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ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT
(F778)

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

1. Maatschappij :

 NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019.

2. Verzekeringnemer :

 BVBA WILLEMOT B., gevestigd te 9000 Gent, Coupure 214, die voor rekening van de begunstigde onder bezwaarde titel 
 het contract sluit.

3. Mandataris :

 NV WILLEMOT, gevestigd te 9000 Gent, Coupure 228, die door PROVIDIS gemachtigd werd om de dekkingsnota’s af te 
 leveren, de premies te innen, contracten op te zeggen en in het algemeen het volledig schade- en productiebeheer waar te nemen.

4. Begunstigde :

 de in de dekkingsnota met naam aangeduide persoon alsook de andere verzekerden aangeduid in de specifieke voorwaarden.
 In de algemene en specifieke voorwaarden worden de begunstigden aangeduid als verzekerde.

5. Dekkingsnota :

 document afgeleverd door mandataris NV Willemot aan de met naam aangeduide begunstigde tegen betaling van de premie. 
 Ze maakt deel uit van het contract dat anders niet geldig is.

6. Derde :

 elke andere persoon dan de verzekerden, inclusief de begunstigde.

7. Geschil :

 zie Specifieke Voorwaarden.

8. Raadsman :

 advocaat of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om 
 de belangen van de verzekerde te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
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VOORWERP VAN DE DEKKING

Art. 1. Wat is het voorwerp van de dekking?

Volgens de keuze van de met naam aangeduide begunstigde vermeld op de dekkingsnota, verbindt de maatschappij zich, binnen 
de perken en volgens de voorwaarden van dit contract, dat de Algemene, Specifieke en de Bijzondere Voorwaarden omvat, om de 
kosten te dragen die voortvloeien uit de verdediging van de belangen van de verzekerde.

REGELING VAN HET GESCHIL

Art. 2. Hoe gebeurt de bijstand aan de verzekerde? Vrije keuze van raadsman of expert.

A. De mandataris

1. informeert de verzekerde over zijn rechten en zijn verdediging. Hiertoe worden alle processen-verbaal, vaststellingen of onder-
zoeksresultaten, expertenadviezen en andere documenten die van aard zijn nuttige inlichtingen te verschaffen gevraagd;

2. zet alle stappen om het geschil in der minne te regelen;

3. deelt de verzekerde mee dat hij vrij is in de keuze van een raadsman:
- telkens geen regeling in der minne kan bereikt worden, zodat een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt
- in geval van strafrechtelijke vervolgingen;
- in geval van meningsverschillen over de te volgen gedragslijn bij de regeling van het geschil;

4. verzoekt uitdrukkelijk de verzekerde, zodra een onderling belangenconflict ontstaat en dit reeds bij de regeling in der minne, om een 
raadsman aan te duiden om hem te verdedigen. Geschillen omtrent de dekking worden niet beschouwd als belangenconflicten;

5. onthoudt zich, in geval van verhaal tegen de aansprakelijke derde of diens verzekeraar, van elke schikking over het bedrag van de 
schadevergoeding zonder het voorafgaandelijk akkoord van de verzekerde;

6. waakt erover dat de raadsman of de expert de verzekerde op de hoogte houdt van de stand van de zaak. Hij behoudt zich in 
geen geval het alleenrecht voor van de contacten met die personen.

B. De verzekerde

1. beschikt over de vrije keuze van een raadsman of expert tussen die, gevestigd in het land van de procedure of expertise. Bij 
niet-naleving hiervan wordt de vergoeding van honorarium en verplaatsingskosten beperkt tot het bedrag vermeld in de Specifieke 
Voorwaarden.
De maatschappij zal nooit méér dan de kosten voor één enkele raadsman of expert betalen, ook al beslist de verzekerde in de loop van 
het geschil om iemand anders aan te duiden.
Deze beperking geldt niet in de gevallen waarin de verzekerde buiten zijn wil om gedwongen wordt een andere raadsman te nemen;

2. heeft de mogelijkheid om zich bij die keuze door de mandataris te laten bijstaan;

3. kan buiten elke gerechtelijke procedure en alvorens een raadsman aangeduid te hebben, een beroep doen op een aangestelde 
van de mandataris.
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Art. 3. Over welke garantie beschikt de verzekerde? Objectiviteitclausule.

