
van facturen of andere bescheiden.

Art. 13 - BETALING VAN DE 
VERGOEDING

De vergoeding betreffende de beschadigde
voorwerpen wordt betaald binnen dertig
dagen die volgen op:
- ofwel de ontvangst door de 

maatschappij van het akkoord, zonder
voorbehoud, van de verzekerde met de
minnelijke raming van de vergoeding,

- ofwel de datum van afsluiting van het 
deskundig onderzoek (art. 11 van de
algemene voorwaarden), op voorwaarde
dat de verzekerde op die datum alle bij
het contract bepaalde verplichtingen is
nagekomen. In het tegengestelde geval
gaat de voornoemde termijn pas in op
de dag dat de verzekerde al zijn
contractuele verplichtingen heeft
vervuld.

Art. 14 - SUBROGATIE EN VERHAAL

A. De maatschappij behoudt zich
uitdrukkelijk haar rechten en die van de
verzekerde voor op alle veroorzakers van het
schadegeval die niet door dit contract
verzekerd zijn, op borgen of aansprakelijke
personen in welke hoedanigheid ook, zelfs
op alle verzekeraars.
Daartoe treedt de maatschappij louter door
het bestaan van de overeenkomst, in alle
rechten, vorderingen en verhaal van de
verzekerde.
De maatschappij stelt zich in de plaats tot
beloop van de uitgekeerde vergoeding.

De verzekerde ziet ervan af andere
verhaalafstanden toe te staan dan die welke
in de overeenkomst zijn vermeld.

B. De maatschappij ziet, behalve in 
geval van kwaad opzet, af van ieder

verhaal op:
- alle verzekerden;
- de descendenten, ascendenten, de 

echtgenoot, de verwanten van de
verzekerde in rechtstreekse lijn, de bij
hem inwonenden en zijn personeels-
leden;

- de vennoten, bestuurders, zaakvoerders, 
commissarissen en mandatarissen van
een verzekerde, wanneer ze hun functie
uitoefenen;

- de leveranciers van elektrische stroom, 
gas, water, stoom via leidingen jegens
wie en in zoverre de verzekerde afstand
van verhaal heeft moeten doen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID 
ONDERNEMING

INHOUDSOPGAVE

Definities

TITEL 1 - VOORWAARDEN DIE
EIGEN ZIJN AAN DE VERZEKERING
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE-
LIJKHEID TIJDENS DE UITBATING

Art. 1 Voorwerp van de verzekering
Art. 2 Schade en waarborgsommen
Art. 3 Territoriale uitgestrektheid
Art. 4 Dekking in de tijd
Art. 5 Verduidelijkingen over sommige 

waarborgen
5.1 Brand, vuur, rook, ontploffing, 

water
5.2 Aantasting van het leefmilieu
5.3 Burenhinder
5.4 Schade aan de aangestelden
5.5 Uitlenen van personeel
5.6 Onderaannemers
5.7 Voertuigen en zelfbewegende 

werktuigen
5.8 Diefstal
5.9 Springstoffen; steen- en 

slakbergen; terreinbewegingen
5.10 Informatica schade

Art. 6 Uitsluiting

TITEL 2 - VOORWAARDEN DIE
EIGEN ZIJN AAN DE VERZEKERING
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE-
LIJKHEID INZAKE SCHADE AAN DE
TOEVERTROUWDE GOEDEREN 

Art.7 Toevertrouwde goederen
7.1 Bepalingen i.v.m. de dekking
7.2 Uitsluitingen

TITEL 3 - VOORWAARDEN DIE
EIGEN ZIJN AAN DE VERZEKERING
BA NA LEVERING VAN PRODUCTEN
OF NA VOLTOOIING VAN WERKEN

Art. 8 Voorwerp van de verzekering
Art. 9 Schade en waarborgsommen
Art.10 Territoriale uitgestrektheid
Art.11 Dekking in de tijd
Art.12 Verduidelijkingen over sommige 

waarborgen
12.1 Onderaannemers, leveranciers, 

herverkopers
12.2 Aantasting van het leefmilieu
12.3 Informatica schade
12.4 Brand, vuur, rook, ontploffing, 

water
Art. 13 Uitsluitingen

TITEL 4 - GEMEENSCHAPPELIJKE
UITSLUITINGEN

Art. 14 

DEFINITIES

Voor de toepassing van dit contract wordt
het volgende verstaan:

MAATSCHAPPIJ
VIVIUM N.V 

VERZEKERINGNEMER
De natuurlijke of rechtspersoon die het
contract onderschrijft.

VERZEKERDEN
- De verzekeringnemer;
- zijn vennoten, helpers, beheerders, 

geranten, in de uitoefening van hun 
functies;

- zijn aangestelden als zij in die 
hoedanigheid handelen.

DERDEN
Iedere andere persoon dan :
- de verzekeringnemer;
- de vennoten, helpers, beheerders, 

geranten van de verzekeringnemer, in de
uitoefening van hun functies;

- de echtgenoot of elke persoon die met 
voormelde personen waarvan de 
aansprakelijkheid wordt ingeroepen, 
samenwoont;

- de bloed- en aanverwanten in de rechte 
lijn van voormelde personen waarvan de
aansprakelijkheid wordt ingeroepen, op 
voorwaarde dat zij onder hun dak 
wonen en door hen onderhouden 
worden.

SCHADE
Lichamelijke schade:

elke schending van de fysieke integriteit
van een persoon in al haar gevolgen
zoals de morele of de esthetische schade.

Stoffelijke schade:
- elke beschadiging, vernieling of 

verdwijning van een zaak (met inbegrip 
van het oververbruik, de lekkage, de 
overloping, ...);

- elke fysieke aantasting van een dier.

Onstoffelijke schade:
elk geldelijk nadeel dat voortvloeit uit
ontzegging van voordelen die met de
uitoefening van een recht verbonden
zijn, uit onderbreking van een door een
persoon of goed verstrekte dienst, of uit
winstderving, en inzonderheid: verlies
van afzet, van cliënteel, van winst,
gebruiksderving van roerend of
onroerend goed, productiestilstand en
ander gelijkaardig geldelijk nadeel.

LEIDINGGEVENDE AANGESTELDEN
Allen die beschikken over het gezag als
bedrijfsleider of aan wie dit gezag ook
gedeeltelijk werd overgedragen. Dit
gezag verleent hen de bevoegdheid
beslissingen te nemen en instructies te
geven, wanneer zij handelen binnen het
kader van hun opdracht en niet als

uitvoerende aangestelden.

INFORMATICA
Het geheel van technieken voor het
verzamelen, ordenen, opslaan,
overdragen, gebruiken of behandelen
van gegevens op een geautomatiseerde
wijze.

TITEL 1 - VOORWAARDEN DIE
EIGEN ZIJN AAN DE VERZEKERING
BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID TIJDENS DE
UITBATING

Deze verzekering is van toepassing inzover ze
wordt vermeld in de bijzondere
voorwaarden.

Art. 1 - VOORWERP VAN DE 
VERZEKERING

1.1. In het kader van de in de bijzondere
voorwaarden omschreven activi-

teiten, verzekert de maatschappij de extra-
contractuele burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid van de verzekerde voor schade die
aan derden wordt toegebracht.

1.2. Bij uitbreiding wordt de contrac-
tuele aansprakelijkheid gedekt als de

verzekerde een extra-contractuele aan-
sprakelijkheid ten aanzien van een derde zou
opgelopen hebben indien hij met die derde
geen contract afgesloten had. De dekking is
evenwel beperkt tot het bedrag van de
vergoedingen die zouden verschuldigd zijn
als aan de aansprakelijkheidsvordering een
extra-contractuele grondslag was gegeven.

1.3. De gedekte aansprakelijkheid is die 
zoals opgenomen in de wettelijke en

reglementaire bepalingen van het Belgisch
en van het buitenlands recht. 

De dekking is evenwel niet verworven
wanneer de derde zijn vordering baseert op
de «Alien Tort Claim Act» of op gelijk welke
gelijkaardige bepaling van het recht van de
USA of van Canada.

De dekking wordt verleend binnen de
perken van de wetsbepalingen inzake de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zonder
dat de maatschappij, ingevolge bijzondere
verbintenissen die door de verzekerden zijn
aangegaan, tot een ruimere vergoeding kan
gehouden worden.

De maatschappij geniet in alle gevallen van
het voordeel van clausules overeengekomen
of opgelegd door de verzekerde en waarin
diens aansprakelijkheid wordt beperkt of
weerlegd.

Een afstand van verhaal toegekend door de
verzekeringnemer kan niet aan de
maatschappij worden tegengeworpen, tenzij
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deze hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

1.4. De verzekering geldt voor schade 
die zich voordoet tijdens de

uitoefening van de bedrijfsactiviteiten; ze
heeft geen betrekking op schade die
veroorzaakt wordt door producten na hun
levering of werken na hun voltooiing.

1.4.1. Onder levering van
producten wordt de materiële en vrijwillige
bezitsovergang van een product op een derde
verstaan. De bezitsovergang gebeurt zodra
de verzekerde zijn beschikkingsmacht of zijn
materiële controlemacht over dat product
daadwerkelijk verloren heeft.

In geval van gespreide levering gebeurt de
levering voor elk product waarvan een
verzekerde vrijwillig afstand heeft gedaan.

1.4.2. Onder voltooiing van de
werken wordt de eerste in datum van de
hierna volgende feiten verstaan, zodra de
verzekerde zijn beschikkingsmacht of zijn
materiële controlemacht over de werken
daadwerkelijk verloren heeft: terbeschikking-
stelling, ingebruikstelling, inbezitneming,
bezetting of voorlopige oplevering.

Art. 2 - SCHADE EN WAARBORG-
SOMMEN

2.1. Is gedekt:
a) stoffelijke schade en lichamelijke

schade;

b) onstoffelijke schade die het gevolg is 
van lichamelijke schade of stoffelijke
schade die door het contract gedekt is;

c) onstoffelijke schade die niet het gevolg 
is van lichamelijke schade of stoffelijke
schade, maar enkel op voorwaarde dat
de gebeurtenis die aan de oorzaak ligt
van de schade het gevolg is van een
schadeverwekkend feit dat  abnormaal,
onvrijwillig en onvoorzien is uit hoofde
van de verzekeringnemer, zijn organen
en zijn leidinggevende aangestelden.

De vrijstelling voorzien in de bijzondere
voorwaarden, met in onderhavig geval
als minimum 2.500 EUR per
schadegeval, is van toepassing.

Onstoffelijke schade die het gevolg is van
lichamelijke schade of stoffelijke schade die
niet door het contract gedekt is, is
uitgesloten. Binnen de beperkingen van
artikel 5.1, blijft die onstoffelijke schade
evenwel gedekt als zij veroorzaakt wordt
door brand, vuur, rook, ontploffing of
water.

2.2. De maatschappij betaalt de in 
hoofdsom verschuldigde vergoeding

tot beloop van de in de bijzondere voor-
waarden vermelde sommen. 

Het verzekerd bedrag voor de onstoffelijke
schade is vervat in het verzekerd bedrag voor
de stoffelijke schade en is er een onderlimiet
van. 
Dit bedrag kan in geen geval meer bedragen
dan 250.000 EUR per schadegeval.

2.3. De maatschappij komt tussen tot 
beloop van de gedekte bedragen.

Elke contractueel voorziene vrijstelling
wordt er steeds van afgetrokken. Zij blijft
steeds ten laste van de verzekeringnemer.
De vrijstelling is ook van toepassing op de
reddingskosten (artikel 2.7).
De verdediging van de belangen van de
verzekerden wordt niet ten laste genomen als
de schade minder bedraagt dan de
vrijstelling.
Als eenzelfde schadegeval aanleiding geeft
tot schaden die het voorwerp uitmaken van
specifieke vrijstellingen, wordt elke
vrijstelling afzonderlijk van de andere
toegepast op de schade waarop ze betrekking
heeft.

2.4. Alle schade die aan eenzelfde initiële
oorzaak te wijten is, wordt als één enkel
schadegeval beschouwd.
Al deze schaden worden geacht zich te
hebben voorgedaan op het ogenblik dat de
eerste onder hen zich heeft voorgedaan.

In geen geval kunnen de onder deze titel
verzekerde bedragen voor eenzelfde
schadegeval worden gecumuleerd met de
onder titel 3 verzekerde bedragen.

2.5. Als de maatschappij haar verbintenis
per verzekeringsjaar beperkt, wordt

hieronder de periode verstaan :
- tussen twee jaarlijkse vervaldagen van 

het contract,
- of tussen de datum van inwerking-

treding en de eerste vervaldatum,
- of tussen de laatste vervaldatum en de 

datum tegen welke het contract werd
opgezegd.

2.6. De maatschappij betaalt, binnen de 
perken vastgesteld in artikel 2.8., de

interest op de in hoofdsom verschuldigde
schadevergoeding, de kosten betreffende
burgerrechtelijke rechtsvorderingen, alsook
de erelonen en de kosten van de advocaten
en de deskundigen, maar alleen in zover die
kosten door haar of met haar toestemming
zijn gemaakt of, in geval van belangencon-
flict dat niet te wijten is aan de verzekerde,
voor zover die kosten niet onredelijk zijn
gemaakt.

2.7. De maatschappij betaalt, binnen de 
perken vastgesteld in artikel 2.8., de

reddingskosten die betrekking hebben op de
gedekte schade. Deze dekking wordt ver-
leend rekening houdend met zowel de
definitie als met het bedrag van elke
betrokken waarborg.

Zijn alleen gedekt:

a) de kosten die voortvloeien uit de 
maatregelen die de maatschappij heeft
gevraagd om de gevolgen van de gedekte
schadegevallen te voorkomen of te
beperken; 

b) de kosten die voortvloeien uit de 
redelijke maatregelen die de verzekerde
uit eigen beweging en als een goed
huisvader heeft genomen overeen-
komstig de regels van de zaakwaar-
neming, ofwel om een gedekt schade-
geval te voorkomen, ofwel om de
gevolgen ervan te voorkomen of te
beperken, op voorwaarde dat:

- deze maatregelen dringend zijn, dat 
wil zeggen dat de verzekerde
verplicht is ze onmiddellijk te
nemen, zonder mogelijkheid om de
maatschappij te verwittigen en
voorafgaand haar akkoord te
verkrijgen, op gevaar af de belangen
van de maatschappij te schaden;

- indien het gaat om maatregelen om 
een gedekt schadegeval te voor-
komen, er nakend gevaar is, dat wil
zeggen dat er op zeer korte termijn
zeker een gedekt schadegeval zou
volgen indien deze maatregelen niet
werden genomen.

De verzekerde verbindt er zich toe de
maatschappij onmiddellijk op de hoogte
te brengen van elke reddingsmaatregel
die genomen werd.

Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat
de volgende kosten ten laste van de
verzekerde blijven:

- de kosten die voortvloeien uit 
maatregelen om een gedekt
schadegeval te voorkomen bij
ontstentenis van nakend gevaar of
wanneer het nakend gevaar
afgewend is;

- de kosten die voortvloeien uit de 
laattijdigheid van de verzekerde, uit
zijn nalatigheid om preventiemaat-
regelen te nemen die vroeger al
genomen hadden moeten zijn.

2.8. Indien de reddingskosten (art. 2.7), 
de interesten en kosten (art. 2.6) en

de in hoofdsom verschuldigde schadever-
goeding (art. 2.2) samen het verzekerde
totaalbedrag niet overschrijden, draagt de
maatschappij integraal deze interesten en
kosten en reddingskosten.

Indien de interesten en kosten, de
reddingskosten en de in hoofdsom
verschuldigde schadevergoeding samen het
verzekerde totaalbedrag overschrijden, wordt
de tussenkomst van de maatschappij in de
interesten en de kosten enerzijds en de
reddingskosten anderzijds, boven het
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verzekerde bedrag, voor elkeen beperkt tot:

1° 495.787,05 EUR wanneer het 
verzekerde totaalbedrag lager is dan of
gelijk is aan 2.478.935, 25 EUR;

2° 495.787,05 EUR plus 20% van het deel 
van het verzekerde totaalbedrag dat tussen
2.478.935,25 EUR en 
12.394.676,25 EUR ligt;

3° 2.478.935, 25 EUR plus 10% van het 
deel van het verzekerde totaalbedrag
boven 12.394.676,25 EUR,

met een absoluut maximum van
9.915.740,99 EUR.

De hierboven genoemde bedragen zijn
gekoppeld aan het indexcijfer der
consumptieprijzen met als basisindexcijfer
dat van november 1992, namelijk 113,77
(basis 1988 = 100).

2.9. De maatschappij neemt de reddings-
kosten en de interesten en kosten

slechts ten laste in de mate dat zij betrekking
hebben op in deze overeenkomst verzekerde
prestaties. Zij zijn door de maatschappij
slechts verschuldigd in de mate van haar
verplichtingen.

2.10. Indien de verzekerde onderneming 
zelf de schade herstelt, is de tussen-

komst van de maatschappij beperkt tot de
kostprijs van de werkuren en de materialen
die voor de herstelling werden gebruikt.

Art. 3 - TERRITORIALE UITGESTREKT-
HEID

De verzekering is geldig voor de schade die
zich over de ganse wereld voordoet, voor
zover ze voortspruit uit een feit dat verband
houdt met de activiteit van de in België
gelegen uitbatingszetels van de
verzekeringnemer, met uitsluiting van de
uitbatingszetels die in het buitenland
gevestigd zijn.

De vrijstelling voorzien in de bijzondere
voorwaarden, die in onderhavig geval ten
minste 2.500 EUR per schadegeval
bedraagt, is van toepassing op elk
schadegeval overkomen buiten geografisch
Europa (het Aziatisch deel van Turkije wordt
beschouwd als deel van Europa).

Art. 4 - DEKKING IN DE TIJD

Het contract verleent dekking voor de
schade overkomen tijdens zijn geldigheids-
periode. 

Als de verzekeringnemer vrijwillig alle
activiteiten stopt die in de bijzondere
voorwaarden opgenomen zijn, blijft de
dekking gelden voor alle schade die zich

binnen de twaalf maanden vanaf die
stopzetting voordoet, op voorwaarde dat de
initiële oorzaak van de schade voor de
stopzetting van de activiteiten valt.

Art. 5 - VERDUIDELIJKINGEN OVER 
SOMMIGE WAARBORGEN

5.1. Brand, vuur, rook, ontploffing, water

5.1.1. Is gedekt:
- lichamelijke schade veroorzaakt door 

brand, vuur, rook, ontploffing of water;
- stoffelijke en onstoffelijke schade 

veroorzaakt door brand, vuur, rook, 
ontploffing of water.

Het contract dekt evenwel niet de stoffelijke
schade die normaal verzekerbaar is in het
kader van de waarborg "verhaal van derden"
van een brandpolis. In dat geval blijft de
onstoffelijke schade die er het gevolg van is,
overeenkomstig artikel 2.1. gedekt.

Onder verhaal van derden wordt de
aansprakelijkheid verstaan die de verzekerde
ingevolge de artikels 1382 tot 1386 bis van
het Burgerlijk Wetboek oploopt voor de
schade die door een verzekerd schadegeval
aan goederen veroorzaakt wordt en zich op
goederen voortzet die eigendom zijn van
derden, gasten inbegrepen.

5.1.2. Is eveneens gedekt de schade
veroorzaakt door brand, vuur, rook,
ontploffing of water aan lokalen die door de
verzekerden gebruikt of gehuurd worden
voor een duur van minder dan 32 dagen
met het oog op de organisatie van
commerciële of sociale gebeurtenissen.

5.1.3. Als de schade veroorzaakt
door brand, vuur, rook, ontploffing of water
ook een aantasting van het leefmilieu
teweegbrengt, zoals bepaald in 5.2.1., zijn de
dekkingsvoorwaarden van artikel 5.2
eveneens van toepassing.

5.1.4. De waarborg is verworven
tot beloop van de in de bijzondere
voorwaarden vermelde bedragen, zonder
evenwel, voor de stoffelijke en onstoffelijke
schade samen, per schadegeval, 620.000 EUR
te overschrijden.

Het verzekerd bedrag is, voor de waarborg
brand, vuur, rook, ontploffing en water,
vervat in de verzekerde bedragen en is er een
onderlimiet van.

5.2. Aantasting van het leefmilieu

5.2.1. Onder aantasting van het
leefmilieu wordt verstaan, alle schade die
veroorzaakt wordt door :

1) het storten, verstrooien, lozen, 
vrijkomen of wegvloeien van vaste,

vloeibare of gasvormige stoffen die
grond, water of lucht aantasten;

2) lawaai, geur, temperatuur, vocht, 
trillingen, uitstralingen of stralingen.

5.2.2. Die schade wordt gedekt
voor zover :

1) zij niet te wijten is aan een inbreuk op 
de reglementering inzake bescherming
van het leefmilieu. 

Als dergelijke schade evenwel veroor-
zaakt wordt door een aangestelde die
geen orgaan is, noch een leidinggevende
aangestelde, noch een technisch ver-
antwoordelijke die belast is met het
voorkomen van aantasting van het
leefmilieu, en buiten  medeweten van
laatstgenoemden, blijft de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid van de
andere verzekerden gedekt als deze
ingevolge dergelijke schade in het geding
komt, en dit zonder afbreuk te doen aan
het verhaal van de maatschappij tegen
degene die deze schade veroorzaakt
heeft. 

De vrijstelling voorzien in de bijzondere
voorwaarden is van toepassing, zonder
dat deze minder kan bedragen dan
2.500 EUR per schadegeval;

2) de gebeurtenis die de oorzaak is van de
aantasting van het leefmilieu het gevolg
is van een schadeverwekkend feit dat
plots, onvrijwillig en onvoorzien is uit
hoofde van de verzekeringnemer, zijn
organen of leidinggevende aangestelden
en uit hoofde van de technische
verantwoordelijken die belast zijn met
de voorkoming van aantasting van het
leefmilieu.

5.2.3. De maatschappij verleent
dekking tot beloop van de in de bijzondere
voorwaarden vermelde bedragen, per
schadegeval en per verzekeringsjaar, zonder
evenwel 620.000 EUR te overschrijden. 

Het verzekerd bedrag voor aantasting van
het leefmilieu is vervat in de verzekerde
bedragen en is er een onderlimiet van.

Indien een andere verzekering, zelfs van
jongere datum, specifiek het risico
«aantasting van het leefmilieu» dekt, is de
hierboven beschreven waarborg slechts
geldig na tussenkomst en uitputting van de
waarborgen van deze specifieke verzekering.

5.2.4. In afwijking van artikel 2.1.
is de onstoffelijke schade die niet voort-
vloeit uit lichamelijke of uit stoffelijke
schade niet gedekt.

5.3. Burenhinder

5.3.1. De dekking omvat eveneens
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de burgerrechtelijke schadeloosstelling
waartoe de verzekerden op grond van artikel
544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek
gehouden zijn wegens burenhinder of
krachtens buitenlandse rechtsbepalingen met
dezelfde inhoud.

5.3.2. Deze dekking geldt niet als
de verzekeringnemer zich bij overeenkomst
akkoord verklaard heeft om de aansprake-
lijkheid voor burenhinder op zich te nemen
die normaal ten laste van zijn medecontrac-
tant valt.

5.3.3. De maatschappij verleent
dekking tot beloop van de in de bijzondere
voorwaarden vermelde bedragen, per
schadegeval en per verzekeringsjaar, zonder
evenwel 620.000 EUR te overschrijden. 

Het verzekerd bedrag voor burenhinder is
vervat in de verzekerde bedragen en is er een
onderlimiet van.

5.3.4. In afwijking van artikel 2.1.,
is de onstoffelijke schade die niet voort-
vloeit uit lichamelijke of uit stoffelijke
schade niet gedekt.

5.3.5. Als de schade die aanleiding
geeft tot burenhinder ook aantasting van het
leefmilieu teweegbrengt, zoals onder 5.2.1.
bepaald werd, zijn de dekkingsvoorwaarden
die onder 5.2 vermeld zijn eveneens van
toepassing.

5.3.6. Behoudens voor de
gebouwen die de diverse uitbatingszetels van
de verzekeringnemer vormen, wordt deze
dekking niet automatisch verleend als de
verzekeringnemer zijn activiteit in de sector
van de openbare werken of in de bouwsector
uitoefent. Zij wordt slechts verleend als dat
in de bijzondere voorwaarden vermeld is.

5.4. Schade aan de aangestelden

5.4.1. Zonder afbreuk te doen aan
de toepassing van de wetgeving inzake
arbeidsongevallen, is de lichamelijke schade
die aan een aangestelde van de verzekerde
toegebracht wordt, gedekt, in zover het
verhaal wordt uitgeoefend op basis van de
Belgische wetgeving en binnen haar limieten. 
De lichamelijke schade die het gevolg is van
een beroepsziekte blijft uitgesloten.

Als de aangestelde een persoon is die
occasioneel door een uitlenende derde ter
beschikking van de verzekerde gesteld wordt,
blijft de waarborg aan de verzekerden
verworven voor het verhaal dat de
verzekeraar "arbeidsongevallen", het
slachtoffer en zijn rechthebbenden eventueel
tegen hen zouden uitoefenen.

Als de premie van het contract afrekenbaar
op bezoldiging is, wordt dekking verleend
voor zover het bedrag van de facturen m.b.t.
die ter beschikbaarstelling door de

verzekeringnemer werd aangegeven.

5.4.2. Bij stoffelijke schade wordt
de algemene vrijstelling voorzien in het
contract toegepast, met een minimum per
schadegeval en per benadeelde aangestelde
van 125 EUR.

5.5. Uitlenen van personeel

5.5.1. De maatschappij dekt de
aansprakelijkheid van de verzekerde als zij in
het geding komt bij prestaties die door
personeelsleden van de verzekeringnemer, op
instructie van deze laatste, maar voor
rekening van andere werkgevers verricht
worden, tijdens gelijkaardige activiteiten als
die die in de bijzondere voorwaarden
beschreven zijn.

5.5.2. Als de premie van het
contract afrekenbaar op bezoldiging is,
wordt die dekking verleend op voorwaarde
dat de verzekeringnemer de werkelijke of
conventionele bezoldigingen m.b.t. die
werken aangeeft.

5.6. Onderaannemers

5.6.1. De maatschappij dekt de
persoonlijke aansprakelijkheid van de
verzekerde als zij ingeroepen wordt door het
feit van een onderaannemer.

5.6.2. Als de premie van het
contract afrekenbaar op bezoldiging is,
wordt die dekking slechts verleend op
voorwaarde dat verzekeringnemer het bedrag
van de facturen van die onderaannemers
aangeeft.

5.6.3. De persoonlijke aansprake-
lijkheid van de onderaannemer blijft altijd
uitgesloten.
Is eveneens uitgesloten, de schade die niet
zou gedekt zijn als de onderaannemer de
hoedanigheid van verzekerde had.

5.6.4. Onder onderaannemer
wordt verstaan, elke natuurlijke of rechts-
persoon die, binnen het kader van de activi-
teiten die in de bijzondere voorwaarden
omschreven zijn, geheel of gedeeltelijk
optreedt voor rekening van de verzekerde.

5.7. Voertuigen en zelfbewegende 
werktuigen

5.7.1. Voertuigen en zelfbewe-
gende werktuigen die eigendom zijn van de
verzekeringnemer of die hij ontleent.

a) Als de verzekeringnemer eigenaar of
gebruiker is van een motorvoertuig dat
door zijn bouw of zijn inrichting
voornamelijk bestemd is om op de
openbare weg te circuleren (wagen,
vrachtwagen, bestelwagen, ...) is de
schade veroorzaakt door het gebruik
ervan als werktuig automatisch gedekt.

Verkeersschade blijft uitgesloten. 
Hetzelfde geldt als de verzekeringnemer
eigenaar of gebruiker is van een
aanhangwagen.
Blijft evenwel gedekt voor de schade
veroorzaakt in het verkeer, maar enkel
indien ze niet aangekoppeld zijn,
- werfaanhangwagens ;
- de andere aanhangwagens waarvan 

de maximum toegelaten massa niet
meer bedraagt dan 750 kg.

b) Als de verzekeringnemer eigenaar of
gebruiker is van een zelfbewegend
motortuig dat door zijn bouw of zijn
inrichting voornamelijk bestemd is voor
de uitvoering van exploitatiewerken
(kraan, vorkheftruck, mechanische
schop, ...) is de schade die veroorzaakt
wordt door het gebruik ervan als
werktuig gedekt.
De schade veroorzaakt ter gelegenheid
van het verkeer is alleen gedekt binnen
de installaties van de verzekeringnemer
of op de werf waar diens activiteiten
plaatsvinden op het ogenblik van het
schadegeval, maar binnen de beper-
kingen en de bepalingen van onderhavig
contract.
Zonder afbreuk te doen aan de rechten
toegekend aan de verzekerden door het
artikel 45 al.1 van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereen-
komst, komt de maatschappij slechts
tussen voor de verkeersschade bij gebrek
aan of ter aanvulling van iedere andere
verzekering die effectief de aansprake-
lijkheid van de verzekeringnemer voor
dezelfde risico's zou dekken, zelfs als zij
op een latere datum werd afgesloten.

c) Tenzij andersluidende overeenkomst is 
de schade die veroorzaakt wordt door
landbouw- of bosbouwtuigen en door
hun aanhangwagens niet gedekt.

5.7.2. Voertuig dat toebehoort aan
of gebruikt wordt door een aangestelde

De dekking van het contract breidt zich uit
tot de burgerrechtelijke schadeloosstellingen
waaraan de verzekeringnemer kan gehouden
zijn in zijn hoedanigheid van opdrachtgever
uit hoofde van eender welk ongeval dat door
één van zijn aangestelden veroorzaakt wordt
als die ten behoeve van de dienst gebruik
maakt van een niet geldig verzekerd voertuig
en waarvan de verzekeringnemer noch
eigenaar, noch huurder, noch leasingnemer,
noch houder is. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat:
1. die dekking niet wordt uitgebreid tot de 

persoonlijke burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de bestuurder, van
de eigenaar, houder of gebruiker van het
voertuig;

2. de maatschappij wordt gesubrogeerd in 
alle rechten en vorderingen van de
verzekeringnemer ten aanzien van alle
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aansprakelijke daders, met inbegrip van
de aangestelden;

3. zonder afbreuk te doen aan de rechten 
toegekend aan de verzekerden door het
artikel 45 al.1 van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereen-
komst, de maatschappij slechts tussen-
komt voor de verkeersschade bij gebrek
aan of ter aanvulling van iedere andere
verzekering die effectief de
aansprakelijkheid van de
verzekeringnemer voor dezelfde risico's
zou dekken, zelfs als zij op een latere
datum werd afgesloten.

5.8. Diefstal

Als een aangestelde ten nadele van
een derde een diefstal of een poging tot
diefstal pleegt en er klacht werd neergelegd
bij de Overheden, wordt de aansprake-
lijkheid van de verzekeringnemer of van elke
andere verzekerde (in hun hoedanigheid van
opdrachtgever) gedekt tot beloop van 20%
van het voor stoffelijke schade gedekt
hoofdbedrag.
De vrijstelling voorzien in de bijzondere
voorwaarden is van toepassing, zonder
evenwel minder te bedragen dan 2.500 EUR
per schadegeval.

5.9. Springstoffen, steen- en slakbergen, 
terreinbewegingen

Als de oorzaak van de schade te wijten is aan
- springstof of mijnschot
- steen- en slakbergen
- terreinbewegingen die voortvloeien uit 

beroepsactiviteiten die bouw- of
grondwerken omvatten,

is lichamelijke schade automatisch gedekt;
stoffelijke en onstoffelijke schade is
uitgesloten.

5.10. Schade i.v.m. informatica

- De schade aan informatica gegevens of 
hun onbeschikbaarheid, evenals alle
gevolgen ervan;

- de schade veroorzaakt door of ingevolge 
het gebruik van informatica

is gedekt, per schadegeval en per verzeke-
ringsjaar, tot beloop van het bedrag vermeld
in de bijzondere voorwaarden voor de
stoffelijke schade, zonder evenwel meer te
bedragen dan 250.000 EUR.

Het verzekerd bedrag voor schade i.v.m.
informatica is vervat in het verzekerd bedrag
voor de stoffelijke schade en is er een
onderlimiet van.

