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SPECIALE 
VOORWAAR-
DEN 

 
 

DEFINITIES  
 
Artikel 1 
 
Verzekerden : 
 
De nemer, de personen die bij 
hem inwonen, hun personeel 
bij de uitoefening van zijn 
functies, de lasthebbers en de 
vennoten van de nemer in de 
uitoefening van hun functies, 
alsmede elke andere persoon 
die als verzekerde in de 
bijzondere voorwaarden wordt 
aangeduid. 
 
Verzekerde voorwerpen : 
 
De voorwerpen die in de 
bijzondere voorwaarden zijn 
beschreven. 
 
Vervangingswaarde : 
 
De prijs die men zou betalen 
voor de wedersamenstelling 
van het beschadigde 
voorwerp. 
 
Indien het voorwerp, van 
nature, niet kan worden 
wedersamengesteld, stemt de 
vervangingswaarde overeen 
met de notering van het 
voorwerp volgens de koers 
van de dag. 
 
 
 
 

Schadegeval : 
 
Elke schade aan de verzekerde 
goederen, veroorzaakt door 
eenzelfde schadelijk feit. 
 
 
DOEL VAN DE 
VERZEKERING  
 
Artikel 2 
 
De maatschappij vergoedt de 
schade (verdwijning, vernieti-
ging of beschadiging) ver-
oorzaakt aan de verzekerde 
voorwerpen ten gevolge van 
een ongeval, met andere 
woorden een onvoorziene en 
plotselinge gebeurtenis.  
 
Wordt met name verzekerd, 
de schade ten gevolge van 
volgende risico's : 
• brand, 
• rechtstreekse 

blikseminslag, 
• explosie of implosie, 
• aanstoting, 
• val, 
• storm, hagel, sneeuw, 

vorst, aardbeving, over-
stroming, 

• waterschade, 
• arbeidsconflicten (met 

inbegrip van stakingen en 
lock-out), aanslagen 
(d.w.z. elke vorm van 
oproer, volksbewegingen, 
daden van terrorisme of 
van sabotage), vandalis-
me of kwaadwilligheid, 

• diefstal of poging tot 
diefstal met braak, 
inklimming, geweld, 
bedreiging, gebruik van 

valse, gestolen of 
verloren sleutels, 

• accidenteel verlies, 
• onhandigheid. 
 
 
Artikel 3 
 
Mits zij met de zorg van een 
goed huisvader zijn gemaakt, 
neemt de maatschappij, zelfs 
boven de verzekerde som, 
eveneens de reddingskosten 
ten laste, d.w.z. de kosten die 
voortvloeien uit : 
• de maatregelen die de 

maatschappij heeft 
gevraagd om de gevolgen 
van het schadegeval te 
voorkomen of te 
beperken, 

• de dringende en redelijke 
maatregelen die de ver-
zekerde uit eigen 
beweging heeft genomen 
om bij nakend gevaar een 
schadegeval te voorko-
men of zodra het schade-
geval ontstaat, om de 
gevolgen ervan te voor-
komen of te beperken. 

 
Deze kosten worden ten laste 
genomen zelfs wanneer de 
genomen maatregelen geen 
resultaat opleverden. 
 
 
VERZEKERINGS- 
GEBIED  
 
Artikel 4 
 
Bij het onderschrijven van een 
verzekering "VERBLIJF" is 
de waarborg geldig op de 
plaats van de tentoonstelling 



VERZEKERING ALLE RISICO’S TENTOONSTELLINGEN  -   TI JDELIJKE 
MANIFESTATIES 
 

 
 
 
Uitgave 01-2002 2 

die wordt vermeld in de 
bijzondere voorwaarden. 
 
Bij het onderschrijven van een 
verzekering "NAGEL TOT 
NAGEL" is de waarborg 
eveneens verworven tijdens 
het heen- en terugvervoer 
tussen de plaats waar de 
voorwerpen zich gewoonlijk 
bevinden en de plaats waar de 
tentoonstelling wordt gehou-
den en die wordt vermeld in 
de bijzondere voorwaarden. 
 
 
UITSLUITINGEN  
 
Artikel 5 

 
Is uitgesloten van de 
waarborg, de schade : 
 
a. veroorzaakt door de 

verzekerden met opzet of 
door een van de volgende 
zware fouten : 

 
• zelfmoord of poging tot 

zelfmoord, 
• dronkenschap of een ana-

loge toestand ten gevolge 
van het gebruik van 
andere producten dan 
alcoholische dranken. 

 
b. ten gevolge van : 
 
• een temperatuurschom-

meling en/of een 
schommeling in de 
vochtigheidsgraad, 

• een gebrek in het 
materiaal, het ontwerp, de 
constructie of de 
montage, 

• de sleet of een gebrek in 
het onderhoud, 

• andere geleidelijke of 
aanhoudende beschadi-
gingen door chemische, 
thermische, atmosferische 
of mechanische niet-
accidentele inwerking 
van om het even welke 
vernielende agentia, 

• de werking van de 
natuurlijke of kunst-
matige verlichting, 

• een gebrek dat reeds 
duidelijk of gekend was 
door de nemer op het 
ogenblik van het 
onderschrijven van de 
polis, 

