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Correspondentieadres

De algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van 
de waarborgen en van de uitsluitingen. 
De bijzondere voorwaarden beschrijven uw persoonlijke gegevens en de waarborgen die 
u heeft afgesloten. Zij vullen de algemene voorwaarden aan en vernietigen ze in de mate dat 
ze er strijdig mee zouden zijn.

De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de algemene voorwaarden van uw contract. 
Het lexicon geeft u de juiste draagwijdte van de woorden die aangeduid zijn met een sterretje.

U
duidt de verzekerden aan, dit wil zeggen 
•	de	verzekeringsnemer.

In geval van belangengemeenschap tussen de verzekeringsnemer of de personen die bij 
hem inwonen en de gebruiker die het gebouw kosteloos bewoont of de huurder van het 
gebouw (de belangengemeenschap moet ten minste 75% bedragen wat betreft de huurder), 
heeft deze gebruiker of huurder ook de hoedanigheid van verzekerde als het gaat over een 
rechtspersoon of lasthebbers of vennoten van de verzekeringsnemer,
•	de	mede-eigenaars	 indien	 het	 contract	werd	gesloten	door	 een	 vereniging	 van	mede-

eigenaars,
•	de	naakte	eigenaars	indien	de	verzekeringsnemer	de	hoedanigheid	heeft	van	vruchtgebruiker	

en omgekeerd,
•	iedere	andere	persoon	die	als	verzekerde	is	vermeld	in	het	verzekeringscontract,
•	de	personen	die	bij	hen	inwonen,
•	hun	personeel	in	de	uitoefening	van	zijn	functies,
•	de	lasthebbers	en	vennoten	van	de	verzekeringsnemer,	 in	de	uitoefening	van	hun	func-

ties.

Wij
duidt de verzekeraar: AG Insurance n.v. aan, gevestigd te B-1000 BRUSSEL, Emile Jacq-
mainlaan, 53, toegelaten onder nummer 0079, ingeschreven in het Rechtspersonenregister 
onder het nummer 0404.494.849, BTW: BE 404.494.849.

Om geldig te zijn moeten de berichten die voor ons bestemd zijn, worden gestuurd naar onze 
maatschappelijke zetel in België.
De voor u bestemde berichten zijn geldig verzonden, zelfs ten aanzien van de erfgenamen of 
rechthebbenden, naar uw adres dat in de bijzondere voorwaarden vermeld is, of naar ieder 
ander adres dat ons zou zijn meegedeeld.
Indien verscheidene personen het contract hebben ondertekend, is ieder bericht dat we aan 
één van hen sturen ook geldig voor alle anderen.

Om na te gaan of het gaat om een verzekerd schadegeval*, raadpleeg de bijzondere voor-
waarden van uw contract en de desbetreffende waarborg in de algemene voorwaarden. De 
te nemen maatregelen zijn uitvoerig beschreven in het hoofdstuk “de schadegevallen” van 
de algemene voorwaarden.

TeleClaims
Bij schade

24 uur op 24
7 dagen op 7

Vanuit België: 0800/96040
Vanuit het buitenland: XX-32-2-238.14.14

Uw contract bestaat  
uit twee delen

Hoe uw contract   
raadplegen?

Voorafgaande  
begripsbepalingen 

Wat moet u doen indien 
u het slachtoffer wordt 
van een schadegeval*?

Voorwoord
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Waar kunt u terecht 
voor inlichtingen?

Hebt u vragen of problemen met betrekking tot dit contract of een schadegeval*, dan kunt u 
zich steeds wenden tot uw kantoor of onze diensten. Raadpleeg hen gerust, ze zullen alles 
in het werk stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Blijft uw probleem onopgelost, dan kan u zich schriftelijk wenden tot:

AG Insurance nv
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@aginsurance.be

Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt, kan 
u, onverminderd het verhaal in rechte, het geschil voorleggen aan:

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
E mail: info@ombudsman.as

De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat meer bepaald wordt geregeld 
door de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en het koninklijk besluit van 
24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat betreft de 
eenvoudige risico’s. Deze teksten zijn hierna “wetgeving brand” genoemd.

Toepasselijke wetgeving
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Artikel 1
•	Dit	 contract	 waarborgt,	 binnen	 de	 voor-

waarden die erin zijn vastgelegd de 
schade* rechtstreeks veroorzaakt aan de 
verzekerde waarden* door een verzekerd 
gevaar;

•	In	 geval	 van	 verzekering	 ten	 voordele	 of	
voor rekening van derden*, heeft deze 
verzekering slechts uitwerking voor zover 
de verzekerde waarden* die eigendom zijn 
van derden*, niet gedekt zijn door een ver-
zekering met eenzelfde doel die gesloten 
werd door die derden*.

Artikel 2
De verzekerde waarden* zijn de waarden* die 
u toebehoren of die u werden toevertrouwd, 
die zich bevinden op het adres van het risico 
vermeld in de bijzondere voorwaarden.

1. Doel van het contract

2. De verzekerde  
waarden*

1. Omvang van de verzekering

Artikel 3

Binnen de voorwaarden vastgelegd voor de 
afgesloten waarborgen, bent u verzekerd: 

•	op	het	adres	van	het	 risico	vermeld	 in	de	
bijzondere voorwaarden;

•	overal	 in	België	 voor	 het	gedeelte	 van	de	
waarden* dat u tijdelijk verplaatst.

3. Waar bent u verze-
kerd? Als u naar het buitenland verhuist, eindigt 

de verzekering van de naar het buitenland 
overgedragen waarden* op de datum van 
de verhuizing.

Artikel 4

Bij afwezigheid moeten alle buitendeuren van 
het aangeduide gebouw of van het verblijf-
plaats van de bedrijfsleider gesloten worden 
met een sleutel of door middel van een elek-
tronische beveiliging. Op dezelfde manier 
moeten alle deuren naar gemeenschappelijke 
delen gesloten worden indien u slechts een 
gedeelte van het gebouw bewoont. Alle ven-
sterdeuren, vensters en andere openingen in 

het gebouw moeten eveneens op correcte 
wijze gesloten zijn. De beveiligingsmiddelen, 
evenals de veiligheids- of bewakingsmaatre-
gelen, gekend en overeengekomen moeten 
aangewend worden, integraal in goede staat 
van werking gehouden worden en mogen 
slechts met onze schriftelijke toestemming 
gewijzigd worden.