Art. 6 - UITSLUITING

A. Is van dekking uitgesloten

1) schade veroorzaakt, in de zin
van de wet op de landverzekeringsovereen-

komst,

a) door opzet;

b) door een zware fout. Zonder afbreuk 
aan de uitsluitingen en de gevallen van
niet verzekering voorzien in het
contract, wordt als een zware fout
beschouwd :

- elke inbreuk op de wetten, regels of
gebruiken die eigen zijn aan de
activiteiten van de verzekerde
onderneming, en waarvan een
persoon die vertrouwd is met deze
materie moet weten dat daaruit
bijna onvermijdelijk schade voort-
vloeit; 

- de aanvaarding en de uitvoering van 
werken waarvan de verzekerde
bewust had moeten zijn dat hij niet
beschikte over de nodige bekwaam-
heid, de technische kennis, de
menselijke en materiële middelen
om de aangegane verbintenissen na
te komen; 

- de ernstige inbreuk op preventiemaat-
regelen die het voorwerp hebben
uitgemaakt van een specifieke en
voorafgaandelijke notificatie aan de
verzekeringnemer door de maat-
schappij;

- het flagrant niet respecteren door de 
verzekeringnemer van de verplich-
tingen opgelegd door de wettelijke of
reglementaire beschikkingen i.v.m. de
veiligheid of hygiëne op het werk,
wanneer de functionarissen belast
met de controle op de toepassing
van deze beschikkingen hem
schriftelijk hebben gewezen op het
gevaar waaraan hij zijn personeel
blootstelt (artikel 46.7 van de wet
van 10-04-1971 op de arbeidson-
gevallen);

- dronkenschap, alcoholintoxicatie of 
een gelijkaardige toestand veroor-
zaakt door het gebruik van andere
producten of substanties dan
alcoholische dranken;

- gewelddaden op personen of kwaad-
willige vernieling of verduistering
van goederen;

2) schade

a) ingevolge een risico dat de verzekerde 
vrijwillig op zich neemt onder andere
om de kosten te beperken of de werken
te versnellen;

b) te wijten aan grove nalatigheid of 
kennelijke beroepsonbekwaamheid,
evenals aan de keuze van voor het te
realiseren werk duidelijk ongeschikte

aangestelden;

c) met repetitief karakter, d.w.z. schade die 
zich herhaalt omdat de verzekerden die
de eerste schade vastgesteld of zouden
moeten vastgesteld hebben geen
voorzorgen genomen hebben terwijl de
aangenomen werkwijze of de toestand
van de installaties klaarblijkelijk
herhaling van de schade tot gevolg
moest hebben.

Als dergelijke schade evenwel veroorzaakt
wordt door een aangestelde die geen orgaan
noch een leidinggevende aangestelde noch
een technisch verantwoordelijke is, en
buiten  medeweten van laatstgenoemden,
blijft de burgerechtelijke aansprakelijkheid
van de andere verzekerden gedekt als deze
ingevolge dergelijke schade in het geding
komt, en dit zonder afbreuk te doen aan het
verhaal van de maatschappij tegen degene
die deze schade veroorzaakt heeft. De
vrijstelling voorzien in de bijzondere
voorwaarden is van toepassing, zonder dat
deze minder kan bedragen dan 2.500 EUR
per schadegeval; 

3) schade die veroorzaakt wordt
door de voertuigen en motorvoertuigen in
de gevallen van aansprakelijkheid die onder
de Belgische of buitenlandse wetgeving
inzake verplichte autoverzekering valt,
zonder afbreuk te doen aan de bepalingen
die in art. 5.7. beoogd worden;

4) schade die voortvloeit uit het
gebruik van elk lucht- of zeevaartuig evenals
schade door de zaken die zij transporteren;

5) schade ten gevolge van
financiële operaties, misbruik van
vertrouwen, ontrouw in het beheer,
verduistering of van alle gelijkaardige
handelingen van aantasting van intellectuele
rechten zoals uitvindingsoctrooien, merken,
tekeningen of modellen en auteursrechten,
evenals van het niet respecteren van de
wetgeving i.v.m. concurrentie;

6) schade ten gevolge van de niet-
uitvoering of de slechte uitvoering van het
voorwerp zelf van het contract, zoals
vertraging in de uitvoering van het contract,
kosten gemaakt om het slecht uitgevoerde
werk over te doen of te verbeteren;

7) schade m.b.t. het afsluiten, het
uitvoeren en het verbreken van een
arbeidscontract, evenals de schending van
een bepaling betreffende de sociale
zekerheid;

8) schade te wijten aan een feit of
een gebeurtenis waarvan de verzekeringnemer
bij de onderschrijving van het verzekerings-
contract op de hoogte was of had moeten
zijn;

9) gerechtelijke, transactionele,
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administratieve of  economische boeten,
schade met straffend of afschrikkend
karakter (zoals de "punitive damages" of
"exemplary damages" van sommige
buitenlandse rechtsstelsels), evenals de kosten
van strafvervolging;

10) schade veroorzaakt door
oorlogsfeiten (zelfs burgeroorlog), staking,
lock-out, oproer, terrorisme of sabotage, alle
gewelddaden met collectieve impuls al dan
niet gepaard gaande met opstand tegen het
gezag.
Onder terrorisme wordt verstaan, het geheel
van gewelddaden gepleegd door een
organisatie met de bedoeling indruk te
maken op de bevolking en een klimaat van
onveiligheid te creëren.
Onder sabotage wordt verstaan, elke
opzettelijke daad met de bedoeling de
normale werking van een dienst, een
onderneming, een machine of een installatie
te verhinderen;

11) schade veroorzaakt door asbest;

12) de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid van de sociale mandatarissen van de
verzekerde onderneming indien deze wordt
weerhouden uit hoofde van de wet op de
handelsondernemingen of van gelijkaardige
wetten ingevolge een beheersfout door hen
begaan in hun hoedanigheid van beheerder of
gerant;

13) schade of verzwaring van schade
veroorzaakt door of toegeschreven aan
electro-magnetische velden of stralingen;

14) schade of verzwaring van schade
veroorzaakt door:

a) wapens of tuigen die door wijziging in 
de structuur van de atoomkern bestemd
zijn om te ontploffen;

b) alle kernbrandstof, alle radio-actieve 
producten of afvalstoffen of door elke
andere bron van ioniserende stralingen
zodra zij de exclusieve aansprakelijkheid
van een kernexploitant volgens de wet
van 22 juli 1985 in het geding brengen;

15) schade die het gevolg is van
genetisch gewijzigde organismen (GGO);

16) schade die het gevolg is van
overdraagbare spongiforme encefalopathieën,
onder gelijk welke vorm;

17) schade ingevolge HIV of ziekten
veroorzaakt door deze virussen, zoals aids;

18) schade ingevolge de werking van
toxische schimmels aanwezig in gebouwen
of bouwmaterialen.

B. Is eveneens van dekking uitgesloten,
maar kan wel gedekt worden mits

uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere

voorwaarden:

1)
a) schade aan goederen die aan de 

verzekerden toevertrouwd worden om
het voorwerp uit te maken van een
werk, een prestatie of een manipulatie.

Als het evenwel gaat over werken,
prestaties of manipulaties die bij derden
worden uitgevoerd, geldt de uitsluiting
enkel voor schade aan het goed of aan
het deel van het goed waarop de
prestatie van de verzekerde op het
ogenblik van het schadegeval effectief
uitgeoefend wordt;

b) schade aan de al dan niet toevertrouwde 
goederen die door de verzekerden op het
ogenblik van het schadegeval als
werkinstrument gebruikt worden;

c) schade veroorzaakt aan de goederen 
waarvan de verzekerden huurder,
leasingnemer, gebruiker, houder of
bewaarnemer zijn.

Blijft evenwel zonder uitdrukkelijke
overeenkomst gedekt, de schade veroorzaakt:

- aan het materieel dat meegebracht wordt 
door derden die in de verzekerde
onderneming werken moeten verrichten
voor zover dat materieel op het ogenblik
van het schadegeval door de verzekerden
niet als werkinstrument gebruikt wordt;

- aan de voertuigen die door derden 
meegebracht worden om gelost of
geladen te worden evenals aan de
voertuigen van derden die binnen de
inrichtingen van de verzekeringnemer
geparkeerd zijn, zelfs als die voertuigen
door de verzekerden in die inrichtingen
of in de onmiddellijke buurt ervan
verplaatst worden;

2) schade die haar oorsprong vindt
in het roerend en onroerend patrimonium
van de verzekerde onderneming dat niet
voor de uitbating van de onderneming
dient;

3) schade die voortvloeit uit het
gebruik van alle spoorvoertuigen of
binnenscheepvaartuigen evenals uit de zaken
die zij transporteren;

4) schade die haar oorsprong vindt
in de aansluiting met spoorwegen en de
installaties voor overbrenging van elektri-
citeit, gas of vloeistoffen die zich buiten de
omheining van de exploitatiezetels bevinden;

5) schade die voortvloeit uit
afbraak-, bouw- en verbouwingswerken van
de inrichtingen en gebouwen die het
voorwerp uitmaken van de exploitatie. De
schade veroorzaakt door reinigings-,
onderhouds- en herstellingswerken van het
materiaal van die inrichtingen en gebouwen

blijft evenwel automatisch gedekt;

6) de objectieve aasprakelijkheid
inzake brand of ontploffing die door de
Belgische wet van 30 juli 1979 of
gelijkaardige buitenlandse wetgevingen
voorzien is;

7) schade of verzwaring van schade
veroorzaakt door elke bron van ioniserende
stralingen (bijzonder elke radio-isotoop) die
gebruikt wordt of bestemd is voor gebruik
buiten een kerninstallatie, wanneer de
verzekerde, of elke persoon waarvoor hij
instaat, er eigenaar, bewaarder of gebruiker
van is.

TITEL 2 - VOORWAARDEN DIE
EIGEN ZIJN AAN DE VERZEKERING
BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID INZAKE
SCHADE AAN DE TOEVERTROUWDE
GOEDEREN

1. Deze verzekering is van
toepassing inzover dit vermeld wordt in de
bijzondere voorwaarden.
Het verzekerde bedrag voor toevertrouwde
goederen is vervat in het verzekerd bedrag
voor stoffelijke schade onder titel 1, en is er
een onderlimiet van.

2. De artikels 2 tot 6 van titel 1
die niet in tegenspraak zijn met de hierna-
volgende schikkingen, maken er integrerend
deel van uit.

Art. 7 - TOEVERTROUWDE GOEDEREN

De verzekering wordt uitgebreid, in
afwijking van art. 6.B)1.a., tot schade die
veroorzaakt wordt aan goederen die aan de
verzekerden werden toevertrouwd om het
voorwerp uit te maken van een werk, een
prestatie of een manipulatie.

7.1. Bepalingen i.v.m. de dekking

a) De verzekering heeft tot doel
om, overeenkomstig artikel 1.3 van titel 1, de
contractuele en de extra-contractuele
aansprakelijkheid van de verzekerden te
dekken.
De dekking is evenwel beperkt tot het
bedrag van de vergoeding dat verschuldigd
zou zijn geweest indien de
aansprakelijkheidsvordering  een extra-
contractuele grondslag had gehad.

b) De schade wordt gedekt voor
zover de verzekerde bewijst dat :
- zij uitsluitend voortvloeit uit een 

oorzaak die buiten het beschadigde
voorwerp ligt, 

en
- zij het gevolg is van een schadever-

wekkend feit dat plots, onvoorzien en
onvrijwillig is uit hoofde van de
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verzekerde,
en
- zij niet uitsluitend veroorzaakt wordt 

door het concept van, de werkwijze van,
of het toezicht van een verzekerde op de
operaties die hij diende uit te voeren op
het goed of het gedeelte van het goed. 

c) Voor de verzekerde bedragen en
de toepassing van de vrijstelling worden
meerdere voorwerpen die door hun
afwerking, hun verpakking, hun comple-
mentariteit één enkel voorwerp vormen, ook
slechts als één enkel voorwerp beschouwd.

d) De schade aan het toevertrouwd
goed die veroorzaakt wordt door aantasting
van het leefmilieu is gewaarborgd tot beloop
van het verzekerd bedrag, zonder evenwel,
per schadegeval, meer te bedragen dan
25.000 EUR. 

Het verzekerd bedrag voor schade aan het
toevertrouwd goed ingevolge aantasting van
het leefmilieu is vervat in het verzekerd
bedrag voor toevertrouwde goederen en is er
een onderlimiet van.

7.2. Uitsluitingen

a) In afwijking van artikel 2.1. is
enkel de stoffelijke schade gedekt, met
uitsluiting van alle onstoffelijke schade.

b) Blijven uitgesloten :

- de schade die uitgesloten is op grond 
van de artikels 5 en 6;

- de door de verzekerde toegevoegde 
waarde, indien het toevertrouwd goed
het voorwerp heeft uitgemaakt van een
herstelling, transformatie, wijziging of
inbouw;

- schade te wijten aan water, vuur, brand,
rook of aan een ontploffing en die
binnen de omheining van de uitbating
ontstaan is;

- verlies of schade door diefstal, verdwij-
ning of tekort;

- de schade aan goederen die door de 
verzekerde onderneming of haar
onderaannemers werden gefabriceerd,
verkocht of geleverd, in geval van de
installatie van deze goederen.

TITEL 3 - VOORWAARDEN DIE
EIGEN ZIJN AAN DE VERZEKERING
BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID NA LEVERING
VAN PRODUCTEN OF NA
VOLTOOIING VAN WERKEN

Deze verzekering is van toepassing inzover
dit vermeld wordt in de bijzondere
voorwaarden.

Art. 8 - VOORWERP VAN DE 
VERZEKERING

8.1. In het raam van de in de bijzondere 
voorwaarden omschreven activi-

teiten, dekt de maatschappij de contractuele
en extra-contractuele aansprakelijkheid van
de verzekerde voor schade veroorzaakt aan
derden.

8.2. De gedekte aansprakelijkheid wordt 
bepaald door de wettelijke en

reglementaire bepalingen van het Belgisch
en van het buitenlands recht. 

De dekking is evenwel niet verworven
wanneer de derde zijn vordering baseert op
de «Alien Tort Claim Act» of op gelijk welke
gelijkaardige bepaling van het recht van de
USA of van Canada.

Dekking wordt verleend binnen de limieten
van de wettelijke bepalingen inzake
burgerrechtelijke aansprakelijkheid zonder
dat de maatschappij tot een grotere
schadeloosstelling kan gehouden worden die
zou voortvloeien uit bijzondere
verbintenissen die door de verzekerden
werden aangegaan.

De maatschappij geniet in alle gevallen van
het voordeel van clausules overeengekomen
of opgelegd door de verzekerde en waarin
diens aansprakelijkheid wordt beperkt of
weerlegd.

Een afstand van verhaal toegekend door de
verzekeringnemer kan niet aan de
maatschappij worden tegengeworpen tenzij
deze hiermee uitdrukkelijk heeft 
ingestemd.

8.3. De verzekering geldt voor de schade
die door producten veroorzaakt

wordt na hun levering of door werken na
hun voltooiing; zij heeft geen betrekking op
schade die zich tijdens de exploitatie van de
onderneming voordoet.

Is ondermeer gedekt, de schade die
voortvloeit uit een gebrek van de producten
of van de werken ingevolge een vergissing of
een nalatigheid in de conceptie, de
fabricatie, de omwerking, de voorbereiding
of de afwerking, de verpakking, de
instructies of de gebruikswijze.

8.3.1. Onder levering van
producten wordt de materiële en vrijwillige
bezitsovergang van een product ten voordele
van een derde verstaan. Die bezitsovergang
gebeurt zodra de verzekerde zijn beschikkings-
of materiële controlemacht over dit product
daadwerkelijk verloren heeft.
In geval van gespreide levering gebeurt de
levering voor elk product waarvan een
verzekerde vrijwillig afstand heeft gedaan.

8.3.2. Onder voltooiing van de
werken wordt de eerste in datum van de

hierna volgende gebeurtenissen verstaan,
zodra de verzekerde zijn beschikkings- of
materiële controlemacht over de werken
daadwerkelijk verloren heeft:
terbeschikkingstelling, ingebruikstelling,
inbezitneming, bezetting of voorlopige
oplevering.

Art. 9 - SCHADE EN WAARBORG-
SOMMEN

9.1. Is gedekt:

a) stoffelijke schade en lichamelijke
schade;

b) onstoffelijke schade die het
gevolg is van lichamelijke schade of
stoffelijke schade die door het contract
gedekt is;

Is uitgesloten:

a) onstoffelijke schade die het
gevolg is van lichamelijke schade of
stoffelijke schade die niet door het contract
gedekt is;

b) onstoffelijke schade die niet het
gevolg is van lichamelijke of stoffelijke
schade.

9.2. De maatschappij betaalt de in 
hoofdsom verschuldigde vergoeding

tot beloop van de in de bijzondere voor-
waarden vermelde sommen. 
Het verzekerd bedrag voor de onstoffelijke
schade is vervat in het verzekerd bedrag voor
de stoffelijke schade en is er een onderlimiet
van. 
Dit bedrag kan in geen geval meer bedragen
dan 250.000 EUR per schadegeval en per
verzekeringsjaar.

9.3. De maatschappij komt tussen tot 
beloop van de gedekte bedragen.

Elke contractueel voorziene vrijstelling
wordt er steeds van afgetrokken. Zij blijft
steeds ten laste van de verzekeringnemer.
De vrijstelling is ook van toepassing op de
reddingskosten (artikel 9.7).
De verdediging van de belangen van de ver-
zekerden wordt niet ten laste genomen als de
schade minder bedraagt dan de vrijstelling.
Als eenzelfde schadegeval aanleiding geeft
tot schaden die het voorwerp uitmaken van
specifieke vrijstellingen, wordt elke
vrijstelling afzonderlijk van de andere
toegepast op de schade waarop ze betrekking
heeft.

9.4. Alle schade die aan eenzelfde 
initiële oorzaak te wijten is, wordt

als één enkel schadegeval beschouwd. Al
deze schaden worden geacht zich te hebben
voorgedaan op het ogenblik dat de eerste
onder hen zich heeft voorgedaan.

In geen geval kunnen de onder deze titel
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verzekerde bedragen voor eenzelfde
schadegeval worden gecumuleerd met de
onder titel 1 verzekerde bedragen.

9.5. Een jaarlijkse dekkingslimiet wordt 
toegepast op alle schade die zich

tijdens eenzelfde verzekeringsjaar heeft
voorgedaan. Behoudens andersluidende
bepaling in de bijzondere voorwaarden is
deze limiet gelijk aan het verzekerd bedrag
per schadegeval voor de betrokken schade.

Onder verzekeringsjaar wordt de periode
verstaan:
- tussen twee jaarlijkse vervaldagen van 

het contract,
- of tussen de datum van inwerking-

treding en de eerste vervaldatum,
- of tussen de laatste vervaldatum en  de 

datum tegen welke het contract werd
opgezegd.

9.6. De maatschappij betaalt, binnen de 
perken vastgesteld in artikel 9.8, de

interest op de in hoofdsom verschuldigde
schadevergoeding, de kosten betreffende
burgerrechtelijke rechtsvorderingen, alsook
de erelonen en de kosten van de advocaten
en de deskundigen, maar alleen in zover die
kosten door haar of met haar toestemming
zijn gemaakt of, in geval van belangen-
conflict dat niet te wijten is aan de
verzekerde, voor zover die kosten niet
onredelijk zijn gemaakt.

9.7. De maatschappij betaalt, binnen de 
perken vastgesteld in artikel 9.8., de

reddingskosten die betrekking hebben op de
gedekte schade. Deze dekking wordt
verleend rekening houdend met zowel de
definitie als met het bedrag van elke
betrokken waarborg.

Zijn alleen gedekt:

a) de kosten die voortvloeien uit de 
maatregelen die de maatschappij heeft
gevraagd om de gevolgen van de gedekte
schadegevallen te voorkomen of te
beperken; 

b) de kosten die voortvloeien uit de rede-
lijke maatregelen die de verzekerde uit
eigen beweging en als een goed huis-
vader heeft genomen overeenkomstig de
regels van de zaakwaarneming, ofwel om
een gedekt schadegeval te voorkomen,
ofwel om de gevolgen ervan te voor-
komen of te beperken, op voorwaarde
dat:

- deze maatregelen dringend zijn, dat 
wil zeggen dat de verzekerde
verplicht is ze onmiddellijk te
nemen, zonder mogelijkheid om de
maatschappij te verwittigen en
voorafgaand haar akkoord te
verkrijgen, op gevaar af de belangen
van de maatschappij te schaden;

- indien het gaat om maatregelen om 
een gedekt schadegeval te voor-
komen, er nakend gevaar is, dat wil
zeggen dat er op zeer korte termijn
zeker een gedekt schadegeval zou
volgen indien deze maatregelen niet
werden genomen.

De verzekerde verbindt er zich toe de
maatschappij onmiddellijk op de hoogte te
brengen van elke reddingsmaatregel die
genomen werd.

Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat de
volgende kosten ten laste van de verzekerde
blijven:

- de kosten die voortvloeien uit 
maatregelen om een gedekt schadegeval
te voorkomen bij ontstentenis van
nakend gevaar of wanneer het nakend
gevaar afgewend is;

- de kosten die voortvloeien uit de 
laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn
nalatigheid om preventiemaatregelen te
nemen die vroeger al genomen hadden
moeten zijn.

9.8. Indien de reddingskosten (art. 9.7.),
de interesten en kosten (art. 9.6.) en

de in hoofdsom verschuldigde schadever-
goeding (art. 9.2.) samen het verzekerde
totaalbedrag niet overschrijden, draagt de
maatschappij integraal deze interesten en
kosten en reddingskosten.

Indien de interesten en kosten, de
reddingskosten en de in hoofdsom
verschuldigde schadevergoeding samen het
verzekerde totaalbedrag overschrijden, wordt
de tussenkomst van de maatschappij in de
interesten en de kosten enerzijds en de
reddingskosten anderzijds, boven het
verzekerde bedrag, voor elkeen beperkt tot:

1° 495.787,05 EUR wanneer het verze-
kerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is
aan 2.478.935, 25 EUR;

2° 495.787,05 EUR plus 20% van het deel 
van het verzekerde totaalbedrag dat tussen
2.478.935, 25 EUR en 
12.394.676,25 EUR ligt;

3° 2.478.935, 25 EUR plus 10% van het 
deel van het verzekerde totaalbedrag
boven 12.394.676,25 EUR,

met een absoluut maximum van
9.915.740,99 EUR.

De hierboven genoemde bedragen zijn
gekoppeld aan het indexcijfer der
consumptieprijzen met als basisindexcijfer
dat van november 1992, namelijk 113,77
(basis 1988 = 100).

9.9. De maatschappij neemt de 
reddingskosten en de interesten en

kosten slechts ten laste in de mate dat zij

betrekking hebben op in deze overeenkomst
verzekerde prestaties. Zij zijn door de
maatschappij slechts verschuldigd in de mate
van haar verplichtingen.

9.10. Indien de verzekerde onderneming
zelf de schade herstelt, is de tussenkomst van
de maatschappij beperkt tot de kostprijs van
de werkuren en de materialen die voor de
herstelling werden gebruikt.

Art. 10 - TERRITORIALE UITGESTREKT-
HEID

De verzekering is geldig voor de schade die
zich over de ganse wereld voordoet, voor
zover ze voortspruit uit een feit dat verband
houdt met activiteit van de in België gelegen
uitbatingszetels van de verzekeringnemer,
met uitsluiting van de uitbatingszetels die in
het buitenland gevestigd zijn.

De vrijstelling voorzien in de bijzondere
voorwaarden, die in onderhavig geval ten
minste 2.500 EUR per schadegeval
bedraagt, is van toepassing op elk
schadegeval overkomen buiten geografisch
Europa (het Aziatisch deel van Turkije wordt
beschouwd als deel van Europa).

Als de verzekeringnemer evenwel op de
hoogte was of had moeten zijn van het feit
dat er werken in de USA of in Canada (met
inbegrip van hun bezittingen en territoria)
uitgevoerd worden, dat er producten voor de
USA of Canada (met inbegrip van hun
bezittingen en territoria) bestemd zijn of
moeten toegevoegd worden aan producten
die in de USA of Canada (met inbegrip van
hun bezittingen en territoria) geleverd
worden, moet de maatschappij daarover
onmiddellijk ingelicht worden; de dekking
geldt slechts voor de schade door die
producten of werken veroorzaakt nadat de
maatschappij aanvaard heeft om ze toe te
staan.

Art. 11 - DEKKING IN DE TIJD

Het contract verleent dekking voor de
schade overkomen tijdens zijn
geldigheidsperiode. 

Als de verzekeringnemer vrijwillig alle
activiteiten stopt die in de bijzondere
voorwaarden opgenomen zijn, blijft de
dekking gelden voor alle schade die zich
binnen de twaalf maanden vanaf die
stopzetting voordoet, op voorwaarde dat de
initiële oorzaak van de schade voor de
stopzetting van de activiteiten valt.

Art. 12 - VERDUIDELIJKINGEN OVER
SOMMIGE WAARBORGEN 

12.1. Onderaannemers; leveranciers; 
herverkopers
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12.1.1. De maatschappij dekt de
persoonlijke aansprakelijkheid van de
verzekerde als zij in het geding komt door
het feit van een onderaannemer, een
leverancier van de verzekeringnemer,
herverkopers en verwervers van geleverde
producten of uitgevoerde werken.

12.1.2. De persoonlijke aansprake-
lijkheid van die onderaannemers,
leveranciers, herverkopers of verwervers is
altijd uitgesloten.
Is eveneens uitgesloten de schade die niet
zou gedekt zijn als die personen de
hoedanigheid van verzekerden hadden.

12.1.3. Onder onderaannemer
wordt verstaan, elke natuurlijke of
rechtspersoon die, binnen het kader van de
activiteiten die in de bijzondere voorwaarden
omschreven zijn, geheel of gedeeltelijk
optreedt voor rekening van de verzekerde.

12.2. Aantasting van het leefmilieu

12.2.1. Onder aantasting van het
leefmilieu wordt verstaan, alle schade die
veroorzaakt wordt door:

1) het storten, verstrooien, lozen, 
vrijkomen of wegvloeien van vaste,
vloeibare of gasvormige stoffen die
grond, water of lucht aantasten;

2) lawaai, geur, temperatuur, vocht, trillingen,
uitstralingen of stralingen.

12.2.2. Die schade wordt gedekt
voor zover:

1) zij niet te wijten is aan een inbreuk op 
de reglementering inzake bescherming
van het leefmilieu. 

Als dergelijke schade evenwel
veroorzaakt wordt door een aangestelde
die geen orgaan is, noch een
leidinggevende aangestelde, noch een
technisch verantwoordelijke die belast is
met het voorkomen van aantasting van
het leefmilieu, en buiten  medeweten
van laatstgenoemden, blijft de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid van de
andere verzekerden gedekt als deze
ingevolge dergelijke schade in het geding
komt, en dit zonder afbreuk te doen aan
het verhaal van de maatschappij tegen
degene die deze schade veroorzaakt heeft.
De vrijstelling voorzien in de bijzondere
voorwaarden is van toepassing, zonder
dat deze minder kan bedragen dan
2.500 EUR per schadegeval;

2) de gebeurtenis die de oorzaak is van de 
aantasting van het leefmilieu het gevolg
is van een schadeverwekkend feit dat
plots, onvrijwillig en onvoorzien is uit
hoofde van de verzekeringnemer, zijn
organen of leidinggevende aangestelden
en uit hoofde van de technische

verantwoordelijken die belast zijn met
de voorkoming van aantasting van het
leefmilieu.

12.2.3. De maatschappij verleent
dekking tot beloop van de in de bijzondere
voorwaarden vermelde bedragen, per
schadegeval en per verzekeringsjaar, zonder
evenwel 620.000 EUR te overschrijden. 

Het verzekerd bedrag voor aantasting van
het leefmilieu is vervat in de verzekerde
bedragen en is er een onderlimiet van.

Indien een andere verzekering, zelfs van
jongere datum, specifiek het risico
«aantasting van het leefmilieu» dekt, is de
hierboven beschreven waarborg slechts
geldig na tussenkomst en uitputting van de
waarborgen van deze specifieke verzekering.

12.3. Schade i.v.m. informatica

- De schade aan informatica gegevens of 
hun onbeschikbaarheid, evenals alle
gevolgen ervan;

- de schade veroorzaakt door of ingevolge 
het gebruik van informatica

is gedekt, per schadegeval en per verzeke-
ringsjaar, tot beloop van het bedrag vermeld
in de bijzondere voorwaarden voor de
stoffelijke schade, zonder evenwel meer te
bedragen dan 250.000 EUR.

Het verzekerd bedrag voor schade i.v.m.
informatica is vervat in het verzekerd bedrag
voor de stoffelijke schade en is er een
onderlimiet van.

12.4. Brand, vuur, rook, ontploffing, water

12.4.1. Als de schade veroorzaakt
door brand, vuur, rook, ontploffing of water
ook een aantasting van het leefmilieu
teweegbrengt, zoals bepaald in 12.2, zijn de
dekkingsvoorwaarden van art. 12.2 eveneens
van toepassing.

12.4.2. De waarborg is verworven
tot beloop van de in de bijzondere voor-
waarden vermelde bedragen, zonder evenwel,
voor de stoffelijke en onstoffelijke schade
samen, per schadegeval en per verzekerings-
jaar, 620.000 EUR te overschrijden.

Het verzekerd bedrag voor brand, vuur,
rook, ontploffing en water is vervat in de
verzekerde bedragen en is er een onderlimiet
van.

Art. 13 - UITSLUITINGEN

Is van dekking uitgesloten:

1) schade veroorzaakt, in de zin van de wet 
op de landverzekeringsovereenkomst,

a) door opzet;

b) door een zware fout. Zonder 
afbreuk aan de uitsluitingen en de
gevallen van niet verzekering voor-
zien in het contract, wordt als een
zware fout beschouwd:

- elke inbreuk op de wetten, 
regels of gebruiken die eigen
zijn aan de activiteiten van de
verzekerde onderneming, en
waarvan een persoon die ver-
trouwd is met deze materie moet
weten dat daaruit bijna onver-
mijdelijk schade voortvloeit; 

- de aanvaarding en de uitvoering 
van werken waarvan de verze-
kerde bewust had moeten zijn
dat hij niet beschikte over de
nodige bekwaamheid, de tech-
nische kennis, de menselijke en
materiële middelen om de aange-
gane verbintenissen na te komen; 

- de ernstige inbreuk op preventie-
maatregelen die het voorwerp
hebben uitgemaakt van een
specifieke en voorafgaandelijke
notificatie aan de verzekering-
nemer door de maatschappij;

- het flagrant niet respecteren 
door de verzekeringnemer van
de verplichtingen opgelegd door
de wettelijke of reglementaire be-
schikkingen i.v.m. de veiligheid
of hygiëne op het werk, wanneer
de functionarissen belast met de
controle op de toepassing van
deze beschikkingen hem
schriftelijk hebben gewezen op
het gevaar waaraan hij zijn
personeel blootstelt (artikel 46.7
van de wet van 10-04-1971 op
de arbeidsongevallen);

- dronkenschap, alcoholintoxi-
catie of een gelijkaardige toe-
stand veroorzaakt door het
gebruik van andere producten of
substanties dan alcoholische
dranken;

- gewelddaden op personen of 
kwaadwillige vernieling of
verduistering van goederen;

2) schade

a) ingevolge een risico dat de verze-
kerde vrijwillig op zich neemt onder
andere om de kosten te beperken of
de werken te versnellen;

b) te wijten aan grove nalatigheid of 
kennelijke beroepsonbekwaamheid,
evenals aan de keuze van voor het te
realiseren werk duidelijk ongeschikte
aangestelden;
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c) met repetitief karakter, d.w.z. schade 
die zich herhaalt omdat de verze-
kerden die de eerste schade vastge-
steld of zouden moeten vastgesteld
hebben geen voorzorgen genomen
hebben terwijl de aangenomen werk-
wijze of de toestand van de installa-
ties klaarblijkelijk herhaling van de
schade tot gevolg moest hebben;

d) die voortvloeit uit het feit dat de 
producten van de verzekerde niet
aan voldoende voorafgaande tests of
controles onderworpen werden,
rekening houdend met de bestaande
kennis op technisch en weten-
schappelijk vlak.

Als dergelijke schade evenwel veroor-
zaakt wordt door een aangestelde die
geen orgaan noch een leidinggevende
aangestelde noch een technisch
verantwoordelijke is, en buiten
medeweten van laatstgenoemden, blijft
de burgerechtelijke aansprakelijkheid
van de andere verzekerden gedekt als
deze ingevolge dergelijke schade in het
geding komt, en dit zonder afbreuk te
doen aan het verhaal van de maat-
schappij tegen degene die deze schade
veroorzaakt heeft. De vrijstelling
voorzien in de bijzondere voorwaarden
is van toepassing, zonder dat deze
minder kan bedragen dan 2.500 EUR
per schadegeval; 

3. schade aan de geleverde producten of 
aan de uitgevoerde werken die een ge-
brek vertonen in de zin van artikel 8.3;

4. kosten voor intrekking en onderzoek 
van de geleverde producten of de uit-
gevoerde werken, ondermeer de kosten
van opsporing van de bezitters van het
geleverde product, van de waarschuwing
van het publiek of van elke persoon
betrokken bij de verspreiding van het
product, van rehabilitatie door
publiciteit of andere middelen;

5) a) kosten voor de preventieve controle, 
opsporing en inspectie van geleverde
producten of uitgevoerde werken;

b) kosten voor het wegnemen, het 
herplaatsen, de vervanging, de
herstelling of de terugbetaling van
de geleverde producten of de
uitgevoerde werken;

6) schade die voortvloeit uit het feit alleen 
dat de geleverde producten of de
uitgevoerde werken niet de hoofdzake-
lijk nagestreefde uitwerkingen hebben
omdat zij niet de voor hun bestemming
gepaste efficiëntie, duurzaamheid,
aangepastheid, het gepaste vermogen of
nut hebben.