• een gebruik in strijd met 
de voorschriften van de 
fabrikant, de invoerder of 
de leverancier, 

• de reinigings- 
onderhouds- regelings- en 
herstellingswerken, 

• proeven en experimenten, 
• de wankelbaarheid van 

toonbanken, voetstukken, 
vitrines, ... 

 
c. veroorzaakt door de 

insecten (ondermeer de 
motten), wormen, knaag-
dieren of om het even 
welke woekerdieren, 

 
d. die ten laste genomen 

wordt door de garantie 
van de fabrikant, de 
invoerder of de 
leverancier, 

 
e. veroorzaakt door oorlog 

of feiten van dezelfde 
aard en door burger-
oorlog, op voorwaarde 
dat de maatschappij het 
bewijs levert dat er een 
oorzakelijk verband 

bestaat tussen deze 
gebeurtenissen en de 
schade, 

 
f. welke het gevolg is van : 
 
• een collectieve geweld-

daad die niet uitdruk-
kelijk gedekt wordt onder 
artikel 2, 

• een wijziging van de 
atoomkern, radioactivi-
teit, ioniserende straling. 

 
Deze uitsluiting is niet van 
toepassing indien de 
verzekerden bewijzen dat er 
geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de beschreven 
gebeurtenissen en de schade. 
 
 
Artikel 6 
 
Zijn eveneens uitgesloten de 
onrechtstreekse verliezen 
zoals werkloosheid, gebruiks-
derving, winstverlies. 
 
  
Artikel 7 
 
Indien een verzekering 
"VERBLIJF" wordt afgeslo-
ten, is de schade, te wijten aan 
de manipulaties van de 
verzekerde voorwerpen, 
uitgesloten. Deze uitsluiting is 
echter niet van toepassing op 
de manipulaties tijdens het 
monteren en demonteren. 
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BEPALINGEN MET 
BETREKKING TOT 
HET TRANSPORT 
(VERZEKERING 
"NAGEL TOT 
NAGEL")  
 
Artikel 8 
 
Wanneer de verzekerde 
voorwerpen zich in een 
motorvoertuig bevinden dat - 
in afwezigheid van de 
verzekerden of van elke 
andere persoon door hen 
gevolmachtigd - op de 
openbare weg of in een voor 
het publiek toegankelijke 
plaats staat, dan is van de 
waarborg uitgesloten de 
schade die : 
 
a. zich voordoet 's nachts 

tussen 22 en 7 uur, 
 
b. een gevolg is van diefstal 

wanneer het voertuig niet 
op slot is, 

 
c. zich voordoet wanneer de 

verzekerde voorwerpen er 
op een zichtbare manier 
in werden achtergelaten.  

 
 
Artikel 9 
 
De maatschappij vergoedt de 
schade (andere dan diefstal) 
gedurende het transport in een 
voertuig, voor zover deze 
schade het gevolg is van een 
klaarblijkelijk verkeersonge-
val waarin het laadvoertuig 
werd betrokken. 

 

De schade ten gevolge van 
een verpakking die, rekening 
houdend met de aard van de 
verzekerde voorwerpen en 
met de wijze van vervoer, 
uitgesproken ontoereikend is, 
is niet gewaarborgd. 
 
 
VOORZORGS- 
MAATREGELEN  
 
Artikel 10 
 
1. Ingeval de lokalen 

onbewoond zijn : 
• de buitendeuren en die 

welke uitkomen op de 
gemeenschappelijke 
delen van het gebouw 
moeten op slot of 
vergrendeld zijn, 

• alle andere openingen 
moeten gesloten zijn, 

• wanneer het materiaal 
zich in andere lokalen 
bevindt dan deze 
bestemd voor privaat 
gebruik, dienen de 
verzekerden alle andere 
beveiligingsmiddelen te 
gebruiken (luiken, 
zonneblinden, enz ...) 
waarvan de vensters of 
deuren zijn voorzien. 

 
2. Wanneer de maatschap-

pij eist dat de lokalen 
worden beschermd door 
een erkend alarmsy-
steem, verbinden de 
verzekerden er zich toe: 

• de verplichtingen na te 
komen die hen worden 
opgelegd door de 
bepalingen van het 
Koninklijk Besluit van 
28 mei 1991 dat de 

voorwaarden van plaat-
sing, onderhoud en 
gebruik  van een alarm-
systeem door een bevei-
ligingsfirma, vastlegt. 

• dit systeem aan te zetten 
in geval van niet-
bewoning van de 
lokalen. 

 
Indien deze maatregelen 
niet worden getroffen en er 
zich daardoor een 
schadegeval voordoet, wordt 
de sanctie vermeld in artikel 
27 toegepast. 
 
 
TE VERZEKEREN 
BEDRAGEN 
 
Artikel 11 
 
De verzekerde bedragen 
worden op verantwoorde-
lijkheid van de nemer 
vastgesteld. 
Voor elk voorwerp moet het 
te verzekeren bedrag 
overeenstemmen met zijn 
vervangingswaarde. 
 