4. Preventiemaatregelen

Artikel 5
De bedragen en de premie variëren op de 
jaarlijkse premievervaldag in functie van de 
evolutie van de ABEX-index (indexcijfer van 
de constructieprijzen dat om de zes maan-
den wordt vastgesteld door een organisatie 
van onafhankelijke experts, de Belgische 
Vereniging van Experts). De bedragen ver-

meld in de algemene voorwaarden, zijn 
opgegeven tegen index 665 (januari 2008). 
Bij schadegeval*, als één of twee nieuwe in-
dexen bekendgemaakt zijn sedert de jong-
ste jaarlijkse vervaldag, zullen wij de voor u 
gunstigste index toepassen.

5. Indexering
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1. Omvang van de verzekering

Artikel 6

Deze waarborg is van toepassing zonder 
vrijstelling. Indien deze waarborg in een 
contract Brand wordt onderschreven, zal 
in alle gedekte schadegevallen* het deel 

dat de waarden* betreft, vergoed worden 
zonder aftrek van de vrijstelling voorzien in 
de algemene voorwaarden van dat contract.

6. De vrijstelling

Artikel 7: Welke risico’s worden niet ver-
zekerd?

De uitgesloten risico’s zijn:

1. de nachtwinkels (nightshops);

2. de wisselagenten;

3. het professioneel vervoer van waarden*;

4. tiercékantoren en bookmakers.

7. Wat niet verzekerd is 
door het contract

Artikel 8: De algemene uitsluitingen

§1. Ongeacht de betrokken waarborg:

1. de schade* die rechtstreeks of onrecht-
streeks in verband staat met één van de 
volgende voorvallen:

- oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroor-
log;

- arbeidsconflicten en aanslagen, indien de 
waarborg Brand niet afgesloten is;

- opeising in welke vorm ook, gehele of 
gedeeltelijke bezetting van de aangeduide 
goederen door een krijgs- of politiemacht 
of door geregelde of ongeregelde strijd-
krachten, met uitzondering van wat door de 
waarborg Arbeidsconflicten en aanslagen 
is verzekerd;

- de natuurrampen andere dan deze verze-
kerd door de waarborg natuurrampen* van 
toepassing in dit contract;

2. de schade* of verzwar ing van de 
schade*;

- die veroorzaakt wordt door wapens of 
tuigen die bestemd zijn om te ontploffen 
door structuurwijziging van de atoom-
kern;

- die veroorzaakt wordt door een nucleaire 
brandstof, een radioactief product, radio-
actief afval of een bron van ioniserende 
stralingen, waarbij uitsluitend een exploitant 
van een nucleaire installatie aansprakelijk 
is;

- die veroorzaakt werd door een bron van 
ioniserende stralingen, in het bijzonder 
radioisotopen, die buiten een nucleaire 
installatie wordt gebruikt of bestemd is om 

erbuiten te worden gebruikt, en waarvan u 
of een persoon voor wie u instaat de eige-
naar, de bewaker of de gebruiker bent.

De uitsluitingen voorzien in de laatste twee 
streepjes zijn niet van toepassing in het kader 
van de waarborg terrorisme;

3. de schade* veroorzaakt door het ontbre-
ken van preventiemaatregelen die wij hebben 
opgelegd wat betreft de materiële staat of de 
inrichting tot beveiliging van de verzekerde 
waarden*;

4. de schade* waarvan de oorzaak, die bij 
een vorig schadegeval* aan het licht kwam, 
niet werd weggenomen, terwijl deze had 
kunnen weggenomen worden;

5. de schade* veroorzaakt bij het transport of 
verzending van waarden* met de post;

6. de schade* voortvloeiend uit verduistering 
met vervalsing of valsheid in geschrifte;

7. de schade* voortvloeiend uit een duidelijk 
gebrek of uit een rekenfout;

8. de schade* die het gevolg is van het verlies 
of de diefstal van de verzekerde waarden* 
die:

•	in	de	wagen	werden	achtergelaten	door	de	
persoon belast met het transport;

•	 zonder	 persoonlijk	 toezicht	 door	 een	
verzekerde werden achtergelaten buiten de 
vestiging(en)*;

•	zonder	bescherming	werden	achtergelaten	
in voor het publiek toegankelijke plaatsen;

9. de onverklaarbare verliezen en de onrecht-
streekse verliezen;

10. de schade* verzekerd door de waarborg 
Natuurrampen van het Tariferingsbureau.
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1. Omvang van de verzekering

§2. Volgens de bij het schadegeval* 
betrokken waarborg:

de schade* waarvoor uitdrukkelijk bedongen 
is dat wij niet tegemoetkomen.
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2. De verzekerde gevaren

1. Valse biljetten Artikel 9 

De door de verzekerde in het kader van zijn 
professionele activiteiten te goeder trouw 
aangenomen valse bankbiljetten, dewelke 
evenwel het uitzicht hebben van een geldig 
bankbiljet en waarvan de waarde werd uitge-
drukt in euro, worden, op voorlegging van 

een door de bankinstelling waar deze valse 
bankbiljetten werden afgegeven afgeleverd 
attest, vergoed ten belope van 2.000 EUR 
(ABEX 665) per verzekerde vestiging* en per 
loopjaar van de verzekering.