Dekking blijft evenwel verleend als de
verzekerde bewijst dat de hierboven
aangehaalde gebreken enkel te wijten
zijn aan een materiële fout in de
uitvoering (en niet aan een vergissing in
de keuze van de fabricatienormen of
-procédés) van een andere persoon dan
de verzekeringnemer, zijn organen, een
leidinggevende aangestelde of een
technische verantwoordelijke.

De tussenkomst van de maatschappij
gebeurt ten belope van een waarborg-
som van 125.000 EUR, per schadegeval
en per verzekeringsjaar. 
Dit bedrag is vervat in de verzekerde
bedragen en is er een onderlimiet van.
Een vrijstelling ten belope van 10% van
de schade (met een minimum van 
2.500 EUR en een maximum van
15.000 EUR) wordt er altijd van
afgetrokken;

7) klachten die steunen op de tienjarige 
aansprakelijkheid van de architecten, de
raadgevende ingenieurs, studiebureaus
en aannemers;

8) schade die voortvloeit uit een feit of een 
gebeurtenis waarvan de verzekering-
nemer bij de onderschrijving van het
verzekeringscontract op de hoogte was
of had moeten zijn;

9) gerechtelijke, transactionele, contrac-
tuele, administratieve of economische
boeten, schade met straffend of
afschrikkend karakter (zoals de "punitive
damages" of "exemplary damages" van
sommige buitenlandse rechtsstelsels),
evenals de kosten van strafvervolging;

10) schade veroorzaakt door oorlogsfeiten 
(zelfs burgeroorlog), staking, lock-out,
oproer, terrorisme of sabotage, alle
gewelddaden met collectieve impuls al
dan niet gepaard gaande met opstand
tegen het gezag.
Onder terrorisme wordt verstaan, het
geheel van gewelddaden gepleegd door
een organisatie met de bedoeling indruk
te maken op de bevolking en een
klimaat van onveiligheid te creëren.
Onder sabotage wordt verstaan, elke
opzettelijke daad met de bedoeling de
normale werking van een dienst, een
onderneming, een machine of een
installatie te verhinderen;

11) schade veroorzaakt door asbest;

12) de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de sociale mandatarissen van de
verzekerde onderneming indien deze
wordt weerhouden uit hoofde van de
wet op de handelsondernemingen of van
gelijkaardige wetten ingevolge een
beheersfout door hen begaan in hun
hoedanigheid van beheerder of gerant;

13) schade of verzwaring van schade 
veroorzaakt door of toegeschreven aan
electro-magnetische velden of stralingen;

14) schade of verzwaring van schade 
veroorzaakt door elk product op basis
van tabak;

15) schade ingevolge producten of werken 
geïntegreerd in voorwerpen bestemd
voor de zeevaart, luchtvaart, ruimtevaart
of in " offshore " installaties  en die aan
specifieke vereisten moeten voldoen;

16) a) schade of verzwaring van schade 
veroorzaakt door elke bron van
ioniserende stralingen (bijzonder
elke radio-isotoop) die gebruikt
wordt of bestemd is voor gebruik
buiten een kerninstallatie en wan-
neer de verzekerde of elke persoon
waarvoor hij instaat er eigenaar,
bewaarder of gebruiker van is;

b) schade of verzwaring van schade 
veroorzaakt door:
- wapens of tuigen die door 

wijziging in de structuur van de
atoomkern bestemd zijn om te
ontploffen;

- alle kernbrandstof, alle radio-
actieve producten of afvalstoffen
of door elke andere bron van
ioniserende stralingen zodra zij
de exclusieve aansprakelijkheid
van een kernexploitant volgens
de wet van 22 juli 1985 in het
geding brengen;

17) schade die het gevolg is van genetisch 
gewijzigde organismen (GGO);

18) schade die het gevolg is van overdraag-
bare spongiforme encefalopathieën,
onder gelijk welke vorm;

19) schade ingevolge de werking van 
toxische schimmels aanwezig in
gebouwen of bouwmaterialen;

20) schade ingevolge de schadelijke 
eigenschappen van lood in verfstoffen;

21) schade ingevolge HIV of ziekten ver-
oorzaakt door deze virussen, zoals aids;

22) schade door urea-formaldehyde.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJK-
HEID NA BRAND OF 
ONTPLOFFING

Art. 1 - DEFINITIES

VERZEKERDE
De verzekeringnemer.

BENADEELDE DERDE
Iedere persoon met uitzondering van de
verzekeringnemer.
Van de schadeloosstelling voorzien door
onderhavig contract is evenwel
uitgesloten, iedere persoon die geen
aanspraak kan maken op de
vergoedingen voorzien door de wet van
30 juli 1979.

SCHADEGEVAL
De schaden voorgevallen tijdens de duur
van het contract; ieder feit of opeen-
volging van feiten met dezelfde
oorsprong die schade veroorzaakt
hebben, geven aanleiding tot de
toepassing van de waarborg.

Art. 2 - VOORWERP VAN DE DEKKING

De verzekering heeft enkel tot doel de
objectieve aansprakelijkheid te dekken
waartoe de in de bijzondere voorwaarden
omschreven inrichting voor de verzekering-
nemer aanleiding kan geven, in geval van
brand of ontploffing op basis van artikel 8
van de wet van 30 juli 1979.

Art. 3 - UITSLUITINGEN

Onverminderd de bepalingen van artikel 7
zijn van de verzekering uitgesloten:

a. de schade in de zin van de wet  op het 
verzekeringscontract veroorzaakt door de
verzekerde:
• door een opzettelijke daad;
• door een zware fout. Zonder 

afbreuk te doen aan de gevallen van
uitsluiting of niet-verzekering die in
het contract voorzien zijn, worden
als zware fout beschouwd:
* het niet naleven van wetten, 

regels of gebruiken die eigen
zijn aan de activiteiten van de
verzekerde onderneming
waarvan elke persoon die met de
betrokken materie vertrouwd is,
dient te weten dat ze haast
onvermijdelijk schade
veroorzaakt;

* staat van dronkenschap, 
alcoholintoxicatie of gelijk-
aardige toestand veroorzaakt
door het gebruik van andere
producten of substanties dan

alcoholhoudende dranken;

b. materiële schade die het gevolg is van 
welke aansprakelijkheid ook van de
verzekerde die verzekerbaar is door de
dekking “huurdersaansprakelijkheid”,
“gebruikersaansprakelijkheid” of
“verhaal van derden” van een
brandverzekeringsovereenkomst.

Voor de toepassing van deze uitsluiting
verstaat men onder:

• huurdersaansprakelijkheid: 
schade, reddings- ,behouds-,
opruimings- en sloopkosten en
onbruikbaarheid van onroerende
goederen waarvoor huurders
aansprakelijk zijn krachtens de
artikelen 1732, 1733 en 1735 van
het Burgerlijk Wetboek;

• gebruikersaansprakelijkheid: 
schade, reddings-, behouds-,
opruimings- en sloopkosten en
onbruikbaarheid van onroerende
goederen waarvoor de gebruikers
van een pand of een gedeelte van
een pand aansprakelijk zijn
krachtens artikel 1302 van het 
Burgerlijk Wetboek;

• verhaal van derden: 
schade, reddings-, behouds-,
opruimings- en sloopkosten en
onbruikbaarheid van onroerende
goederen veroorzaakt door brand of
ontploffing die de in de bijzondere
voorwaarden omschreven inrichting
beschadigt en overslaat naar
goederen die aan derden
toebehoren, waarvoor de verzekerde
aansprakelijk is  krachtens de
artikelen 1382 tot 1386bis van het
Burgerlijk Wetboek.

Art. 4 - VERZEKERDE BEDRAGEN

a. De verzekerde bedragen zijn, per 
schadegeval :

• voor schade voortvloeiend uit 
lichamelijk letsel:
14.873.611,49 EUR

• voor materiële schade:
743.680,57 EUR

b. De voornoemde bedragen zijn 
gekoppeld aan het verloop van het
indexcijfer van de consumptieprijzen,
waarbij de basisindex die van juli 1991
is, d.w.z. 110, 34 (basis 88).
De aanpassing gebeurt jaarlijks op 
30 augustus en voor de eerste maal op
30 augustus 1992.

c. De bedragen die verzekerd zijn voor 
materiële schade zijn zowel van

toepassing op de beschadiging van zaken
als op de zogenaamde immateriële
schade (genotsderving, onderbreking
van activiteit, bedrijfschade, productie-
stilstanden, winstdervingen en andere
gelijkaardige schade die niet uit
lichamelijke letsels voorkomt).

d. De maatschappij betaalt interesten op 
de in hoofdsom verschuldigde schade-
vergoeding en de kosten betreffende de
burgerrechterlijke rechtsvorderingen
binnen de limieten bepaald in artikel 20
van de gemeenschappelijke bepalingen.

e. Volgens de modaliteiten bepaald in 
artikel 19 van de gemeenschappelijke
bepalingen, neemt de maatschappij de
reddingskosten voor haar rekening met
betrekking tot de gedekte schade. Deze 
dekking wordt verleend rekening
houdend met zowel de bepaling als het
bedrag van elke verleende waarborg.

Zijn enkel gedekt:

a. de kosten die voortvloeien uit de 
maatregelen die door de maatschappij
gevraagd werden om de gevolgen van de
gedekte schadegevallen te voorkomen of
te beperken;

b. de kosten die voortvloeien uit spontaan 
door de verzekerde als goede huisvader,
redelijkerwijze en overeenkomstig de
regels van het zakenbeheer getroffen
maatregelen om, ofwel een gedekt
schadegeval te voorkomen of om er de
gevolgen van te voorkomen of te
beperken, voor zover:

• het om dringende maatregelen gaat, 
d.w.z. maatregelen die de verzekerde
volstrekt onverwijld moet nemen
zonder eerst de maatschappij te
verwittigen of haar toestemming te
bekomen omdat hij anders haar
belangen zou schaden;

• indien het om maatregelen gaat om 
een gedekt schadegeval te
voorkomen, er nakend gevaar dreigt,
d.w.z. dat indien die maatregelen
niet getroffen werden, er op zeer
korte termijn alleszins een gedekt
schadegeval zou uit voortvloeien.

De verzekerde verbindt zich ertoe 
de maatschappij onmiddellijk in te
lichten over elke getroffen reddings-
maatregel.
Voor zover nodig wordt aangestipt dat
volgende kosten ten laste van de
verzekerde blijven:

• de kosten die voortvloeien uit de 
maatregelen om een gedekt schade-
geval te voorkomen wanneer er geen
nakend gevaar dreigt of als het
nakend gevaar geweken is;
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• de kosten die voortvloeien uit de  
laattijdigheid van verzekerde, uit 
zijn nalatigheid om de preventie-
maatregelen te treffen die eerder 
hadden moeten getroffen worden.

Art. 5 - EINDE VAN HET CONTRACT

Indien de verzekeringnemer, om welke reden
ook, de bij artikel 2 bedoelde
aansprakelijkheid niet meer op zich neemt,
dient hij de maatschappij hiervan binnen de
acht dagen te verwittigen.
Indien hij deze verplichting niet nakomt en
hieruit schade voortvloeit voor de
maatschappij, kan deze laatste aanspraak
maken op een vermindering van haar
dekking ten opzichte van de
verzekeringnemer ten belope van de door
haar geleden schade. In geval van bedrieglijk
opzet kan de maatschappij iedere dekking
ten overstaan van de verzekeringnemer
weigeren.

Art. 6 - OPZEGGING

De maatschappij behoudt zich het recht
voor de overeenkomst op te zeggen :

a. in geval van niet-betaling van de 
contractuele vrijstelling;

b. in alle gevallen waar de verzekering-
nemer een geheel of gedeeltelijk verval
van waarborgen oploopt;

c. in geval van publicatie van nieuwe 
belgische of buitenlandse wettelijke
bepalingen die een invloed hebben op
de aansprakelijkheid van de verzekerden
of op de verzekering van die
aansprakelijkheid;

d. in de gevallen opgesomd in artikel 24 
van de gemeenschappelijke bepalingen.

Art. 7 - RECHT VAN DE BENADEELDE 
DERDE

a. Onverminderd de bepalingen 
voorzien in artikel 7.b. hieronder

kan geen uit de wet of de verzekerings-
overeenkomst voortvloeiende nietigheid,
uitsluiting, exceptie of verval door de
maatschappij aan de benadeelde 
derden worden tegengeworpen.

b. De beëindiging, de nietigverklaring, 
de ontbinding, de opzegging, de

schorsing van de overeenkomst of van de
dekking kunnen door de maatschappij
alleen aan de benadeelde derde
tegengeworpen worden voor schadegevallen
die voorvallen na het verstrijken van een
termijn van 30 dagen na de kennisgeving
van het feit door de maatschappij, per
aangetekende brief, aan de burgemeester van

de gemeente waarin de in de bijzondere
voorwaarden omschreven inrichting zich
bevindt. De termijn gaat in de dag na de
afgifte ter post van de aangetekende brief.

De schadegevallen die zich voordoen terwijl
de beëindiging, de nietigverklaring, de
ontbinding, de opzegging, de schorsing van
de overeenkomst of van de dekking al van
kracht is tussen partijen, maar voor het
verstrijken van voornoemde termijn van 30
dagen, geven aanleiding tot het instellen van
een verhaal door de maatschappij op de
verzekeringnemer overeenkomstig artikel 18
van de gemeenschappelijke bepalingen.

Art. 8 - VRIJSTELLING

Bij elk schadegeval blijft een in de
bijzondere voorwaarden bepaalde vrijstelling
ten laste van de verzekeringnemer. 
Deze deelneming kan niet tegengeworpen
worden aan de benadeelde derden.

Art. 9 - SUBROGATIE

De maatschappij treedt in de rechten van de
benadeelde derden die ze schadeloos gesteld
heeft en ook in de rechten van de
verzekeringnemer tegen de voor het
schadegeval aansprakelijke derde.

Art. 10 - GELDIGHEIDSDUUR VAN HET 
CONTRACT

De waarborg is van toepassing wanneer de
schade zich voordoet tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering zonder
afbreuk te doen aan de bepalingen van
artikel 7.b.

Art. 11 - VERZEKERINGSATTEST

Bij het sluiten van de overeenkomst geeft
VIVIUM aan de verzekeringnemer een
verzekeringsattest af overeenkomstig artikel
7 van het koninklijk besluit van 5 augustus
1991.
Een duplicaat van dit attest wordt bezorgd
aan de burgemeester van de gemeente waar
de in de bijzondere voorwaarden
omschreven inrichting zich bevindt.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

RECHTSBIJSTAND

INHOUDSOPGAVE

TITEL 1: WAARBORGEN EN
UITSLUITINGEN

Art. 1 - Doel van de rechtsbijstandverzekering
Art. 2 - Schadegeval
Art. 3 - Verzekerde prestaties
Art. 4 - Beheer van de schadegevallen
Art. 5 - Territoriale uitgestrektheid

HOOFDSTUK 1 - RECHTSBIJSTAND
SAMENGAAND MET DE
VERZEKERING B.A. UITBATING
Art. 6 - Verzekerde materies
Art. 7 - Verzekerde bedragen
Art. 8 - Uitsluiting eigen aan de rechtsbijstand 

samengaand met de B.A. Uitbating

HOOFDSTUK 2 - RECHTSBIJSTAND
VOOR ZELFSTANDIGEN  EN
BEDRIJVEN
Art. 9 - Toepassing en principe van de waarborg
Art. 10 - Verzekerde materies
Art. 11 - Uitsluitingen eigen aan de 

rechtsbijstand voor zelfstandigen en 
bedrijven

Art. 12 - Geschillen tussen verzekerden
Art. 13 - Verzekerde bedragen, wachttijden en 

tussenkomstdrempels

TITEL 2: SPECIFIEKE BEPALINGEN

Art. 14 - Procedure bij schadegeval
Art. 15 - Algemene uitsluitingen rechtsbijstand
Art. 16 - Mandaat

ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

RECHTSBIJSTAND

TITEL 1
WAARBORGEN EN UITSLUITINGEN

De artikels 6, 7 en 8, alsook 22 tot en met
34 van de gemeenschappelijke bepalingen en
de bepalingen die volgen zijn van toepassing
op deze verzekering.

Art. 1 - DOEL VAN DE 
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Deze verzekering heeft tot doel, bij gedekt
schadegeval, de verdediging van de belangen
van de verzekerde, handelend als eiser of als
verweerder, waar te nemen telkens de
waarborg van toepassing is.

Art. 2 - SCHADEGEVAL

De waarborg wordt verleend in de gevallen
voorzien in deze algemene voorwaarden
wanneer volgende feiten zich voordoen
terwijl het contract van kracht is:

1. in strafzaken:

een dagvaarding om te verschijnen voor
een straf- of onderzoeksgerecht;

2. in burgerlijke zaken:

een geschil van aard om onmiddellijk of
later te worden voorgelegd aan een
gewone of administratieve rechtsmacht:

op voorwaarde dat:

- in strafzaken, de inbreuk werd gepleegd 
na de aanvang van de verzekering;

- in burgerlijk verhaal, Civis niet bewijst 
dat de gebeurtenis of de omstandigheid
die aan de oorsprong ligt van het geschil
zich voordeed voor de aanvang van het
contract of dat de verzekeringnemer bij
het sluiten van de verzekering ervan op
de hoogte was of redelijkerwijze ervan
op de hoogte kon zijn.

Art. 3 - VERZEKERDE PRESTATIES

De maatschappij:

1. verleent rechtsbijstand aan de 
verzekerde door de rechtsmiddelen

aan te wenden die noodzakelijk zijn voor de
verdediging van zijn belangen zowel in der
minne als voor iedere gerechtelijke of
administratieve instantie;

2. neemt ten laste:

- de  kosten en honoraria van advocaten, 

experten en deurwaarders nodig voor de
verdediging van de belangen van de
verzekerde, de gerechtelijke en
buitengerechtelijke procedurekosten,
inbegrepen de gerechtskosten in
strafzaken of inzake jeugdbescherming
alsook de kosten van een procedure van
tenuitvoerlegging;

- de verplaatsings- en verblijfskosten van 
de verzekerde wanneer zijn persoonlijke
verschijning voor een buitenlands hof of
rechtbank wettelijk vereist of bevolen
wordt, in die mate dat zij op een
redelijke wijze werden uitgegeven.

De terugbetaling van de
verplaatsingskosten mag niet meer
bedragen dan het laagste bedrag dat zou
vereist zijn voor de verplaatsing per
spoor of per schip in eerste klasse, of de
verplaatsing per vliegtuig in
economische of gelijkwaardige klasse.

De terugbetaling van de verblijfskosten
is beperkt tot de prijs van overnachting
inclusief ontbijt;

- de ander kosten (onderhandelingen, 
onderzoeken) indien Civis hiervoor
voorafgaand toestemming gaf.

Deze kosten worden in de mate van het
mogelijke rechtstreeks betaald zonder
dat de verzekeringnemer ze dient voor te
schieten.  Indien de verzekeringnemer
echter  BTW-plichtig is, wordt deze
belasting slechts ten laste genomen in de
mate dat ze niet terugvorderbaar is;

3. betaalt het bedrag van de 
strafrechtelijk borgtocht vooruit,

indien ingevolge een gebeurtenis waarvoor
de verzekerde kan genieten van de waarborg
strafrechtelijke verdediging, een
strafrechtelijke borgtocht in het buitenland
geëist wordt door de plaatselijke overheden
ten einde, hetzij de invrijheidstelling van de
verzekerde te bekomen wanneer hij in
voorlopige hechtenis is genomen, hetzij zijn
vrijheid te behouden indien hij dreigt in
hechtenis te worden genomen.
Het voorgeschoten bedrag, vermeerderd met
de in België geldende wettelijke interesten
en met de eventuele terugvorderingkosten,
moet worden terugbetaald zodra de
borgtocht is vrijgegeven of zodra de
verzekerde definitief is veroordeeld.

Art. 4 - BEHEER VAN DE 
SCHADEGEVALLEN

Het beheer van de schadegevallen zal
worden toevertrouwd aan Civis.  De
aangifte van een schadegeval alsook al de
andere mededelingen in verband met een
schadegeval dienen gericht te worden aan
Civis Belgium, Meiersplein 2 te 1150
Brussel.
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Art. 5 - TERRITORIALE 
UITGESTREKTHEID

De verzekering is van toepassing op de
schadegevallen die zich voordoen in gans
Europa.

HOOFDSTUK 1 - RECHTSBIJSTAND
SAMENGAAND MET DE
VERZEKERING B.A. UITBATING

Art. 6 - VERZEKERDE MATERIES

1. Burgerlijke Verhaal en Strafzaken

a. Burgerlijk Verhaal
Deze waarborg wordt aan de
verzekeringnemer verleend ten einde
herstel te bekomen van de schade die
hem, in een hoedanigheid waarvoor zijn
burgerrechterlijke aansprakelijkheid
gewaarborgd is door de algemene
voorwaarden Burgerrechterlijke
Aansprakelijkheid uitbating, berokkend
door derden waarvan de extra-
contractuele burgerrechterlijke
aansprakelijkheid betrokken is.

b. Strafzaken
De waarborg wordt aan de verzekerde
verleend wanneer hij omwille van een
schadegeval, waarvoor de maatschappij
gehouden is tot geldelijke tussenkomst
onder de waarborg Burgerrechterlijke
Aansprakelijkheid, vervolgd wordt
wegens een inbreuk op de
strafwetgeving.

c. Arbeidsongevallen
Wanneer een werknemer van de
verzekeringnemer slachtoffer werd van
een arbeidsongeval of een arbeidsweg-
ongeval waarvoor een derde
aansprakelijk is, dan doet Civis het
nodige om de schade die de verzekering-
nemer als werkgever geleden heeft, op
die aansprakelijke derde te verhalen.

2. Onvermogen van derden

Wanneer de derde, die extra-contractueel
aansprakelijk is voor lichamelijke of
zaakschade onvermogend is en zijn
onvermogen behoorlijk werd vastgesteld
door het mislukken van een procedure van
gedwongen tenuitvoerlegging naar
aanleiding van een door deze verzekering
gewaarborgd verhaal, waarborgt de
maatschappij ten belope van het bedrag
vermeld in artikel 7.2 de betaling van de
vergoeding toegekend door de rechtbank.

Art. 7 - VERZEKERDE BEDRAGEN

In elk van de verzekerde materies verleent de
maatschappij financiële tussenkomst tot:
1. Burgerlijk verhaal en Strafzaken: 

37.500 EUR.

2. Onvermogen van derden en 
strafrechterlijke borgtocht: 
6.200 EUR.

Deze bedragen gelden per schadegeval
ongeacht het aantal verzekerden betrokken
in dit schadegeval.  Indien meerdere
verzekerden betrokken zijn in éénzelfde
schadegeval dient de verzekeringnemer te
bepalen welke voorrang er bij de uitputting
van het verzekerd bedrag door Civis moet
verleend worden aan elk van de verzekerden.

Vormen één en hetzelfde schadegeval:
- in strafzaken: 

alle strafvervolgingen die uit éénzelfde
gebeurtenis voortvloeien;

- in burgerlijke zaken: 
elk minnelijk of gerechtelijk verhaal dat
voortvloeit uit éénzelfde
schadeverwekkend feit.

Art. 8 - UITSLUITING EIGEN AAN DE 
RECHTSBIJSTAND 
SAMENGAAND MET DE B.A. 
UITBATING

1. De waarborg is niet van toepassing op:

a. schadegevallen waarbij de verzekerde 
betrokken is in de hoedanigheid van
eigenaar, naakte eigenaar,
vruchtgebruiker, bestuurder of houder
van een motorvoertuig, aanhangwagen
met een hoogst toegelaten gewicht van
meer dan 750 kg, caravan, luchtvaartuig
of van een boot.

Deze uitsluiting heeft nochtans geen
betrekking op de schadegevallen te
wijten aan werf- of werktuigen die
gedekt zijn door de verzekering
Burgerrechterlijke aansprakelijkheid
uitbating;

b. schadegevallen te wijten aan producten 
na hun levering of werken na uitvoering.

2. De prestaties worden evenmin 
verleend voor procedures voor

internationale of supranationale
gerechtshoven.

HOOFDSTUK 2 - RECHTSBIJSTAND
VOOR ZELFSTANDIGEN  EN
BEDRIJVEN

Art. 9 - TOEPASSING EN PRINCIPE VAN 
DE WAARBORG

Voor de verzekeringnemer is de waarborg
uitsluitend toepasselijk op de geschillen die
voortvloeien uit de aangeduide activiteit.
Voor de andere verzekerden is de waarborg
uitsluitend toepasselijk op de geschillen die

voortvloeien uit de activiteit die de
verzekerde verricht door deel te nemen aan
de aangeduide activiteit.

De waarborg is niet toepasselijk op de
geschillen die voortvloeien uit situaties in
het privé-leven, zelfs indien deze situaties
gevolgen hebben op de hierbovenvermelde
activiteit.
Onder aangeduide activiteit wordt verstaan
de beroepsactiviteit zoals nader omschreven
in de bijzondere voorwaarden; zij omvat niet
alleen de uitdrukkelijk vermelde activiteiten,
maar ook deze die er normaal uit
voortvloeien.

De waarborg is verworven telkens wanneer
een uitsluiting of een beperking voorzien in
de algemene of bijzondere voorwaarden dit
niet belet. Indien een geschil tezelfdertijd
behoort tot meerdere materies, dan is de
waarborg verworven voor zover al die
materies verzekerd zijn.

Art. 10 - VERZEKERDE MATERIES

1. Burgerlijk verhaal, burgerlijke 
verdediging en strafzaken

a. Burgerlijk verhaal

b. Burgerlijke verdediging
De waarborg is niet verworven indien de
verzekerde wiens burgerrechterlijke
aansprakelijkheid wordt ingeroepen
beroep kan doen op een dekking van
een verzekering burgerrechterlijke
aansprakelijkheid, behalve in geval van
belangenconflict tussen de verzekerde en
de verzekeraar die deze waarborg verleent.
Onder burgerrechterlijke aansprake-
lijkheid wordt verstaan de verplichting
die bestaat, buiten ieder overeenkomst,
tot herstel van aan anderen veroorzaakte
schade.

c. Strafzaken
1. De stafrechterlijke verdediging van 

de verzekerde wordt ten laste
genomen wanneer hij vervolgd
wordt wegens een inbreuk op
wetten, besluiten, dekreten, en/of
reglementen. De waarborg strekt
zich tevens uit tot een verzoek om
gratie wanneer de verzekerde
veroordeeld wordt tot een
vrijheidsberovende straf.

2. In afwijking van 1. is de waarborg 
niet verworven voor het
vooronderzoek en de vervolgingen
in verband met misdaden en andere
opzettelijk begane misdrijven.  De
prestaties worden achteraf wel
toegekend indien verzekerde
uiteindeljik niet wordt veroordeeld
wegens opzettelijk misdrijf.
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2. Contracten

De waarborg is niet verworven indien de
verzekerde wiens contractuele
aansprakelijkheid wordt ingeroepen beroep
kan doen op een dekking van een
aansprakelijkheidsverzekering, behalve in
geval van belangenconflict tussen de
verzekerde en de verzekeraar die deze
waarborg verleent.
Het innen van schuldvorderingen is niet
begrepen in de waarborg.
Onder het innen van schuldvorderingen
wordt verstaan elk geschil waarin de
verzekerde betaling vordert wegens geleverde
goederen of alle andere diensten en dat geen
betwisting ten gronde meebrengt.

3. Sociale zaken (mits vermelding in 
de bijzondere voorwaarden)

De waarborg is niet verworven voor
collectieve arbeidsgeschillen, noch voor
geschillen in verband met collectieve
afdanking of sluiting van ondernemingen.

4. Fiscaal recht

Wanneer er een geschil is tussen de
verzekerde en een fiscale administratie, is de
waarborg verworven telkens een verhaal
mogelijk is.
Fiscale overtredingen, begaan met bedrieg-
lijk opzet, zijn steeds uitgesloten. De
bewijslast ervan is ten laste van Civis.

5. Administratief recht

6. Materies betreffende onroerende 
goederen

a. Hieronder wordt verstaan de schade-
gevallen in verband met elk onroerend
goed waarvan de verzekerde eigenaar,
blote eigenaar, vruchtgebruiker, huurder
of bewoner is.

b. In alle rechtstakken en onverminderd de 
toepassing van de beperkingen die
voortvloeien uit de algemene of
bijzondere voorwaarden is de waarborg
van toepassing op de schadegevallen in
verband met het onroerend goed dat
aangewend wordt voor de uitoefening
van de aangeduide activiteit of dat
bestemd is ervoor aangewend te worden.

Indien slechts een gedeelte van een
onroerend goed hiertoe bestemd is, dan
beperkt de waarborg zich tot de
schadegevallen die verband houden met
dat gedeelte.

Indien meerdere onroerende goederen
aangewend worden voor de uitoefening
van de aangeduide activiteit, dan
beperkt de waarborg zich tot de
schadegevallen die verband houden met
het onroerend goed aangeduid in de
bijzondere voorwaarden, behoudens

uitbreiding voorzien in de bijzondere
voorwaarden.

c. In afwijking van litt. b. is de waarborg 
echter niet verworven wanneer de
verzekerde wiens aansprakelijkheid
wordt ingeroepen beroep kan doen op
een aansprakelijkheidsverzekering,
behalve in geval van belangenconflict
tussen de verzekerde en de verzekeraar
die deze waarborg verleent.

7. Industrieel en intellectueel 
eigendomsrecht,

mededingingsrecht, wetgeving op de
handelspraktijken en prijsreglementering

De waarborg is niet verworven voor de
geschillen in verband met uitvinders-
octrooien of kweekcertificaten.  Het verhaal
wegens namaking, bedriegelijke nabootsing
of onwettig gebruik van gedeponeerde
merken, tekeningen of modellen blijft tevens
uitgesloten.

Art. 11 - UITSLUITINGEN EIGEN AAN 
DE RECHTSBIJSTAND VOOR 
ZELFSTANDIGEN EN 
BEDRIJVEN

De waarborg is niet toepasselijk op:

a. geschillen in verband met deze 
verzekering rechtsbijstand;

b. de verdediging van belangen van derden 
of van de belangen aan de verzekerde
overgedragen door afstand van betwiste
rechten of conventionele subrogatie en
evenmin voor geschillen waarbij de
verzekerde betrokken is in de
hoedanigheid van borg;

c. geschillen in verband met de politieke of 
vakbondsactiviteiten van verzekerde.
Nochtans wordt de waarborg verleend a
posteriori wanneer de rechtbank van
oordeel is dat het niet gaat om politieke
of vakbondsactiviteiten;

d. geschillen inzake:
- huwelijksvermogenstelsels;
- personen- en familierecht;
- erfrecht, schenkingen en 

testamenten;

e. geschillen aangaande contracten, welke 
ook hun juridische benaming is, in
verband met het bouwen, verbouwen,
herbouwen of afbreken van onroerende
goederen;

f. geschillen in verband met 
rechtsgedingen inzake faillissement of
concordaat die tegen de verzekerde
gevoerd worden;

g. schadegevallen waarbij de verzekerde 
betrokken is in de hoedanigheid van

eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker,
huurder, bestuurder of houder van een
motorvoertuig, aanhangwagen met een
hoogst toegelaten gewicht van meer dan
750 kg, caravan, luchtvaartuig, boot of
zeilboot.  Deze uitsluiting heeft
nochtans geen betrekking op de
schadegevallen te wijten aan werf- of
werktuigen die gedekt zijn door de
verzekering burgerrechterlijke
aansprakelijkheid uitbating;

h. schadegevallen in verband met de 
wettelijke bepalingen inzake sociaal
verweer.

Art. 12 - GESCHILLEN TUSSEN 
VERZEKERDEN

De waarborg wordt nooit verleend aan
verzekerde personen, andere dan de
verzekeringnemer, wanneer zij rechten
kunnen laten gelden ofwel tegen elkaar,
ofwel tegen de verzekeringnemer.

Art. 13 - VERZEKERDE BEDRAGEN, 
WACHTTIJDEN EN 
TUSSENKOMSTDREMPELS

De verzekerde bedragen, wachttijden en
tussenkomstdrempels met uitzondering van
deze voorzien in artikel 15.2, zijn vermeld in
de bijzonder voorwaarden.