 
SCHADELOOS- 
STELLING  
 
Artikel 12 
 
De schade aan de verzekerde 
voorwerpen wordt op de dag 
van het schadegeval op basis 
van de volgende criteria 
geschat : 
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A. In geval van totaal 
verlies : de vervangings-
waarde op de dag van het 
schadegeval.  

 
B. In geval van gedeeltelijk 

verlies : de herstellings- 
of restauratiekosten die 
nodig zijn om het 
beschadigde voorwerp te 
herstellen in zijn 
werkingsstaat van voor 
het schadegeval. 

 
Onder herstellingskosten moet 
men verstaan : 
• de kosten van materialen 

en vervangingsstukken 
evenals de transportkos-
ten via de goedkoopste 
weg, 

• het uurloon en de 
verplaatsingskosten met 
betrekking tot het 
demonteren, herstellen en 
hermonteren, voor het 
werk uitgevoerd tijdens 
de normale arbeidstijden. 

 
Een voorwerp wordt als totaal 
verloren beschouwd : 
• wanneer de herstellings- 

of restauratiekosten hoger 
zijn dan de vervangings-
waarde, onder aftrek van 
de verkoopwaarde van de 
overblijfselen evenals van 
de stukken die opnieuw 
gebruikt kunnen worden, 

of,  
• in geval van accidenteel 

verlies of van diefstal, 
wanneer het voorwerp 
niet wordt teruggevonden 
binnen de 30 dagen na de 
aangifte van het 
schadegeval. 

Artikel 13 
 
Wanneer de verzekerde 
voorwerpen een paar of een 
stel vormen, verzekerd voor 
een totale waarde, zal de 
waarde van elk voorwerp 
berekend worden door de 
totale waarde te delen door het 
aantal voorwerpen dat een 
paar of een stel vormt. De 
maatschappij zal zich op deze 
waarde baseren voor de 
schadevergoeding, zonder 
rekening te houden met de 
waardevermindering dat het 
paar of het stel ondergaan 
door het feit dat ze geen 
geheel meer vormen. 
 
 
Artikel 14 
 
De aan de nemer te betalen 
schadevergoeding komt 
overeen met het bedrag van de 
schade geschat op de dag van 
het schadegeval : 
 
a. onder aftrek van het 

bedrag van alle vorige 
niet-herstelde schade en 
van de verkoopwaarde 
van de overblijfselen 
evenals van de stukken 
die opnieuw gebruikt 
kunnen worden, 

 
b. onder aftrek van een niet-

afkoopbare en niet-
aftrekbare franchise van 
120 EUR per schade-
geval, 

 
c. rekening houdend met de 

eventuele toepassing van 
de evenredigheidsregel 
van bedragen : indien, in 

functie van de in artikel 
11 gedefinieerde criteria, 
de verzekerde bedragen 
ontoereikend zijn, dan 
wordt de schadevergoe-
ding verminderd volgens 
de verhouding die bestaat 
tussen de verzekerde 
bedragen en die welke 
verzekerd hadden moeten 
zijn. 

 
Deze verschillende aftrekken 
moeten achtereenvolgens en 
in die volgorde toegepast 
worden. 
 
 
Artikel 15 
 
De belastingen worden 
terugbetaald voor zover de 
nemer de betaling ervan 
verantwoordt en ze door hem 
niet teruggevorderd of 
afgetrokken kunnen worden. 
 
 
Artikel 16 
 
Het bedrag van de schade-
loosstelling wordt in gemeen 
overleg tussen de nemer en de 
maatschappij vastgesteld. 
 
Komen de partijen niet tot 
overeenstemming, dan wordt 
een beroep gedaan op twee 
experts, de ene door de 
verzekerden en de andere door 
de maatschappij benoemd.  
Bereiken die geen overeen-
stemming, dan duiden deze 
experts een derde expert aan. 
De drie experts beslissen dan 
bij meerderheid van stemmen. 
Indien een van de partijen 
haar expert niet benoemt, of 
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indien de twee experts het niet 
eens worden over de keuze 
van een derde expert, dan 
geschiedt de aanwijzing door 
de Voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg 
van de woonplaats van de 
nemer. 
 
Elke partij draagt het ereloon 
en de kosten van haar expert.  
Die van de derde expert, 
evenals de kosten voor zijn 
aanwijzing, worden gelijk 
verdeeld. 
 
De experts zijn ontslagen van 
elke gerechtelijke formaliteit. 
De expertise mag in geen 
geval de rechten en uitzon-
deringen, die de maatschappij 
kan inroepen, schaden. 
 
 
Artikel 17 
 
In elk geval zal de maat-
schappij de vergoeding binnen 
de 30 dagen na de afslui-
tingsdatum van de expertise 
of, zo niet, na de datum van de 
schadevaststelling, storten. 
 
Nochtans, 
 
A. Moeten de verzekerden, 

op de afsluitingsdatum 
van de expertise, al de 
verplichtingen waaraan  
ze krachtens het contract 
gehouden zijn, hebben 
nagekomen. 

 
Zo niet, begint de termijn 
van 30 dagen pas te lopen 
daags nadat de verzeker-
den die verplichtingen 
zijn nagekomen. 