2. Diefstal van 
waarden* in een 
verzekerde vestiging*

Artikel 10

Wordt verzekerd zonder toepassing van de 
evenredigheidsregel, tot 10.000 EUR (ABEX 
665) gedurende de openingsuren van de 
verzekerde vestiging* en 3.500 EUR (ABEX 
665) buiten deze uren, het geheel van de 
waarden*:

1) in een geldlade of slotvast meubel in geval 
van diefstal die gepleegd is met braak of 
wegneming van de geldlade of het slotvast 
meubel ; de tussenkomst is echter beperkt 
tot 3.500 EUR (ABEX 665);

2) in een brandkast* of kofferkast* in geval van 
diefstal die gepleegd is met braak of wegne-
ming van deze brandkast* of kofferkast*;

3) in een geldlade of slotvast meubel of een 
brandkast* of kofferkast* of tijdens de mani-
pulering* in geval van diefstal met geweld of 
bedreiging;

4) die via de Proton-terminal elektronisch 
werden geïnd en die verloren zijn gegaan ten 
gevolge van de wegneming of de beschadi-
ging van deze terminal; de tussenkomst is 
echter beperkt tot 1.000 EUR (ABEX 665).

Gedurende de openingsuren van de verze-
kerde vestiging* dienen de geldlade of het op 
slot te doen meubel en de brandkast* of de 
kofferkast* gesloten te zijn met hun mechanis-
che of elektronische beveiliging. In geval van 
toevallige afwezigheid dienen de lokalen die 
de waarden* herbergen gesloten te zijn.

Buiten de openingsuren van de verzekerde 
vestiging* dienen de waarden* in een gesloten 
gebouw bewaard te worden en mogen de 
sleutels van de geldlade of slotvast meubel 
en van de brandkast* of kofferkast*, die zoals 
hierboven aangeduid gesloten dienen te zijn, 
in geen geval in de voor beroepsdoeleinden 
aangewende lokalen bewaard worden.

3. Diefstal van 
waarden* in het privé-
gedeelte

Artikel 11

Worden verzekerd zonder toepassing van de 
evenredigheidsregel, tot 3.500 EUR (ABEX 
665) de waarden* die gestolen werden in het 
privé-gedeelte van het gebouw aangeduid in 
de bijzondere voorwaarden of in de verblijf-
plaats van de bedrijfsleider als gevolg van:

•	diefstal	door	geweld	of	bedreiging	van	per-
sonen,

•	diefstal	 met	 braak	 van	 het	 betrokken	
gebouw voor zover de waarden* zich in 
een slotvast meubel of in een brandkast* 
bevinden.
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2. De verzekerde gevaren

4. Diefstal, vernietiging, 
beschadiging of verlies 
tijdens het transport 
van de waarden*

Artikel 12

Worden verzekerd zonder toepassing van de 
evenredigheidsregel, tot 10.000 EUR (ABEX 
665), de waarden* die gestolen werden met 
geweld of bedreiging evenals de vernietiging, 
beschadiging of het verlies van genoemde 
waarden*, tijdens hun transport, in het kader 
van zijn beroepsactiviteiten, door een ver-
zekerde van minstens 18 jaar en maximum 
65 jaar en die geen ernstig lichamelijke 
gebrek heeft dat onverenigbaar is met zijn 
opdracht:

•	op	de	weg	tussen	twee	van	de	drie	volgende	
punten:

- het privé-gedeelte van het gebouw aange-

duid in de bijzondere voorwaarden of de 
verblijfplaats van de bedrijfsleider,

- één van de verzekerde vestigingen*,

- een financieel organisme waar de waarden* 
gedeponeerd of opgenomen worden,

•	tussen	de	verschillende	voorziene	leverings-
punten,

•	gedurende	 elke	 verzekerde	 ambulante	
activiteit*.

Oponthoud gedurende het transport is niet 
gewaarborgd, tenzij de onderbreking rede-
lijkerwijze vereist en van korte duur is en 
voor zover de verzekerde waarden* binnen 
handbereik blijven van de vervoerder.

Artikel 13

Wordt verzekerd zonder toepassing van de 
evenredigheidsregel, tot 10.000 EUR (ABEX 
665), de schade* aan de waarden* die voor-
tvloeit uit een schadegeval* 

- dat zich voordoet in het gebouw aangeduid 
in de bijzondere voorwaarden of de verblijf-
plaats van de bedrijfsleider 

5. Uitbreiding brand van 
de waarden* - en door de basiswaarborgen* en de waar-

borg Natuurrampen* is gedekt, zoals deze 
in de algemene voorwaarden van het in de 
bijzondere voorwaarden vermelde contract 
Brand zijn beschreven.
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1. De reddingskosten Artikel 14 : We verzekeren

•	de	kosten	die	voortvloeien	uit	de	maatre-
gelen die wij u hebben gevraagd te nemen 
om de gevolgen van het schadegeval* te 
voorkomen of te beperken;

•	de	kosten	die	voortvloeien	uit	de	dringende	
en redelijke maatregelen die u op eigen 
initiatief genomen hebt om de schade te 
voorkomen in geval van nakend gevaar, dit 
wil zeggen dat bij ontstentenis van maatre-
gelen, een schadegeval* zich zeker en op 
zeer korte termijn zou voordoen, of om de 
gevolgen van een schadegeval* dat begon-
nen is, te voorkomen of te beperken.

Onder dringende maatregelen verstaat men 
de maatregelen die u zonder verwijl dient 
te nemen, zonder dat u de mogelijkheid 
hebt ons te verwittigen en ons voorafgaand 
akkoord te verkrijgen, tenzij dit ons een nadeel 
berokkent.

We betalen u die kosten terug wanneer ze zijn 
gemaakt als een goede huisvader, zelfs indien 
de aangewende pogingen geen resultaat 
zouden opgeleverd hebben. De terugbeta-
ling zal begrensd zijn, in voorkomend geval, 
binnen de grenzen toegestaan door de wet-
geving brand. 

U geniet de aanvullende kosten in geval 
van een schadegeval* verzekerd door deze 

waarborg.