De verzekerde heeft, bij verschil van mening met de mandataris over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de regeling van het 
schadegeval en na betekening door de mandataris van diens standpunt of van diens weigering om de stelling van de verzekerde te 
volgen, het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.

Zo de advocaat het standpunt van de mandataris bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van de kosten en hono-
raria van deze raadpleging.

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 de mandataris zou hebben gevolgd, is de maatschappij die de stelling 
van de verzekerde niet heeft willen volgen, gehouden haar dekking te verlenen en de kosten van de raadpleging terug te betalen die 
ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven.

Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de maatschappij, ongeacht de afloop van de proce-
dure, ertoe gehouden haar dekking te verlenen met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging.

De kosten voortspruitende uit de toepassing van dit artikel maken deel uit van het verzekerd bedrag zoals aangeduid in de Speci-
fieke Voorwaarden. Dit bedrag kan in geen geval overschreden worden.
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UITSLUITINGEN

Art. 4. In welke gevallen is er geen dekking?

1. Voor geschillen die dienen voorgelegd te worden aan het Hof van Cassatie, wanneer het te verhalen schadebedrag in hoofdsom 
kleiner is dan 1.250 EUR;

2.  Voor de kosten en honoraria door de verzekerde gemaakt vóór zijn aangifte van het geschil of achteraf, indien de mandataris er 
niet van op de hoogte was;

3. Voor de dadingen met het Openbaar Ministerie, de boeten en opdeciemen;

4. Indien de mandataris aantoont dat het geschil het gevolg is van het feit dat de verzekerde heeft deelgenomen aan oorlogsge-
beurtenissen, oproer, collectieve arbeidsconflicten, burgerlijke of politieke onlusten;

5. Wanneer het geschil voortvloeit uit een opzettelijke daad van de verzekerde, waarvan hij de gevolgen gewild heeft, of die met zijn 
medeplechtigheid begaan werd;

6. Voor geschillen voortvloeiend uit schade die te wijten is aan de gevolgen van enige eigenschap van nucleaire producten, splijt-
stoffen of van radioactief afval;

7. Voor geschillen in verband met dit contract.

AANVANGSDATUM -  LOOPTIJD

Art. 5. Wanneer vangt het contract aan?

De dekking vangt aan op de datum vermeld op de dekkingsnota.
Er is hoe dan ook geen dekking verworven vóór de betaling van de eerste premie.

Art. 6. Welk is de looptijd van het contract?

Het contract werd gesloten voor een duurtijd van één jaar.

Het wordt stilzwijgend verlengd met opeenvolgende perioden van één jaar, behoudens opzegging overeenkomstig art. 18 of 19 
door de ene of de andere partij. De opzegging moet gebeuren tenminste 3 maanden vóór het verstrijken van de lopende periode op 
een van de wijzen bepaald in art 20 1ste lid.

PREMIE

Art. 7. Wat dient u te weten over de premiebetaling?

De premie, verhoogd met de taksen, bijdragen en kosten, is op de vervaldag vooruitbetaalbaar door de met naam aangeduide 
begunstigde op verzoek van de mandataris.

Art. 8. Wat gebeurt er indien u de premie niet betaalt?

Bij niet-betaling van de premie door de met naam aangeduide begunstigde op de vervaldag kan het contract opgezegd worden, 
indien de begunstigde in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.
De opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de 
afgifte ter post van de aangetekende brief.
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WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Art. 9. Wat gebeurt er bij een wijziging van de Algemene en Specifieke Voorwaarden en het tarief?

Indien de maatschappij haar Algemene of Specifieke Voorwaarden en/of haar tarief wijzigt, past zij dit contract aan op de volgende 
jaarlijkse vervaldag. De mandataris stelt de verzekeringnemer van deze aanpassing in kennis ten minste 4 maanden voor de vervaldag.
De met naam aangeduide begunstigde mag evenwel het contract opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpas-
sing. Door deze opzegging eindigt het contract op de volgende jaarlijkse vervaldag.