B. Indien er vermoedens zijn 
dat het schadegeval te 
wijten is aan een 
opzettelijk feit van de 
verzekerden of van de 
begunstigde van de 
verzekering, evenals in 
geval van diefstal, mag 
de maatschappij vooraf 
een kopie van het 
strafdossier lichten. 

 
Het verzoek om er kennis 
van te mogen nemen zal 
uiterlijk binnen de 30 
dagen na de afsluiting 
van de expertise worden 
ingediend. De eventuele 
betaling van de schade-
vergoeding zal dan, voor 
zover de verzekerden of 
de begunstigde niet 
strafrechtelijk worden 
vervolgd, geschieden 
binnen de 30 dagen nadat 
de maatschappij kennis 
heeft gekregen van de 
conclusies van dit 
dossier. 

 
C. In geval van betwistingen 

van het recht op schade-
loosstelling, van het 
bedrag van de schade-
vergoeding of van de 
aansprakelijkheid, zal de 
eventuele betaling van de 
schadevergoeding ge-
schieden binnen de 30 
dagen na de afsluiting 
van die betwistingen. 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRA- 
TIEVE VOOR- 
WAARDEN 
 
DUUR VAN HET 
CONTRACT  
 
Artikel 18 
 
Het contract treedt in werking 
op de datum aangeduid in de 
bijzondere voorwaarden (om 
0 uur). 
 
 
Artikel 19 
 
Het contract is gesloten voor 
een duur van maximum één 
jaar. Het wordt stilzwijgend 
verlengd voor opeenvolgende 
periodes van één jaar, zolang 
het niet minstens drie 
maanden voor de verstrijking 
van de lopende verzekerings-
termijn, per aangetekende 
brief, is opgezegd. De 
opzegging heeft uitwerking op 
de jaarlijkse vervaldag. 
 
 
BETALING VAN DE 
PREMIE  
 
Artikel 20 
 
Zodra het contract is gesloten, 
is de premie verschuldigd. 
Behoudens tegenbeding in de 
bijzondere voorwaarden is de 
premie jaarlijks.  Ze is vooruit 
betaalbaar tegen voorlegging 
van de kwitantie of het bericht 
van vervaldag. 
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De premie wordt verhoogd 
met de jaarlijkse belasting op 
de verzekeringscontracten,  
evenals met de diverse taksen 
die aan de nemer reglementair 
worden aangerekend. 
 
 
Artikel 21 
 
Indien de premie op de 
vervaldag niet wordt betaald, 
kan de maatschappij de 
waarborg schorsen of het 
contract opzeggen mits de 
nemer in gebreke werd gesteld 
hetzij per deurwaardersex-
ploot, hetzij per aangetekend 
schrijven. 
 
De schorsing of de opzegging 
hebben uitwerking na het 
verstrijken van een termijn 
van 15 dagen te rekenen vanaf 
de dag volgend op de 
betekening of de afgifte ter 
post van de aangetekende 
brief. 
 
Als de dekking geschorst is, 
wordt als gevolg van de 
betaling door de nemer van de 
achterstallige premies, in 
voorkomend geval vermeer-
derd met de intresten, een 
einde gemaakt aan die 
schorsing. 
 
Wanneer de maatschappij 
haar verplichting tot het 
verlenen van dekking 
geschorst heeft, kan zij het 
contract opzeggen indien zij 
zich dat recht in de 
ingebrekestelling waarvan 
sprake in alinea 1, heeft 
voorbehouden; in dat geval 
wordt de opzegging van 

kracht na het verstrijken van 
een termijn die niet korter 
mag zijn dan vijftien dagen te 
rekenen vanaf de eerste dag 
van de schorsing.  Indien de 
maatschappij zich deze moge-
lijkheid niet heeft voorbe-
houden, kan de opzegging 
slechts geschieden mits een 
nieuwe aanmaning is gedaan 
overeenkomstig alinea's 1 en 
2. 
          
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 
nemer in gebreke werd gesteld 
overeenkomstig alinea 1. Het 
recht van de maatschappij 
wordt evenwel beperkt tot de 
premies voor twee opeen-
volgende jaren. 

 
 

WIJZIGING VAN DE 
VERZEKERINGS- 
VOORWAARDEN  
 
Artikel 22 
 
De maatschappij mag enkel 
nieuwe algemene voor-
waarden opleggen om 
rekening te houden met een 
wijziging van het risico. 
 
De maatschappij mag - voor 
één of meerdere afdelingen 
van het contract - pas een 
tariefverhoging opleggen 
vanaf de volgende jaarlijkse 
vervaldag. 
 
In beide gevallen, moet de 
maatschappij de nemer 
verwittigen. De nemer mag 

echter - binnen de 30 dagen na 
ontvangst van dit bericht - de 
volledige polis, of één of 
meerdere afdelingen, opzeg-
gen. Na deze termijn gaat men 
ervan uit dat de nieuwe 
voorwaarden aanvaard zijn. 
De opzegging neemt aanvang 
op de volgende jaarlijkse 
vervaldag. 
 
