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TITEL I : OMVANG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST

Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van onderhavige verzekeringsovereenkomst verstaat men onder :
VERZEKERDE
- de verzekeringsnemer ;
- indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon is, tevens zijn gezinsleden die bij hem
inwonen ;
- indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is, zijn bestuurders, vennoten, commissarissen
en zaakwaarnemers ;
- de al dan niet bezoldigde vaste of toevallige aangestelden van de verzekeringsnemer, in de
uitoefening van hun functies ;
- alle andere personen of enigerlei groep van personen die in de bijzondere voorwaarden worden
aangeduid.
DERDE
Iedere andere persoon dan de verzekerde.



Hoofdstuk 1

De verzekeringsovereenkomst
Artikel 1

De partijen van de verzekeringsovereenkomst
Onderhavig verzekeringsovereenkomst wordt gesloten tussen :
- verzekeringsnemer, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst
onderschrijft
en
- Generali Belgium NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0145, gevestigd
Louizalaan 149, te 1050 Brussel.
De documenten die de verzekeringsovereenkomst vormen
De algemene voorwaarden bepalen de omvang van de verzekering en de algemene verplichtingen
van de partijen.
De bijzondere voorwaarden personaliseren het contract door het aan uw specifieke toestand aan
te passen. Zij duiden de verzekerde goederen aan, vermelden de onderschreven waarborgen, de
verzekerde bedragen en de premie.
De speciale clausules maken wezenlijk deel uit van de bijzondere voorwaarden, die samen met
de algemene voorwaarden het contract vormen.
De inlichtingenfiche.



Hoofdstuk 2

De waarborgen
Artikel 2

Het voorwerp van de verzekeringsovereenkomst
De maatschappij verzekert de toestellen die in de bijzondere voorwaarden beschreven staan voor
zover zij zich op de in de polis aangeduide risicoligging bevinden en van zodra ze bedrijfsklaar
zijn, dit wil zeggen na de proeven voor ingebruikstelling die volledige voldoening schonken.
De verzekering geldt :
a) terwijl ze in werking zijn of zich in rusttoestand bevinden ;
b) tijdens een verplaatsing op de verzekerde risicoligging ;
c) tijdens het uit elkaar nemen, hermonteren als gevolg van onderhoud, inspectie, revisie of
herstelling.
De verzekerde risicoligging omvat het geheel van goederen die op dezelfde plaats gelegen zijn of
binnen eenzelfde ruimte verzameld zijn en die bijdragen tot dezelfde exploitatie.

Artikel 3

De basiswaarborg en de waarborguitbreidingen
3.1 De basiswaarborg
De maatschappij waarborgt alle stoffelijke schade aan en/of verlies van de verzekerde toestellen
te wijten aan een plotselinge, onvoorzienbare of onafwendbare gebeurtenis ingevolge een niet
uitgesloten gevaar of schade (artikel 5).
Een gebeurtenis wordt als te voorzien beschouwd wanneer er zich voor die gebeurtenis een feit
of een gegeven voordoet dat het redelijkerwijze mogelijk maakt om de gebeurtenis te voorzien.
De gebeurtenis wordt als onafwendbaar beschouwd wanneer de verzekerde geen maatregelen
kan treffen om ze te vermijden.
3.2 De waarborguitbreidingen
De basiswaarborg omschreven in artikel 3.1 wordt uitgebreid tot de hierna vermelde schade en
kosten aan of ingevolge van :
3.2.1 Transport van vast materieel
De maatschappij waarborgt de door de polis verzekerde uitrusting van het type ‘vast materieel’,
hieronder verstaat men materieel dat niet speciaal is ontworpen voor veelvuldig vervoer, tijdens
een uitzonderlijk vervoer en/of tijdelijk verblijf binnen een land van de Europese Gemeenschap,
en dit tijdens een transport :
-

heen en terug naar een hersteller ;
heen en terug naar een aangesteld persoon ;
heen en terug naar een beurs of expositie ;
of verhuizing naar een andere exploitatiezetel.

De waarborg geldt voor zover het materieel binnen een gebouw in goede staat van onderhoud
wordt opgesteld en bij ieder transport zijn de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4.1 van toepassing, zonder onderscheid in type van materieel.
De tussenkomst van de maatschappij beperkt zich tot 12.500 EUR per schadegeval met toepassing van een vrijstelling bepaald op 20 % van het schadebedrag met minimum 400 EUR.
3.2.2 Vervangingsmaterieel
De maatschappij waarborgt de toestellen die tijdelijk ter beschikking worden gesteld door een
hersteller- of erkend verdeler van elektronisch materieel aan de verzekeringsnemer en dit in vervanging van de beschadigde toestellen, voor zover deze van hetzelfde type zijn en gelijkaardige
technische prestaties leveren.