2. De kosten voor de 
bewaring

3. De expertisekosten

Artikel 15

We verzekeren tot 100% van het voor het 
verzekerde gevaar verzekerde bedrag, voor 
zover ze het gevolg zijn van een gewaarborgd 
schadegeval* en u ze hebt gemaakt als een 
goede huisvader de kosten voor de bewaring 
van de verzekerde en geredde waarden*, dit 
wil zeggen de kosten gemaakt gedurende 

3. De aanvullende kosten

Vergoedingen Barema
tot 6.593,97 EUR  5% (minimum 219,78 EUR)
meer dan 6.593,97 EUR tot 43.959,80 EUR  329,70 EUR + 3,5% voor het gedeelte boven 6.593,97 EUR
meer dan 43.959,80 EUR tot 219.798,91 EUR  1.637,49 EUR + 2% voor het gedeelte boven 43.959,80EUR
meer dan 219.798,91 EUR tot 439.597,86 EUR  5.154,30 EUR + 1,5% voor het gedeelte boven 219.798,91 EUR
meer dan 439.597,86 EUR tot 1.318.793,55 EUR  8.451,28 EUR + 0,75% voor het gedeelte boven 439.597,86 EUR
meer dan 1.318.793,55 EUR  15.045,25EUR + 0,35% voor het gedeelte boven  
 1.318.793,55 EUR met een maximum van 21.979,88 EUR

de normale wederopbouwperiode van het 
gebouw om die waarden* te beschermen 
en te bewaren om een verergering van de 
schade* te vermijden, alsook de kosten 
gemaakt om ze te verplaatsen en opnieuw 
te plaatsen om de herstelling van de bescha-
digde waarden* mogelijk te maken.

Artikel 16

We verzekeren de expertisekosten wanneer 
u een beroepsexpert aanduidt om de waar-
den* waarvan u eigenaar bent en de schade* 
eraan te schatten. 

Wij nemen de honoraria en de kosten van die 
expert ten laste, alle eventuele belastingen 
inbegrepen, alsmede deze van de eventuele 
derde expert, die in geval van betwisting 

tussen uw expert en onze expert zal aan-
geduid worden. Onze tegemoetkoming is 
beperkt tot de hierna vermelde schaal, bere-
kend in percentage van de verschuldigde 
vergoedingen, met uitsluiting van die welke 
betrekking hebben op de aansprakelijkheids-
verzekeringen en de indirecte verliezen. 
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4. De schadegevallen

1. Maatregelen die u 
moet nemen in geval 
van schade*

Artikel 17 : Algemene richtlijnen 

In alle gevallen moet u: 

•	alle	 redelijke	maatregelen	 nemen	 om	de	
omvang en de ernst van het schadegeval* 
te beperken en het ons zo spoedig als 
redelijkerwijze mogelijk is melden; 

•	ons	 zo	 spoedig	mogelijk	 een	beschrijving	
van de beschadigde waarden* en een 
raming van de herstellingskosten bezor-
gen;

•	zich	onthouden,	tenzij	het	echt	noodzakelijk	
is, aan de beschadigde waarden* wijzigingen 

aan te brengen waardoor het onmogelijk of 
moeilijker zou worden de oorzaken van de 
schade te bepalen of de schade te ramen;

•	onze	 onderrichtingen	 volgen	 en	 ons	 het	
bewijs leveren dat de verzekerde waarden* 
niet bezwaard zijn met een hypotheek of 
een voorrecht, of ons een machtiging tot 
inontvangstneming afgegeven door de 
ingeschreven schuldeisers verstrekken.

Artikel 18 : Specifieke richtlijnen

Bovendien moet u:

•	bij	aanslag	of	arbeidsconflict,	zo	vlug	mogelijk	
de nodige stappen doen bij de bevoegde 
overheid om een vergoeding te verkrijgen 
voor de schade* aan de verzekerde waar-
den*. We zullen tegemoetkomen zodra u ons 
het bewijs hebt geleverd dat u die stappen 
hebt ondernomen.

U verbindt er zich toe ons de vergoeding 
die door de overheid werd gestort, terug te 
betalen in de mate dat deze vergoeding en de 
door ons betaalde schadevergoeding elkaar 
overlappen;

•	bij	 schadegeval*	 gedekt	 door	 één	 van	de	
verzekerde gevaren behalve de uitbreiding 
brand van de waarden* en de dekking valse 
biljetten:

- onmiddellijk klacht indienen bij de politie en 
ons binnen de 24 uur op de hoogte brengen 
van het schadegeval*;

- indien effecten aan toonder gestolen 
werden, onmiddellijk verzet aantekenen; 

- indien gestolen voorwerpen worden terug-
gevonden, ons hiervan onmiddellijk op de 
hoogte brengen. Indien de vergoeding 
reeds betaald is, worden die voorwerpen 
onze eigendom. U kunt ze echter wel 
opnieuw in bezit nemen, binnen de 45 
dagen nadat ze teruggevonden zijn, door 

Artikel 19 : Indien u zich niet houdt aan 
deze richtlijnen

We kunnen de vergoeding verminderen in de 
mate van het nadeel dat wij geleden hebben. 
Indien de tekortkoming het gevolg is van 
bedrieglijk opzet, kunnen we iedere tege-

ons de betreffende vergoeding terug te 
betalen, na aftrek van het bedrag van de 
schade* die ze hebben geleden;

•	indien	u	aansprakelijk	kunt	worden	gesteld	
voor een schadegeval*:

- ons binnen 48 uur alle briefwisseling bezor-
gen van het slachtoffer, een advocaat, een 
rechtbank of iedere andere overheid of 
persoon;

- verschijnen op de rechtszittingen, u onder-
werpen aan de door de rechtbank bevolen 
onderzoeksmaatregelen en de door ons 
gevraagde procedurehandelingen stellen;

- mag u geen standpunt innemen in verband 
met uw aansprakelijkheid, de schade* of de 
uitkering van een schadevergoeding. De 
feiten erkennen en de eerste hulp verlenen 
houdt echter geen erkenning van aanspra-
kelijkheid in.