 
OPZEGGING VAN 
HET CONTRACT  
 
Artikel 23 
 
A. De maatschappij mag het 

contract opzeggen : 
 
1. voor het einde van elke 

verzekeringsperiode, 
overeenkomstig artikel 
19; 

 
2. bij het onopzettelijk 

verzwijgen of onop-
zettelijk onjuist meedelen 
van gegevens in de 
beschrijving van het 
risico, overeenkomstig 
artikels 25 en 26; 

 
3. in geval van niet-betaling 

van de premie, over-
eenkomstig artikel 21; 

 
4. na elke schadeaangifte, 

maar uiterlijk één maand 
na de betaling van de 
schadevergoeding of na 
de weigering ervan; 

  
5. in geval van overlijden of 

van faillissement van de 
nemer, overeenkomstig 
artikels 32 en 34; 
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6. wanneer een goed 
waarvoor een getaxeerde 
waarde is bedongen een 
aanzienlijke waarde-
vermindering  ondergaat. 

 
B. De nemer mag het 

contract opzeggen : 
 
1. voor het einde van elke 

verzekeringsperiode, 
overeenkomstig artikel 
19; 

 
2. na elke schadeaangifte, 

maar uiterlijk één maand 
na de betaling van de 
schadevergoeding of na 
de weigering ervan; 

 
3. in geval van wijziging 

van de verzekerings-
voorwaarden en/of van 
het tarief, overeen-
komstig artikel 22; 

   
4. in geval van vermin-

dering van het risico, 
onder de voorwaarden 
voorzien in artikel 26 B; 

 
5. in geval van overdracht 

van eigendom, overeen-
komstig de bepalingen 
van artikel 32; 

 
6. wanneer de maatschappij 

de waarborg met betrek-
king tot een of meerdere 
prestaties, voorzien in het 
contract, opzegt. 

 
 
Artikel 24 
 
De opzegging gebeurt bij 
deurwaardersexploot, per 
aangetekende brief of door 

afgifte van de opzeggingsbrief 
tegen ontvangstbewijs. 
 
Behoudens in de gevallen 
vermeld in de artikels 19, 21 
en 22, heeft de opzegging 
slechts uitwerking na het 
verstrijken van een termijn 
van één maand te rekenen 
vanaf de dag volgend op de 
betekening of de datum van 
het ontvangstbewijs of, in 
geval van aangetekend 
schrijven, vanaf de dag 
volgend op de afgifte ter post. 
 
De opzegging van het contract 
door de maatschappij, na 
schadeaangifte, wordt van 
kracht bij de betekening 
ervan, wanneer de nemer of 
de verzekerde één van zijn 
verplichtingen, ontstaan door 
het schadegeval, niet is 
nagekomen met de bedoeling 
de maatschappij te misleiden. 
 
Het gedeelte van de premie 
dat overeenkomt met de 
periode na het van kracht 
worden van de opzegging 
wordt door de maatschappij 
terugbetaald binnen een 
termijn van 15 dagen vanaf de 
inwerkingtreding van de 
opzegging. 

 
 

VERPLICHTINGEN 
VAN DE 
VERZEKERDEN  
 
Artikel 25 
 
De nemer 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 en 
indien deze toch de 
overeenkomst heeft gesloten, 
kan zij zich, behalve in geval 
van bedrog, later niet meer op 
dat verzuim beroepen. 
 
A. Wanneer het opzettelijk 

verzwijgen of het opzet-
telijk onjuist meedelen 
van gegevens, in de 
verklaring, de maat-
schappij misleidt bij de 
beoordeling van dat 
risico, is de verzekerings-
overeenkomst 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 de 
gegevens, komen haar 
toe. 

 
B. Wanneer het verzwijgen 

of het onjuist meedelen 
van gegevens niet 
opzettelijk geschiedt, stelt 
de maatschappij, binnen 
een termijn van één 
maand te rekenen van de 
dag waarop zij van het 
verzwijgen of van het 
onjuist meedelen van 
gegevens kennis heeft 
gekregen, voor de 
overeenkomst te wijzigen 
met uitwerking op de dag 
waarop zij kennis heeft 
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gekregen van het 
verzwijgen of van het 
onjuist meedelen. 

 
Indien het voorstel tot 
wijziging van de over-
eenkomst wordt gewei-
gerd door de nemer of 
indien, na het verstrijken 
van een termijn van één 
maand te rekenen vanaf 
de ontvangst van dit 
voorstel, dit laatste niet 
aanvaard wordt, kan de 
maatschappij de overeen-
komst opzeggen binnen 
de 15 dagen. 

 
Nochtans, indien de 
maatschappij het bewijs 
levert dat zij het risico 
nooit zou hebben 
verzekerd, kan zij de 
overeenkomst opzeggen 
na het verstrijken van een 
termijn van één maand, te 
rekenen vanaf de dag 
waarop zij kennis heeft 
gekregen van het 
verzwijgen of van het 
onjuist meedelen. 

 
Indien een schadegeval 
zich voordoet voordat de 
wijziging of de 
opzegging van kracht is 
geworden en : 

 
a. indien het verzwij-

gen of het onjuist 
meedelen van gege-
vens niet kan 
verweten worden aan 
de nemer, is de 
maatschappij tot de 
overeengekomen 
prestatie gehouden. 