TITEL 2
SPECIFIEKE BEPALINGEN

Art. 14 - PROCEDURE BIJ 
SCHADEGEVAL

1. Verplichtingen van de verzekerde 
bij schadegeval

a. Aangifte
Ieder schadegeval moet binnen de kortst
mogelijke tijd, nadat de verzekerde er
kennis van kreeg, schriftelijk aangegeven
worden bij Civis, Meiersplein 2, 1150
Brussel.
Alle kosten en honoraria die, met
betrekking tot welke  verplichting ook,
gemaakt werden voor de schadeaangifte
blijven ten laste van de verzekerde, tenzij
blijkt dat zij, ten aanzien van de
aangiftedatum, dringend noodzakelijk
waren.

b. Overdracht van stukken
De verzekerde moet aan Civis binnen de
kortst mogelijke tijd alle documenten
overdragen, inzonderheid gerechtelijke
en buitengerechtelijke akten,
briefwisseling of contracten in verband
met het schadegeval, alsook alle
bewijsstukken en materiaal in verband
met zijn eis.
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c. Inlichtingen
De verzekerde moet aan Civis zonder
verwijl alle nuttige inlichtingen
verschaffen en alle opzoekingen in
verband met het schadegeval
vergemakkelijken, inzonderheid door
aan Civis de door de tegenstrever
ondernomen stappen of aangenomen
houding mee te delen.

2. Beheer van het dossier

Civis onderzoekt samen met de verzekerde
de aan te wenden middelen om tot een
oplossing te komen.  Met uitzondering van
dringend bewarende maatregelen, blijven de
kosten en honoraria in verband met om het
even welke verplichting gemaakt zonder
voorafgaand akkoord van Civis, ten laste van
de verzekerde.

3. Vrije keus van advocaten en van 
experten

a. De verzekerde is vrij in de keuze van een 
advocaat of van iedere andere persoon
die de vereiste kwalificaties heeft
krachtens de op de procedure
toepasselijke wet om zijn belangen te
verdedigen, te vertegenwoordigen of te
behartigen:
- wanneer moet worden overgegaan 

tot een gerechtelijke of
administratieve procedure;

- telkens er zich met Civis een 
belangenconflict voordoet.

Evenwel, indien de verzekerde een
advocaat kiest die niet is ingeschreven
aan de balie van het rechtsgebied van
het Hof van Beroep waar de zaak moet
gepleit worden, draagt hijzelf de daaruit
voortvloeiende bijkomende kosten en
honoraria.

Civis mag zich de contacten met de
advocaat of de persoon die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de
procedure toepasselijke wet niet
voorbehouden.

b. Wanneer het nodig is een expert aan te 
stellen, heeft de verzekerde de
mogelijkheid deze vrij te kiezen.  Indien
de verzekerde echter een expert kiest,
werkzaam in een provincie (of in een
buitenlands administratief gebied
overeenkomend met een provincie), dan
deze waar de opdracht moet worden
uitgevoerd, draagt hij zelf de daaruit
voortvloeiende bijkomende kosten en
honoraria.

De verzekerde wordt geacht de keuze
van zijn expert aan Civis over te laten, 
indien hij binnen 15 dagen nadat Civis
hem ertoe verzocht heeft, zijn keuze 
niet heeft meegedeeld.

c. Indien Civis meent dat de kosten en 
honoraria van de door verzekerde

gekozen advocaten, deurwaarders en
experten overdreven hoog zijn, verbindt
de verzekerde er zich toe op verzoek van
Civis de tuchtrechtelijke overheid
waarvan die personen afhangen of de
bevoegde rechtbank te vragen deze
bedragen vast te stellen.

4. Objectiviteitclausule

In geval van verschil van mening met Civis
over de gedragslijn die moet gevolgd worden
voor de regeling van het schadegeval en na
kennisgeving door Civis van diens
standpunt of van diens weigering om de
stelling van de verzekerde te volgen, heeft
laatstgenoemde het recht een advocaat van
zijn keuze te raadplegen onverminderd de
mogelijkheid om een rechtsvordering in te
stellen.

Zo de advocaat het standpunt van Civis
bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft
van de kosten en honoraria van deze
raadpleging terugbetaald.

Indien tegen het advies van deze advocaat de
verzekerde op zijn kosten een procedure
begint en een beter resultaat bekomt dan
hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij
het standpunt van Civis zou hebben
gevolgd, is de maatschappij gehouden haar
waarborg te verlenen en de kosten en
honoraria van de raadpleging terug te
betalen die ten laste van de verzekerde
zouden zijn gebleven.

In alle gevallen verbindt de verzekerde er
zich toe Civis op de hoogte te houden van
de evolutie van het dossier.

Indien de geraadpleegde advocaat de stelling
van de verzekerde bevestigt, is de
maatschappij, ongeacht de afloop van de
procedure, ertoe gehouden haar waarborg te
verlenen met inbegrip van de kosten en
honoraria van deze raadpleging.

5. Mededeling van de rechten van de 
verzekerde

a. Telkens zich er een belangenconflict 
voordoet, zal Civis de verzekerde op de
hoogte brengen van het recht bedoeld in
14.4.

b. Telkens er een verschil van mening 
bestaat over de regeling van het
schadegeval, zal Civis de verzekerde op
de hoogte brengen van de mogelijkheid
die hij heeft, gebruik te maken van de in
artikel 14.4 bedoelde procedure.

6. Subrogatie

Tot beloop van het bedrag van haar
tussenkomst is de maatschappij
gesubrogeerd in de rechten van de
verzekerde tegenover de aansprakelijke
derden.  De subrogatie omvat onder meer

de rechtsplegingsvergoedingen.

Art. 15 - ALGEMENE UITSLUITINGEN 
RECHTSBIJSTAND

1. De boetes, opdeciemen en dadingen 
met het Openbaar Ministerie zijn niet
begrepen in de verzekering, evenmin als
de te betalen bedragen in hoofdsom en
bijkomende bedragen waartoe
verzekerde zou kunnen veroordeeld
worden.

2. In geen geval zal een geschil voorgelegd 
worden aan het Hof van Cassatie
wanneer de belangrijkheid ervan, indien
waardeerbaar, geen 1.250 EUR in
hoofdsom bedraagt.

3. De waarborg is niet toepasselijk op:

a. schadegevallen die, zelfs 
onrechtstreeks het gevolg zijn van
oorlogsfeiten;

b. schadegevallen die zich voordoen bij 
een lock-out;

c. schadegevallen die zich voordoen bij 
oproer, stakingen, bezetting van
werkplaatsen of collectieve (politieke
of ideologische) gewelddaden,
behalve indien verzekerde kan
bewijzen dat hij er niet actief aan
deel genomen heeft;

d. schadegevallen van catastrofale aard 
ten gevolge van de eigenschappen
van nucleaire producten of
brandstoffen of van radioactief afval.

Art. 16 - MANDAAT

ARCES N.V., verstrekt aan VIVIUM N.V.
een algemene volmacht om de
rechtsbijstandcontracten te onderschrijven
en uit te geven, de premies te innen en
desgevallend de opzegging van deze
contracten op zich te nemen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

ARBEIDSONGEVALLEN

INHOUDSOPGAVE

TITEL 1 - VERPLICHTE VERZEKERING
- WETTELIJKE WAARBORG (A) 
voorwoord, definities
Art. 1 - voorwerp
Art. 2 - dekkingsgebied
Art. 3 - bezoldigingen voor de 

premieberekening
Art. 4 - tekortkomingen vanwege de 

verzekeringnemer m.b.t. de 
bepalingen inzake veiligheid en 
hygiëne

Art. 5 - verhaalsrecht

TITEL 2 - VERZEKERINGEN VAN
GEMEEN RECHT
voorwerp van de waarborgen
Art. 6 - voorwerp
Art. 7 - extra-legale waarborgen (B)
Art. 8 - aanvullende waarborg (C)
Art. 9 - waarborg van de niet 

onderworpen personen (D)
Art. 10 - gewaarborgd loon (E)
Art. 11 - waarborg van het privé-leven (F)

omvang van de waarborgen - uitsluitingen -
begunstigden
Art. 12 - omvang
Art. 13 - uitsluitingen
Art. 14 - aanduiding van de begunstigden
Art. 15 - bezoldigingen

verbintenissen van de maatschappij
Art. 16 - geval van overlijden
Art. 17 - geval van bestendige invaliditeit
Art. 18 - geval van tijdelijke 

ongeschiktheid
Art. 19 - verplegingskosten
Art. 20 - beperking van de verbintenissen 

van de maatschappij
Art. 21 - betaling van de vergoedingen
Art. 22 - subrogatie

TITEL 3 - AANVULLENDE BEPALINGEN
Art. 23 - bijkomstige werken
Art. 24 - werken voor privé-rekening
Art. 25 - nieuwe exploitatiezetels
Art. 26 - verhaalsrecht

TITEL 4 - GEMEENSCHAPPELIJKE
BEPALINGEN
omschrijving, wijziging en controle van het
verzekerd risico
Art. 27 - omschrijving van het bij de 

sluiting aan het contract 
verzekerde risico

Art. 28 - gevolgen bij schadegeval van het
verzwijgen of onjuist aangeven 
bij de sluiting van het contract

Art. 29 - verzwaring van het risico in de 
loop van het contract 
aangifte door de verzekeringnemer

Art. 30 - gevolgen bij schadegeval van het
verzwijgen of onjuist aangeven 
in de loop van het contract

Art. 31 - vermindering van het risico in 
de loop van het contract

Art. 32 - preventie
Art. 33 - onderzoek van het risico en van 

de omstandigheden van het 
schadegeval

premies - bezoldigingen - tarief
Art. 34 - aard en berekeningswijzen
Art. 35 - betaling van de premie
Art. 36 - wijzigingen van de verzekerings-

voorwaarden en van het tarief

schadegevallen
Art. 37 - schadegevalaangifte
Art. 38 - medische verzorging en andere 

verplichtingen
Art. 39 - sanctie

duur, inwerkingtreding en einde van de
verzekering
Art. 40 - duur en inwerkingtreding van 

de verzekering
Art. 41 - niet-tewerkstelling van personeel
Art. 42 - verandering van 

verzekeringnemer
Art. 43 - beëindiging van het contract
Art. 44 - opzegging van het contract

domiciliëring en klachten
Art. 45

wet van 10-04-1971 inzake
arbeidsongevallen (uittreksels)

VOORWOORD

Er wordt tussen de partijen overeengekomen
dat de verzekeringen gewaarborgd door dit
contract een schadevergoedend karakter
hebben.

DEFINITIES

Voor de toepassing van huidig contract
verstaat men onder: : 

DE MAATSCHAPPIJ
VIVIUM N.V.

DE WET
de wet van 10 april 1971 op de arbeids-
ongevallen, alsook alle uitbreidingen,
wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.

HET ONGEVAL
• in het kader van de wettelijke (A) en 

aanvullende (C) waarborg, het
arbeidsongeval of het ongeval op de
weg naar en van het werk in de zin
van de Wet;

• in het kader van de andere 
waarborgen, de plotse gebeurtenis
waarvan de oorzaak of één van de
oorzaken buiten het organisme van
het slachtoffer ligt en een letsel
veroorzaakt.

Het beroepsongeval
het ongeval dat gebeurt tijdens en door
het feit van de uitoefening van een
activiteit met betrekking tot de
onderneming of het beroep van de
verzekeringnemer, met inbegrip van het
ongeval op de weg naar en van het werk.

Het ongeval van het privé-leven
het ongeval dat buiten de uitoefening
van eender welk beroep en van iedere
bezoldigde bezigheid valt, of recht geeft
op tussenkomst van de Wet.

DE VERZEKERINGNEMER
de natuurlijke- of rechtspersoon die het
verzekeringscontract afsluit.

DE BEGUNSTIGDE
• de persoon in de hoedanigheid van 

werknemer of gelijkgestelde in
dienst van de verzekeringnemer,

• de persoon als dusdanig vermeld in 
de bijzondere voorwaarden.

DE BEZOLDIGING
• de bezoldiging zoals ze in de Wet 

wordt omschreven
of 
• de conventionele bezoldiging 

vermeld in de bijzondere
voorwaarden.

ONBEZOLDIGD LIEFHEBBER
is diegene die, voor zijn sportactiviteit

AV-VDongevallen_2007  11/12/07  4:18 PM  Pagina 2



VIVIUM - ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM DOLPHIN - ARBEIDSONGEVALLEN - DOL/07/01 - 020701 - 2.020N - 10.2007   P. 3

geen geldelijke vergoeding of voordelen
in natura ontvangt. Indien hij dit toch
ontvangt, mag deze niet groter zijn dan
het totaal van de kosten die de
sportbeoefenaar aangaat om zijn
activiteit uit te oefenen met een
maximum van 500 EUR per jaar.  

TITEL 1 - VERPLICHTE
VERZEKERING - WETTELIJKE
WAARBORG (A)

Art. 1 - VOORWERP

A. Bij ongeval dat de begunstigden 
tijdens de duur van het contract

overkomen is, waarborgt de maatschappij
alle door de Wet vastgelegde vergoedingen,
zonder uitzondering noch voorbehoud en
niettegenstaande ieder vervalbeding. De
waarborg strekt zich uit tot het zich
voordoen van alle ongevallen en dit voor alle
activiteiten en alle begunstigden die bij de
verzekeringnemer zijn tewerkgesteld.  

Indien vermeld in de bijzondere
voorwaarden, wordt de dekking echter
beperkt tot de begunstigden die deel
uitmaken van de uitbatingszetel voor
dewelke de verzekeringnemer het contract
heeft onderschreven overeenkomstig artikel
49 alinea 8 van de Wet.

B. De verzekering wordt ten opzichte 
van de verzekeringnemer beperkt tot

de in de bijzondere voorwaarden beschreven
activiteit.

C. De verzekering strekt zich uit tot 
het gebruik van alle

transportmiddelen. Wat het risico
”luchtvaart” betreft, zijn ten opzichte van de
verzekeringnemer alleen de ongevallen
gewaarborgd die het verzekerd personeel
kunnen overkomen, wanneer het als
passagier, gebruik maakt van alle 
luchtvaarttoestellen, geldig toegelaten voor
personenvervoer, voor zover de begunstigde
geen deel uitmaakt van de bemanning of
tijdens de vlucht geen enkele beroepsbezig-
heid of andere activiteit uitoefent met
betrekking tot het toestel of de vlucht.

Art. 2 - DEKKINGSGEBIED

De dekking geldt in de hele wereld voor
zover de Belgische wetgeving op het
ogenblik van het ongeval van toepassing is
of blijft overeenkomstig de internationale
overeenkomsten.

Art. 3 - BEZOLDIGINGEN VOOR DE 
PREMIEBEREKENING

Wanneer de jaarlijkse bezoldigingen hoger
liggen dan het wettelijk plafond van de

basisbezoldiging, worden ze voor de
premieberekening in rekening gebracht tot
beloop van dit plafond.

Art. 4 - TEKORTKOMINGEN VANWEGE 
DE VERZEKERINGNEMER M.B.T.
DE BEPALINGEN INZAKE 
VEILIGHEID EN HYGIËNE

Zijn niet gedekt ten aanzien van de
verzekeringnemer  en verlenen de
maatschappij het verhaalsrecht voorzien in
artikel 5, de arbeidsongevallen die zich
hebben voorgedaan ingevolge de
blootstelling van de begunstigde aan een
gevaar dat voortvloeit uit een ernstig
tekortkoming vanwege de verzekeringnemer
met betrekking tot de wettelijke en
reglementaire bepalingen inzake veiligheid
en hygiëne op het werk, tekortkoming die
vanwege de maatschappij of een bevoegde
ambtenaar het voorwerp uitgemaakt heeft
van een specifieke en vooraf  aangekondigde
betekening.

De waarborg blijft de verzekeringnemer
evenwel verworven, zonder afbreuk te doen
aan artikel 48 van de Wet, indien hij het
bewijs levert dat het ongeval eveneens te
wijten is aan de niet naleving door de
begunstigde van de veiligheidsinstructies die
hem vooraf door de verzekeringnemer
betekend werden, terwijl de nodige
veiligheidsmiddelen tot zijn beschikking
gesteld waren.

Art. 5 - VERHAALSRECHT

Wanneer de maatschappij ten opzichte van
de begunstigden gehouden is, heeft zij,
afgezien van elke andere vordering waarover
zij beschikt, recht op verhaal tegen de
verzekeringnemer  in de mate waarin zij
haar prestaties volgens de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst
of de verzekeringsovereenkomst had kunnen
weigeren of verminderen. 

TITEL 2 - VERZEKERINGEN VAN
GEMEEN RECHT

VOORWERP VAN DE WAARBORGEN

Art. 6 - VOORWERP

Voor zover de waarborgen die in deze titel 2
zijn opgesomd in de bijzondere voorwaarden
werden vermeld, waarborgt de maatschappij
de begunstigden conventionele prestaties bij
een ongeval dat de begunstigden tijdens de
duur van het contract overkomen is. 
Deze conventionele prestaties worden
geregeld door de beschikkingen  van titel 2
en, in voorkomend geval, door deze van de
bijzondere voorwaarden. Tenzij voor de
aanvullende waarborg C, kan de begunstigde
de, door de art. 6 en 7 van de Wet,

ingevoerde vermoedens niet in zijn voordeel
inroepen.

Art. 7 - EXTRA-LEGALE WAARBORGEN (B)

De verzekering strekt zich uit tot elk ongeval
dat een begunstigde is overkomen die de
wettelijke waarborg (A) geniet, wanneer dit
ongeval in de zin van de wet niet als
arbeidsongeval wordt beschouwd, en dit
omdat het ongeval wel gebeurd is tijdens,
maar niet door de uitvoering van het
arbeidscontract.
Deze dekking is alleen verworven indien de
waarborg F werd onderschreven. 

Art. 8 - AANVULLENDE WAARBORG (C)

In geval van arbeidsongeval of ongeval op de
weg van en naar het werk in de zin van de
Wet, strekt de verzekering zich uit tot het
gedeelte van de bezoldiging dat het wettelijk
plafond van het basisloon overschrijdt.
Onder voorbehoud van de beschikkingen
eigen aan de verplegingskosten, is de
berekening van de premie en van de
conventionele prestaties gebaseerd op het
verschil tussen enerzijds de bezoldiging van
de begunstigde beperkt tot de jaarlijkse
maximumbezoldiging die in de bijzondere
voorwaarden is vastgesteld en, anderzijds,
het wettelijk plafond van de basisbezoldiging
waarmee rekening wordt gehouden bij de
verschillende vergoedingen die bij wet zijn
vastgelegd.

Art. 9 - WAARBORG VAN DE NIET 
ONDERWORPEN PERSONEN (D)

De verzekering strekt zich uit tot de
beroepsongevallen die de begunstigden
overkomen die niet aan de wet onderworpen
zijn. Indien er een conventionele
bezoldiging werd aangeduid, zal deze zowel
voor de berekening van de premie als van de
conventionele prestaties dienen.

Art. 10 - GEWAARBORGD LOON (E)

a. Ondanks de prestaties die door de 
andere waarborgen voorzien zijn en

in functie van de vermeldingen in de
bijzondere voorwaarden, verbindt de
maatschappij zich ertoe de verzekeringnemer
de bezoldiging of de aanvullende
bezoldiging terug te storten waarop de
begunstigden aanspraak kunnen maken
krachtens de wet van 3 juli 1978 m.b.t. het
arbeidscontract en krachtens de collectieve
overeenkomsten terzake.
De bijzondere voorwaarden omschrijven de
mogelijkheden die aanleiding geven tot
toepassing van de verzekering.

b. Bij uitbreiding en indien er 
uitdrukkelijke melding van gemaakt
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werd in de bijzondere voorwaarden, neemt
de maatschappij eveneens de patronale
sociale bijdragen ten laste die op het
gewaarborgd loon toepasselijk zijn, vanaf de
eerste frank loon en dit voor de verzekerde
mogelijkheden die in de bijzondere
voorwaarden zijn aangeduid.

Onder patronale sociale bijdragen, dient
men enkel de bijdragen te verstaan die de
verzekeringnemer periodiek aan de sociale
zekerheid dient te storten.

De maatschappij neemt evenwel het deel
van die bijdragen dat een percentage van 
45 % overschrijdt, niet voor haar rekening.

c. De in de bijzondere voorwaarden 
aangeduide premie wordt berekend

op de totaliteit van de niet-geplafonneerde
bezoldigingen. 

Art. 11 - WAARBORG VAN HET PRIVÉ-
LEVEN (F)

Door deze waarborg strekt de verzekering
zich uit tot de ongevallen van het privé-
leven die de begunstigden overkomen en
omvat eveneens de dekking van de
ongevallen waarvan sprake in waarborg B
(art. 7).
De berekening van de premie en van de
conventionle prestaties is gebaseerd op de
bezoldiging van de begunstigde, beperkt tot
de jaarlijkse maximumbezoldiging die in de
bijzondere voorwaarden vastgesteld is of,
indien het om een conventionele
bezoldiging gaat, op basis van deze laatste.

OMVANG VAN DE WAARBORGEN -
UITSLUITINGEN - BEGUNSTIGDEN

Art. 12 - OMVANG

Voor de toepassing van de waarborgen B, D
en F:

a. Worden bij uitbreiding met 
ongevallen gelijkgesteld:

1. gezondheidsaandoeningen die het 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn
van een gewaarborgd ongeval of van een
poging tot redding van in gevaar
verkerende personen of goederen;

2. inhalatie van gassen of dampen en
opslorping of direct contact met giftige,
toxische of bijtende substanties voor
zover de hieruit volgende ziektes voor de
begunstigde niet erkend zijn, als
beroepsziekten;

3. ontwrichtingen, verwringingen, spierver-
rekkingen of -scheuringen veroorzaakt
door een plotse krachtinspanning;

4. onvrijwillige verdrinking;

5. hydrocutie;

6. beten en steken van dieren;

7. fysieke uitputting en ondervoeding 
ingevolge natuurrampen (schipbreuk,
overstroming), daden van piraterij;

8. gevallen van hondsdolheid, miltvuur en 
tetanus.

b. Zijn gedekt: aandoeningen door 
bevriezing, door felle zon of grote

hitte alsook aantasting van de gezondheid
door ultraviolet stralen ten gevolge van een
gedekt ongeval.

c. Volgens de hiernavolgende 
modaliteiten, zijn de ongevallen

gedekt ingevolge sportbeoefening als
onbezoldigd liefhebber.

Wordt zonder bijpremie en tot beloop van
50 % van de verzekerde sommen gedekt de
beoefening, als onbezoldigd liefhebber, van
voetbal.
Bij Tijdelijke Ongeschiktheid is een
wachttijd van 15 dagen verplicht.

De verzekering strekt zich evenwel niet uit
tot:

• de beoefening van alpinisme, bobsleigh, 
boksen, skeleton, rafting, speleologie,
diepzeeduiken met autonoom
ademhalingstoestel en alle luchtsporten; 

• de deelneming, training en voorberei-
dende proeven inbegrepen, aan
paardenwedstrijden en wedrennen,
wielerwedstrijden en wedstrijden voor
motorrijtuigen en andere dan
toeristische rally’s waarvoor geen enkele
tijd- of snelheidsnorm werd opgelegd.

d. De verzekering strekt zich uit tot 
het gebruik, als passagier, van alle

luchtvaarttoestellen, geldig  toegelaten voor
personenvervoer, voor zover de begunstigde
geen deel uitmaakt van de bemanning of
tijdens de vlucht geen enkele beroeps-
bedrijvigheid of andere activiteit uitoefent,
met betrekking tot het toestel of de vlucht.

e. De verzekering strekt zich niet uit 
tot het gebruik, als bestuurder of als

passagier,

• van elke motor van meer dan 125 cc; 

• van elk opgefokt tweewielermotorrijtuig 
dat op het ogenblik van het schadegeval
niet meer conform is met zijn proces-
verbaal van goedkeuring (gelijkvormig-
heidsattest), ongeacht wie de auteur was
van deze wijziging, ongeacht de
oorspronkelijke cilinderinhoud en
vermogen en ongeacht de verkregen

cilinderinhoud en vermogen op de dag
van het ongeval.

f. De verzekering is geldig in de hele 
wereld voor zover de begunstigde in

het personeelregister van de verzekering-
nemer in België ingeschreven is. 

Alle vergoedingen zullen berekend worden
volgens de in België aangegeven lonen,
zonder het overeengekomen plafond te
overschrijden. 

Art. 13 - UITSLUITINGEN

Worden voor de toepassing van alle
waarborgen (B, C, D en F) uit de
verzekering gesloten, de ongevallen:

a. die voortvloeien uit daden die door 
de begunstigde opzettelijk

veroorzaakt of uitgelokt zijn. Anderzijds kan
geen enkele persoon die het ongeval
opzettelijk heeft veroorzaakt of uitgelokt van
het voordeel van de waarborg genieten;

b. die in België gebeurd zijn en 
voortvloeien uit natuurrampen;

c. ingevolge oorlogsfeiten. De 
begunstigde behoudt echter zijn 

recht op de waarborg gedurende 14 dagen
vanaf het begin van de vijandelijkheden
wanneer hij in het buitenland door
dergelijke gebeurtenissen wordt verrast; 

d. toe te schrijven aan allerhande 
militaire of burgerlijke onlusten en

aan de maatregelen die worden getroffen om
ze te bestrijden, tenzij de begunstigde
bewijst dat hij er niet actief heeft aan
deelgenomen;

e. ontstaan bij opzettelijke deelneming
aan voorbereiding of uitvoering van

misdaden of misdrijven;

f. uitsluitend te wijten aan een 
gebrekkige fysieke of psychische

toestand;

g. veroorzaakt door andere ioniserende
stralingen dan de medische 

bestralingen vereist door een gewaarborgd
ongeval;

h. die de begunstigde overkomen na 
het verstrijken van het verzekerings-

jaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt
heeft;

i. ingevolge sportbeoefening die niet 
als onbezoldigd liefhebber gebeurt;

j. de arbeidsongevallen die zich 
hebben voorgedaan ingevolge de

blootstelling van de begunstigde aan een
gevaar dat voortvloeit uit een ernstige
tekortkoming vanwege de verzekeringnemer
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met betrekking tot de wettelijke en
reglementaire bepalingen inzake veiligheid
en hygiëne op het werk, tekortkoming die
vanwege de maatschappij of een bevoegde
ambtenaar het voorwerp uitgemaakt heeft
van een specifieke en vooraf aangekondigde
betekening.

Zijn ook van de verzekering uitgesloten, de
ongevallen veroorzaakt door een van de
volgende gevallen van grove schuld vanwege
de begunstigde:

• ongevallen te wijten aan dronkenschap 
of aan een andere gelijkaardige toestand
door het gebruik van andere producten
dan alcoholische dranken; wordt met
dronkenschap, in de zin van deze
bepaling gelijkgesteld de alcoholintoxi-
catie van 1,5 gram of meer per liter
bloed;

• ongevallen overkomen bij deelneming 
aan geweldpleging op personen of bij
het kwaadwillig beschadigen of
ontvreemden van goederen;

• ongevallen overkomen tijdens de 
vrijwillige blootstelling aan een
uitzonderlijk en overbodig gevaar.
Dit is o.m. zo wanneer de begunstigde
de veiligheidsinstructies niet naleeft die
de verzekeringnemer hem vooraf
schriftelijk betekend heeft, terwijl de
nodige veiligheidsmaatregelen tot zijn
beschikking waren gesteld.

Art. 14 - AANDUIDING VAN DE 
BEGUNSTIGDEN

De verzekering kan afgesloten worden :

a. met nominatieve aanduiding van de 
begunstigden. De begunstigden die
degenen die reeds verzekerd zijn
vervangen of aanvullen, genieten de
verzekering zodra de maatschappij haar
toestemming notificeert;

b. zonder nominatieve aanduiding van de 
begunstigden, wanneer zij ofwel een
bepaalde groep vormen ofwel het geheel
of een deel van het personeel in dienst
van de verzekeringnemer vertegenwoor-
digen, met uitsluiting echter van de
personen die ouder dan 65 jaar zijn op
het ogenblik van de afsluiting van het
contract of wanneer zij later tot de
verzekerde collectiviteit toetreden. 
Behalve indien er in een speciale
clausule zou worden van afgeweken,
eindigt de verzekering voor elke
begunstigde vanaf het ogenblik dat hij
geen deel meer uitmaakt van de
collectiviteit.

De verzekeringnemer verbindt er zich
toe een register bij te houden waarin hij
alle begunstigden inschrijft.

De maatschappij heeft het recht elke

verplichting af te wijzen wanneer het
slachtoffer niet op regelmatige wijze,
vanaf zijn toetreding tot de collectiviteit,
ingeschreven werd. 

Art. 15 - BEZOLDIGINGEN

In geval het niet om een conventionele
bezoldiging gaat, wordt de bezoldiging van
het slachtoffer die als basis dient voor de
berekening van de verzekerde sommen,
vastgesteld op basis van de twaalf maanden
die het ongeval voorafgaan, voor zover deze
bezoldiging betrekking heeft op dezelfde
functie en dezelfde arbeidsvoorwaarden.
Voor de toepassing van de waarborgen B, D
en F en wanneer de referentieperiode
waarover men beschikt uit hoofde van de
hiervoor vermelde criteria kleiner is dan 12
maanden, zal de basisbezoldiging gelijk zijn
aan de referentieperiode, verhoogd met het
overeenkomstig  prorata om zo de twaalf
maanden te vervolledigen.

VERBINTENISSEN VAN DE
MAATSCHAPPIJ

Onder voorbehoud van de hierna volgende
beschikkingen, worden de conventionele
prestaties berekend zoals de vergoedingen
die voorzien zijn in de wet die in voege is bij
het afsluiten van het contract op basis van
de bezoldigingen of gedeelte van
bezoldigingen volgens en in functie van de
gedekte waarborgen. In voorkomend geval,
op basis van vaste kapitalen. Zijn echter
nooit van toepassing, de artikelen 10, 11,
20bis, 23bis, 33 en 42 van de Wet.

Art. 16 - GEVAL VAN OVERLIJDEN

a. Indien de begunstigde overlijdt aan 
de uitsluitende gevolgen van een

gedekt ongeval, betaalt de maatschappij de
verschuldigde bedragen aan de recht-
hebbenden. 

In het kader van de waarborg (C), zijn de
rechthebbenden dezelfden als deze van de
wettelijke waarborg.

In het kader van de overige waarborgen (B,
D en F) zijn,

• wanneer de conventionele prestaties 
berekend worden zoals de vergoedingen
die door de Wet voorzien zijn, de
rechthebbenden degene die
rechthebbende zijn in het kader van de
wettelijke waarborg;

• in de andere gevallen zijn de recht-
hebbenden de echtgenoot die noch uit
de echt, noch van tafel en bed is
gescheiden en de kinderen van de
begunstigde (deze vergoeding wordt per
gelijke helft verdeeld tussen de

overlevenden van beide categorieën); bij
ontstentenis, aan de vader en/of moeder
en de kleinkinderen (deze vergoeding
wordt per gelijke helft verdeeld tussen
de overlevenden van beide categorieën),
met uitsluiting van ieder ander persoon,
verstaan zijnde dat noch de Staat, noch
de bevoorrechte of gewone schuldeisers
(fiscus inbegrepen) op de vergoedingen
aanspraak kunnen maken.
Wordt gelijkgesteld met een echtgenoot
die noch uit de echt, noch van tafel en
bed gescheiden is, iemand die op het 
ogenblik van het ongeval:
- ofwel wettelijk samenwoonde in de 

zin van de artikels 1475 en volgende
van het burgerlijk wetboek;  

- ofwel bewees dat hij/zij meer dan 
drie jaar met de begunstigde heeft
samengeleefd.

b. Indien de conventionele prestaties 
berekend worden zoals de

vergoedingen in de Wet, omvatten de
verschuldigde prestaties het kapitaal dat de
verschuldigde rente vertegenwoordigt,
berekend volgens het barema F.I dat door de
wet voorzien is voor de berekening van de
kapitalen die aan de slachtoffers en de
rechthebbenden betaalbaar zijn of volgens
het barema F voor de wezen; zoniet zijn de
verschuldigde prestaties het verzekerd
kapitaal.

Bij ontstentenis van een rechthebbende in
de zin van deze algemene voorwaarden,
beperkt de maatschappij haar tussenkomst
tot de terugbetaling van de begrafeniskosten
aan de persoon die deze ten laste heeft ge-
nomen en dit tot een bedrag van 2.500 EUR.

c. In het kader van de waarborgen B, 
D en F en indien het overlijden in

het buitenland plaatsvindt, betaalt de
maatschappij, tot een bedrag van 2.500
EUR, de repratiëringskosten van het
lichaam.

d. Indien de waarborg overlijden in het
contract voorzien is, zal ieder kind

van de begunstigde dat aldus ingevolge een
ongeval van het privé-leven wees geworden
is (waarborg F) een maandelijkse
bijkomende toelage ontvangen van 200 EUR
indien de waarborg overlijden in het
contract is voorzien. Die bijkomende toelage
wordt op 300 EUR per maand gebracht
indien de niet uit de echt, noch van tafel en
bed gescheiden echtgenoot van de
begunstigde ingevolge hetzelfde ongeval
overlijdt.
Het recht op deze toelage eindigt tegelijk
met dat op de wettelijke gezinsuitkeringen
en in ieder geval ten laatste wanneer het
kind de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft.
Dat recht houdt eveneens op wanneer de
overlevende echtgenoot hertrouwt. 
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e. Bij een gedekt ongeval vergoedt de 
Maatschappij de kosten voor

psychologische hulpverlening aan de
echtgenoot, de samenwonende en/ of zijn
kinderen die bij hem inwonen.