De in het vorig lid bepaalde opzegmogelijkheid 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, in de toepassing ervan, gelijk is 
voor alle maatschappijen.

BESCHRIJVING -  WIJZIGINGEN VAN DE RISICO’S

Art. 10. Welk is het belang van de beschrijving van de risico’s?

1. Het contract wordt opgesteld op basis van de verklaringen van de met naam aangeduide begunstigde die gehouden is 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.
Indien op sommige schriftelijke vragen niet wordt geantwoord, bijvoorbeeld op de vragen in het verzekeringsvoorstel, en het con-
tract toch werd gesloten, kan men zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen. Dit is eveneens het 
geval indien men het contract zonder een behoorlijk ingevuld verzekeringsvoorstel heeft gesloten.

2. Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico tot misleiding lijdt bij de beoor-
deling van dat risico, is het contract nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop men kennis heeft gekregen van 
het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, blijven verworven.

3. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de mandataris, 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 gekre-
gen voor, het contract te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist 
meedelen van gegevens.

Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de met naam aangeduide begunstigde wordt geweigerd of indien, na het 
verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, deze laatste niet aanvaard wordt, kan de 
mandataris het contract opzeggen binnen 15 dagen.

Niettemin kan de mandataris indien hij het bewijs levert dat hij het risico nooit zou hebben verzekerd, het contract opzeggen binnen 
de termijn van een maand te rekenen van de dag waarop hij van het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft 
gekregen.
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Art. 11. Dienen de wijzigingen in de loop van het contract aan de mandataris meegedeeld te worden?

In de loop van het contract heeft de met naam aangeduide begunstigde de verplichting, om onder de voorwaarden van artikel 10,1), 
de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van die aard zijn om een aanmerkelijke en 
blijvende verzwaring van het risico te bewerkstelligen.

Wanneer het risico zo verzwaard is dat de mandataris, indien die verzwaring bij het sluiten van dit contract had bestaan, onder 
andere 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 verzwa-
ring. Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de met naam aangeduide begunstigde wordt geweigerd of indien, bij het 
verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de 
mandataris het contract opzeggen binnen 15 dagen.

Indien de mandataris het bewijs levert dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd,
kan hij het contract opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van 
de verzwaring. Wanneer, in de loop van het contract, het risico aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de mandataris, 
indien die vermindering bij het sluiten van het contract had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat hij een 
overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop hij van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen. 
Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de 
met naam aangeduide begunstigde kan deze laatste het contract opzeggen.

Art. 12. Wat gebeurt er bij faillissement?

In geval van faillissement van de met naam aangeduide begunstigde blijft het contract bestaan ten voordele van de massa van de 
schuldeisers die de maatschappij het bedrag verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring.
De mandataris en de curator van het faillissement hebben evenwel het recht om het contract op te zeggen. De mandataris kan het 
contract echter maar opzeggen ten vroegste drie maand na de faillietverklaring. De curator kan het contract slechts opzeggen bin-
nen de drie maand na de faillietverklaring.

Art. 13. Wat gebeurt er bij overlijden van de met naam aangeduide begunstigde?

In geval van overlijden van de met naam aangeduide begunstigde blijft het contract voortbestaan ten voordele van de erfgenamen, 
die verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd het recht van de mandataris om het contract op te zeggen binnen de drie 
maand vanaf de dag waarop hij kennis kreeg van het overlijden, op een van de wijzen bepaald in artikel 20 1ste lid.

De erfgenamen kunnen het contract opzeggen op een van de wijzen bepaald in artikel 20 1 ste lid binnen drie maanden en veertig 
dagen na het overlijden.

Art. 14. Wat gebeurt er bij opschorting van een contract dat betrekking heeft op een motorrijtuig?