We behouden ons het recht voor om met 
de slachtoffers te onderhandelen, dadingen 
aan te gaan en het burgerrechtelijk geding 
te leiden in de mate dat onze belangen over-
eenstemmen; 

•		indien	een	rechtsplegingsvergoeding	u	wordt	
toegekend of wanneer u kosten ten laste van 
de derde* recupereert, ons deze terugbetalen 
overeenkomstig het vergoedingsbeginsel.

moetkoming weigeren of de vergoeding die 
reeds betaald werd, terugvorderen.
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2. Financiële
vergoeding

Artikel 21 : Hoe wordt de schade aan de 
verzekerde waarden* geraamd?

Deze raming zal gebeuren op de dag van het 
schadegeval* op basis van de dagwaarde*.

Artikel 22 : Taksen en rechten

De vergoeding omvat alle mogelijke taksen en 
rechten voor zover u ze hebt betaald en ze fiscaal 
niet kunt recupereren.

Artikel 20 : Wie schat de verzekerde waar-
den* en de schade* die u hebt geleden?

Het bedrag van de waarden* en de schade* 
worden vastgesteld in onderling akkoord 
tussen u en ons of door twee experts, de ene 
door u aangewezen, de andere door ons. 

In geval ze niet tot overeenstemming komen, 
wijzen ze een derde expert aan. Doen 
ze dat niet, dan zal de Voorzitter van de 
bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg van 
uw woonplaats, op verzoek van de meest 
gerede partij, een derde expert aanwijzen. 
De definitieve beslissing over het bedrag van 
de schadevergoeding wordt door de experts 
genomen met meerderheid van stemmen. Bij 
gebrek aan een meerderheid van stemmen, 
zal de mening van de derde expert doorslag-

gevend zijn. De schattingen van de experts 
zijn soeverein en onherroepelijk. 

Wij dragen de kosten en honoraria van de 
expert door u aangesteld, en naargelang 
het geval, deze van de derde expert volgens 
de modaliteiten en baremabeperkingen 
die beschreven worden in de aanvullende 
waarborgen. De kosten en honoraria die dit 
barema zouden overschrijden worden door 
ons voorgeschoten, maar blijven ten laste van 
de partij die in het ongelijk gesteld wordt.

Derden* die eventueel begunstigden zijn van 
de schadeloosstelling, mogen niet tussen-
beide komen in de vaststelling ervan. 

4. De schadegevallen

Artikel 23 : Binnen welke termijn zal de ver-
goeding worden uitgekeerd?

•	De	reddingskosten,	de	kosten	voor	de	bewa-
ring en de expertisekosten zullen betaald 
worden binnen de 30 dagen die volgen op 
de ontvangst van het bewijs ervan.

De vergoedingen voor de verzekerde waar-
den* zullen betaald worden binnen de 30 
dagen die volgen op de datum van de vast-
stelling van de vergoeding. Deze laatste vindt 
plaats binnen de 90 dagen die volgen op de 
aangifte van het schadegeval*.

•	In	geval	van	betwisting	van	het	bedrag	van	
de schadevergoeding zal het gedeelte van de 
vergoeding dat zonder betwisting verschul-
digd is, gestort worden binnen de 30 dagen 
die volgen op het akkoord tussen de partijen 
over dit bedrag. Het betwiste gedeelte van de 
schadevergoeding wordt betaald binnen de 

30 dagen die volgen op de afsluiting van de 
expertise, die plaats moet vinden binnen de 
90 dagen die volgen op de aangifte van het 
schadegeval*.

•	De	 termijnen	 hierboven	 voorzien	worden	
opgeschort:

- wanneer u niet alle verplichtingen die u 
werden opgelegd vervuld heeft op de datum 
van het afsluiten van de expertise. In dat 
geval beginnen de termijnen slechts te lopen 
vanaf de dag die volgt op de dag waarop u 
aan die verplichtingen hebt voldaan;

- in geval van diefstal of wanneer er vermoe-
dens bestaan dat het schadegeval* opzet-
telijk veroorzaakt kan zijn door u of door 
de begunstigde van de vergoeding. In dat 
geval vragen wij binnen de 30 dagen na de 
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4. De schadegevallen

afsluiting van de expertise een kopie van 
het strafdossier op. De vergoedingstermijn 
neemt slechts aanvang vanaf de dag dat 
wij kennis hebben van de inhoud ervan en 
voor zover u of de verzekeringsbegunstigde 
die om vergoeding vraagt niet strafrechtelijk 
wordt vervolgd;

- wanneer wij u schriftelijk de redenen buiten 
onze wil of van onze gemachtigden duide-
lijk maken, redenen die de raming van de 
schade* beletten;

- in geval van een natuurramp, wanneer de 
Minister bevoegd voor Economische Zaken 

gebruikt maakt van zijn recht om de termij-
nen bedoeld door artikel 67 §2, 1°, 2° en 6° 
van de wet van 25 juni 1992 op de landver-
zekeringsovereenkomst te verlengen.

•	Het	gedeelte	van	de	vergoeding	dat	niet	zou	
worden betaald binnen de termijnen brengt 
van rechtswege een intrest op die gelijk is aan 
tweemaal de wettelijke intrestvoet te rekenen 
vanaf de dag die volgt op het verstrijken van 
de termijn tot de dag van de daadwerkelijke 
betaling, tenzij wij kunnen aantonen dat de 
vertraging noch aan ons noch aan onze 
gemachtigden te wijten is.

Artikel 24 : Aan wie betalen we de ver-
goeding?

De vergoeding wordt aan u uitgekeerd wan-
neer de waarden* u toebehoren. Indien die 
waarden* aan een derde* toebehoren, moet 
u de vergoeding aan hem overmaken op uw 
eigen verantwoordelijkheid en zonder moge-

lijk verhaal van de begunstigde tegen ons. 
We behouden ons het recht voor, de door 
de derde* gegeven machtiging tot inning of 
het bewijs van betaling aan de derde*, op 
te vragen.

Artikel 25

•	Uit	 kracht	 van	 het	 contract	 zelf,	 zijn	we	
gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen 
tegen derden*, wat betekent dat we ons 
in uw plaats kunnen stellen om tegen hen 
verhaal uit te oefenen.