De uitkering van de Maatschappij is slechts
verworven voor zover de hulpverlening
binnen de zes maanden die op het ongeval
volgen van start is gegaan. De uitkering
bedraagt 1.000 EUR per schadegeval en
wordt toegekend op grond van de
bewijsstukken.    

Art. 17 - GEVAL VAN BLIJVENDE 
INVALIDITEIT OF 
ONGESCHIKTHEID

a. In geval van beroepsongeval 
(waarborgen B, C of  D), is de

invaliditeitsgraad gelijk aan de ongeschikt-
heidsgraad vastgesteld overeenkomstig de
Wet. Indien de blijvende invaliditeitsgraad
lager is dan deze van het Belgisch Officieel
Barema der Invaliditeiten op de dag van de
consolidatie, dan wordt met deze laatste
rekening gehouden voor de berekening van
de vergoedingen.

Bij ongeval van het privé-leven (waarborg
F), wordt de invaliditeitsgraad vastgesteld
overeenkomstig het Belgisch Officieel
Barema der Invaliditeiten dat van toepassing
is op het ogenblik van de consolidatie.
Als deze invaliditeitsgraad 67% of meer
bereikt, wordt hij voor de berekening van de
vergoedingen op 100% gebracht.

b. Indien het ongeval een erkende 
definitieve invaliditeit voor gevolg

heeft, betaalt de maatschappij:

• indien de conventionele prestaties 
worden berekend zoals de vergoedingen
in Wet: het kapitaal dat de
verschuldigde rente vertegenwoordigt,
berekend volgens het barema F1, dat
door de wet voorzien voor de
berekening van de kapitalen betaalbaar
aan de slachtoffers;

In het kader van de waarborg (C) en tot
aan het einde van de herzieningstermijn
van drie jaar bij wet voorzien, betaalt de
maatschappij, op het desbetreffende
gedeelte van het loon, een jaarlijkse niet-
geïndexeerde vergoeding van 100 %
naar rato van de invaliditeitsgraad;

• zoniet, een kapitaal berekend op de 
verzekerde som naar rato van de
invaliditeitsgraad.    

c. Er zal nooit rekening gehouden 
worden met een invaliditeitsgraad

boven 100 %. Geen enkele vergoeding is
verschuldigd voor de hulp van een derde
persoon. Letsels aan reeds gebrekkelijke of
functioneel buiten werking zijnde ledematen

of organen worden slechts vergoed voor het
verschil tussen de toestand voor en na het
ongeval. De schatting van de letsels van een
lid of een orgaan mag niet verhoogd worden
door de reeds bestaande gebrekkige toestand
van een ander lid of orgaan.

d. In geval een ongeval door de 
maatschappij wordt afgesloten

zonder erkenning van een blijvende
invaliditeit, beschikt de begunstigde over een
termijn van drie jaar om zich tegen deze
beslissing te verzetten. Behalve bij
uitdrukkelijk andersluidend bericht, zal
ieder dossier waar de maatschappij zijn
verplichting inzake de vergoeding van de
tijdelijke ongeschiktheid en de terugstorting
van de verplegingskosten is nagekomen, als
beëindigd worden beschouwd.

e. De vergoedingen voor overlijden en 
blijvende invaliditeit kunnen 

nooit worden gecumuleerd.

f. In geval van ongeval van het privé-
leven (waarborg F):

• indien de blijvende invaliditeit aan de 
oorsprong ligt van de beëindiging van
de arbeidsovereenkomst van de
begunstigde, komt de maatschappij tot
beloop van 2.500 EUR tussenbeide in
de kosten van een outplacementdienst;

• indien een lichaamslid door het ongeval 
geraakt wordt, ongeacht of de
begunstigde rechtshandig of linkshandig
is, verbindt de maatschappij zich ertoe
de meest gunstige invaliditeitsgraad toe
te passen die door het OBBI erkend
wordt.

Art. 18 - GEVAL VAN TIJDELIJKE 
ONGESCHIKTHEID

a. In het kader van de waarborgen B, 
D en F, betaalt de maatschappij

tijdens de duur van de geneeskundige
behandeling en binnen de overeengekomen
perken, maar ten laatste tot aan de
consolidatie van de letsels of in voorkomend
geval, in het kader van de aanvullende
waarborg (C),  tot op het einde van de
herzieningstermijn, de verzekerde dagelijkse
vergoeding, zon- en feestdagen inbegrepen.
De dag van het ongeval geeft nooit recht op
vergoeding.

Indien het verplicht stelsel van de sociale
zekerheid echter een vergoeding voorziet ten
gunste van de begunstigde, zal de
tussenkomst van de maatschappij beperkt
blijven tot het verschil tussen het hierboven
vermelde bedrag en het bedrag voorzien in
dit verplicht stelsel, zelfs indien, ingevolge
een aan de begunstigde toe te schrijven feit,
dit laatste bedrag hem niet effectief werd
gestort.

De overeengekomen dagelijkse vergoeding
wordt vastgesteld naar rato van de
vermindering van het arbeidsvermogen van
de begunstigde in zijn beroeps- of 
huishoudactiviteiten.

b. De begunstigde dient zelf het bewijs
te leveren van zijn volledige 

ongeschiktheid door middel van medische
attesten en van zijn gedeeltelijke
ongeschiktheid door een dagelijkse periode
van inactiviteit, professioneel of
huishoudelijk, om objectieve medische
redenen.

c. Indien de verzekerde dagelijkse 
vergoeding op basis van het geheel

of een deel van de gemiddelde dagelijkse
bezoldiging van het slachtoffer wordt
berekend, bekomt men dit gemiddelde door
de jaarlijkse bezoldiging die in aanmerking
komt te delen door 365 in functie van de
verzekerde waarborg.

d. De betaling van de vergoeding voor 
tijdelijke ongeschiktheid geschiedt

onverminderd deze verschuldigd voor de
gevallen van overlijden of blijvende
invaliditeit, maar mag nooit worden
samengevoegd met de betaling van deze
vergoedingen.

e. In geval van ongeval van het privé-
leven (waarborg F) neemt de

maatschappij, als de duur van de volledige
tijdelijke ongeschiktheid zeven dagen of
meer bedraagt en als de raadgevend genees-
heer van de maatschappij oordeelt dat de
begunstigde over een gezins- of huishoude-
lijke hulp moet kunnen beschikken, op
vertoon van de bewijsstukken en tot beloop
van maximum 2000 EUR per schadegeval,
de kosten van die gezins- of huishoudelijke
hulp voor haar rekening.

Art. 19 - VERPLEGINGSKOSTEN

a. Tot aan de consolidatie (of, in het 
kader van de aanvullende waarborg

(C), tot aan het einde van de
herzieningstermijn), neemt de maatschappij
de verplegingskosten ten laste die door het
ongeval werden veroorzaakt.

Onder verplegingskosten door het ongeval
veroorzaakt verstaat men, voor alle
waarborgen (B, C, D en F):

• de medisch noodzakelijke verplegings-
kosten, gepresteerd of voorgeschreven
door een geneesheer die wettelijk erkend
is om de geneeskunde te mogen
beoefenen, alsook de
hospitalisatiekosten. 

Behalve indien een bedrag in de
bijzondere voorwaarden werd voorzien,
is de tussenkomst van de maatschappij
alleen verworven voor de handelingen of
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prestaties die voorkomen in de
nomenclatuur van de Belgische ziekte-
en invaliditeitswetgeving en tot beloop
van eenmaal dit barema;

voor de waarborgen B, D en F):

• de kosten voor een eerste prothese of 
eerste orthopedisch toestel. Onder
prothesetoestel verstaat men uitsluitend
datgene dat een gedeelte van het
lichaam vervangt dat onwerkzaam is
geworden, met uitsluiting van elk ander
materieel;

• kosten aan reeds bestaande protheses, 
maar uitsluitend indien deze gelijktijdig
samengaan met lichamelijke letsels;

• de transportkosten gedaan om medische 
redenen of gedragen tengevolge van een
convocatie bij de raadgever-geneesheer
van de maatschappij. Bij gebruik van
een privé-voertuig en inzover de
afgelegde afstand 5 km overschrijdt,
zullen deze kosten forfaitair worden
vastgesteld op basis van het tarief dat in 
de wet voorkomt.

Indien gebruik gemaakt wordt van een
openbaar vervoermiddel, worden de
werkelijke kosten terugbetaald;

• zonder 2.500 EUR te mogen 
overschrijden, de verantwoorde
opzoekings- en reddingskosten teneinde
het leven van de verzekerde veilig te
stellen;

• zonder 4.000 EUR te mogen 
overschrijden, de repatriëringskosten in
het geval de verzekerde in de
onmogelijkheid verkeert om onder zijn
normale reisvoorwaarden naar huis terug
te keren.
Een medisch getuigschrift ter
rechtvaardiging is vereist, met
vermelding van het noodzakelijk geachte
transportmiddel. 

b. Wanneer de begunstigde in de
loop van zijn privé-leven (in de zin

van de waarborg F) slachtoffer is van fysieke
agressie, van een hold-up, een car-jacking,
een home-jacking, een aanslag, een
vandalenstreek of een kwaadwillige daad,
waarborgt de maatschappij de kosten voor
psychologische hulp tot beloop van
maximum 1.000 EUR per persoon. Dat
bedrag wordt toegekend bovenop de
bedragen die toegekend worden voor
behandelingskosten.

Het is aan de begunstigde om te bewijzen
dat de hoger genoemde gebeurtenis zich
heeft voorgedaan. 

c. Behalve in het kader van de 
aanvullende waarborg (C), komt de

maatschappij in ieder geval slechts

tussenbeide voor het verschil tussen de
werkelijk betaalde kosten en de prestaties die
normaliter ten laste van een Belgisch of
buitenlands stelsel van Sociale zekerheid, van
een verzekeraar of van het Fonds voor
Arbeidsongevallen ten laste zouden vallen.

Art. 20 - BEPERKING VAN DE 
VERBINTENISSEN VAN DE 
MAATSCHAPPIJ

Indien gebrekkigheden, ziekten, oorzaken of
omstandigheden onafhankelijk van het
ongeval zelf, de gevolgen van het ongeval
verergeren, mag de vergoeding niet hoger
zijn dan deze die zou verschuldigd geweest
zijn indien het ongeval een gezond
organisme had geraakt. Deze beperking
geldt evenwel niet voor de verzekering van
de verplegingskosten.

Art. 21 - BETALING VAN DE 
VERGOEDINGEN

Alle vergoedingen zijn betaalbaar binnen een
termijn van 15 dagen na vaststelling van
hun bedrag en na wettiging van de
begunstigde, mits ondertekening ter finale
afrekening van het kwijtingsformulier van de
maatschappij.

Art. 22 - SUBROGATIE

Door het enkel bestaan van het contract en
ten belope van de door de maatschappij
uitgekeerde bedragen, treedt de
maatschappij in de rechten en
rechtsvorderingen van de verzekerden tegen
de aansprakelijke derden.

De maatschappij heeft geen verhaal op de
bloedverwanten in de rechte opgaande of
neerdalende lijn, de echtgenoot en de
aanverwanten in de rechte lijn van de
verzekerde, noch op de bij hem inwonende
personen, zijn gasten en zijn huispersoneel,
behoudens kwaad opzet.
De maatschappij kan evenwel verhaal
uitoefenen op deze personen, voor zover
hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door
een verzekeringsovereenkomst is gedekt.

TITEL 3 - AANVULLENDE
BEPALINGEN

De hierna volgende bepalingen hebben
zowel betrekking op de wettelijke waarborg
(titel 1) als op de verzekeringen van gemeen
recht  (titel 2), tenzij bij ongeval van het
privé-leven (waarborg F).

Ze zijn van automatisch aan elke
verzekeringnemer verworven, behalve in het
kader van een contract “Huispersoneel”
(personeel dat in de privé-dienst van de
verzekeringnemer tewerkgesteld is) of van

een contract “Landbouwonderneming”.

Art. 23 - BIJKOMSTIGE WERKEN

De verzekering breidt zich uit tot alle
hoofdzakelijke en bijkomstige werken in
verband met de activiteit van de
verzekeringnemer en inzonderheid :

1. reinigings-, onderhouds-, en 
herstellingswerken van het materieel,

de inrichtingen en de gebouwen, met
uitsluiting van de afbraakwerken en van het
optrekken van nieuwe constructies;

2. plaatsing en afbraak van het 
materieel;

3. functionering van mess, kantines en 
refters;

4. deelneming van de verzekering-
nemer aan jaarbeurzen, markten

en/of tentoonstellingen, bijkomstige,
voorbereidende en eruit voortvloeiende
werken inbegrepen;

5. activiteiten ter voorkoming van 
schadegevallen alsmede reddings-,

blussings-, opruimings-, inrichtings- en
andere werken ingevolge brand, ontploffing,
overstroming, storm en andere gelijkaardige
gebeurtenissen.

Art. 24 - WERKEN VOOR PRIVÉ-
REKENING

De begunstigden kunnen met divers werk
gelast worden zoals tuin-, reinigings-,
onderhouds-, licht herstellingswerk,
verfraaiings- en/of uitbreidingswerken van
goederen voor privé-rekening van de
verzekeringnemer of van zijn beheerders.

De maatschappij stemt erin toe de
ongevallen die uit die werken voortvloeien
in de waarborg van het contract op te
nemen en dit zonder verhoging van de
premievoorwaarden, met dien verstande dat
de verzekeringnemer zich ertoe verbindt de
bezoldigingen die voor die werken aan de
begunstigden worden uitgekeerd op de
bezoldigingsaangifte te vermelden.

Art. 25 - NIEUWE EXPLOITATIEZETELS

De waarborg van de verzekering wordt
automatisch verleend aan de begunstigden
die in de nieuwe exploitatiezetels van de
verzekeringnemer in België  tewerkgesteld
zijn, voor zover de erin uitgeoefende
activiteit identiek of gelijkaardig is aan deze
die in de bijzondere voorwaarden aangeduid
werd. 
De verzekeringnemer verbindt zich ertoe het
bestaan van dergelijke toestand ten laatste in
de jaarlijkse bezoldigingsaangifte aan de
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maatschappij aan te geven.

Art. 26 - VERHAALSRECHT 

Zonder afbreuk te doen aan de toepassing
van artikel 22 verzaakt de maatschappij aan
alle verhaal tegen:

1. de verzekeringnemer en zijn beheerders 
die aansprakelijk zijn voor de ongevallen
die aan de begunstigden veroorzaakt
worden tijdens de uitvoering van werken
die voor hun privé-rekening gebeuren.   
De maatschappij kan evenwel verhaal
uitoefenen tegen deze personen, voor
zover hun aansprakelijkheid
daadwerkelijk door een
verzekeringscontract gedekt is;

2. de openbare instellingen of instellingen 
van openbaar nut zoals de openbare
vervoermaatschappijen, de leveranciers
van elektrische stroom, gas, water, de
haven- of zeevaartdiensten, de inrichter
van jaarbeurzen, markten,
tentoonstellingen in de mate dat de
verzekeringnemer  er krachtens
overeenkomsten toe gebracht werd of
zou worden zelf aan dat verhaal te
verzaken;

3. de natuurlijke of rechtspersonen voor 
wiens rekening of  met wie de
verzekeringnemer werken zou kunnen
uitvoeren, in de mate dat hij er
ingevolge overeenkomsten zelf toe
gebracht werd of zou worden, dergelijke
verzaking aan verhaal toe te staan.

TITEL 4 - GEMEENSCHAPPELIJKE
BEPALINGEN

OMSCHRIJVING, WIJZIGING EN
CONTROLE VAN HET VERZEKERDE
RISICO

Art. 27 - OMSCHRIJVING VAN HET BIJ 
DE SLUITING VAN HET 
CONTRACT VERZEKERDE 
RISICO

1. De verzekeringnemer is verplicht bij het 
sluiten van het contract alle hem
bekende omstandigheden nauwkeurig
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 maatschappij niet wordt
geantwoord, vragen die in het
verzekeringsvoorstel voorkomen
bijvoorbeeld, en  indien de maatschappij
het contract toch heeft gesloten, kan ze
zich, behalve in geval van bedrog, later
niet meer op dat verzuim beroepen.

Ten aanzien van de verzekeringnemer in
het kader van de wettelijke waarborg
(titel 1) en ten aanzien van de
begunstigde in het kader van de
verzekeringen van gemeen recht (titel 2)
is de verzekering dus beperkt tot de
activiteit die in het contract of in zijn
bijvoegsels op grond van de aangehaalde
aangifte beschreven is.  

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 verzekeringsovereenkomst
nietig. De premies die vervallen zijn tot
op het ogenblik dat de maatschappij
kennis gekregen heeft van het opzettelijk
verzwijgen of het opzettelijk onjuist
meedelen van de gegevens, komen haar
toe.

3. Wanneer het verzwijgen of het onjuist 
meedelen van gegevens niet opzettelijk
geschiedt, stelt de maatschappij, binnen
een termijn van een maand, te rekenen
van de dag waarop zij van het
verzwijgen of van het onjuist meedelen
van gegevens kennis heeft gekregen,
voor om het contract te wijzigen met
uitwerking op de dag waarop ze kennis
heeft gekregen van het verzwijgen of van
het onjuist meedelen. Indien het
voorstel tot wijziging van het contract
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 het contract
binnen de vijftien dagen opzeggen.

Indien de maatschappij evenwel het
bewijs levert dat ze het risico nooit zou
hebben verzekerd, kan ze het contract
opzeggen binnen de termijn van een
maand te rekenen vanaf de dag waarop
ze van de verzwijging of onjuistheden
waarvan sprake kennis heeft gekregen.  

4. Als de maatschappij niet volgens de 
hoger aangehaalde termijnen en vormen
heeft gereageerd, kan ze zich achteraf
niet meer op de verzwijgingen of
onjuistheden waarvan sprake beroepen.

5. Wanneer in de loop van de verzekering 
een omstandigheid bekend wordt die
beide partijen op het ogenblik van het
sluiten van de overeenkomst onbekend
was, worden de artikels 27, 28 of artikel
29 van deze voorwaarden toegepast,
naargelang die omstandigheid een
vermindering of een verzwaring van het
verzekerde risico vormt.

Art. 28 - GEVOLGEN BIJ SCHADEGEVAL 
VAN HET VERZWIJGEN OF 
ONJUIST AANGEVEN BIJ DE 
SLUITING VAN HET CONTRACT

1. Indien het verzwijgen of het onjuist 
meedelen van gegevens niet aan de
verzekeringnemer kan verweten worden
en indien er zich een schadegeval voor-
doet voordat de wijziging of de
opzegging van het contract van kracht is
geworden, is de maatschappij tot de
overeengekomen prestatie gehouden.

2. Indien het verzwijgen of het onjuist 
meedelen van gegevens aan de
verzekeringnemer kan verweten worden
en indien een schadegeval zich voordoet
voordat de wijziging of de opzegging
van het contract van kracht is geworden
beschikt de maatschappij:  

• in het kader van de wettelijke 
waarborg (titel 1), tegen de
verzekeringnemer over een vordering
tot terugbetaling van haar prestaties
ten voordele van de begunstigde op
basis van de verhouding tussen de
betaalde premie en de premie die de
verzekeringnemer zou hebben
moeten betalen indien hij het risico
naar behoren had aangegeven;

• in het kader van de verzekeringen 
van gemeen recht (titel 2) is de
maatschappij slechts tot een
prestatie  aan de begunstigde
gehouden op basis van de
verhouding tussen de betaalde
premie en de premie die de
verzekeringnemer zou hebben
moeten betalen indien hij het risico
naar behoren had aangegeven.

Indien de maatschappij bij een
schadegeval echter het bewijs levert dat
zij het risico, waarvan de ware aard door
dat schadegeval aan het licht komt, in
geen geval  zou hebben verzekerd,
beschikt zij:

• in het kader van de wettelijke 
waarborg (titel 1) over de vordering
tot terugbetaling tot beloop van het
geheel van haar prestaties ten
voordele van de begunstigde, onder
aftrek van alle betaalde premies;

• in het kader van de verzekeringen 
van gemeen recht (titel 2) wordt
haar prestatie beperkt tot het
terugbetalen van alle betaalde
premies. 
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Art. 29 - VERZWARING VAN HET RISICO 
IN DE LOOP VAN HET 
CONTRACT – AANGIFTE DOOR 
DE VERZEKERINGNEMER

1. In de loop van het contract heeft de 
verzekeringnemer de verplichting onder
de hoger in artikel 27 vermelde
voorwaarden de nieuwe omstandigheden
of de wijzigingen van de omstandig-
heden aan te geven, die van aard zijn
om een aanmerkelijke en blijvende
verzwaring van het risico dat het
verzekerde voorval zich voordoet te
bewerkstelligen.  

Zijn o.m. elementen die het risico
verzwaren :
• iedere nieuwe activiteit of wijziging 

van activiteit uit hoofde van de
verzekeringnemer of van de
begunstigden;

• iedere blootstelling aan een oorlogs- 
of een terreurrisico wanneer een
begunstigde zich in opdracht in het
buitenland bevindt;

• iedere  wijziging in het statuut van 
onderworpenheid van de
begunstigden aan de sociale
zekerheid; 

• ieder gebruik van kernenergie, van 
radioactieve stoffen en
radioisotopen;

• het besturen van een luchtvaart-
toestel en meer algemeen elk
gebruik ervan in een andere
hoedanigheid dan als passagier van
een luchtvaarttoestel  dat geldig is
toegelaten voor personenvervoer,
alsook de uitoefening, tijdens de
vlucht, van elke beroepsbedrijvig-
heid  of andere activiteit met betrek-
king tot het toestel of de vlucht;

• voor de verzekeringen van gemeen 
recht (titel 2), de gevallen van
blindheid, doofheid, verlamming,
epilepsie, krankzinnigheid, apoplexie
of alcoholisme van een begunstigde.  

2. Wanneer het risico op een ongeval zo 
verzwaard is dat de verzekeraar, indien
die verzwaring bij het sluiten van het
contract had bestaan, op ander
voorwaarden zou hebben verzekerd,
moet hij binnen een termijn van een
maand, te rekenen vanaf de dag waarop
hij van de verzwaring kennis heeft
gekregen, de wijziging van het contract
voorstellen met terugwerkende kracht
tot de dag van de verzwaring. Indien het
voorstel tot wijziging van het
verzekeringscontract wordt geweigerd
door de verzekeringnemer 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 het
contract binnen de vijftien dagen
opzeggen.

Indien de maatschappij echter het
bewijs levert dat zij het verzwaarde risico
in geen geval zou hebben verzekerd, kan
zij het contract opzeggen binnen een
termijn van een maand te rekenen vanaf
de dag dat zij kennis genomen heeft van
de verzwaring van het risico.   

3. Als de maatschappij niet volgens de 
hoger aangehaalde termijnen en vormen
heeft gereageerd, kan ze zich achteraf
niet meer op de verzwaring van het
risico beroepen. 

Art. 30 - GEVOLGEN BIJ SCHADEGEVAL 
VAN HET VERZWIJGEN OF 
ONJUIST AANGEVEN IN DE 
LOOP VAN HET CONTRACT

1. Indien zich een schadegeval voordoet 
voordat de wijziging  van het contract of
de opzegging van kracht is geworden, en
indien de verzekeringnemer zijn
verplichting tot aangifte vervuld heeft, is
de maatschappij tot de overeengekomen
prestatie gehouden.

2. Indien zich een schadegeval voordoet en 
de verzekeringnemer zijn verplichting
tot aangifte niet is nagekomen:

a. is de maatschappij ertoe gehouden 
de overeengekomen prestatie te
leveren wanneer het ontbreken  van
de kennisgeving niet aan de
verzekeringnemer kan worden
verweten; 

b. wanneer het ontbreken van de 
kennisgeving aan de verzekering-
nemer kan worden verweten,
beschikt de maatschappij:

• in het kader van de wettelijke 
waarborg (titel 1), tegen deze
laatste over een vordering tot
terugbetaling van haar prestaties
ten voordele van de begunstigde
volgens naar rato van de
betaalde premie en de premie
die hij had moeten betalen
indien er met de verzwaring
rekening was gehouden geweest;

• in het kader van de 
verzekeringen van gemeen recht
(titel 2) moet zij haar prestatie
ten voordele van de begunstigde
slechts leveren naar rato van de
betaalde premie en de premie
die de verzekeringnemer had
moeten betalen indien met de
verzwaring rekening was
gehouden geweest. 

Indien de maatschappij echter het
bewijs levert dat zij het verzwaarde
risico in geen geval zou hebben
verzekerd, beschikt zij:

• in het kader van de wettelijke 
waarborg (titel 1), tegen de
verzekeringnemer over deze
vordering tot terugbetaling tot
beloop van het geheel van haar
prestaties ten gunste van de
begunstigde, onder aftrek van
alle betaalde premies;

• in het kader van de 
verzekeringen van gemeen recht
(titel 2) wordt haar prestatie
beperkt tot het terugbetalen van
alle betaalde premies;

c. indien de verzekeringnemer met 
bedrieglijk opzet gehandeld heeft,
kan de maatschappij:  

• in het kader van de wettelijke 
waarborg (titel 1) tegen deze
laatste over een vordering tot
terugbetaling van het geheel van
haar prestaties ten voordele van
de begunstigde;

• in het kader van de 
verzekeringen van gemeen recht
(titel 2) haar waarborg weigeren.

De premies die vervallen zijn tot op
het ogenblik waarop de maat-
schappij kennis heeft gekregen van
het bedrog komen haar toe als
schadevergoeding.

Art. 31 - VERMINDERING VAN HET 
RISICO IN DE LOOP VAN HET 
CONTRACT

Wanneer in de loop van het contract het
risico dat het verzekerde voorval zich zou
voordoen, aanzienlijk en blijvend vermindert
en wel zo dat de maatschappij, indien die
vermindering bij het sluiten van het contract
had bestaan, op andere voorwaarden zou
hebben verzekerd, kent zij een
overeenkomstige vermindering van de
premie toe vanaf de dag waarop zij van de
vermindering van het risico kennis heeft
gekregen. 
Indien de contractanten het over de nieuwe
premie niet eens worden binnen een maand
te rekenen vanaf de aanvraag tot
vermindering vanwege de verzekeringnemer,
kan deze laatste het contract opzeggen. 

Art. 32 - PREVENTIE

1. De verzekeringnemer zal alle nuttige 
maatregelen treffen of laten treffen om
een schadegeval te voorkomen.

Zonder afbreuk te doen aan de
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schikkingen voorzien in de artikels 4 en
13, behoudt de maatschappij zich het
recht voor het contract op te zeggen
volgens de modaliteiten die voorzien
zijn in artikel 44.3, indien de
verzekeringnemer weigert de
maatregelen ter preventie van de
schadegevallen te treffen die zij nodig
geacht heeft.

2. De verzekerde moet redelijkerwijze alle 
maatregelen treffen om de gevolgen van
het schadegeval te voorkomen of te
verminderen.
Indien de verzekerde één van de hoger
voorzien verplichtingen niet nakomt en
er nadeel voor de maatschappij uit
voortvloeit:  

• beschikt zij in het kader van de 
wettelijke waarborg (titel 1) tegen de
verzekeringnemer over een vordering
tot terugbetaling van haar prestaties
ten voordele van de begunstigde tot
beloop van het nadeel dat zij
geleden heeft;

• heeft zij in het kader van de 
verzekeringen van gemeen recht
(titel 2) het recht om aanspraak te
maken op een vermindering van
haar prestatie tot beloop van het
geleden nadeel. 

Indien de verzekeringnemer met
bedrieglijk opzet zijn verplichtingen niet
is nagekomen, beschikt de maatschappij:

• in het kader van de wettelijke 
waarborg (titel 1) tegen de
verzekeringnemer over een vordering
tot terugbetaling van haar prestaties
ten aanzien van de begunstigde tot
beloop van het geheel van deze
prestaties;

• in het kader van de verzekeringen 
van gemeen recht (titel 2), kan zij
haar waarborg weigeren.

Art. 33 - ONDERZOEK VAN HET RISICO 
EN VAN DE OMSTANDIG-
HEDEN VAN HET SCHADE-
GEVAL

De maatschappij behoudt zich het recht
voor het verzekerde risico, de genomen
preventiemaatregelen en de gedane
verklaringen of de verklaringen ingevolge
een schadegeval te onderzoeken en dit zelfs
na het einde van het contract. De
verzekeringnemer zal dus aan de
afgevaardigden van de maatschappij
toelating verlenen om zijn onderneming te
bezoeken, zal hen alle documenten ter
beschikking stellen die nuttig zijn voor hun
controles en hen toelaten de personeelsleden
te ondervragen. De afgevaardigden van de
maatschappij verbinden zich ertoe de aldus

bekomen informatie enkel in het kader van
dit contract te gebruiken.

De maatschappij behoudt zich het recht
voor het contract, volgens de modaliteiten
die in artikel 44.3 voorzien zijn, op te
zeggen als de verzekeringnemer deze
verplichtingen niet nakomt.  

PREMIES – BEZOLDIGINGEN -
TARIEF

Art. 34 - AARD EN BEREKENINGS-
WIJZEN 

1. Als de premie forfaitair is wordt ze 
vastgesteld bij het sluiten van het
contract en is ze op elke vervaldatum
vooruit betaalbaar. Ze kan in dezelfde
verhouding wijzigen als het wettelijk
plafond van de basisbezoldiging. 

De verzekeringnemer verbindt zich ertoe
iedere wijziging van de elementen die
voor de berekening van de premie
dienen aan de maatschappij aan te
geven.

De verzekeringnemer verbindt zich ertoe
de nieuwe premie, die in functie van de
aldus meegedeelde elementen berekend
werd, te accepteren.  

2. Als de premie afrekenbaar is, dan is zij 
per vervallen termijn betaalbaar op basis
van de elementen die in de bijzondere
voorwaarden vermeld zijn.

a. De verzekeringnemer verbindt zich 
ertoe een voorschot te storten dat
vooruit betaalbaar is in het begin
van elke overeengekomen periode.   
Dit voorschot komt in mindering
van de definitieve premie die op het
einde van het boekjaar berekend
wordt.

Voor het eerste jaar wordt het
voorschot bepaald in functie van de
raming van de definitieve premie op
grond van de elementen die voor de
berekening van de premie van het
jaar voordien dienen of, als de
onderneming nog maar pas werd
opgericht, volgens een evaluatie die
in gemeenschappelijk overleg werd
opgesteld.

Op het einde van elke overeenge-
komen periode  :

• verbindt de verzekeringnemer 
zich ertoe aan de maatschappij
de elementen te verstrekken die
nodig zijn voor de berekening
van de premie, door haar
binnen de maand  die op het
einde van elke overeengekomen

periode valt het aangifte-
formulier dat zij hem daartoe
bezorgd heeft in te vullen en
terug te zenden, hetzij
schriftelijk, hetzij via
elektronische weg;  

• maakt de maatschappij de 
afrekening door, in voorkomend
geval, het bedrag van de geïnde
voorschotten af te trekken. 

b. Als de bezoldiging niet conven-
tioneel werd vastgesteld, omvat ze
het brutoloon zonder enige
afhouding, met inbegrip van alle
voordelen. Ze mag geenszins lager
zijn dan de gewaarborgde
gemiddelde maandelijkse minimum
of dan de bezoldiging die bij
overeenkomst op het niveau van de
onderneming of bij collectieve
overeenkomst in de Nationale
Arbeidsraad, in Paritair Comité of
Subcomité, of in eender welk ander
paritair orgaan gesloten collectieve
overeenkomst die al dan niet door
een koninklijk besluit algemeen
bindend is verklaard.

De als vakantiegeld aan arbeiders
uitgekeerde sommen hoeven niet
vermeld te worden op de
bezoldigingsaangifte. De
maatschappij vervangt ze door het
bij de wetgeving inzake jaarlijkse
vakantie vastgesteld percentage.
De aanvullende vakantiebijslagen en
alle bedragen die een bestanddeel
zijn van het loon, maar niet
rechtstreeks door de verzekering-
nemer worden betaald, worden
eveneens in rekening gebracht onder
de vorm van een percentage.

Voor de begunstigden die
minderjarig zijn  en voor de, zelfs
niet bezoldigde, leerjongens wordt
de premie berekend op basis van de
gemiddelde bezoldiging van de
meerderjarige werknemers van de
beroepscategorie waartoe ze zouden
behoren bij hun meerderjarigheid of
bij het verstrijken van de
leerovereenkomst, tenzij de
werkelijke bezoldiging  hoger is dan
de desbetreffende bezoldiging.