De waarborg geldt voor de duur van de herstellingen en de tussenkomst in geval van een gedekt
schadegeval wordt beperkt tot het totaal verzekerd bedrag zoals opgegeven in de bijzondere
voorwaarden met een maximum van 25.000 EUR per verzekerd toestel.
Bij een gedekt schadegeval zal de vergoeding worden uitgekeerd aan de eigenaar, na voorlegging
van de voor de expertise vereiste bewijsstukken en onder voorbehoud dat deze bewijs levert dat
hij de rechtmatige eigenaar is van het beschadigd materieel.
3.2.3 Blus-, en opruimingskosten
De maatschappij zal na een vergoedbaar schadegeval het blussen en de opruiming van de brokstukken van de verzekerde toestellen vergoeden tot beloop van maximum 10 % van het verzekerd
bedrag van de toestellen.
3.2.4 Reiniging- en bewaarnemingskosten
De maatschappij zal na een gedekt schadegeval de kosten vergoeden voor de reiniging en zo
nodig de ontsmetting van het beschadigd materieel, of voor afvoer van het beschadigd materieel
naar de dichtst bijgelegen stortplaats en indien de gewettigde overheid de eis stelt, de kosten om
het materieel op te slaan of te vernietigen.
Deze kosten worden ten laste genomen tot beloop van 10 % van het verzekerd bedrag van de
toestellen met een maximum van 10.000 EUR per schadegeval.
3.2.5 Extra kosten
De maatschappij zal na een gewaarborgd schadegeval ook volgende kosten vergoeden :
- de bijkomende loonkosten voor werken uitgevoerd buiten de normale werkuren met het oog op
de herstelling of vervanging van de verzekerde toestellen binnen de beperkingen voorzien in
artikel 13.1.3 a) ;
- de meerkosten voor versneld vervoer binnen de beperkingen voorzien in artikel 13.1.3 b) ;
- de kosten voor het inschakelen van technici uit het buitenland binnen de beperkingen voorzien
in artikel 13.1.3 c).
3.2.6 Wedersamenstellingskosten van de software
De maatschappij zal na een gewaarborgd schadegeval ook volgende kosten vergoeden :
- de kosten voor de aanschaf van beschadigde of verloren gegane standaard softwarepakketten
onder de vorm van informatiedragers. De informatiedrager kan de vorm aannemen van een
diskette of mini-disk, een CD-rom, een schijf, een magnetische band of gelijkaardige component
en is onder deze vorm rechtstreeks gericht tot het gebruik op computer.
Worden niet als gelijkaardig beschouwd een drager voor zuiver auditieve of visuele toepassingen.
Een standaard softwarepakket is een kant-en-klaar pakket dat ieder persoon of bedrijf algemeen
en ongelimiteerd kan aanschaffen in de handel ( zoals bijvoorbeeld Office, Word, Excell, Power
Point, enz.) ;
- de kosten voor het herinitiëren en herconfigureren van de herstelde of vervangen toestellen
vanuit ofwel de systeemback-up ofwel de originele installatieset. De vergoeding van deze kosten
blijft beperkt tot :
- het herconfigureren van de hardware (instellen van parameters) ;
- het installeren van het operating system en eventueel de netwerksoftware ;
- het installeren van de gestandaardiseerde toepassingssoftware.
Deze kosten worden door de maatschappij ten laste genomen tot beloop van 1.250 EUR zonder
bijpremie.