 

b. indien het verzwij-
gen of het onjuist 
meedelen van gege-
vens kan verweten 
worden aan de 
nemer, is de 
maatschappij slechts 
tot prestatie gehou-
den op basis van de 
verhouding tussen de 
betaalde premie en 
de premie die de 
nemer zou hebben 
moeten betalen, 
indien hij het risico 
naar behoren had 
meegedeeld.  

 
Indien de maatschappij 
echter bij een schade-
geval het bewijs levert 
dat zij het risico, waarvan 
de ware aard door dat 
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 geïnde premies. 

 
Wanneer gedurende de 
loop van de verzekering 
een omstandigheid be-
kend wordt die beide 
partijen op het ogenblik 
van het sluiten van de 
overeenkomst onbekend 
was, wordt artikel 26 A 
of B toegepast, naar-
gelang die omstandigheid 
een verzwaring of een 
vermindering van het 
verzekerde risico tot 
gevolg heeft. 

 
 
 

Artikel 26 
 
In de loop van het contract 
heeft de nemer de ver-
plichting, onder de 
voorwaarden van artikel 25 
alinea 1, de nieuwe omstan-
digheden of de wijzigingen 
van de omstandigheden aan te 
geven, die van aard zijn om 
een gevoelige en blijvende 
verzwaring van het risico dat 
het verzekerde voorval zich 
voordoet te bewerkstelligen. 

 
A. Wanneer het risico dat 

het verzekerde voorval 
zich voordoet zo 
verzwaard is dat de 
maatschappij indien die 
verzwaring bij het sluiten 
van de overeenkomst had 
bestaan, op andere 
voorwaarden zou hebben 
verzekerd, moet zij 
binnen een termijn van 
één maand, te rekenen 
vanaf de dag waarop zij 
van de verzwaring kennis 
heeft gekregen, de 
wijziging van de 
overeenkomst voorstellen 
met terugwerkende kracht 
tot de dag van de 
verzwaring; indien het 
voorstel tot wijziging van 
de verzekeringsovereen-
komst wordt geweigerd 
door de nemer of indien, 
bij het verstrijken van een 
termijn van één maand te 
rekenen vanaf de ont-
vangst van dit voorstel, 
dit laatste niet wordt 
aanvaard, kan de maat-
schappij de overeenkomst 
opzeggen binnen de 
vijftien dagen. 
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Indien de maatschappij 
het bewijs levert dat zij 
het verzwaarde risico in 
geen geval zou hebben 
verzekerd, kan zij de 
overeenkomst opzeggen 
binnen een termijn van 
één maand te rekenen 
vanaf de dag waarop zij 
van de verzwaring kennis 
heeft gekregen.   
Indien zich een schade-
geval voordoet voordat 
de wijziging van de 
overeenkomst of de 
opzegging van kracht is 
geworden, en indien de 
nemer de verplichting 
van alinea 1 heeft ver-
vuld, dan is de 
maatschappij tot de 
overeengekomen presta-
tie gehouden. 
Indien een schadegeval 
zich voordoet en de 
nemer de in alinea 1 
bedoelde verplichting niet 
is nagekomen en : 

 
a. indien het ontbreken van 

de kennisgeving niet kan 
worden verweten aan de 
nemer, is de maatschappij 
ertoe gehouden de over-
eengekomen prestatie te 
leveren. 

 
b. indien het ontbreken van 

de kennisgeving aan de 
nemer kan worden ver-
weten, is de maatschappij 
er slechts toe gehouden 
de prestatie te leveren 
naar de verhouding 
tussen de betaalde premie 
en de premie die de 
nemer had moeten 
betalen indien de 

verzwaring in aanmer-
king was genomen. 

         
Indien de maatschappij 
echter het bewijs aan-
brengt dat zij het 
verzwaarde risico in geen 
enkel geval zou 
verzekerd hebben, dan is 
haar prestatie bij schade-
geval beperkt tot de 
terugbetaling van alle 
geïnde premies. 

 
c. zo de nemer met bedrieg-

lijk opzet gehandeld 
heeft, kan de maat-
schappij haar dekking 
weigeren. De premies 
vervallen tot op het 
ogenblik waarop de 
maatschappij kennis heeft 
gekregen van het bedrieg-
lijk verzuim, komen haar 
toe als schadevergoeding. 

 
B. Wanneer in de loop van 

de verzekeringsovereen-
komst, het risico dat het 
verzekerde voorval zich 
voordoet, aanzienlijk en 
blijvend verminderd is en 
wel zo dat de maat-
schappij, indien die 
vermindering bij het 
sluiten van de overeen-
komst had bestaan, op 
andere voorwaarden zou 
hebben verzekerd, is zij 
verplicht een overeen-
komstige vermindering 
van de premie toe te staan 
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 de maand 
na de aanvraag tot ver-
mindering door de nemer, 
kan deze laatste de 
overeenkomst opzeggen. 

 
 
Artikel 27 
 
In de loop van het contract 
verbinden de verzekerden er 
zich toe de voorzorgs- 
maatregelen, voorzien in de 
bijzondere voorwaarden, te 
nemen. 
 