Voor de personen van wie de
bezoldiging uit fooien bestaat, moet
de aangegeven bezoldiging
overeenstemmen met de werkelijke
bezoldiging, zonder lager te zijn dan
de voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen in aanmerking
genomen forfaitaire bezoldiging.

c. Bij niet-terugzending van het 
aangifteformulier dat nodig is voor
de berekening van de premie,
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binnen de 15 dagen van de
aangetekende herinneringsbrief van
de maatschappij, wordt ambtshalve
een afrekening gemaakt op basis van
de premie van het jaar voordien, of
als het om een eerste afrekening
gaat, van de cijfers die bij de sluiting
van het contract worden
meegedeeld, in het ene en het
andere geval, verhoogt met 50 %.

Die automatische afrekening
geschiedt onverminderd het recht
van de maatschappij om de aangifte
te eisen of de betaling te verkrijgen
op basis van de werkelijke
bezoldigingen teneinde de rekening
van de verzekeringnemer te
regulariseren.
Wanneer de verzekeringnemer deze
verplichting niet naleeft, kan de
maatschappij het contract opzeggen
volgens de modaliteiten die in
artikel 44.3 voorzien zijn.  

d. De maatschappij zal tot aanpassing 
van de provisionele premie overgaan
telkens als de laatst gekende
definitieve premie 20 % hoger of
lager zal liggen dan het bedrag van
de provisionele premie.

e. De maatschappij beschikt over het 
recht op nazicht waarvan sprake in
artikel 33 om de verklaringen van
de verzekeringnemer te controleren. 

Art. 35 - BETALING VAN DE PREMIE

1. De premie, verhoogd met de taksen en 
bijdragen, dient op de vervaldag vooruit
betaald te worden op verzoek van de
maatschappij of van elke andere persoon
die de betaling opeist en die voor de
ontvangst als mandataris van de
maatschappij optreedt.

Bij gebrek aan betaling van de premie
op de vervaldag kan de maatschappij de
dekking van de overeenkomst schorsen
of de overeenkomst opzeggen  indien de
verzekeringnemer in gebreke is gesteld
bij deurwaardersexploot of bij een bij de
post aangetekende brief.

De schorsing van de dekking of de
opzegging gaat in na het verstrijken van
een termijn van 15 dagen te rekenen
vanaf de dag die volgt op de betekening
of de afgifte bij de post van de
aangetekende brief.  

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

3. Wanneer de maatschappij haar 
verplichting tot het verlenen van
dekking geschorst heeft, kan ze de
overeenkomst opzeggen indien ze zich
dit recht voorbehouden heeft in de
ingebrekestelling bedoeld in artikel 35.1;
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 gestuurd wordt
overeenkomstig de alinea’s 2 en 3 van
artikel 35.1

4. 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 artikel 35.1. Het
recht van de maatschappij wordt
evenwel beperkt tot de premies voor
twee opeenvolgende jaren.

Art. 36 - WIJZIGINGEN VAN DE 
VERZEKERINGSVOORWAARDEN

EN VAN HET TARIEF

Als de maatschappij de verzekeringsvoor-
waarden en haar tarief of enkel haar tarief
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, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de
verzekeringnemer om zijn contract op te
zeggen.

De verzekeringnemer wordt ten minste vier
maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van
zijn contract over de tariefwijziging
ingelicht, tenzij hem bij een latere
betekening van de tariefwijziging nog het
recht wordt toegekend om zijn contract op
te zeggen binnen een termijn van minstens
drie maanden te rekenen van de dag van die
betekening. Na verloop van de termijn van
drie maanden, wordt het aangepaste
contract beschouwd als zijnde door de
partijen aanvaard.

De mogelijkheid tot opzegging die in de
vorige alinea’s voorzien is bestaat niet als de
tariefwijziging of de wijziging van de
algemene voorwaarden voortvloeit uit een
wettelijke of reglementaire bepaling. 

SCHADEGEVALLEN

Art. 37 - SCHADEGEVALAANGIFTE

Elk schadegeval wordt schriftelijk door de
verzekeringnemer aan de maatschappij
bekend gemaakt:

• in het kader van de wettelijke waarborg  
(titel 1), binnen de door de Wet
voorgeschreven termijn en vorm;

• in het kader van de verzekeringen van 
gemeen recht (titel 2), ten laatste binnen
de acht dagen van het zich voordoen
van het schadegeval (48u. in geval van
dodelijk ongeval). 

De aangifte gebeurt op de documenten die
door de maatschappij ter beschikking van de
verzekeringnemer gesteld worden of via
elektronische weg. Indien mogelijk, moet
een medisch getuigschrift bij de aangifte
gevoegd worden, zo niet moet het zo snel
mogelijk naar de maatschappij gestuurd
worden. Dit medisch getuigschrift van eerste
vaststelling moet de aard en de plaats van de
letsels vermelden en de eventuele voorlopige
duur van de tijdelijke ongeschiktheid.
De verzekeringnemer en de begunstigden
verstrekken de maatschappij zonder verwijl
alle nuttige inlichtingen en documenten die
zij vraagt. Zo nodig, overeenkomstig de
bepalingen van art. 33,  antwoorden zij, op
de verzoeken die tot hen gericht worden om
de omstandigheden van het ongeval aan te
geven en de omvang van de gevolgen ervan
te bepalen.

Art. 38 - MEDISCHE VERZORGING EN 
ANDERE VERPLICHTINGEN

Na het ongeval moeten zo vlug mogelijk de
meest geschikte zorgen verstrekt worden.

De begunstigde verbindt zich ertoe de
geneesheren die vóór of na het ongeval zijn
opgetreden van het beroepsgeheim ten
opzichte van de maatschappij te ontheffen,
de door deze laatste gemandateerde
geneesheren toelaten de gewenste
onderzoeken te verrichten en, in
voorkomend geval, toestemming verlenen
om over te gaan tot een autopsie op kosten
van de maatschappij.

Van haar kant verbindt de maatschappij zich
ertoe de informatie en medische certificaten
die door de behandelend geneesheer van de
begunstigde verstrekt worden, met
uitsluiting van iedere andere persoon, enkel
aan haar raadgevend geneesheer mee te
delen.

Art. 39 - SANCTIE

Indien de verzekerde één van zijn
verplichtingen die in de artikel 37 en 38
voorzien zijn niet nakomt en de
maatschappij daaruit nadeel ondervindt:  

• beschikt zij in het kader van de 
wettelijke waarborg (titel 1) tegen de
verzekeringnemer over een vordering tot
terugbetaling van haar prestaties ten
voordele van de begunstigde tot beloop
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van het nadeel dat zij geleden heeft;

• kan zij in het kader van de 
verzekeringen van gemeen recht (titel 2)
aanspraak maken op een vermindering
van haar prestatie tot beloop van het
nadeel dat ze geleden heeft.

Indien de verzekerde met bedrieglijk opzet
zijn verplichtingen niet is nagekomen: 

• beschikt de maatschappij in het kader 
van de wettelijke waarborg (titel 1)
tegen de verzekeringnemer over een
vordering tot terugbetaling van haar
prestaties ten voordele van de
begunstigde tot beloop van al haar
uitgaven;

• kan de maatschappij in het kader van de 
verzekeringen van gemeen recht (titel 2)
haar waarborg weigeren.

DUUR, INWERKINGTREDING EN
EINDE VAN DE VERZEKERING

Art. 40 - DUUR EN INWERKING-
TREDING VAN DE 
VERZEKERING

1. De dekking van het contract gaat in op 
de datum en het uur die in de
bijzondere voorwaarden vermeld zijn. In
het kader van de verzekeringen van
gemeen recht (titel 2), is ze de
verzekerden pas verworven na betaling
van de eerste premie.
Dekking mag in geen geval met
terugwerking worden toegekend.  

2. De waarborg van het contract gaat in 
voor de duur die in de bijzondere
voorwaarden is aangeduid en mag geen
jaar overschrijden.
Voor de wettelijke waarborg  (titel 1),
moet die duur in voorkomend geval
verlengd worden met de periode die de
datum van inwerkingtreding van het
contract scheidt van de 1ste januari  het
jaar daarop.
Het contract wordt vervolgens
stilzwijgend verlengd voor
opeenvolgende perioden van een jaar,
tenzij één van de partijen zich minstens
drie maanden voor het verstrijken van
het contract zich hiertegen in  de vorm
die door artikel 44.3 is voorgeschreven
verzet. Deze bepaling is niet van
toepassing voor de verzekerings-
contracten met een duur van minder
dan een jaar.
Bij afwijking van de vorige alinea kan de
duur drie jaar bedragen voor het
verzekeringscontract dat met
ondernemingen gesloten wordt  die op
het ogenblik van de sluiting of de
verlenging van het contract tien
personen of meer tewerkstellen, of die
een loonmassa van meer dan tienmaal

de maximale basisbezoldiging  laten
verzekeren die in artikel 39 van de Wet
beoogd wordt. 

Art. 41 - NIET-TEWERKSTELLING VAN 
PERSONEEL

Wanneer de verzekeringnemer ertoe komt
geen personen meer tewerk te stellen die aan
de Wet zijn onderworpen, ongeacht of de
activiteit  wordt stopgezet of niet, meldt hij
dat  onmiddellijk aan de maatschappij en
preciseert de juiste datum waarop de
activiteiten van deze personen een einde
nemen.

Behoudens andersluidende overeenkomst
wordt het verzekeringscontract door de
maatschappij bij aangetekende brief
opgezegd op de datum waarop zij er kennis
van heeft, ten vroegste evenwel op de datum
waarop de verzekeringnemer geen personeel
meer tewerkstelt.

Indien de verzekeringnemer vóór het
verstrijken van de vanaf de datum van de
opzegging nog te lopen verzekeringsperiode
opnieuw onderworpen personeel aanwerft,
moet hij bij de maatschappij een nieuw
contract sluiten voor een periode die
minstens gelijk is aan die nog te lopen
periode.

De maatschappij dekt de onderworpen
werknemers niet die opnieuw op activiteit
gesteld worden vóór de sluiting van  het
door de vorige alinea voorziene nieuwe
contract.

Art. 42 - VERANDERING VAN 
VERZEKERINGNEMER

1. In geval van overlijden van de 
verzekeringnemer, wordt het contract
ten gunste van de nieuwe titularissen
van het verzekerd belang verder gezet die
de premies moeten blijven betalen,
zonder afbreuk te doen aan de
mogelijkheid voor de maatschappij om
het contract, binnen de drie maanden te
rekenen vanaf de dag waarop zij op de
hoogte was van het overlijden in de
vorm die in artikel 44.3 voorzien is,  op
te zeggen.

De nieuwe titularissen van het verzekerd
belang kunnen het contract binnen de
drie maanden en veertig dagen van het
overlijden bij aangetekende brief
opzeggen.  

2. In geval van faillissement van de 
verzekeringnemer blijft het contract
bestaan ten voordele van de massa van
de schuldeisers, die jegens de
maatschappij instaan voor de betaling
van de premies die nog moeten ver-
vallen na de faillietverklaring.

Niettemin hebben de maatschappij en
de curator van het faillissement het recht
het contract op te zeggen. De opzegging
van het contract door de maatschappij
kan evenwel slechts ten vroegste drie
maanden na de faillietverklaring
gebeuren, terwijl de curator van het
faillissement dit slechts kan binnen de
drie maanden die op de faillietverklaring
volgen.  

3. In geval van behoud van activiteit maar 
van verandering van natuurlijke of
rechtspersoon onder eender welke
juridische vorm ook  en om een heel
andere reden dan deze die hoger onder 1
en 2 beoogd worden, verbinden de
verzekeringnemer of zijn erfgenamen of
rechthebbenden zich ertoe het contract
door hun opvolgers te laten verder
zetten.

Bij niet-naleving van deze verplichting,
kan de maatschappij van de
verzekeringnemer  of van zijn
erfgenamen of rechtverkrijgenden los
van de vervallen premies een
opzeggingsvergoeding eisen die gelijk is
aan de laatste jaarlijkse premie. Het
contract eindigt dan op de datum van
die verandering of die overname.

De maatschappij mag evenwel de
overdracht van het contract weigeren en
het opzeggen. In dat geval moet de
maatschappij de dekking van het
contract garanderen tot de verstrijking
van een termijn van een termijn van 45
dagen die begint te lopen de dag waarop
de opzeggingsbrief die door de
maatschappij aan de verzekeringnemer
geadresseerd wordt bij de post wordt
afgegeven. De maatschappij behoudt
dan het recht op de vervallen premies en
bijdragen die overeenstemmen met de
gedekte perioden.

Art. 43 - BEËINDIGING VAN HET 
CONTRACT

Het verzekeringscontract wordt van
rechtswege beëindigd:

• op de datum waarop de maatschappij 
niet meer over de nodige toelating
beschikt;

• op de datum van de definitieve 
stopzetting van haar activiteiten.

Art. 44 - OPZEGGING VAN HET 
CONTRACT 

1. De maatschappij kan het contract 
opzeggen :

a. tegen het einde van elke 
verzekeringsperiode, overeenkomstig
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artikel 40.2;

b. in geval van verzwijging of onjuiste 
mededeling in de aangifte bij de
sluiting van het contract,
overeenkomstig artikel 27; 

c. in geval van verzwaring van het 
risico in de loop van het contract ,
overeenkomstig artikel 35;

d. in geval van niet-betaling van de 
premie, voorschot op premie,
bijpremie of bijkomstigheden,
overeenkomstig artikel 35; in geval
van niet-betaling van de
contractuele vrijstelling, evenals in
geval van gebrek aan aangifte  van
de bezoldigingen in de volgens
artikel 34.2 vastgestelde termijnen;

e. na iedere aangifte van een schade-
geval, maar ten laatste één maand na
de eerste uitbetaling van de
dagelijkse vergoedingen of de
weigering tot uitbetaling;

f. in geval van faillissement, kennelijk  
onvermogen of overlijden van de
verzekeringnemer, overeenkomstig
artikel 42;  

g. in geval van niet-naleving door de 
verzekeringnemer van de
verplichtingen die te zijnen laste
gelegd worden waarvan sprake in de
artikels 32 en 33.

2. De verzekeringnemer kan het contract 
opzeggen :

a. tegen het einde van elke 
verzekeringsperiode, overeenkomstig
artikel 40.2; 

b. na iedere schadegevalaangifte, maar 
ten laatste een maand na de
betekening door de maatschappij
van de eerste betaling van de
dagelijkse vergoedingen of van de
weigering tot betaling van de
vergoeding. 
Deze bepaling is niet van toepassing
op de verzekeringscontracten met
een duur van drie jaar, die met
ondernemingen gesloten zijn
waarvan het gemiddelde jaarlijkse
personeelsbestand hoger ligt dan
honderd of die een loonmassa laten
verzekeren van meer dan honderd
maal de jaarlijkse basisbezoldiging
die in artikel 39 van de wet beoogd
wordt;

c. in geval van wijziging van de 
verzekeringsvoorwaarden en van het
tarief of gewoon van het tarief,
overeenkomstig artikel 36;

d. in geval van vermindering van het 

risico, onder de voorwaarden die
voorzien zijn in artikel 31; 

e. wanneer er tussen de datum van de 
sluiting en die van de
inwerkingtreding een termijn van
meer dan een jaar verloopt. Die
opzegging moet ten laatste drie
maanden vóór de inwerkingtreding
van het contract bekend gemaakt
worden.  

3. Zonder afbreuk te doen aan andere 
bepalingen gebeurt de opzegging bij
aangetekende brief.
Behoudens in de gevallen die beoogd
worden in de artikels 35, 36 en 40 heeft
de opzegging pas uitwerking na het
verstrijken van een termijn van een
maand te rekenen vanaf  de dag na de
betekening ervan of van de datum van
het ontvangstbewijs of, in geval van een
aangetekende brief  vanaf de dag na die
waarop hij bij de post wordt afgegeven.

In het kader van de wettelijke waarborg
(titel 1), is de opzegging van het
contract wegens schadegeval ten gunste
van de maatschappij of van de
verzekeringnemer slecht effectief na
verstrijking van het lopende
verzekeringsjaar zonder dat die termijn
minder dan drie maanden mag tellen te
rekenen vanaf het ogenblik van de
bekendmaking van de opzegging bij
aangetekende brief bij de post.
In het kader van de verzekeringen van
gemeen recht (titel 2) gaat de opzegging
van het contract na aangifte van een
schadegeval in bij de betekening ervan
als de verzekeringnemer of de verzekerde
één van de verplichtingen die ontstaan
zijn door het schadegeval niet zijn
nagekomen om de maatschappij te
misleiden.

Het premiegedeelte dat overeenstemt
met de periode na de inwerkingtreding
van de opzegging wordt door de
maatschappij terugbetaald.

DOMICILIËRING EN KLACHTEN

Art. 45

1. Het contract is aan de Belgische 
wetgeving onderworpen. De
maatschappij heeft, voor al wat dit
contract betreft, haar enige woonplaats
ter zetel van haar directie te Brussel. 
Iedere kennisgeving aan de
verzekeringnemer zal geldig geschieden
op zijn laatste adres in België dat
officieel door de maatschappij gekend is.

2. Iedere klacht in verband met het 
contract kan gericht worden
- aan de Ombudsman van de

Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35
te 1000 Brussel - tel. 02 547 58 71,

- aan de Commissie voor Bank, 
Financie- en Assurantiewezen,
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel,

- aan het Fonds voor Arbeids-
ongevallen, Troonstraat 100 te 1050
Brussel - tel. 02 506 84 11,  

onverminderd de mogelijkheid voor de
verzekeringnemer, de verzekerde of de
derde om een rechtsvordering in te
stellen.

WET VAN 10-04-1971 INZAKE
ARBEIDSONGEVALLEN
(UITTREKSELS)

art. 6.

§1. De nietigheid van de arbeidsovereenkomst 
kan niet worden ingeroepenten aanzien van
de toepassing van deze Wet.

§2. Elke overeenkomst strijdig met de bepalingen 
van deze Wet is van rechtswege nietig.

§3. De rechter ziet bij uitspraak over de rechten 
van de getroffene en zijn rechthebbenden
ambtshalve na of de bepalingen van deze Wet
nageleefd worden.

art. 10.

Wanneer de getroffene ingevolge het arbeids-
ongeval overlijdt, wordt een vergoeding voor
begrafeniskosten toegekend die gelijk is aan dertig
maal het gemiddelde dagloon.  In geen geval mag
die vergoeding evenwel minder bedragen dan het
bedrag van de overeenkomstige vergoeding dat, op
de dag van het overlijden, wordt toegekend met
toepassing van de wetgeving inzake de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering.

art. 11.

Benevens de vergoeding voor begrafeniskosten
draagt de verzekeraar de kosten voor het
overbrengen van de overledene getroffene naar de
plaats waar de familie haar overledene wenst te
laten begraven; de verzekeraar zorgt tevens voor
de overbrenging, met inbegrip van de vervulling
van de administratieve formaliteiten.

art. 12. 

Wanneer de getroffene ten gevolge van het
arbeidsongeval overlijdt, wordt een lijfrente, gelijk
aan 30 % van diens basisloon, toegekend :

1° aan de echtgenoot die op het tijdstip van het 
ongeval noch uit de echt, noch van tafel en
bed is gescheiden;

2° aan de echtgenoot die op het tijdstip van het 
overlijden van de getroffene noch uit de echt,
noch van tafel en bed gescheiden is, op
voorwaarde dat :

a. het huwelijk gesloten na het ongeval 
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minstens één jaar vóór het overlijden van
de getroffene plaatsvond 

of,

b. uit het huwelijk een kind is geboren 
of,

c. op het ogenblik van het overlijden een 
kind ten laste is waarvoor één van de
echtgenoten kinderbijslag ontving.

De overlevende die uit de echt of van tafel en bed
gescheiden is en die een wettelijk of conventioneel
onderhoudsgeld genoot ten laste van de
getroffene, heeft eveneens recht op de lijfrente als
bedoeld in het eerste lid, zonder dat die rente
meer mag bedragen dan het onderhoudsgeld.

art. 13.

§1. De kinderen, die wees zijn van vader of 
moeder, ontvangen een rente die voor ieder
kind gelijk is aan 15 % van het basisloon
zonder dat het totaal 45 % van dit loon mag
overschrijden, zo zij :
1° wettelijke kinderen zijn, geboren of 

verwekt vóór het overlijden van de
getroffene;

2° wettelijke kinderen zijn geboren uit een 
vorig huwelijk van de overlevende
echtgenoot;

3° natuurlijke kinderen zijn door de 
getroffene of zijn echtgenoot vóór zijn
overlijden erkend. 

§2. De bij § 1 bedoelde kinderen, die wees zijn 
van vader en moeder, en de natuurlijke
kinderen niet erkend door de ingevolge een
arbeidsongeval overleden moeder, ontvangen
een rente die voor ieder kind gelijk is aan 
20 % van het basisloon zonder dat het totaal
60 % van dit loon mag overschrijden. 

§3. De rente die bij toepassing van § 1 wordt 
toegekend aan de wettige kinderen, geboren
uit een vorig huwelijk van de overlevende
echt genoot, en aan de door hem vóór het
overlijden van de getroffene erkende
natuurlijke kinderen, wordt verminderd met
het bedrag van de rente die aan voornoemde
kinderen wegens een ander arbeidsongeval
werd toegekend.  De zodanig verminderde
rente en de andere rente mogen samen
evenwel niet lager zijn dan het bedrag van de
rente toegekend aan de kinderen van de
getroffene.

art. 14.

§1. De kinderen die vóór het overlijden door één 
persoon zijn geadopteerd ontvangen een rente
die voor ieder kind gelijk is aan 20 % van het
basisloon van de overleden adoptant, zonder
dat het totaal 60 % van dit loon mag
overschrijden.

§2. De kinderen die door twee personen zijn 
geadopteerd ontvangen voor ieder kind, een
rente gelijk aan :

a. 15 % van het basisloon zo één van de 
adoptanten de andere overleeft, zonder
dat het totaal 45 % van dit loon mag
overschrijden;

b. 20 % van het basisloon zo één van de 
adoptanten vóóroverleden is, zonder dat
het totaal 60 % van dit loon mag
overschrijden.

§3. De geadopteerden die overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 365 van het Burgerlijk
wetboek rechten kunnen doen gelden in hun
oorspronkelijke familie en in hun adoptieve
familie, mogen de rechten, waarop zij in elke
van deze families aanspraak kunnen maken,
niet samenvoegen. Zij mogen echter kiezen
tussen de rente, waarop zij recht hebben in
hun oorspronkelijke of in hun adoptieve
familie.  De geadopteerden kunnen steeds op
hun keuze terugkomen wanneer zich in hun
oorspronkelijke of in hun adoptieve familie
een nieuw ongeval met dodelijke afloop
voordoet.

§4. Zo de belangen van de geadopteerde 
kinderen samenvallen met die van wettige of
al dan niet erkende natuurlijke kinderen mag
de rente toegekend aan de geadopteerden
niet hoger zijn dan deze toegekend aan de
andere kinderen.

§5. De bepalingen van dit artikel vinden 
eveneens toepassing in de gevallen bedoeld
bij artikel 355 van het Burgerlijk wetboek. 

art. 15.

§1. De vader en de moeder van de getroffene, die 
een wettig of vóór het overlijden erkend kind
is en op het tijdstip van het overlijden noch
echtgenoot noch rechthebbende kinderen
nalaat, ontvangen een lijfrente voor ieder van
hen gelijk aan 20 % van het basisloon.

Onder dezelfde voorwaarden ontvangt de
moeder van het niet erkend maar door haar
niet verlaten natuurlijk kind een rente gelijk
aan 20 % van het basisloon.

Laat de getroffene echter op het tijdstip van
het overlijden een echtgenoot zonder
rechthebbende kinderen na, dan is de rente
voor ieder van de bij de vorige leden
bedoelde rechtverkrijgenden gelijk aan 15 %
van het basisloon.

De adoptanten hebben dezelfde rechten als
de ouders van de getroffene.

§2. Bij vóóroverlijden van de vader of de moeder 
van de getroffene ontvangt ieder van de
bloedverwanten in opgaande lijn van de
vóóroverledene een rente gelijk aan :

a. 15 % van het basisloon zo er noch 
echtgenoot noch rechthebbende
kinderen zijn; 

b. 10 % van het basisloon zo er een 

echtgenoot zonder rechthebbende
kinderen is. 

art. 16.

De kleinkinderen van de getroffene die geen
rechthebbende kinderen nalaat, ontvangen, zo
hun vader of hun moeder overleden is, een rente
voor ieder van hen gelijk aan 15 % van het
basisloon, zonder dat het totaal 45 % van dit loon
mag overschrijden.

Zo hun vader en moeder overleden zijn
ontvangen zij een rente voor ieder van hen gelijk
aan 20 % van het basisloon, zonder dat het totaal
60 % van dit loon mag overtreffen.

Indien er rechthebbende kinderen zijn, hebben de
kleinkinderen, die wees van vader of moeder zijn,
bij staken, gelijke rechten als de kinderen; de
rente toegekend aan elke staak van kleinkinderen
wordt op 15 % bepaald en bij hoofden verdeeld.

Zo de kleinkinderen bedoeld in voorgaand lid
wees van vader en moeder zijn, wordt de rente per
staak gebracht op 20 %.

De rente toegekend aan de kleinkinderen wordt
verminderd met het bedrag van de rente die aan
voornoemde kleinkinderen wegens een ander
arbeidsongeval werd toegekend.

Worden gelijkgesteld met kleinkinderen, de
kinderen waarvoor uit hoofde van de prestaties
van de getroffene of van de echtgenoot
kinderbijslag werd genoten, voor zover die
kinderen nog niet gerechtigd zijn op rente
krachtens onderhavige Wet.

art. 17.

De broers en zusters van de getroffene die geen
andere rechthebbende nalaat ontvangen ieder een
rente gelijk aan 15 % van het basisloon, zonder
dat het totaal 45 % van dit loon mag
overschrijden. 

art. 18.

Indien er meer dan drie rechthebbenden, bedoeld
in de artikels 13, 14, 16 of 17 zijn, wordt het
bedrag van 15 % of 20 % voor elke
rechthebbende verminderd door het te
vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de
teller gelijk is aan 3 en de noemer gelijk aan het
aantal rechthebbenden.

De maximumbedragen van 45 % en 60 % blijven
toepasselijk op al de rechthebbenden samen,
zolang hun aantal niet beneden drie daalt.  Blijven
er niet meer dan twee rechthebbenden over, dan
heeft ieder recht op een rente van 15 % of 20 %.

Voor de toepassing van dit artikel wordt elke staak
als een eenheid beschouwd in het geval bedoeld
bij artikel 16, derde en vierde lid. 

art. 19.

De kinderen, kleinkinderen, broers en zusters
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ontvangen een rente zolang zij gerechtigd zijn op
kinderbijslag en in ieder geval tot hun 18 jaar.

De rente is verschuldigd tot op het einde van de
maand waarin het recht vervalt. 

Onverminderd de bepalingen van het eerste en
tweede lid, ontvangen de gehandicapte kinderen,
kleinkinderen, broers en zusters een rente
overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de
Koning. De Koning bepaalt eveneens de wijze
waarop de ontoereikendheid van de vermindering
van de lichamelijke of geestelijke geschiktheid van
deze rechthebbenden wordt vastgesteld.
art. 20.

De bloedverwanten in de opgaande lijn, de
kleinkinderen en de broers en zusters ontvangen
de rente alleen wanneer zij rechtstreeks voordeel
uit het loon van de getroffene haalden.  
Worden als zodanig aangezien degenen die onder
hetzelfde dak woonden.

Is de getroffene een leerling die geen loon genoot,
dan hebben bovenvermelde personen niettemin
recht op de rente zo zij onder hetzelfde dak
woonden. 

art. 20bis.

Voor de bloedverwanten in opgaande lijn is de
rente verschuldigd tot op het ogenblik waarop de
getroffene de leeftijd van 25 jaar zou bereikt
hebben, tenzij zij het bewijs leveren dat de
getroffene voor hen de belangrijkste kostwinner
was. 

art. 21.

De bij artikels 12 tot 17 bedoelde renten zijn
verschuldigd vanaf de dag van het overlijden van
de getroffene. 

art. 22.

Wanneer het ongeval een tijdelijke en algehele
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, heeft de
getroffene, vanaf de dag die volgt op het begin
van die arbeidsongeschiktheid, recht op een
dagelijkse vergoeding gelijk aan 90 % van het
gemiddelde loon.

Voor de dag waarop het ongeval zich voordoet of
de arbeidsongeschiktheid aanvangt, is de
vergoeding gelijk aan het normaal dagloon,
verminderd met het loon dat de getroffene
eventueel heeft verdiend. 

art. 23.

Ingeval de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
gedeeltelijk is of wordt, kan de verzekeraar aan de
werkgever vragen de mogelijkheid van een
wedertewerkstelling te onderzoeken, hetzij in het
beroep dat de getroffene vóór het ongeval
uitoefende, hetzij in een passend beroep dat
voorlopig aan de getroffene kan worden
opgedragen.
De wedertewerkstelling kan slechts gebeuren na
een gunstig advies van de arbeidsgeneesheer

wanneer dit advies voorgeschreven wordt in het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming
of wanneer de getroffene zichzelf niet geschikt
acht om het werk te hervatten.

Indien de getroffene de wedertewerkstelling
aanvaardt, heeft hij recht op een vergoeding die
gelijk is aan het verschil tussen het loon verdiend
vóór het ongeval en het loon dat hij ingevolge zijn
wedertewerkstelling ontvangt.

De getroffene geniet, tot op de dag van zijn
volledige wedertewerkstelling of van de
consolidatie, de vergoeding voor tijdelijke,
algehele arbeidsongeschiktheid :

1° wanneer hij niet opnieuw te werk wordt 
gesteld maar zich onderwerpt aan een
behandeling, die hem met het oog op zijn
wederaanpassing wordt voorgesteld;

2° wanneer hij niet opnieuw aan het werk wordt 
gesteld en hem geen behandeling met het oog
op zijn wederaanpassing wordt voorgesteld;

3° wanneer hij de hem aangeboden 
wedertewerkstelling of de voorgestelde
behandeling om een geldige reden weigert of
stopzet. 

Ingeval de getroffene zonder geldige reden de hem
aangeboden wedertewerkstelling weigert of
voortijdig verlaat, heeft hij recht op een
vergoeding die overeenstemt met zijn graad van
arbeidsongeschiktheid, berekend naar zijn
arbeidsmogelijkheden in zijn oorspronkelijk of
voorlopig aangeboden beroep.

Ingeval de getroffene zonder geldige reden de
behandeling die hem met het oog op zijn
wederaanpassing wordt voorgesteld, weigert of
voortijdig verlaat, dan heeft hij recht op een
vergoeding die overeenstemt met zijn graad van
arbeidsongeschiktheid, berekend naar zijn
arbeidsmogelijkheden in zijn oorspronkelijk
beroep of in een voorlopig beroep dat hem, op de
wijze bepaald in het eerste lid, schriftelijk
toegezegd wordt voor het geval hij de behandeling
zou volgen.

Gedurende de tijd nodig om de procedure van
wedertewerkstelling, beschreven in dit artikel, te
volgen, heeft de getroffene recht op vergoeding
voor tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid.

art. 23bis.

Onverminderd de bepalingen van artikel 39
worden na een termijn van drie maanden, te
rekenen van de dag van het ongeval, de
vergoedingen bedoeld bij de artikelen 22 en 23,
aangepast aan het indexcijfer der
consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen
van de Wet van 2 augustus 1971 houdende
inrichting van een stelsel waarbij de wedden,
lonen, pensioenen, toelagen en
tegemoetkomingen ten laste van de Openbare
Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de
bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient
gehouden bij de berekening van sommige

bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders,
alsmede de verplichtingen op sociaal gebied
opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Voor de toepassing van het voorgaande lid, wordt
de dagelijkse vergoeding gekoppeld aan de
spilindex die op de datum van het ongeval van
kracht is bij toepassing van artikel 4, § 1, van de
voornoemde Wet van 2 augustus 1971. 

art. 24.

Indien de verzekeraar de getroffene genezen
verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid,
geeft hij van deze beslissing aan de getroffene
kennis volgens de modaliteiten bepaald door de
Koning.

Indien de arbeidsongeschiktheid blijvend is of
wordt, vervangt een jaarlijkse vergoeding van 100
%, berekend op het basisloon en de graad van de
ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vanaf de
dag waarop de ongeschiktheid een bestendig
karakter vertoont; dit vertrekpunt wordt
vastgesteld bij een overeenkomst tussen partijen of
bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing.
In afwijking op de bepalingen van het vorige lid
wordt deze jaarlijkse vergoeding verminderd met
50 %, indien de graad van ongeschiktheid minder
dan 5 % bedraagt en met 25 % verminderd
indien de graad van ongeschiktheid 5 % of meer,
maar minder dan 10 % bedraagt.