•	We	doen	 echter	 afstand	 van	ons	 verhaal	
tegen:

a) uw gasten en cliënten;

b) de personen die bij u in dienst zijn en, 
indien ze in het gebouw wonen, de per-
sonen die bij hen inwonen;

c) de leveranciers die via leidingen of kabel, 
elektriciteit, water, gas, stoom, klank, 
beeld of informatie verdelen en ten 
opzichte van wie u afstand van verhaal 
hebt moeten doen;

d) uw verhuurder, wanneer u zelf van dat 
verhaal afstand hebt gedaan;

e) u zelf voor de schade* aan de waarden* 
die u werden toevertrouwd of die u ver-
zekert voor rekening van derden*, uitge-
zonderd indien het gaat om het gebouw 
waarvan u huurder of gebruiker bent;

f) de gebruiker die het gebouw kosteloos 
bewoont of de huurder van het gebouw 
wanneer er een belangengemeenschap 

bestaat met u (voor minstens 75% voor 
wat betreft de huurder);

g) de mede-eigenaars die samen door het 
contract verzekerd zijn;

h) de naakte eigenaars en vruchtgebruikers 
als het gebouw in het voordeel van beide 
verzekerd is;

i) uw lasthebbers en vennoten in de uitoe-
fening van hun functie en, indien ze in het 
gebouw wonen, de personen die bij hen 
inwonen; 

j) uw bloedverwanten in rechte opgaande 
of neerdalende lijn, uw echtgeno(o)t(e) en 
uw aanverwanten in rechte lijn;

k) uw (schoon-)broers en (schoon-)zussen. 

•	ledere	afstand	van	verhaal	door	ons	heeft	
slechts uitwerking voor zover:

- de aansprakelijke niet daadwerkelijk 
gedekt is door een aansprakelijkheidsver-
zekering;

- de aansprakelijke zelf geen verhaal tegen 
een andere aansprakelijke mag uitoefenen. 
Zelfs in dit geval, blijft de afstand van ver-
haal echter verworven voor de personen 
bedoeld onder punten a), b) en j);

- er geen kwaad opzet in het spel is.

3. Verhaal tegen
derden*
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5. Het verloop van uw contract

De bepalingen betreffende de beschrijving 
van het risico en de betaling van de premie 
zijn enkel gericht tot de verzekeringsnemer. 

Indien het contract is onderschreven door 
meerdere verzekeringnemers, zijn ze hoof-
delijk en ondeelbaar gebonden.

1. De beschrijving van 
het risico

Artikel 26 : De aan te geven gegevens 

Bij het afsluiten van het contract, dienen alle 
omstandigheden die u bekend zijn en die u 
redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens 
die voor ons van invloed kunnen zijn bij de 
beoordeling van het risico, ons nauwkeurig 
meegedeeld te worden (bijvoorbeeld elke vorm 
van afstand van verhaal die u zou hebben toe-
gestaan of andere verzekeringen met hetzelfde 
voorwerp).

•	In	 de	 loop	 van	 het	 contract,	 dienen	 alle	
nieuwe omstandigheden of wijzigingen 
van omstandigheden die u bekend zijn en 
die u redelijkerwijze moet beschouwen als 
gegevens die van aard zijn om het risico 
aanmerkelijk en blijvend te verzwaren, ons 
nauwkeurig en zo spoedig mogelijk meege-
deeld te worden.

Artikel 27 : Aanpassing van het contract

Binnen een termijn van één maand te reke-
nen vanaf de dag waarop wij kennis hebben 
gekregen van een onjuiste of onvolledige 
beschrijving van het risico of van een verzwa-
ring ervan, kunnen wij:

•	een	wijziging	 van	 het	 contract	 voorstellen	
die ingaat:

- op de dag waarop wij kennis hebben 
gekregen van de onjuiste of onvolledige 
beschrijving van het risico bij het afsluiten 
van het contract; 

- met terugwerkende kracht tot de dag van 

de verzwaring van het risico in de loop van 
het contract, ongeacht of u deze verzwa-
ring hebt meegedeeld of niet;

•	het	contract	opzeggen	indien	wij	aantonen	
dat wij het risico in geen geval zouden ver-
zekerd hebben.

Indien u het voorstel tot wijziging van het 
contract weigert of indien u, bij het verstrijken 
van een termijn van één maand te rekenen 
vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste 
niet aanvaard hebt, kunnen wij het contract 
binnen 15 dagen opzeggen.

Artikel 28 : Bij schadegeval*

•	Indien	het	verzwijgen	of	de	onjuistheid	in	de	
beschrijving van het risico u niet kan verweten 
worden, zullen we de overeengekomen ver-
goeding betalen.

•	Indien	dit	verzwijgen	of	deze	onjuistheid	u	wel	
kan verweten worden, zullen we tegemoet-
komen op basis van de verhouding tussen 
de betaalde premie en de premie die u had 

moeten betalen indien u het risico nauwkeurig 
had beschreven.

Indien wij aantonen dat wij in geen geval het 
risico zouden verzekerd hebben, beperken 
wij ons tot de terugbetaling van een bedrag 
dat gelijk is aan alle premies betaald vanaf het 
ogenblik dat het risico onverzekerbaar werd.

Artikel 29 : In geval van fraude

Indien het verzwijgen of onjuist meedelen 
opzettelijk is gebeurd en ons misleidt bij het 
beoordelen van het risico:

- bij de afsluiting van het contract, dan is het 
contract van rechtswege nietig;

- in de loop van het contract, dan kunnen wij 

het contract met onmiddellijke uitwerking 
opzeggen.

Alle premies die vervallen zijn tot op het ogen-
blik waarop wij kennis hebben gekregen van 
de fraude, komen ons toe als schadevergoe-
ding en, bij schadegeval*, kunnen we onze 
waarborg weigeren.
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Artikel 30 : Vermindering van het risico

Wanneer het verzekerde risico aanzienlijk 
en blijvend verminderd is en wel zo dat wij, 
indien die vermindering bij het sluiten van 
het contract had bestaan, aan andere voor-
waarden zouden hebben verzekerd, zullen 
wij een overeenkomstige vermindering van 
de premie toestaan vanaf de dag waarop wij 

kennis hebben gekregen van de vermindering 
van het risico. 