Indien de verzekerden deze 
verplichtingen niet nakomen, 
kan de maatschappij, op 
voorwaarde dat het verzuim 
verband houdt met het 
schadegeval, elke tussenkomst 
weigeren. 
 
 
Artikel 28 
 
A. Bij schadegeval, verbin-

den de verzekerden er 
zich toe om : 

 
1. Op eigen gezag, geen 

veranderingen (zoals 
herstellingen, vrijwillige 
afstand, ...) aan te bren-
gen aan het beschadigde 
goed waardoor het 
onmogelijk of moeilijker 
wordt de oorzaken van de 
schade te bepalen of de 
schade te taxeren. 
Nochtans dienen de 
verzekerden, indien de 
omstandigheden het 
vereisen, alle redelijke 
maatregelen    te nemen 
om de gevolgen van het 
schadegeval te voor-
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komen of te beperken 
(ondermeer de blussings- 
en reddingsmaatregelen). 
In dit geval is het nood-
zakelijk bewijzen van de 
feitelijkheid van het 
schadegeval te bewaren 
(foto's, brokstukken, 
enz...) 

 
2. Het schadegeval uiterlijk 

binnen de 8 dagen nadat 
ze er kennis van hebben 
gehad, schriftelijk aan de 
maatschappij te melden, 
behalve wanneer de 
aangifte zo spoedig als 
redelijkerwijze mogelijk 
was is geschied. 

 
3. Zodra mogelijk alle 

nuttige inlichtingen 
(bewijsstukken van de 
schade, documenten 
betreffende het schade-
geval, enz.) aan de 
maatschappij over te 
maken en te antwoorden 
op de vragen die hen 
worden gesteld teneinde 
de omstandigheden en de 
omvang van het 
schadegeval te bepalen. 

 
4. De richtlijnen van de 

maatschappij te volgen en 
de stappen die ze 
voorschrijft te zetten. 

 
5. In geval van schade 

veroorzaakt door arbeids- 
conflicten of aanslagen : 

 
a. Bij de bevoegde overheid 

klacht neerleggen en zo 
spoedig mogelijk de 
nodige stappen te zetten 
teneinde een vergoeding 

voor de geleden schade te 
bekomen. 

 
De vergoeding welke 
door de maatschappij is 
verschuldigd, wordt 
slechts betaald tegen het 
bewijs van de hiertoe 
gemaakte spoed. 

 
b. Aan de maatschappij de 

door de overheid betaalde 
vergoeding terug te 
storten, in de mate dat die 
vergoeding samenvalt 
met die welke in uit-
voering van de verzeke-
ringsovereenkomst voor 
dezelfde schade is 
toegekend. 

 
6. In geval van schade ver-

oorzaakt door accidenteel 
verlies, diefstal, poging 
tot diefstal, vandalisme of 
kwaad opzet, zodra die 
werd vastgesteld, bij de 
bevoegde overheid klacht 
neer te leggen. 

 
Ingeval de gestolen of 
verloren goederen wor-
den teruggevonden, moet 
de maatschappij hiervan 
onmiddellijk worden 
verwittigd. Indien ze de 
vergoeding nog niet heeft 
gestort, moet ze alleen de 
materiële schade aan die 
goederen betalen. 

 
Indien de maatschappij 
daarentegen de vergoe-
ding reeds heeft gestort, 
kunnen de verzekerden : 
• ofwel de teruggevon-

den goederen aan de 
maatschappij afstaan, 

• ofwel, binnen een 
termijn van 60 
dagen, de terugge-
vonden goederen 
terugnemen, en de 
maatschappij de 
gestorte vergoeding 
terugbetalen, even-
tueel na aftrek van de 
kosten voor herstel-
ling van de aan deze 
goederen veroor-
zaakte materiële 
schade. 

 
B. Indien de verzekerden 

deze verplichtingen niet 
naleven, mag de 
maatschappij de vergoe-
ding verminderen of 
terugvorderen tot het 
beloop van het nadeel dat 
ze heeft geleden, op voor-
waarde echter dat het 
verzuim een oorzakelijk 
verband heeft met het 
schadegeval. 

 
Indien het verzuim het 
gevolg is van een 
frauduleuze bedoeling 
van de verzekerde, mag 
de maatschappij elke 
vergoeding weigeren. 

 
 
NIETIGHEID VAN 
HET CONTRACT  

 
Artikel 29 
 
Het contract is nietig : 
 
1. Wanneer, conform artikel 

25 A, het opzettelijk ver-
zwijgen of het opzettelijk 
onjuist meedelen van 
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gegevens over het risico, 
de maatschappij misleidt. 

 
2. Wanneer, bij het sluiten 

van het contract, het 
risico niet bestaat of reeds 
verwezenlijkt is. 

 
3. Wanneer het een 

toekomstig risico dekt, en 
dit zich niet voordoet. 