Indien de toestand van de getroffene volstrekt de
geregelde hulp van een ander persoon vergt, kan
hij aanspraak maken op een bijkomende
vergoeding, vastgesteld in functie van de
noodzakelijkheid van deze hulp, op basis van het
gewaarborgd gemiddeld maandelijks
minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds
werknemer, door collectieve arbeidsovereenkomst
afgesloten in de schoot van de Nationale
Arbeidsraad.
Het jaarlijkse bedrag van deze bijkomende
vergoeding mag het bedrag van het gewaarborgd
gemiddeld maandelijks minimumloon,
vermenigvuldigd met 12, niet overschrijden.
Bij opneming van de getroffene, ten laste van de
verzekeraar, in een verplegingsinstelling vóór het
einde van de bij artikel 72 bepaalde termijn, is de
vergoeding voor de hulp van een ander persoon
bedoeld in vorig lid niet verschuldigd vanaf de
91e dag ononderbroken opneming.
Bij het verstrijken van de herzieningstermijn,
bedoeld bij artikel 72 wordt de jaarlijkse
vergoeding door een lijfrente vervangen. 

art. 25.

Indien de blijvende arbeidsongeschiktheid
veroorzaakt door het arbeidsongeval zodanig
verergert dat de getroffene het beroep, waarin hij
gereclasseerd werd, tijdelijk niet meer kan
uitoefenen, heeft hij gedurende deze periode recht
op de vergoedingen zoals bepaald in de artikelen
22, 23 en 23bis.

Met deze toestand worden gelijkgesteld alle
periodes nodig om de medische en professionele
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revalidatiemaatregelen, met inbegrip van alle
problemen gesteld door de prothesen, te herzien
of te hernemen, wanneer dit de uitoefening van
het beroep, waarin de getroffene gereclasseerd was,
tijdelijk, geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.

Ingeval deze tijdelijke verergeringstoestanden zich
voordoen na de termijn bepaald bij artikel 72, zijn
deze vergoedingen slechts verschuldigd bij een
blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste
10 %. 

art. 26.

Voor de ongevallen overkomen vóór 1 januari
1988 worden, ingeval de in artikel 25, derde lid,
bedoelde tijdelijke verergeringstoestanden zich
voordoen na de termijn bepaald bij artikel 72 bij
een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten
minste 10 % de vergoedingen vastgesteld en
uitgekeerd door het Fonds voor arbeids-
ongevallen.

De getroffene heeft recht op de herstellings- en
vervangingskosten van de prothesen en
orthopedische toestellen, waaraan het ongeval
schade heeft veroorzaakt.  Deze bepaling geldt
eveneens indien het ongeval geen letsel heeft
veroorzaakt.

Zo de getroffene ten gevolge van de in het eerste
lid bedoelde schade een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid oploopt, heeft hij tijdens de
periode die voor het herstellen of het vervangen
van de prothesen en orthopedische toestellen
nodig is, recht op de vergoedingen bepaald in de
artikelen 22 of 23 en 23bis. 

art. 27.

Voor de dagen waarop de getroffene op verzoek
van de verzekeraar of van een arbeidsgerecht zijn
arbeid onderbreekt met het oog op een onderzoek
voortvloeiend uit het ongeval, is door de
verzekeraar aan de getroffene een vergoeding
verschuldigd gelijk aan het normale dagloon,
verminderd met het loon dat de getroffene
eventueel heeft verdiend.  Voor de toepassing van
de sociale wetgeving worden de dagen van
arbeidsonderbreking gelijkgesteld met dagen van
werkelijke arbeid.

Het eerste lid is eveneens van toepassing voor het
Fonds voor arbeidsongevallen. 

art. 27bis.

De renten bedoeld bij de artikelen 12 tot en met
17 en de jaarlijkse vergoedingen en renten voor
een arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 %
worden aangepast aan het indexcijfer der
consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen
van de Wet van 2 augustus 1971 houdende
inrichting van een stelsel waarbij de wedden,
lonen, pensioenen, toelagen en
tegemoetkomingen ten laste van de Openbare
Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de
bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient
gehouden bij de berekening van sommige
bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders,

alsmede de verplichtingen op sociaal gebied
opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Deze jaarlijkse vergoedingen of de werkelijk
uitbetaalde renten worden gekoppeld aan de
spilindex die op de datum van het ongeval van
kracht is bij toepassing van artikel 4, § 1, van de
voormelde Wet van 2 augustus 1971.

Aan sommige categorieën van getroffenen of hun
rechthebbenden worden daarenboven bijslagen
verleend waarvan het bedrag en de
toekenningsvoorwaarden bepaald worden door de
Koning. 

art. 27quater.

Voor de ongevallen overkomen vóór 1 januari
1988 zijn de indexatie en de bijslagen bedoeld in
artikel 27bis ten laste van het Fonds voor
arbeidsongevallen. 

art. 28.

De getroffene heeft recht op de geneeskundige,
heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen
en, onder de voorwaarden bepaald door de
Koning, op de prothesen en orthopedische
toestellen die ingevolge het ongeval nodig zijn. 

art. 28bis.

Voor de ongevallen overkomen vóór 1 januari
1988, vallen de kosten van de in artikel 28
bedoelde zorgen slechts tot het einde van de bij
artikel 72 bepaalde termijn ten laste van de
verzekeraar. Na deze termijn vallen ze ten laste
van het Fonds voor arbeidsongevallen.

Voor de ongevallen overkomen vóór 1 januari
1988 vallen de kosten voor prothesen en
orthopedische toestellen slechts ten laste van de
verzekeraar tot de datum van de homologatie of
van de bekrachtiging van de overeenkomst of van
de bij artikel 24 bedoelde beslissing.

Een bijkomende vergoeding, die overeenstemt
met de waarschijnlijke kosten voor vernieuwing
en herstelling van de toestellen, wordt vastgesteld
bij de overeenkomst of de beslissing en berekend
op de door de Koning bepaalde wijze.

Deze vergoeding wordt door de verzekeraar,
binnen de maand na de homologatie of de
bekrachtiging van de overeenkomst of de bij
artikel 24 bedoelde beslissing bij het Fonds voor
arbeidsongevallen gestort.

art. 29.

De getroffene kan geneesheer, apotheker of
medische, farmaceutische en verplegingsdienst vrij
kiezen, behoudens wanneer de volgende
voorwaarden vervuld zijn:

1° de werkgever of de verzekeraar, op eigen 
kosten en in de voorwaarden bepaald door de
Koning, een medische, farmaceutische en
verplegingsdienst heeft ingesteld;

2° de dienst werd erkend.  De erkenning wordt 
verleend en ingetrokken door de Koning
onder de voorwaarden die Hij bepaalt;

3° de werkgever of de verzekeraar ten minste 
drie geneesheren heeft aangewezen tot wie de
getroffene zich kan wenden;

4° wanneer de dienst wordt ingesteld door een 
verzekeraar dan moet deze de werkgever
daaromtrent behoorlijk inlichten;

5° de oprichting van de dienst en de namen van 
de geneesheren vermeld zijn in het
arbeidsreglement of wat de zeelieden betreft,
in de monsterrol;

6° het Veiligheidscomité werd geraadpleegd in 
de voorwaarden bepaald door de Koning in
het Algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming.

Wanneer de getroffene wegens dringende
noodzaak moest opgenomen worden in een
andere dienst dan deze krachtens het eerste lid
ingesteld door de werkgever of door de
verzekeraar dan kunnen zij de overbrenging van
de getroffene naar hun dienst niet eisen.  In dit
geval zijn de kosten voor medische,
farmaceutische en verplegingskosten ten laste van
de verzekeraar. 

art. 30.

De werkgever of de verzekeraar wijzen tenminste
drie geneesheren aan buiten de medische,
farmaceutische en verplegingsdienst bedoeld bij
artikel 29, tot wie de getroffene zich kan wenden
voor de voortzetting van en het toezicht op de
medische behandeling die door deze dienst
oorspronkelijk werd voorgeschreven en toegepast
en voor de controle op zijn arbeidsongeschiktheid.
Deze aanwijzing kan tijdelijk of toevallig zijn
telkens wanneer de getroffene zijn verblijfplaats
heeft buiten de streek waar de medische,
farmaceutische en verplegingsdienst is ingesteld of
waar de als vast erkende geneesheer gevestigd is.

Het Comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing der werkplaatsen of, bij ontstentenis,
de syndikale afvaardiging kan de drie geneesheren
bedoeld in het eerste lid aanduiden zo :

1° de werkgever of de verzekeraar nalaten drie 
geneesheren aan te duiden;

2° de werkgever of de verzekeraar geneesheren 
aanduiden die gevestigd zijn buiten de streek
waar getroffene zijn verblijfplaats heeft, met
het oog op zijn volledig herstel. 

De Koning bepaalt de grenzen van de streek die
in aanmerking dient genomen voor de toepassing
van deze bepaling.   

art. 31.

Wanneer de getroffene vrije keuze van geneesheer,
apotheker en verplegingsdienst heeft, worden de
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kosten van geneeskundige verzorging terugbetaald
volgens een door de Koning vastgesteld tarief. 

art. 32.

Tijdens de behandeling, mag de verzekeraar,
ingeval de getroffene de vrije keuze van
geneesheer, apotheker en verplegingsdienst heeft
en, in het tegenovergesteld geval, de getroffene of
de rechthebbenden, een geneesheer aanwijzen
belast met het toezicht op de behandeling.  Deze
geneesheer zal de getroffene vrij mogen bezoeken,
mits hij de behandelende geneesheer vooraf
verwittigt.

De Koning bepaalt de honoraria, die verschuldigd
zijn aan de geneesheer aangewezen door de
getroffene of de rechthebbenden.  Zij zijn voor 90
% ten laste van de verzekeraar.

art. 33.

Volgens de door de Koning te bepalen
voorwaarden hebben de getroffene, de
echtgenoot, de kinderen en de ouders recht op
vergoeding van de kosten voor verplaatsing die
voortvloeien uit het ongeval. 

art. 45.

De getroffene en de echtgenoot kunnen vragen
dat ten hoogste één derde van de waarde van de
hun toekomende rente als kapitaal wordt
uitbetaald.

Dit verzoek kan op elk ogenblik, zelfs na de
vestiging van het kapitaal, worden gedaan. De
rechter beslist zo voordelig mogelijk voor de
verzoeker.

De waarde van de rente wordt berekend
overeenkomstig het krachtens artikel 51, tweede
lid, vastgesteld tarief en op de eerste dag van het
kwartaal dat volgt op de beslissing van de rechter.
Vanaf deze datum is van rechtswege intrest
verschuldigd op dit kapitaal.  

art. 45bis.

Behalve voor de ongevallen bedoeld in de
artikelen 45 ter en 45 quater wordt, indien de
rente na het verstrijken van de herzieningstermijn
berekend wordt op een graad van blijvende
arbeidsongeschiktheid van minder dan 10 %, de
waarde van de lijfrente, verminderd bij artikel 24,
derde lid, aan de getroffene als kapitaal uibetaald
binnen de maand na het verstrijken van bedoelde
termijn.
De waarde van de rente wordt berekend
overeenkomstig het krachtens artikel 51, tweede
lid, vastgestelde tarief en op de eerste dag van het
kwartaal dat volgt op het verstrijken van de
herzieningstermijn.  Vanaf deze datum is van
rechtswege intrest verschuldigd op dit kapitaal. 

art. 45ter.

Voor de ongevallen overkomen vóór 1 januari
1988 wordt de waarde van de rente die na het
verstrijken van de bij artikel 72 bepaalde termijn

berekend wordt op een graad van blijvende
arbeidsongeschiktheid van minder dan 10 %, als
kapitaal bij het Fonds voor arbeidsongevallen
gestort zoals bepaald bij artikel 51bis.

In deze gevallen vindt het eerste lid van artikel 45
geen toepassing. 

art. 45quater.

Voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari
1988 en waarvoor de vaststelling van de graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan
10 % geschiedt hetzij bij een bekrachtiging van de
overeenkomst met datum vanaf 1 januari 1994,
hetzij bij een gerechtelijke beslissing die op een
datum vanaf 1 januari 1994 in kracht van
gewijsde treedt, wordt de waarde van de jaarlijkse
vergoeding en van de rente als kapitaal gestort bij
het Fonds voor arbeidsongevallen, zoals bepaald in
artikel 51 ter.

Voor de ongevallen waarvoor de vaststelling van
de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van
10 % tot minder dan 19 % geschiedt bij een
bekrachtiging van de overeenkomst met een
datum vanaf 1 december 2003, hetzij bij een
gerechtelijke beslissing die op een datum vanaf 1
december 2003 in kracht van gewijsde treedt,
wordt de waarde van een desgevallend aan de
index van de consumptieprijzen gekoppelde
jaarlijkse vergoeding of rente als kapitaal gestort
bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, zoals
bepaald in artikel 51ter.

In die gevallen vindt artikel 45, eerste lid, geen
toepassing.

art. 49.

De werkgever is verplicht een arbeidsongevallen-
verzekering aan te gaan bij een daartoe
gemachtigde verzekeringsmaatschappij tegen vaste
premie of bij een gemachtigde
gemeenschappelijke verzekeringskas.

De duur van de verzekeringsovereenkomst mag
niet langer zijn dan één jaar; deze duur moet,
indien nodig, worden verlengd met de periode die
de datum van het ingaan van de overeenkomst
scheidt van 1 januari van het jaar dat erop volgt.
Behalve wanneer één der partijen zich er tegen
verzet door een aangetekende brief die tenminste
drie maanden vóór de vervaldag van de
overeenkomst ter post is afgegeven, wordt deze
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende
periodes van een jaar. Deze bepaling is niet van
toepassing op de verzekeringsovereenkomsten
waarvan de duur korter is dan één jaar.

In afwijking van de bepalingen van het tweede en
derde lid, mag de duur drie jaar bedragen voor de
verzekeringsovereenkomsten gesloten met
ondernemingen die op het ogenblik van het
afsluiten of de verlenging van de overeenkomst
tien of meer personen tewerkstellen of die een
loonvolume laten verzekeren van meer dan
tienmaal het maximum basisjaarloon bedoeld bij
artikel 39 van deze Wet.
De Koning bepaalt de voorwaarden, de wijze en

de termijnen waarop aan de
verzekeringsovereenkomst een einde wordt
gemaakt.

In de gevallen waarin de verzekeraar zich het recht
voorbehoudt de overeenkomst na het zich
voordoen van een schadegeval op te zeggen,
beschikt de verzekeringnemer over hetzelfde recht.
Deze bepaling is niet van toepassing op de
verzekeringsovereenkomsten met een duur van
drie jaar gesloten met ondernemingen waarvan
het jaargemiddelde van het personeelsbestand
meer dan honderd bedraagt of die een
loonvolume laten verzekeren van meer dan
honderd maal het maximum basisjaarloon
bedoeld bij artikel 39.

De verzekeraar dekt alle bij de artikelen 7 en 8
vastgestelde risico’s voor alle werknemers in dienst
van een werkgever en voor alle werkzaamheden
waarvoor zij door die werkgever zijn
tewerkgesteld.

De werkgever behoudt echter de mogelijkheid om
het personeel van verschillende exploitatiezetels, of
al het huispersoneel in zijn dienst te verzekeren bij
afzonderlijke verzekeraars. 

art. 50.

De werkgever die geen verzekering heeft
afgesloten is ambtshalve aangesloten bij het Fonds
voor arbeidsongevallen, volgens de nadere regels
bepaald door de Koning na advies van het
beheerscomité van dit Fonds. 

art. 69.

De rechtsvordering tot betaling van de
vergoedingen verjaart na drie jaar.  De
rechtsvordering tot terugvordering van
onverschuldigde vergoedingen verjaart na drie
jaar.

De rechtsvordering tot terugvordering van
onverschuldigde vergoedingen die door
bedrieglijke handelingen of door valse of
opzettelijk onvolledige verklaringen werden
bekomen, verjaart na vijf jaar.

In afwijking van de bepalingen van artikel 26 van
de Wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande
titel van het wetboek van strafvordering, verjaart
de rechtsvordering tot betaling van de bijdragen
bedoeld in artikel 59, 4°, na drie jaar. 

art. 72.

De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond
op een wijziging van het verlies van
arbeidsongeschiktheid van de getroffene of op zijn
overlijden aan de gevolgen van het ongeval, kan
ingesteld worden binnen de drie jaar die volgen op
de datum van de homologatie of de bekrachtiging
van de overeenkomst tussen de partijen van de in
artikel 24 bedoelde beslissing of kennisgeving.

De getroffene of zijn rechthebbenden kunnen,
binnen de drie jaar die volgen op de dag van de in
artikel 24 bedoelde kennisgeving, een
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rechtsvordering instellen tegen de beslissing tot
genezenverklaring zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid.  In dat geval kan de in het
eerste lid bedoelde eis ingesteld worden binnen drie
jaar die volgen op de datum van de in artikel 24
bedoelde beslissing.

De eis tot herziening mag bij tegenvordering tot bij
het sluiten van de debatten worden ingesteld, bij
wijze van conclusies, die ter griffie worden
neergelegd en aan de andere partijen worden
medegedeeld.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN

MEDEDELINGEN VAN DE
VERZEKERINGNEMER

Art. 1 - BIJ HET SLUITEN VAN HET 
CONTRACT

a. 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
beoordeling van het risico door de
maatschappij. Indien op sommige
schriftelijke vragen van de maatschappij niet
wordt geantwoord, bijvoorbeeld op de
vragen in het verzekeringsvoorstel, en de
maatschappij toch het contract heeft
gesloten, dan kan zij zich, behalve in geval
van bedrog, later niet meer op dat verzuim
beroepen.

b. Indien de verzekeringnemer zijn bij 
a. bedoelde mededelingsplicht niet

nakomt, het verzwijgen of onjuist meedelen
van gegevens opzettelijk zijn en de
maatschappij misleiden bij de beoordeling
van dat risico, is het contract nietig. De
premies die vervallen zijn tot op het
ogenblik waarop de maatschappij kennis
heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen
of opzettelijk onjuist meedelen van
gegevens, komen haar toe. 

c. Indien de verzekeringnemer zijn bij 
a. bedoelde mededelingsverplichting

niet nakomt en het verzwijgen of onjuist
meedelen van gegevens niet opzettelijk zijn,
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 ze kennis 
heeft gekregen van het verzwijgen of onjuist
meedelen.

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 binnen de vijftien dagen opzeggen.

Indien de maatschappij het bewijs levert dat
ze het risico in geen geval zou verzekerd
hebben, kan ze het contract opzeggen
binnen de termijn van één maand te
rekenen vanaf de dag  waarop ze 
kennis heeft gekregen van het verzwijgen of
onjuist meedelen.

d. Indien een schadegeval zich 
voordoet voordat de wijziging of de

bij c. hierboven bedoelde opzegging van
kracht is geworden:

• levert de maatschappij de 
overeengekomen prestaties wanneer het
verzwijgen of het onjuist meedelen niet
aan de verzekeringnemer kan verweten
worden;

• levert de maatschappij een prestatie op
basis van de verhouding tussen de
betaalde premie en de premie die de
verzekeringnemer zou hebben moeten
betalen indien hij het risico naar
behoren had meegedeeld, wanneer het
verzwijgen of onjuist meedelen van de
gegevens hem kan verweten worden.

Indien de maatschappij echter het 
bewijs levert dat zij het risico, waarvan
de ware aard door het schadegeval aan
het licht komt, in geen geval zou
verzekerd hebben, dan wordt haar
prestatie beperkt tot het betalen van een
bedrag dat gelijk is aan de premies.

Art. 2 - IN DE LOOP VAN HET 
CONTRACT

a. De verzekeringnemer is verplicht, 
onder de bij 1.a. hierboven vermelde

voorwaarden, de nieuwe omstandigheden  of
de wijzigingen van de omstandigheden mee
te delen die van die aard zijn dat ze een
aanmerkelijke en blijvende verzwaring van
het risico dat de verzekerde gevaren zich
voordoen, bewerkstelligen.

b. Wanneer het risico zodanig 
verzwaard is dat de maatschappij,

indien die verzwaring bij het sluiten van het
contract had bestaan, aan andere voor-
waarden zou hebben verzekerd, moet ze
binnen een termijn van één maand te
rekenen vanaf de dag waarop ze kennis heeft
gekregen van de verzwaring, de wijziging
van het contract voorstellen met terug-
werkende kracht tot de dag van de
verzwaring.

Indien het voorstel tot wijziging van het
contract wordt geweigerd door de
verzekeringnemer 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 echter het bewijs
levert dat ze het verzwaarde risico in geen
geval zou verzekerd hebben, kan zij het
contract opzeggen binnen de termijn van
één maand te rekenen vanaf de  dag waarop
ze kennis kreeg van de verzwaring.

c. Indien zich een schadegeval 
voordoet voordat de wijziging van

het contract of de bij b. bedoelde opzegging
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van kracht is geworden, levert de
maatschappij de overeengekomen prestatie
indien de verzekeringnemer de bij artikel 1
bedoelde mededelingsverplichting is
nagekomen.

d. Indien een schadegeval zich 
voordoet en de verzekeringnemer is

de bij artikel 14 beoogde verplichting niet
nagekomen:

• levert de maatschappij de 
overeengekomen prestatie indien het
ontbreken van de kennisgeving niet aan
de verzekeringnemer kan verweten
worden;

• indien het ontbreken van de gegevens 
aan de verzekeringnemer kan verweten
worden, levert de maatschappij de
prestatie naar de verhouding tussen de
betaalde premie en de premie die de
verzekeringnemer had moeten betalen
indien de verzwaring in aanmerking was
genomen. Nochtans indien de
maatschappij het bewijs levert dat ze het
verzwaarde risico in geen geval zou
hebben verzekerd, dan is haar prestatie
beperkt tot de terugbetaling van alle
betaalde premies;

• weigert de maatschappij haar dekking 
indien de verzekeringnemer met
bedriegelijk opzet gehandeld heeft door
de verzwaring niet mee te delen. 
De premies, vervallen tot op het
ogenblik dat de maatschappij kennis
heeft gekregen van het bedriegelijk
verzuim, komen haar toe als
schadevergoeding. 

e. Wanneer het risico aanzienlijk en 
blijvend verminderd is en wel zo dat

de maatschappij, indien die vermindering
bij het sluiten van het contract had bestaan,
op andere zou hebben verzekerd, staat zij
een overeenkomstige vermindering van de
premie toe vanaf de dag waarop zij van de
vermindering van risico kennis heeft
gekregen. Indien de maatschappij en de
verzekeringnemer het over de nieuwe premie
niet eens worden binnen één maand na de
aanvraag tot vermindering door de
verzekeringnemer, kan deze laatste het
contract opzeggen.

VERANDERING VAN DE
VERZEKERINGNEMER

Art. 3 - OVERLIJDEN VAN DE 
VERZEKERINGNEMER

In geval van overlijden van de verzekering-
nemer gaan de rechten en de verplichtingen
uit het verzekeringscontract op de nieuwe
houders van het verzekerd belang over, die
tot het betalen van de premies gehouden
blijven.

De maatschappij heeft echter het recht om
het contract volgens de in artikel 24
voorgeschreven vorm op te zeggen binnen
de drie maanden, te rekenen vanaf de dag
waarop ze kennis had van het overlijden.
De nieuwe houders van het verzekerd belang
kunnen het contract per aangetekende brief
opzeggen binnen de drie maand en veertig
dagen na het overlijden.

Art. 4 - FAILLISSEMENT VAN DE 
VERZEKERINGNEMER - 
GERECHTELIJK AKKOORD

In geval van faillissement van de
verzekeringnemer blijft de verzekering
bestaan ten voordele van de massa van de
schuldeisers, die jegens de maatschappij
instaan voor de betaling van de premies die
na de faillietverklaring nog moeten
vervallen.

Niettemin hebben de maatschappij en de
curator het recht de overeenkomst op te
zeggen.
De opzegging van het contract door de
maatschappij kan evenwel slechts ten
vroegste drie maanden na de failliet-
verklaring gebeuren, terwijl de curator van
het faillissement dit slechts kan binnen de
drie maanden die volgen op het
faillissement.
In geval van gerechtelijk akkoord met
boedelafstand door de verzekeringnemer
blijft het contract in voege ten voordele van
de massa van de schuldeisers, zolang niet alle
activa door de vereffenaar ten gelde zijn
gemaakt. De massa van de schuldeisers blijft
de maatschappij de premies vervallen na het
gerechtelijk akkoord verschuldigd.
De maatschappij en de vereffenaar kunnen
evenwel in onderling overleg het contract
beëindigen.

Art. 5 - OVERDRACHT ONDER 
LEVENDEN

Voor zaakverzekeringen en in geval van
overdracht onder levenden van een
onroerend goed, eindigt de verzekering van
rechtswege drie maanden na datum van
verlijden van de authentieke akte van
overdracht van eigendom. Tot het verstrijken
van die termijn geldt de waarborg voor de
overnemer voor zover deze al niet in het
kader van een ander contract gedekt is.

Behalve in het geval van kwaadwilligheid
doet de maatschappij afstand van verhaal op
de overlater.

In geval van overdracht van goederen die
onder de begripsomschrijving ”inhoud”
vallen, eindigt de verzekering van rechtswege
zodra de verzekerde deze juridisch gezien
niet meer in zijn bezit heeft.

PREMIES

Art. 6 - BETALING EN KENMERKEN

De premie, verhoogd met de taksen en de
bijdragen, moet op de vervaldag vooruit
betaald worden op verzoek van de
maatschappij of van elke andere persoon die
de betaling opeist en die voor ontvangst als
mandataris van de maatschappij optreedt.

Indien het contract door verscheidene
verzekeringnemers is onderschreven, zijn zij
hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.

Art. 7 - GEBREK AAN BETALING

Bij gebrek aan betaling van de premie op de
vervaldag kan de maatschappij de dekking
van de overeenkomst schorsen of de
overeenkomst opzeggen indien de
verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij
deurwaardersexploot of bij een bij de post
aangetekende brief. De schorsing van de
dekking of de opzegging gaat in na het
verstrijken van een termijn van 15 dagen te
rekenen vanaf de dag die volgt op de
betekening of op de afgifte van de
aangetekende brief bij de post.

Als de dekking geschorst werd, maakt de
betaling door de verzekeringnemer van de
achterstallige premies, in voorkomend geval
vermeerderd met de interesten, 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 ze de overeenkomst nog opzeggen
indien ze zich dit recht heeft voorbehouden
in de ingebrekestelling bedoeld in de eerste
alinea; in dat geval wordt de opzegging, ten
vroegste vijftien dagen te rekenen vanaf de
eerste dag van de schorsing van kracht.
Indien de maatschappij zich die mogelijk-
heid niet heeft voorbehouden, geschiedt de
opzegging mits een nieuwe aanmaning
gestuurd wordt overeenkomstig de eerste
alinea.

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

Art. 8 - PREMIEKREDIET

In geval van opzegging van de overeenkomst
om welke reden ook, worden de betaalde
premies met betrekking tot de periode na
het van kracht worden van de opzegging
terugbetaald, in voorkomend geval, binnen
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een termijn van vijftien dagen vanaf de
inwerkingtreding van de opzegging.
Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige
andere vermindering van de
verzekeringsprestaties is deze bepaling alleen
van toepassing op het gedeelte van de
premie dat betrekking heeft op en in
verhouding staat tot die vermindering.

INDEXATIE

Art. 9 - INDEXATIE

1. Brandverzekering

a. Als het contract indexering voorziet, 
worden de verzekerde bedragen, de
premie, en de vergoedingslimieten,
uitgezonderd deze van de waarborg
”verhaal van derden” op iedere jaarlijkse
premievervaldag aangepast. Dit gebeurt
volgens de verhouding die bestaat
tussen:

• het meest recente indexcijfer van de 
bouwkosten (ABEX vastgesteld door
de Belgische Vereniging van
Experten) 

en 
• voor wat de verzekerde bedragen en 

de premie betreft, het indexcijfer
vermeld in de bijzondere
voorwaarden van het contract of het
laatste bijvoegsel;

• voor wat de vergoedingslimieten en 
vrijstellingen betreft, uitgedrukt in
absolute cijfers: het indexcijfer 375.

b. Ongeacht of het contract de indexatie 
waarvan sprake onder a. hierboven
voorziet of niet, schommelen de
vergoedingslimieten vastgesteld voor 
de waarborgen “verhaal van derden” en
elke vrijstelling volgens de verhouding
tussen:

• het meest recente indexcijfer van de 
consumptieprijzen dat de maand
voor de dag van het schadegeval van
kracht is 

en
• het basisindexcijfer, dat van de 

maand december 1983, namelijk
119,64 (basis 1981= 100).

2. Verzekering machinebreuk en alle 
risico’s elektronische en zwak-

stroominstallaties

a. Alle premies, alle interventielimieten en
de in absolute cijfers uitgedrukte
vrijstellingen wijzigen in de loop van het
contract, op hun jaarlijkse vervaldag,
volgens de verhouding die bestaat tussen
het op dat ogenblik geldende
materiaalindexcijfer en het indexcijfer
vermeld in de bijzondere voorwaarden

van het contract.

b. De materiaalindex wordt 2 keer per jaar
berekend en wordt op 1 januari en 1 juli
van toepassing.
Hij is op 1 januari gelijk aan de index
van de voorgaande maand juni en op 1
juli aan de index van de voorgaande
maand december.

De index wordt gepubliceerd door het
Ministerie van Economische Zaken,
Administratie van Handel.

SCHADEPREVENTIE

Art. 10 - VERPLICHTINGEN OM 
SCHADE TE VOORKOMEN

De verzekerde heeft de verplichting:

a. om alle redelijke voorzorgsmaatregelen 
te nemen om schadegevallen te
voorkomen en te vermijden;

b. om al de door de maatschappij in het 
contract opgelegde maatregelen ter
voorkoming van schade in verband met:
• de materiële staat van de verzekerde 

goederen
en/of
• de middelen ter beveiliging ervan te 

treffen en te handhaven.

De maatschappij behoudt zich over het
algemeen het recht voor het verzekerd risico,
de genomen preventiemaatregelen en de
voorafgaande verklaringen of de verklaringen
naar aanleiding van een schadegeval te
onderzoeken. De verzekeringnemer zal de
afgevaardigden van de maatschappij
bijgevolg in zijn onderneming toelaten en
zal hen alle documenten ter beschikking
stellen die bij de controle kunnen dienen.
De afgevaardigden van de maatschappij
verbinden zich ertoe de aldus bekomen
informatie enkel in het kader van dit
verzekeringscontract te gebruiken.

Art. 11 - SANCTIE

Indien de verzekerde de verplichtingen
opgelegd door 10.b. hierboven niet naleeft,
heeft de maatschappij het recht om bij
schadegeval, haar tussenkomst te weigeren
indien er een oorzakelijk verband bestaat
tussen de tekortkoming en het schadegeval.

SCHADEGEVALLEN

Art. 12 - MET OPZET 
VEROORZAAKTE 
SCHADEGEVALLEN

Niettegenstaande enig ander beding kan de

maatschappij niet verplicht worden om
dekking te verlenen aan diegene die het
schadegeval opzettelijk veroorzaakt heeft.

Art. 13 - AANGIFTE VAN 
SCHADEGEVALLEN

De verzekeringnemer en/of de verzekerde
moeten elk schadegeval zo vlug mogelijk en
ten laatste binnen de 8 dagen nadat zij er
kennis van gekregen hebben, schriftelijk
aangeven bij de maatschappij.
Zij moeten zonder verwijl aan de
maatschappij alle nuttige inlichtingen
verstrekken en op de vragen antwoorden die
hun worden gesteld, teneinde de omstandig-
heden en de omvang van de schade te
kunnen vaststellen.

Art. 14 - VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERZEKERDE

De verzekerde heeft de verplichting om :

a. alle redelijke maatregelen te nemen om 
de gevolgen van een schadegeval te
voorkomen en/of te beperken;

Voor zaakverzekeringen, mag de
verzekerde op eigen initiatief geen
veranderingen aan het beschadigde goed
aanbrengen waardoor het onmogelijk of
moeilijker wordt om de oorzaken van de
schade vast te stellen of de schade te
schatten;

b. voor aansprakelijkheidsverzekeringen 
dient de verzekerde:

1. aan de maatschappij onmiddellijk 
na de kennisgeving, de betekening
of de terhandstelling ervan iedere
gerechtelijke of buitengerechtelijke
stukken bezorgen;

2. alle door de maatschappij gevraagde 
procedures te vervullen;

3. persoonlijk te verschijnen wanneer 
de procedure dit vereist en zich te
onderwerpen aan de door de
rechtbank bevolen onderzoeksmaat-
regelen;

4. zich te onthouden van iedere 
erkenning van aansprakelijkheid,
van iedere dading, van iedere
vaststelling van schade en van iedere
betaling of belofte van schadever-
goeding. De erkenning van een
louter materieel feit of het
verstrekken van eerste geldelijke of
medische hulp door de verzekerde
kunnen voor de maatschappij geen
grond opleveren om haar dekking te
weigeren.
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Art. 15 - SANCTIES

Indien de verzekerde één van de
verplichtingen van de artikels 13 of 14 niet
nakomt mag de maatschappij :

a. haar dekking weigeren indien de 
niet-naleving met bedrieglijk opzet is
gebeurd;

b. in de andere gevallen :
1. ofwel haar prestatie verminderen,
2. ofwel schadevergoeding vorderen, 

doch slechts tot beloop van het 
nadeel dat de maatschappij daardoor
geleden heeft. 