Indien wij het niet eens worden over de nieuwe 
premie binnen één maand na uw aanvraag tot 
vermindering, kunt u het contract opzeggen.

2. De betaling van de 
premie

Artikel 32 : Bij niet-betaling van de 
premie

In geval van niet-betaling van de op de 
vervaldag verschuldigde bedragen zal een 
forfaitaire vergoeding ten belope van 12,5 
EUR (index 111.31, augustus 2009-basis 
2004=100) door u verschuldigd zijn aan de 
maatschappij, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling. Die vergoeding varieert 
ieder jaar op 1 januari in functie van de evo-
lutie van de index der consumptieprijzen, op 
basis van de index van de maand december 
van het vorige jaar. In geen geval zal dit 
bedrag lager zijn dan 12,50 EUR. 

•	We	 zullen	 u	 per	 deurwaardersexploot	 of	
per aangetekend schrijven een herinne-
ring sturen die geldt als ingebrekestelling. 
Wij behouden ons het recht voor u hierbij 
eveneens een forfaitair bedrag voor de 
administratiekosten voor de inning aan te 
rekenen. Bij niet-betaling van de premie 
binnen de 15 dagen vanaf de dag na deze 
ingebrekestelling, zullen alle waarborgen van 
het contract geschorst worden of zal het 
contract opgezegd worden. De schorsing of 
de opzegging zullen pas uitwerking hebben 
na afloop van die termijn van 15 dagen.

•	Indien	de	waarborgen	geschorst	worden,	
blijven de premies die tijdens deze schor-
singsperiode vervallen verschuldigd, op 
voorwaarde dat u in gebreke gesteld werd 
zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert 
de ingebrekestelling aan de schorsing van 
de waarborgen. Onze vordering kan echter 
niet meer bedragen dan de premies voor 
twee opeenvolgende jaren.

De waarborgen zullen terug in voege gesteld 
worden de dag nadat wij de integrale beta-
ling van de gevorderde premies ontvangen 
hebben, desgevallend verhoogd met de 
intresten.

Bovendien kunnen wij het contract opzeg-
gen indien wij ons dat recht hebben voor-
behouden in de ingebrekestelling. In dat 
geval wordt de opzegging van kracht na 
het verstrijken van een termijn die ten minste 
vijftien dagen bedraagt, te rekenen vanaf de 
eerste dag van de schorsing. Indien wij ons 
dit recht niet hebben voorbehouden in de 
ingebrekestelling, kan de opzegging slechts 
gebeuren mits een nieuwe ingebrekestelling 
is gedaan, zoals hoger vermeld.

Artikel 31 : De te betalen premie

Het te betalen bedrag vermeld op de beta-
lingsaanvraag, moet betaald worden voor 
de vervaldag.

Bij verhoging van het tarief kunnen we de 
premie aanpassen op de volgende jaarverval-

dag, nadat we u daarover hebben ingelicht. In 
dit geval kunt u het contract volledig opzeg-
gen binnen de 3 maanden die volgen op de 
ontvangst van dat bericht.

5. Het verloop van uw contract
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3. De duur van het 
contract

Artikel 33 : Inwerkingtreding van het 
contract

Het contract treedt in werking op de datum 
vermeld in de bijzondere voorwaarden, 
voor de duur die erin is vermeld. Deze mag 
niet langer zijn dan één jaar. Het contract 
wordt vervolgens stilzwijgend vernieuwd 

voor opeenvolgende periodes van één jaar, 
behalve wanneer één der partijen het min-
stens drie maanden vóór het einde van de 
lopende periode opzegt.

Artikel 34 : Opzegging van het contract

•	Naast	de	gevallen	van	opzegging	vastgelegd	
in andere bepalingen van het contract:

- indien er meer dan één jaar ligt tussen de 
sluitingsdatum van het contract en zijn 
ingangsdatum, kunt u het opzeggen ten 
laatste drie maanden vóór de overeen-
gekomen ingangsdatum;

- indien we uw contract gedeeltelijk opzeg-
gen, kunt u het in zijn geheel opzeggen, 
binnen de maand volgend op de ontvangst 
van onze opzeggingsbrief, met ingang op 
dezelfde dag als de gedeeltelijke opzeg-
ging;

- na een schadegeval*, kan het contract 
geheel of gedeeltelijk opgezegd worden, 
ten laatste 1 maand na de uitbetaling 
of de weigering tot uitbetaling van de 
schadevergoeding, met uitwerking drie 
maanden na de betekening ervan. Wij zien 
af van dit opzegrecht behalve indien u of 
de begunstigde van de verzekering één 
van de verplichtingen die voortvloeien uit 
het schadegeval* niet hebt nageleefd met 
de bedoeling ons te misleiden.

In dat geval wordt de opzegging van 
kracht één maand na de betekening ervan,        
overeenkomstig artikel 31 van de wet op 
de landverzekeringsovereenkomst;

- bij faillissement van de verzekeringsnemer 
blijft de verzekering bestaan ten gunste van 
de gezamenlijke schuldeisers, die vanaf de 
faillietverklaring debiteur worden van de te 
vervallen premies. Zowel de curator van 
het faillissement als wijzelf kunnen echter 
het contract opzeggen, de curator binnen 
3 maanden volgend op de faillietverklaring 
en wijzelf ten vroegste 3 maanden na de 
faillietverklaring; 

- bij overlijden van de verzekeringsnemer 
gaan de rechten en verplichtingen onts-
taan uit het verzekeringscontract, over 
op de nieuwe houder van het verzekerde 
belang. Bij onverdeeldheid blijven de deel-
genoten hoofdelijk en ondeelbaar verplicht 
het contract verder te zetten. Wanneer 
ze uit onverdeeldheid treden, blijft alleen 
diegene die de enige belanghebbende 
titularis wordt verplicht het contract verder 
te zetten.