Wanneer de met naam aangeduide begunstigde verklaart het verzekerde motorrijtuig niet meer te gebruiken, wordt dit contract op-
geschort vanaf de datum waarop de aanvraag tot opschorting geformuleerd werd, op voorwaarde dat de verdwijning van het risico 
bewezen wordt.
Opschortingen van minder dan een maand worden niet aanvaard.

Als de met naam aangeduide begunstigde binnen een periode van één jaar na de opschorting van dit contract opnieuw een motor-
rijtuig in het verkeer brengt, dient hij dat aan de mandataris mee te delen en het contract zal opnieuw in werking treden volgens de 
verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing bij de maatschappij op de laatste premievervaldag. Gedurende de hierboven 
bepaalde termijn van één jaar, wordt het premiegedeelte, berekend vanaf de datum van de gebeurtenis die tot de opschorting leidt 
of vanaf de laattijdige mededeling van deze gebeurtenis tot aan de volgende vervaldag, op het krediet van de met naam aangeduide 
begunstigde geboekt. Indien het contract opnieuw in werking wordt gesteld vóór het verstrijken van de termijn van één jaar, wordt 
het hierboven bedoelde premiegedeelte ten bate van de met naam aangeduide begunstigde in rekening gebracht. Na afloop van de 
termijn van één jaar kan de met naam aangeduide begunstigde het contract opzeggen en wordt de niet verbruikte premie terugbe-
taald.
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AANGIFTE EN MEDEDELINGEN

Art. 15. Welke aangiften en mededelingen moet de verzekerde aan de mandataris doen?

De verzekerde is verplicht:
1. het geschil onmiddellijk en ten laatste één jaar na zijn ontstaan schriftelijk en omstandig beschreven aan de mandataris te melden ;

2. de mandataris in het bezit te stellen van alle door hem gevraagde inlichtingen en documenten over de oorzaak, de omstandighe-
den en de gevolgen van het geschil.
De verzekerde die dit nalaat, draagt zelf de bijkomende kosten die daaruit kunnen voortvloeien. Bovendien verbeurt hij alle rechten 
op dekking voor het geschil in kwestie en zal hij de uitgaven moeten terugbetalen, indien hij zijn verplichtingen met bedrieglijk opzet 
niet is nagekomen ;

3. meteen na ontvangst de gerechtelijke- of extragerechtelijke akten betreffende het geschil op te sturen.

DIVERSEN

Art. 16. Welke is de geldigheidsduur van de dekking?

Het recht op de dekking is verworven voor de regeling van geschillen ontstaan in de loop van het contract en waarvan de feiten zich 
maximum 6 maanden vóór de aanvangsdatum van dit contract hebben voorgedaan, voor zover de met naam aangeduide begun-
stigde bewijst dat hij er geen kennis kon van hebben bij het afsluiten van het contract. Het recht op de dekking is eveneens verwor-
ven voor de geschillen die ten laatste 6 maanden na de eindvervaldag van dit contract ontstaan, op voorwaarde dat de feiten die tot 
het ontstaan van het geschil aanleiding geven, zich tijdens de duur van het contract voordeden.

Art. 17. Wat dient u te weten over indeplaatsstelling?

De dekkingen van dit contract kunnen niet door indeplaatsstelling overgedragen worden.

Door de toepassing zelf van de dekkingen, is de mandataris voor de kosten van de door haar geleverde rechtsbijstand, van rechts-
wege in de plaats gesteld van de verzekerde:

- voor zijn rechten en rechtsvorderingen, die gebeurlijk verhaalbaar zijn op de gedingverliezende partij ;
-  tegen de opnieuw solvent geworden aansprakelijke derden en tot beloop van het door de mandataris betaalde bedrag.
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EINDE VAN HET CONTRACT

Art. 18. Wanneer kan de mandataris het contract opzeggen?