Art. 16 - INDEPLAATSSTELLING

Door de betaling van de schadevergoeding
treedt de maatschappij ten belope van het
bedrag van die vergoeding in de rechten en
rechtsvorderingen van de verzekerde of de
begunstigde tegen de aansprakelijke derden.

Indien door toedoen van de verzekerde of de
begunstigde, de indeplaatsstelling geen
gevolg kan hebben ten voordele van de
maatschappij, kan deze van hem de
terugbetaling vorderen van de betaalde
schadevergoeding in de mate van het
geleden nadeel.

Behoudens kwaad opzet, zal de maat-
schappij echter geen verhaal uitoefenen op:

• de bloedverwanten in de rechte 
opgaande of neerdalende lijn van de
verzekerde;

• de echtgeno(o)t(e) en de aanverwanten 
in de rechte lijn van de verzekerde;

• de bij de verzekerde inwonende 
personen, zijn gasten en zijn
huispersoneel.

De maatschappij kan evenwel verhaal
uitoefenen op de in het vorige lid genoemde
personen, voor zover hun aansprakelijkheid
daadwerkelijk door een verzekerings-
overeenkomst is gedekt.

Art. 17 - LEIDING VAN HET 
GESCHIL

Voor aansprakelijkheidsverzekeringen, zal de
maatschappij vanaf het ogenblik dat ze tot
het geven van dekking gehouden is en voor
zover deze wordt ingeroepen, zich achter de
verzekerde stellen binnen de grenzen van de
dekking.

Ten aanzien van de burgerrechtelijke
belangen en in zover de belangen van de
maatschappij en van de verzekerde
samenvallen heeft de maatschappij het recht
om, in de plaats van de verzekerde de

vordering van de benadeelde te bestrijden. 
De maatschappij kan deze laatste vergoeden
indien daartoe grond bestaat.

Art. 18 - RECHT VAN VERHAAL

Voor aansprakelijkheidsverzekeringen kan de
maatschappij zich, wanneer zij gehouden  is
ten aanzien van de benadeelde derden,
hoewel zij volgens de Wet op de
verzekeringsovereenkomsten haar prestaties
had kunnen weigeren of verminderen, een
recht van verhaal voorbehouden tegen de
verzekeringnemer en indien daar grond toe
bestaat tegen andere verzekerden die niet de
verzekeringnemer zijn, onverminderd alle
andere rechten of vorderingen waarover zij
beschikt.

In dat geval zal de maatschappij de
verzekeringnemer of, in voorkomend geval
de verzekerde die geen verzekeringnemer is,
kennis geven van haar voornemen om
verhaal in te stellen zodra zij op de hoogte is
van de feiten waarop dat besluit gegrond is.

Het verhaal  heeft betrekking op de
schadevergoedingen in hoofdsom alsook op
de gerechtskosten en op de interesten die de
maatschappij dient te betalen.

Art. 19 - BETALING VAN DE 
VERGOEDING

De maatschappij betaalt het bedrag tot
dekking van de kosten van huisvesting en
van andere eerste hulp ten laatste binnen
vijftien dagen die volgen op de datum van
aangifte van de mededeling van het bewijs
dat deze kosten werden gemaakt.

De maatschappij betaalt het gedeelte van de
vergoeding dat zonder betwisting bij
onderling akkoord tussen de partijen is
vastgesteld binnen dertig dagen die volgen
op dit akkoord.
In geval van betwisting van het bedrag van
de schadevergoeding, stelt de verzekerde een
expert aan die in samenspraak met de
maatschappij het bedrag van de
schadevergoeding zal vaststellen. Indien er
dan nog geen akkoord bereikt wordt, stellen
beide experten een derde expert aan. De
definitieve beslissing over het bedrag van de
schadevergoeding wordt dan door de
experten genomen met meerderheid van de
stemmen.

De beëindiging van de expertise of de
vaststelling van het bedrag van de schade
moet plaatsvinden binnen negentig dagen
die volgen op de datum waarop de
verzekerde de maatschappij heeft op de
hoogte gebracht van de aanstelling van zijn
expert.
De schadevergoeding moet betaald worden
binnen dertig dagen die volgen op de datum
van de beëindiging van de expertise of, bij

gebreke daaraan, op de datum van de
vastelling van het schadebedrag.

De termijnen hierboven worden opgeschorst
in de volgende gevallen:

- de verzekerde heeft op de datum van
sluiting van de expertise niet alle
verplichtingen vervuld die hem door de
verzekeringsovereenkomst zijn opgelegd.
In dit geval beginnen de termijnen pas
te lopen vanaf de dag die volgt op de
dag waarop de verzekerde de genoemde
contractuele verplichtingen is nagekomen;

- het gaat over een diefstal of er bestaan
vermoedens dat het schadegeval
opzettelijk veroorzaakt kan zijn door de
verzekerde of de verzekeringsbegun-
stigde. In dit geval behoudt de
maatschappij zich het recht  vooraf
kopie van het strafdossier te nemen. Het
verzoek om kennis ervan te mogen
nemen moet uiterlijk binnen dertig
dagen na de afsluiting van de door ze
bevolen expertise geformuleerd worden.
Indien de verzekerde of de begunstigde
die om vergoeding vraagt niet
strafrechtelijk wordt vervolgd, moet de
eventuele betalinggeschiedenbinnen
dertig dagen nadat de maatschappij
kennis genomen heeft van de conclusies
van het genoemde dossier;

- het schadegeval is veroorzaakt door een
natuurramp. In dit geval kan de
Minister bevoegd voor Economische
Zaken de termijnen verlengen.

Art. 20 - BETALING VAN DE 
REDDINGSKOSTEN

1. Voor zaakverzekeringen, worden  de 
reddingskosten door de maat-schappij

ten laste genomen tot beloop van een bedrag
dat gelijk is aan de verzekerde bedragen met
een maximum van  18.592.014,36 EUR.

2. Voor aansprakelijkheidsverzeke-
ringen, worden de reddingskosten

integraal door de maatschappij gedragen voor
zover het geheel van de schadeloosstelling en
van de reddingskosten, per verzekering-
nemer en per schadegeval het maximum
verzekerd bedrag niet overschrijdt.

Boven het maximum verzekerd bedrag
betaalt de maatschappij de reddingskosten
slechts tot beloop van:

• 495.787,05 EUR wanneer het 
verzekerde maximum bedrag lager is of
gelijk aan 2.478.935,25 EUR;

• 495.787,05 EUR plus 20% van het 
verzekerde maximum bedrag wanneer
dit tussen 2.478.935,25 EUR en
12.394.676,24 EUR ligt;
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• 2.478.935,25 EUR plus 10% van het 
deel van het verzekerde maximum
bedrag boven 12.394.676,24 EUR, met
een absoluut maximum van
9.915.740,99 EUR.

3. Deze bedragen zijn gekoppeld aan 
het indexcijfer van de consumptie-

prijzen met als basisindexcijfer dat van
november 1992, namelijk 113, 77 (basis
1988 = 100).

Art. 21 - BETALING VAN INTRESTEN 
EN KOSTEN

1. Voor aansprakelijkheidsverzeke-
ringen worden de interesten  en 

de kosten betreffende burgerlijke rechts-
vorderingen, alsook de honoraria en de
kosten van advocaten en deskundigen, maar
alleen in zover die kosten door hem of met
zijn toestemming zijn gemaakt of, in geval
van belangenconflict dat niet te wijten is aan
de verzekerde, voor zover die kosten niet
onredelijk zijn gemaakt, integraal door de
maatschappij ten laste genomen op voor-
waarde dat het geheel van de schadeloosstelling
en van deze interesten en kosten, per
verzekeringnemer en per schadegeval het
maximum verzekerd bedrag niet overschrijdt.
Boven het maximum verzekerd bedrag
betaalt de maatschappij deze interesten en
kosten slechts tot beloop van:

• 495.787,05 EUR wanneer het 
verzekerde maximum bedrag lager is of
gelijk aan 2.478.935,25 EUR;

• 495.787,05 EUR plus 20% van het 
verzekerde maximum bedrag wanneer
dit tussen 2.478.935,25 EUR en
12.394.676,24 EUR ligt;

• 2.478.935,25 EUR plus 10 % van het 
deel van het verzekerde maximum
bedrag boven 12.394.676,24 EUR, met
een absoluut maximum van
9.915.740,99 EUR.   

2. Deze bedragen zijn gekoppeld aan 
het indexcijfer van de consumptie-

prijzen met als basisindexcijfer dat van
november 1992, namelijk 113, 77 (basis
1988 = 100).

3. Worden nooit ten laste genomen, de
interesten op het gedeelte van de

vergoeding dat de gewaarborgde bedragen
overschrijdt.

EXPERTISE

Art. 22 - EXPERTISE

1. De schade, de waarde voor het 
schadegeval van de aangeduide 

goederen, de te verzekeren waarde en het

slijtagepercentage worden vastgesteld bij
onderling akkoord tussen de verzekerde en
de maatschappij.

Wanneer geen akkoord wordt bereikt zal de
schatting gebeuren door 2 deskundigen, de
éne aangesteld door de verzekeringnemer, de
andere door de maatschappij.

Indien zij niet tot overeenstemming komen,
wijzen zij een derde deskundige aan, met
wie zij dan bij meerderheid van stemmen
beslissen. Bij gebrek aan meerderheid, zijn
de besluiten van de derde deskundige
doorslaggevend.

2. Benoemt één van de partijen haar 
deskundige niet of als de twee

deskundigen het niet eens zijn over de keuze
van de derde, wordt deze laatste op verzoek
van de meest gerede partij benoemd door de
voorzitter van de rechtbank van Eerste
Aanleg die, gezien de ligging van de
goederen waaromtrent er betwisting is
ontstaan, territoriaal bevoegd is.
Wanneer één van de deskundigen zijn
opdracht niet vervult, geldt deze regeling
eveneens.

3. De deskundigen zijn van alle 
gerechtelijke formaliteiten

vrijgesteld; zij overhandigen aan elke partij
een exemplaar van hun verslag. Hun
beslissing is soeverein en onherroepelijk.

4. De deskundigen brengen eveneens 
advies uit over de oorzaken van het

schadegeval.

5. Elke partij draagt de kosten en 
honoraria van haar deskundige.

De aanstellingskosten, de honoraria en de
kosten van de derde deskundige worden
door de maatschappij en door de
verzekeringnemer elk voor de helft gedragen.
Indien de verzekerde geniet van de
bijkomende waarborg “expertisekosten”,
wordt zijn aandeel in de kosten, binnen de
contractuele grenzen, door deze waarborg
vergoed.

6. De expertise of elke andere 
handeling die verricht wordt om het

bedrag van de schade vast te stellen, alsook
alle maatregelen genomen met het oog op
de redding van de geredde goederen en de
bewaring van de beschadigde goederen, doet
in niets afbreuk aan rechten, bezwaren en
uitzonderingen, die de maatschappij kan
inroepen.

AANVANG - DUUR - VERNIEUWING -
EINDE VAN HET CONTRACT

Art. 23 - AANVANG VAN HET 
CONTRACT

Het contract komt tot stand bij de

ondertekening door de partijen.

De waarborg neemt evenwel slechts aanvang
na het betalen van de eerste premie en ten
vroegste om nul uur op de datum die in de
bijzondere voorwaarden vermeld is.

Art. 24 - DUUR VAN HET CONTRACT

De waarborg van het contract vangt aan
voor de duur die in de bijzondere
voorwaarden is vermeld en die geen jaar
mag overschrijden. Het contract wordt
vervolgens stilzwijgend vernieuwd voor
opeenvolgende perioden van een jaar,
behoudens als één van de partijen zich er
volgens de in artikel 26 alinea 1
voorgeschreven vorm minstens drie
maanden, om nul uur, voor het verstrijken
van het contract, tegen verzet.

Wanneer tussen de datum van het sluiten
van het contract en die van de inwerking-
treding ervan, een termijn van meer dan één
jaar verloopt, mogen de partijen het contract
opzeggen. Van deze opzegging moet uiterlijk
drie maanden voor de inwerkingtreding
kennis gegeven worden.

Art. 25 - OPZEGGING DOOR DE 
MAATSCHAPPIJ

De maatschappij kan het contract opzeggen:

1. tegen het einde van elke verzekerings-
periode, overeenkomstig artikel 24;

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

3. in geval van onopzettelijke verzwijging 
of onopzettelijke onjuiste mededeling
van gegevens over de omschrijving van
het risico, bij het sluiten van de 
overeenkomst zoals bepaald in artikel 1
en in geval van verzwaring van het risico
zoals bepaald in artikel 2;

4. in geval van niet-betaling van de premie, 
volgens artikel 7;

5. in geval van faillissement van de 
verzekeringnemer, volgens artikel 4;

6. in geval van overlijden van de 
verzekeringnemer, volgens artikel 3;

7. na ieder aangifte van een schadegeval, 
maar ten laatste één maand na de
betaling of de weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding. Voor de
waarborgen brand en bedrijfsschade gaat
de opzegging in drie maanden na zijn
betekening;

8. bij verzwaring van het risico als de 
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verzekeringnemer de door de
maatschappij voorgestelde aanpassing 
van het contract weigert;

9. bij verzwaring van het risico als de 
maatschappij in geen enkel geval het
verzwaarde risico zou hebben verzekerd,
dit in overeenstemming met artikel 2.

Art. 26 - OPZEGGING DOOR DE 
VERZEKERINGNEMER

De verzekeringnemer kan het contract
opzeggen :
1. tegen het einde van elke verzekerings-

periode, volgens artikel 24;

2. in geval van vermindering van risico in 
de loop van het contract, volgens artikel
2.e;

3. in geval van wijziging van de 
verzekeringsvoorwaarden en van het
tarief of van het tarief alleen, volgens
artikel 28;

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

5. in geval de maatschappij één van de 
waarborgen opzegt, heeft de
verzekeringnemer het recht het  gehele
contract op te zeggen. 
Die opzegging gaat in op dezelfde dag
als de gedeeltelijke  opzegging.

Art. 27 - OPZEGGINGSWIJZEN

De bekendmaking van de opzegging moet
ofwel bij deurwaardersexploot, per aangete-
kende brief of door afgifte van de opzeggings-
brief tegen ontvangstbewijs gebeuren.
Opzegging door de maatschappij moet
naargelang het geval, aan de verzekering-
nemer of  aan de schuldeisers of aan de
nieuwe houders bekend gemaakt worden.
Opzegging door de verzekeringnemer, de
schuldeiser of door de nieuwe houder moet
aan de maatschappij bekend gemaakt worden.

Behoudens in de gevallen bedoeld in de
artikelen 7, 24, 25.7, 28  heeft de opzegging
uitwerking na het verstrijken van een
termijn van een maand te rekenen vanaf de
dag die volgt op de betekening of de datum
van het ontvangstbewijs of, in geval van een
aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag
die volgt op zijn afgifte per post.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE
VOORWAARDEN EN VAN HET
TARIEF

Art. 28 - WIJZIGING VAN DE 
VERZEKERINGSVOOR-
WAARDEN EN VAN HET 
TARIEF

Wanneer de maatschappij de verzekerings-
voorwaarden en haar tarief of enkel haar
tarief wijzigt, past zij het contract aan op de
volgende jaarlijkse vervaldag. de
maatschappij maakt dat aan de
verzekeringnemer bekend, ten minste 3
maanden voor de aanvang van de
aanpassing, die binnen een  termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de verzending
van het bericht door de maatschappij het
contract per aangetekende brief tegen de
eerstkomende vervaldag kan 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.

GEMEENSCHAPPELIJKE
UITSLUITINGEN

Art. 29 - UITGESLOTEN SCHADE

Zijn niet in de waarborg inbegrepen, de
schade of verzwaring van de schade met
betrekking tot één van de volgende gevallen:

1. al dan niet verklaarde oorlog, 
burgeroorlog inbegrepen;

2. militaire onrusten;

3. bezetting of opeising door om het even 
welke autoriteit;

4. overstroming, vloedgolf en/of natuur-
rampen zonder afbreuk te doen aan
hetgeen vermeld is in artikel 14 van de
voorwaarden Brand, afdeling 7;

5. schokgolven veroorzaakt door  
gebeurtenissen die niet onder de
toepassing van het contract vallen;

6. wijziging van de atoomkern, radio-
activiteit en/of productie van
ioniserende stralingen.

ALGEMEENHEDEN

Art. 30 - WOONPLAATS - 
MEDEDELINGEN - 
KENNISGEVINGEN

De woonplaats van de partijen is van
rechtswege gekozen, deze van de
maatschappij in de zetel van haar directie in
België, deze van de verzekeringnemer op het
laatst aan de maatschappij gemelde adres.
De voor de maatschappij en de voor de
verzekeringnemer bestemde mededelingen
moeten gericht worden aan deze adressen.
Indien er meerdere verzekeringnemers zijn is
iedere mededeling of kennisgeving gericht
aan één van hen, geldig ten opzichte van
allen.

Art. 31 - COMBINATIECONTRACT

In geval van een combinatie-contract geldt
de grond van opzegging betreffende één van
de prestaties voor het gehele contract.
De grond van nietigheid betreffende één van
de prestaties geldt echter niet voor het
gehele contract.

Art. 32 - RANGORDE

De algemene voorwaarden vervolledigen de
gemeenschappelijke bepalingen en
vervangen ze in de mate dat ze er strijdig
mee zijn.
Dit geldt eveneens voor de bijzondere
voorwaarden ten opzichte van de algemene
voorwaarden en de gemeenschappelijke
bepalingen.

Art. 33 - WETGEVING

Dit contract wordt beheerst door de Wet
van 25 juni 1992 op de
Landverzekeringsovereenkomst en door haar
uitvoeringsbesluiten.

Art. 34 - RECHTSMACHT

Alle geschillen behoren tot de rechtsmacht
van de Belgische rechtbanken.

Art. 35 - KLACHTEN

Elke klacht met betrekking tot het
verzekeringscontract kan gericht worden aan
de Ombudsman van de Verzekeringen 
(de Meeûsplantsoen, 35 te 1000 Brussel -
Tel. 02/547 58 71). Het neerleggen van de
klacht doet geen afbreuk aan het recht van
de verzekering-nemer om juridische stappen
te ondernemen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

VIVIUM DOLPHIN RELAX

Iedere verzekeringnemer, die een contract
“VIVIUM DOLPHIN” heeft
onderschreven, heeft het recht om
“VIVIUM DOLPHIN RELAX” te
contacteren waar hij inlichtingen of diensten
in verband met de door hem uitgeoefende
activiteit kan verkrijgen en dit 24u op 24.

Het gaat hier niet om een verzekerings-
waarborg maar alleen om inlichtingen en/of
hulp verleend en gegeven in de mate van het
mogelijke hetzij onmiddellijk hetzij later.

Indien de geleverde hulp een financiële
tussenkomst vereist, dan is deze volledig ten
laste van de verzekeringnemer, die deze in
voorkomend geval kan terugvorderen van
zijn verzekeraar indien ze onder de waarborg
van een door hem onderschreven contract
valt.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VIVIUM DOLPHIN

LEXICON

Voor de toepassing van dit contract wordt
verstaan onder:

MAATSCHAPPIJ
VIVIUM N.V.

AANSLAG
Elke vorm van oproer, volksbeweging,
alle daden van terrorisme of van
sabotage, namelijk:

1. oproer:
gewelddadige, zelfs niet beraamde, 
manifestatie van een groep personen
met opgehitste gemoederen, die
gekenmerkt wordt door
ongeregeldheden of onwettige daden
en door verzet tegen de organen die
met de handhaving van de openbare
orde belast zijn, zonder dat een
dergelijke beweging noodzakelijk tot
doel heeft de gevestigde openbare
machten omver te werpen;

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

3. daad van terrorisme of sabotage: 
clandestien georganiseerde actie met
ideologische, politieke, economische
of sociale inslag, die individueel of
in groep wordt uitgevoerd en
waarbij geweld gepleegd wordt op
personen of goederen vernield
worden:
• hetzij om indruk te maken op 

het publiek en een klimaat van
onveiligheid te scheppen
(terrorisme);

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

ARBEIDSCONFLICT
Elke collectieve betwisting die zich, in
het kader van arbeidsverhoudingen,
onder eender welke vorm voordoet, met
inbegrip van:

• staking: door een groep werknemers,
bedienden, ambtenaren of
zelfstandigen beraamde stillegging
van het werk;

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

BEGUNSTIGDE
De persoon die bewijst dat hij recht
heeft op de vergoeding.

BEHOUDSKOSTEN
De kosten die gemaakt zijn om de
geredde verzekerde goederen te
beschermen en te bewaren ten einde
verzwaring van de schade te voorkomen
evenals de kosten gemaakt om die
goederen te verplaatsen en te herplaatsen
en zo de herstelling van de beschadigde
goederen mogelijk te maken.

BRAND
Vernieling van goederen door vlammen
die buiten hun normaal domein
evolueren en die zo een vuur doen
ontstaan dat op andere goederen kan
overslaan.

Vormen dus geen brand:

• vernieling van voorwerpen die in of 
op een vuurhaard gevallen, 
geworpen of gelegd zijn;

• brandvlekken, met name op linnen 
en kledingstukken;

• bovenmatige hitte, nabijheid van of 
aanraking met een licht- of
warmtebron, uitwasemingen,
wegspringen of omvallen van
brandstoffen zonder dat er
ontbranding is ontstaan.

DERDEN
Elke andere persoon dan degene die de
hoedanigheid van verzekerde bezit.
Als het contract door een vereniging van
mede-eigenaars onderschreven is, worden
deze onderling als derden beschouwd.

DIEREN
Alle huisdieren die voor beroepsdoel-
einden gebruikt.

ELEKTRONISCHE APPARATEN
Apparaten die hoofdzakelijk elek-
tronische componenten bevatten, d.w.z.
elementen waarvan de werking berust
op de asymmetrische geleiding van
bepaalde materialen, afzonderlijk of in
combinatie met andere, zoals
halfgeleiders, transistoren, thyristoren,
microprocessoren, enz...

ELEKTRONISCHE COMPONENTEN
Onderdelen van electronische apparaten
waarvan de werking berust op de
asymmetrische geleiding van bepaalde
materialen, afzonderlijk of in combinatie
met andere, zoals halfgeleiders,
transistoren, thyristoren,
microprocessoren, enz...

GEBOUW
1. Het gebouw omvat het geheel van de, al 

dan niet, van elkaar gescheiden

constructies die op het adres gevestigd
zijn dat in de bijzondere voorwaarden
vermeld is, met inbegrip van de
bijgebouwen en aanhorigheden voor 
zover hun totale oppervlakte aan de
grond geen 20 % van die van de
hoofdconstructie overschrijdt.

2. Zonder afbreuk te doen aan de 
bepalingen die eigen zijn aan sommige
gevaren en tenzij hiervan wordt afge-
weken in de bijzondere voorwaarden,
dient het gebouw aan de hiernavolgende
criteria te beantwoorden:

• buitenmuren van onbrandbaar 
materiaal (d.w.z. stenen, bakstenen,
breukstenen, beton, glas, metaal,
cement- en asbestagglomeraten, met
een tolerentie van maximum 25%
brandbare materialen);

• bedekking van eender welk 
materiaal, behalve stro of riet.

De bijgebouwen en aanhorigheden
kunnen uit eender welk materiaal
bestaan.

3. Worden eveneens onder het begrip 
gebouw verstaan:

a. de roerende goederen die onroerend 
geacht worden omdat ze in die
constructies verwerkt zijn;

b. tenzij ze voor beroepsdoeleinden 
dienen, de roerende goederen die
onroerend geacht worden omdat ze,
overeenkomstig artikel 525 van het
Burgerlijk Wetboek, blijvend aan
het erf verbonden zijn;

c. de water-, gas-, stroom- en 
elektriciteitsmeters en -aansluitingen;

d. de telefoon-, radio- en
televisiedistributieaansluitingen;

e. de omheiningen;

f. de ter plaatse gebrachte materialen 
die bestemd zijn om in het gebouw
verwerkt te worden.  

Worden altijd uit het begrip gebouw 
uitgesloten de vloeren, gazons en tuinen.

4. Het gebouw moet aangewend worden 
voor het gebruik dat in de bijzondere
voorwaarden vermeld is.

HUISZWAM
Soort van paddestoel die op vochtig
hout groeit en het hout verteert.

INBOEDEL
Alle roerende voorwerpen voor privé-
gebruik van de verzekerden.

Ze omvatten:
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• de gezelschapsdieren behalve 
diegene die onder de begrips-
omschrijving ”dieren” vermeld zijn;

• het tuingereedschap, zelfs met eigen 
aandrijving;

• de brom- en motorfietsen met een 
cilinderinhoud die gelijk is aan of
minder bedraagt dan 50 cc;

• de inrichtingen en verfraaiingen die 
door de verzekerde in zijn
hoedanigheid van huurder of
gebruiker ervan voor privé-gebruik
aan het gebouw aangebracht
werden;

• met uitsluiting van de waarden, de 
goederen voor privé-gebruik die
toebehoren aan de gasten die gratis
door de verzekerden gelogeerd
worden en dit tot beloop van 
3.500 EUR boven het bedrag  dat
voor de inhoud verzekerd is.

INHOUD
De koopwaren, het materieel en de
inboedel die aan de verzekerden
toebehoren of toevertrouwd zijn en die
zich op het adres bevinden dat in de
bijzondere voorwaarden vermeld is.

Behoudens als het koopwaren of
materieel betreft, zijn de hiernavolgende
goederen uit de inhoud uitgesloten: 

• de waarden voor een bedrag dat 
1.000 EUR overschrijdt (er zijn
evenwel bijzondere bepalingen
voorzien in de waarborg Diefstal);

• edelstenen en echte parels die niet 
zijn ingezet;

• de andere motorrijtuigen dan die 
waarvan sprake in de 
begripsomschrijving inboedel.

JUWELEN
Kleine, kunstig bewerkte voorwerpen
die bedoeld zijn als sieraad, in edel
metaal, d.w.z. goud, zilver, platina of die
één of meer edelstenen bevatten zoals
diamant, smaragd, robijn, saffier, of één
of meer echte of cultuurparels.

KOOPWAREN
De grondstoffen of verwerkte
producten, producten in aanmaak,
afgewerkte producten, voorraden en
verpakkingen evenals de goederen die
aan de cliënten toebehoren, dit alles ten
behoeve van het beroep of de opgegeven
handel.

KOSTBARE VOORWERPEN
Bont, juwelen, zilverwerk, kunst- of
verzamelingsvoorwerpen, antieke
meubels en, meer algemeen, alle

zeldzame en kostbare voorwerpen die
inboedel uitmaken.

KUNSTGLAS
Glas dat op ambachtelijke, d.w.z. op
manuele en unieke wijze wat vorm,
kleur en decoratie betreft, vervaardigd
wordt.

MATERIEEL
De andere roerende goederen dan
koopwaren die door de verzekerden
gebruikt worden in de uitoefening van
het beroep of de opgegeven handel.

Deze term omvat:

• als ze voor beroepsdoeleinden 
dienen, de roerende goederen die 
onroerend geacht worden omdat ze,
overeenkomstig artikel 525 van het
Burgerlijke Wetboek, aan het erf
verbonden zijn;

• de documenten, handelsboeken,
fotografische negatieven, plannen en
ontwerpen, magnetische banden en
andere gelijkaardige
informatiedragers die voor de
uitoefening van de opgegeven
activiteit nodig zijn;

• de inrichtingen en verfraaiingen die 
door de verzekerde in zijn hoedanig-
heid van huurder of gebruiker voor
beroepsdoeleinden aan het gebouw
worden aangebracht.

MILIEUHINDER
Alle schade die veroorzaakt wordt door:

1. het storten, verstrooien, lozen, 
vrijkomen of wegvloeien van vaste,
vloeibare of gasvorminge stoffen die
de grond, het water of de lucht
aantasten;

2. lawaai, geur, temperatuur, vocht, 
trillingen, uitstralingen of stralingen.

ONTPLOFFING EN IMPLOSIE
1. Ontplofffing

Een plotselinge en hevige uiting van
krachten die te wijten is aan de
uitzetting van gassen of dampen, zelfs
als die gassen of dampen reeds tevoren
aanwezig waren of gelijktijdig werden
ontwikkeld.

2. Implosie

Een plotselinge en hevige uiting van
krachten die te wijten is aan het
binnendringen van gassen, dampen of
vloeistoffen in gelijk welke toestellen en
recipiënten.

De hierboven bepaalde uitingen die zich
voordoen in toestellen of recipiënten

worden evenwel pas als ontploffingen of
implosies beschouwd als hun wanden
een zodanige breuk hebben ondergaan
dat, ingevolge de uitzetting of het
binnendringen van gassen, dampen of
vloeistoffen, het evenwicht van de druk
binnen en buiten plotseling tot stand is
gekomen.

REDDINGSKOSTEN
De kosten die voortvloeien uit:

1. de door de maatschappij gevraagde 
maatregelen 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 is ontstaan, de
gevolgen ervan te voorkomen of te
beperken, voor zover:

a. het om dringende maatregelen
gaat die de verzekerde onver-
wijld moet nemen, zonder de
maatschappij te kunnen
verwittigen en haar voorafgaande
toestemming te krijgen, omdat
anders haar belangen geschaad
zouden worden;

b. er nakend gevaar is, d.w.z. dat 
bij gebrek aan die maatregelen
op korte termijn zeker een
schadegeval zou volgen.

SCHADE
Elk geldelijk nadeel.

LICHAMELIJKE  SCHADE
Elke lichamelijke aantasting die door
een natuurlijke persoon geleden wordt.

STOFFELIJKE SCHADE
• Elke beschadiging of vernieling 

van een zaak.

• Elke fysieke aantasting van een 
dier, dat al of niet huisdier is.

ONSTOFFELIJKE SCHADE
Elk geldelijk nadeel dat voortvloeit uit
ontzegging van voordelen die met de
uitoefening van een recht verbonden
zijn, uit de onderbreking van een door
een persoon of goed verstrekte dienst, of
uit winstderving, en inzonderheid:
verlies van afzet, van cliënteel, van
winst, gebruiksderving van roerend of
onroerend goed, productiestop en ander
gelijkaardig geldelijk nadeel.

SCHADEGEVAL
Elke gebeurtenis die schade veroorzaakt
heeft die aanleiding kan geven tot de
waarborg van het contract, waarbij
geacht wordt dat de gebeurtenis zich op
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een zelfde plaats en op een zelfde
ogenblik heeft voorgedaan.

SLIJTAGE
Waardevermindering in functie van de
ouderdom van het goed, van zijn
gebruik, van de frequentie en de
kwaliteit van zijn onderhoud.

SPRINGSTOF
Elke stof die vatbaar is voor een
chemische of fysische omzetting die
gepaard gaat met een onmiddellijk
vrijkomen van energie of gas met
verbrijzelend effect en die, met of
zonder ontsteking in zichzelf de nodige
elementen voor die omzetting heeft.

VERGOEDINGSPERIODE
Periode die een aanvang neemt op het
einde van de wachttijd, beperkt tot de
duur tijdens dewelke de verzekerde een
exploitatieverlies lijdt in hoofde van een
schadegeval stoffelijke schade, zonder
deze die in de bijzondere voorwaarden
vermeld is, te mogen overschrijden.

VERZEKERDEN
• de verzekeringnemer;

• de personen die bij hem 
inwonen;

• hun personeel, in de uitoefening 
van hun functies;

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

• de mede-eigenaars als het contract 
door de vereniging van 
mede-eigenaars onderschreven is;

• elke andere persoon die als 
zodanig in de bijzondere 
voorwaarden vermeld wordt.

WAARDE
nieuwwaarde
Kostprijs van de wederopbouw in
nieuwe staat van het gebouw of de
wedersamenstelling in nieuwe staat van
de inboedel.

verkoopwaarde
De prijs van een goed die de verzekerde
normaal zou verkrijgen als hij het op de
nationale markt zou te koop aanbieden.

vervangingswaarde
De aankoopprijs die normaal op de
nationale markt moet betaald worden
voor een identiek of gelijkaardig goed.

werkelijke waarde
Nieuwwaarde onder aftrek van slijtage.

WAARDEN
• munten, staven edel metaal, 

bankbiljetten en zegels;

• bewijzen van aandelen of 
obligaties;

• cheques of andere handelseffecten 
die, wanneer ze behoorlijk ingevuld
waren vóór dat het verzekerde
gevaar zich voordeed (inzonderheid
door vermelding van te betalen som
en de handtekening van degene die
de cheque uitschrijft), reeds als
betalingsmiddelen gelden.

Worden niet als waarden beschouwd:
zegels, briefjes en muntstukken als ze
verzamelingsvoorwerpen vormen.

WACHTTIJD
Periode in de bijzondere voorwaarden
vermeld, die een aanvang neemt op de
dag en het uur van het schadegeval
stoffelijke schade.
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