 
Wanneer de nemer in de 
gevallen bepaald in 2. en 
3., bij het sluiten van het 
contract, te kwader trouw 
heeft gehandeld  of een 
onverschoonbare vergis-
sing heeft begaan, 
behoudt de maatschappij 
de premie die ver-
schuldigd is voor de 
periode die loopt vanaf de 
dag waarop de overeen-
komst van kracht wordt 
tot de dag waarop zij het 
niet-bestaan van het risico 
verneemt. 

 
4. Wanneer een zelfde 

verzekerbaar belang door 
een of meer overeen-
komsten, bij een of meer 
verzekeraars, te kwader 
trouw voor een te hoog 
bedrag verzekerd is. 

 
De maatschappij, indien 
zij te goeder trouw is, 
heeft het recht de geïnde 
premies te behouden als   
schadevergoeding. 

 
 
 
 
 

VERHAAL  
 
Artikel 30 
 
Wanneer de maatschappij een 
schadevergoeding heeft 
betaald treedt zij, ten belope 
van het bedrag van die 
vergoeding, in de rechten en 
rechtsvorderingen van de ver-
zekerden of de begunstigden 
tegen de voor de schade 
aansprakelijke derden. 
 
Indien, door toedoen van de 
verzekerde of de begunstigde, 
de indeplaatsstelling, ten 
voordele van de maatschappij, 
geen gevolg kan hebben, kan 
deze van hem de terugbetaling 
van de betaalde schadever-
goeding, in de mate van het 
geleden nadeel, vorderen. 
 
 
Artikel 31 
 
De maatschappij doet - 
behalve in geval van kwaad 
opzet - afstand van elk verhaal 
op  de verzekerden, hun 
ascendenten, hun descen-
denten, de echtgenoot en hun 
aanverwanten in de rechte lijn, 
evenals op de personen die bij 
hen inwonen, hun gasten en 
de leden van hun 
huispersoneel. 
 
De afstand van verhaal door 
de maatschappij geldt alleen : 
• voor zover de aanspra-

kelijke niet door een 
aansprakelijkheidsverze-
kering is gedekt, 

• voor zover de 
aansprakelijke zelf geen 
verhaal kan uitoefenen op 

elke andere aanspra-
kelijke. 

 
 
OVERDRACHT VAN 
EIGENDOM  

 
Artikel 32 
 
In geval van overgang van de 
verzekerde goederen ten 
gevolge van het overlijden 
van de nemer, blijven de 
rechten en verplichtingen die 
uit het contract voortvloeien 
ten gunste of ten laste van de 
nieuwe houder van de 
verzekerde goederen voort-
bestaan. 
De nieuwe houder van de 
verzekerde goederen en de 
maatschappij kunnen evenwel 
kennis geven van de beëin-
diging van de overeenkomst, 
de eerste bij een ter post 
aangetekende brief binnen de 
drie maanden en 40 dagen na 
het overlijden, de tweede in de 
bij artikel 24 voorgeschreven 
vormen, binnen de drie 
maanden te rekenen vanaf de 
dag waarop zij kennis heeft 
gekregen van het overlijden. 
 
 
Artikel 33 
 
In geval van overdracht onder 
levenden van het geheel of 
een deel van de verzekerde 
goederen, eindigt de verze-
kering van rechtswege zodra 
de verzekerde het(de) 
goed(eren) niet meer in zijn 
bezit heeft, tenzij de partijen 
bij de verzekerings- 
overeenkomst een andere 
datum hebben bedongen. 
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FAILLISSEMENT 
VAN DE VERZEKE-
RINGSNEMER  
 
Artikel 34 
 
In geval van faillissement van 
de nemer blijft de verzekering 
bestaan ten voordele van de 
massa van de schuldeisers, die 
jegens de maatschappij in-
staan voor de betaling van de 
premies die nog moeten 
vervallen na de failliet-
verklaring. 
 
Niettemin hebben de 
maatschappij en de curator 
van het faillissement het recht 
het contract op te zeggen. 
Evenwel kan de opzegging 
van het contract door de 
maatschappij slechts gebeuren 
ten vroegste drie maanden na 
de faillietverklaring, terwijl de 
curator van het faillissement 
dit slechts kan gedurende de 
drie maanden na de 
faillietverklaring. 
 
 
WOONPLAATS  
 
Artikel 35 
 
Om geldig te zijn, moeten de 
mededelingen en betekenin-
gen bestemd voor de 
maatschappij aan haar 
hoofdkantoor of aan een van 
haar bijkantoren worden 
gericht. Die bestemd voor de 
nemer geschieden geldig op 
het adres dat hij in het contract 
heeft opgegeven. 
 
Indien er verscheidene nemers 
zijn, is elke mededeling aan 

een van hen gericht, geldig 
voor allen. 
 
 
RANGORDE VAN DE 
VOORWAARDEN  
 
Artikel 36 
 
De speciale voorwaarden 
hebben voorrang op de 
administratieve voorwaarden. 
Hetzelfde geldt voor de 
bijzondere voorwaarden ten 
opzichte van de speciale en de 
administratieve voorwaarden. 
 
In het kader van de speciale 
voorwaarden, hebben de 
voorwaarden eigen aan elke 
afdeling, bovendien voorrang 
op de gemeenschappelijke 
voorwaarden. 
 
 