Zowel de nieuwe houders van het ver-
zekerde belang als wijzelf kunnen het 
contract echter opzeggen, de nieuwe 
houders per aangetekend schrijven binnen 
drie maanden en veertig dagen na het 
overlijden en wijzelf, overeenkomstig één 
van de hierna voorgeschreven vormen, 
binnen drie maanden te rekenen vanaf de 
dag waarop wij van het overlijden kennis 
hebben gekregen.

Dit zelfde principe geldt in geval van split-
sing van het eigendomsrecht in naakte 
eigendom en vruchtgebruik.

•	Opzeggingsmodaliteiten

Behalve in de gevallen waar dit in het 
contract anders bepaald is:

- wordt het contract opgezegd met een 
aangetekende brief, of door afgifte van 
de opzeggingsbrief aan de geadresseerde 
tegen ontvangstbewijs, of door deurwaar-
dersexploot;

- gaat de opzegging in na het verstrijken van 
een termijn van één maand, te rekenen 
vanaf de dag volgend op de afgifte van de 
brief ter post, de datum van het ontvangst-
bewijs of het deurwaardersexploot.

5. Het verloop van uw contract
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Artikel 35 : Afstand van de verzekerde 
waarden*

De verzekering eindigt zodra u de waarden* 
waarvan u de eigendom hebt afgestaan, niet 
meer in uw bezit hebt. 

Artikel 36 : Terugbetaling van de geïnde 
premie

Indien het contract geheel of gedeeltelijk 
eindigt in de loop van het verzekeringsjaar, 
zal het gedeelte van de premie dat betrekking 

heeft op de termijn na de beëindiging van het 
geheel of een gedeelte van het contract, u 
worden terugbetaald.

6. Het verloop van uw contract
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Lexicon

Ambulante activiteit
Elke activiteit die in België gevoerd wordt vanuit 
een mobiele vestiging*.

Basiswaarborgen beschreven in de alge-
mene voorwaarden van het in de bijzondere 
voorwaarden vermelde contract Brand
- Brand
- Botsen tegen de verzekerde goederen
- Beschadiging van het gebouw door vanda-

lisme, kwaad opzet of door dieven
- Uitwerking van de elektriciteit
- Arbeidsconflicten en aanslagen
- Storm - hagel - ijs- en sneeuwdruk
- Waterschade
- Schade* door stookolie
- Glasbreuk
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw

Brandkast
Een metalen koffer in de vloer of in de muur 
gemetseld en voorzien van een veiligheidsslot 
met sleutelbediening of met een geheime 
code.

Dagwaarde
De beurswaarde, de marktwaarde of de ver-
vangingswaarde* van een goed.

Derde
ledere andere persoon dan de verzekerden*.
Als het contract wordt gesloten door een 
vereniging van mede-eigenaars, worden die 
onderling en ten opzichte van de vereniging 
beschouwd als derden.
Bij collectieve aansprakelijkheid van de mede-
eigenaars draagt ieder van hen zijn schade* 
voor het gedeelte van de aansprakelijkheid die 
hem ten laste valt en, bijgevolg, zal de materiële 
schade* veroorzaakt aan de gemeenschap-
pelijke delen van het gebouw niet vergoed 
worden.

Kofferkast
Een niet-ingemetselde metalen koffer, met een 
gewicht van minstens 300 kg, en voorzien van 
een veiligheidsslot met sleutelbediening of met 
een geheime code.

Koopwaar
•	De	voorraden,	grondstoffen,	voedingswaren,	

afgewerkte en niet-afgewerkte producten, 
dieren die voor de verkoop zijn bestemd, 
verpakkingen en afval inherent aan de han-
delsuitbating of de onderhouds- en herstel-
werken;
•	de	goederen	die	aan	de	cliënteel	toebeho-

ren.

Manipulering
De tijd nodig voor het behandelen, het tellen, 
het opnemen of het opbergen in en uit de 
brandkast*, het slotvast meubel, de kofferkast* 
of de geldlade.

Schade
Elk geldelijk nadeel dat voortvloeit uit een 
schadegeval*.

Schadegeval
Ieder feit dat schade* heeft veroorzaakt en 
dat aanleiding kan geven tot de waarborg van 
het contract.

Vervangingswaarde
De aankoopprijs die normaal betaald moet 
worden op de nationale markt voor een iden-
tiek of gelijkaardig goed in dezelfde staat. 

Vestiging
Elk vast of mobiel punt van verkoop of dienst-
verrichting in België gelegen toegankelijk 
voor de cliënteel van de verzekeringnemer 
en waar de verzekerde waarden* worden 
overgedragen.

Waarborg Natuurrampen beschreven in de 
algemene voorwaarden van het in de bij-
zondere voorwaarden vermelde contract
- Brand
- Overstroming
- Aardbeving
- Overlopen of opstuwing van openbare 

riolen
- Aardverschuiving of grondverzakking

Waarden
Munten, staven edel metaal, bankbiljetten, saldi 
van de Protonkaarten en –terminals waarvan de 
verzekerde houder is, saldi van voorafbetaalde 
telefoonkaarten en belwaarde die u niet heeft 
kunnen recupereren, postzegels en fiscale 
zegels, cheques (dit wil zeggen de formulieren 
waarop de bij wet vereiste vermeldingen terug 
te vinden zijn, meer bepaald de te betalen som 
en de handtekening van de persoon die de 
cheque uitschrijft), handels-effecten, obligaties 
en aandeelbewijzen, postwissels, telegrafische 
postwissels of andere gelijkaardige wissels. 
Voor zover deze geen koopwaar* betref-
fen: dienstencheques, maaltijdcheques en 
cadeaucheques inwisselbaar in België, de 
niet-ingezette edelstenen en niet-ingezette 
echte parels.
De grens van 2.250,00 EUR vastgesteld voor 
de verzekering van waarden is van toepas-
sing zelfs als de waarden collectievoorwerpen 
uitmaken.