De mandataris kan het contract opzeggen:

1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 6;

2. in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico, zowel bij het 
 sluiten als in de loop van het contract;

3. in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende de omschrijving van het   
 risico, bij het sluiten van het contract zoals bepaald in artikel 10 en in geval van verzwaring van het risico zoals bepaald in artikel 11;

4. in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 8;

5. na iedere geschilaangifte maar uiterlijk een maand na de volledige regeling ervan of de weigering tot dekking;

6. in geval van schorsing van een contract zoals bepaald in artikel 14;

7. bij verval van dekking als gevolg van toepassing van art. 15 punt 2 laatste lid;

8. in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van de met naam aangeduide begunstigde overeenkomstig 
 de artikelen 12 en 13.

Art. 19. Wanneer kan de met naam aangeduide begunstigde het contract opzeggen?

De met naam aangeduide begunstigde kan het contract opzeggen:

1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 6;

2. na iedere geschilaangifte, maar uiterlijk een maand na de kennisgeving door de mandataris van de volledige regeling ervan of 
 de weigering tot dekking;

3. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van het tarief of alleen van het tarief overeenkomstig artikel 9;

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

5. in geval van vermindering van het risico, zoals bepaald in artikel 11;

6. in geval van schorsing van een contract zoals bepaald in artikel 14.

Art. 20. Hoe geschiedt de opzegging?

De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbe-
wijs.

Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 6, 8 en 9, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van een maand, 
te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende brief 
te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post.
De opzegging van het contract door de mandataris na aangifte van een geschil, wordt van kracht bij de betekening ervan, wanneer 
de met naam aangeduide begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het geschil, niet is nagekomen met de bedoeling 
de mandataris te misleiden.

Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de opzegging, wordt door de 
mandataris terugbetaald.
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RECHTSBEVOEGHEID - KEUZE VAN DE WOONPLAATS

Art. 21. Welk is de bevoegde rechtbank?

Alle betwistingen met betrekking tot de verplichtingen van de partijen en de interpretatie van dit contract, vallen onder de bevoegd-
heid van de Belgische hoven en rechtbanken.

Art. 22. Welk Is de wettige woonplaats en het briefadres?

De voor de mandataris bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden aan NV Willemot, Coupure 228, 
9000 Gent.
De voor de met naam aangeduide begunstigde bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste 
door de mandataris gekende adres.
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SPECIFIEKE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT
voor rechtsbijstand na Brand

(F777)

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1. Verzekerde :

 de personen die in de brandverzekeringsovereenkomst, afgesloten door de met naam aangeduide begunstigde, 
 als verzekerde zijn aangeduid.

2. Geschil :

 elke niet-uitgesloten conflictsituatie met betrekking tot de brandverzekering en waarbij de verzekerde zijn rechten wil doen gelden.

VOORWERP VAN DE DEKKING

Art. 1. Wat Is het voorwerp van de dekking?

De maatschappij geeft aan de verzekerde de middelen om zijn rechten uit te oefenen en zijn verdediging waar te nemen in geval van 
geschillen die voortvloeien uit de brandverzekeringsovereenkomst(en) waarin uitsluitend goederen verzekerd worden die dienen tot 
privé-gebruik en die zich bevinden op het (de) in de dekkingsnota aangeduide adres(sen).

OMVANG VAN DE DEKKING

Art. 2. Wat betaalt de maatschappij?

De maatschappij betaalt vanaf de eerste cent en tot maximum 6.200 EUR per geschil.

GRONDGEBIED

Art. 3. Voor welke landen geldt de dekking? 

Deze verzekering heeft enkel betrekking op in België gelegen goederen.
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UITSLUITINGEN

Art. 4. In welke gevallen is er geen dekking?

Onverminderd de uitsluitingen vermeld in art. 4 van de Algemene Voorwaarden F778 zijn bovendien de volgende gevallen niet 
gedekt :

1. geschillen met de brandverzekeraars over de niet-betaling van de premies, lasten en verbrekingsvergoedingen;

2. de kosten van de verdediging van de verzekerde tegen vorderingen door derden ingesteld op gebied van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid;

3. indien het schadebedrag dat dient betaald te worden kleiner is dan 250 EUR, behalve als de mandataris zelf een regeling in der 
minne kan treffen.

4. expertisekosten verschuldigd door de brandverzekeraar op grond van zijn waarborg expertisekosten.