Artikel 4

De facultatieve waarborgen
Zijn uit de verzekering uitgesloten, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden gedekt worden, de
hierna vermelde schade en kosten aan of voortvloeiend uit een gedekt schadegeval, mits betaling
van een bijkomende premie en vermelding in de bijzondere voorwaarden.
4.1 Transport van draagbaar materieel
De maatschappij waarborgt de door de polis verzekerde uitrusting van het type ‘draagbaar materieel’, hieronder verstaat men materieel dat speciaal ontworpen is voor een veelvuldig vervoer. De
waarborg geldt tijdens het transport en verblijf binnen de landen met territorialiteit of uitgestrektheid
van dekking zoals opgegeven in de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst.
Indien een verzekerd toestel wordt gestolen uit een voertuig, vergoedt de maatschappij slechts
onder voorwaarde dat :
- het voertuig slotvast is op het moment van de diefstal,
- het verzekerde toestel niet zichtbaar was van buitenuit.
Bovendien is diefstal aan boord van een onbemand voertuig uitsluitend gedekt, indien het materieel
zich bevindt in de afgesloten, vergrendelde koffer- of laadruimte van het voertuig, dewelke volledig
afgescheiden is van de passagiersruimte.
Tijdens de duur van de nacht, tussen 22.00 u. en 06.00 u., is de waarborg uitsluitend verworven
wanneer het voertuig zich bevindt, hetzij in een parking met operationele bewaking, hetzij in een
afgesloten privé‑garage, zonder afbreuk te doen aan voorgaande verplichtingen.
Als het vervoer per vliegtuig gebeurt, zijn de waarborgen van onderhavige polis enkel van toepassing
indien het materieel wordt vervoerd als handbagage in de passagiersruimte van het vliegtuig.
De verzekerde moet voormelde omstandigheden kunnen bewijzen aan de hand van concrete
elementen.
4.2 Wedersamenstellingskosten van de software
Een hoger bedrag dan datgene voorzien in artikel 3.2.6 van de algemene voorwaarden is verzekerd
en wordt aangeduid in de bijzondere voorwaarden.
4.3 Wedersamenstelling van gegevens
De maatschappij waarborgt :
- de kosten voor het opnieuw samenstellen van de beschadigde of verloren gegane gegevens of
data, vastgesteld op de informatiedragers tussen het tijdstip van de laatste back-up tot op het
ogenblik van het schadegeval.
Deze kosten omvatten :
- de lonen en wedden van het permanent of tijdelijk personeel dat bestemd is voor de wedersamenstelling, het wederopzoeken, de schikking of de overdracht van de weer samen te stellen
informatie op nieuwe dragers, tijdens of buiten de normale werkuren, eenvormig met de toestand
die bestond juist vóór het schadegeval ;
- de kosten die het rechtstreeks gevolg zijn van de opzoeking, de schikking of de overdracht van
de weer samen te stellen informaties op de informatiedragers.
De waarborg is uitsluitend van toepassing indien de verzekerde een veiligheidskopie (back up)
heeft gemaakt. De veiligheidskopie (back up) wordt ofwel bewaard op een veilige plaats buiten het
verzekerde risico ofwel in een erkende brandwerende kast op de risicoligging. De frequentie van
het aantal te nemen back-ups is bepaald op minimum één back-up per week. De goede werking
van de laatste back-up dient gewaarborgd door verzekerde.
4.4 Bijkomende exploitatiekosten
De maatschappij waarborgt de bijkomende kosten, zijnde de meerkosten van uitbating, voor zover
deze worden gemaakt met als enig doel :



- de stilstand of de verminderde werking van de beschadigde installatie vermijden of beperken ;
- het werk dat normaal door de beschadigde installatie binnen de periode van vergoeding wordt
verricht, voort te zetten in omstandigheden die de normale werking zo dicht mogelijk benadert,
dit wil zeggen omstandigheden die zouden hebben bestaan indien het schadegeval zich niet
had voorgedaan.
Deze omvatten de kosten voor :
- de huur van een vervangingsuitrusting ;
- loonarbeid die door een derde of door andere installaties van de verzekerde wordt verricht ;
- uitvoering van het werk volgens manuele methoden, in afwachting van de herstelling van het
beschadigde toestel ;
- tijdelijk aangeworven personeel ;
- overuren gepresteerd door het personeel van de verzekerde ;
- gehele of gedeeltelijke overbrenging van de uitrusting, alsook de vervoerkosten van de informatiedragers naar of komende van andere lokalen.

Artikel 5

De uitsluitingen
5.1 Algemene uitsluitingen
In geen geval verzekerd de polis de hierna vermelde schade of verlies :
a) te wijten aan slijtage, progressieve of aanhoudende beschadiging door niet toevallige chemische, thermische of mechanische inwerking van welke vernielende aard ook ;
b) ingevolge eigen gebrek, verborgen gebrek en materiaal- of conceptiefouten ;
c) die valt onder de waarborg van de constructeur of gedekt is door een bestaand onderhoudscontract en bij gebrek aan, de schade die gedekt wordt in het raam van een dergelijk onderhoudscontract. Hieronder verstaat men een contract dat voorziet in het preventief onderhoud
nodig voor de goede werking van het materieel. De verzekerde dient bij schade een bewijs
van het onderhoudscontract voor te leggen aan de maatschappij. Indien voor het beschadigd
materieel geen onderhoudscontract in voege is, blijft de schade met interne oorzaak uitgesloten behalve indien bewezen wordt dat deze voortvloeit uit een materiële schade met extern
karakter die valt onder de waarborg van dit contract ;
d) tengevolge van gebruik, in strijd met de voorschriften van de fabrikant, van proefnemingen of
van testen. Het nazicht van de goede werking wordt niet als test beschouwd ;
e) van esthetische aard die geen invloed heeft op de goede werking ;
f) waarvoor de leverancier, een hersteller, een monteur of onderhoudsonderneming wettelijk of
contractueel aansprakelijk is. De waarborg is wel verworven aan de verzekerde, met dien verstande dat de maatschappij haar rechten behoudt op verhaal tegenover de aansprakelijken ;
g) als gevolg van diefstal of poging tot diefstal zonder braak, van geweldpleging of bedreiging
zonder onmiddellijk gevaar voor het leven of de fysieke integriteit van verzekerde en/of zijn
medereizigers ;
h) als gevolg van diefstal waarvoor geen aangifte binnen de 24 uur werd gedaan bij de Politie,
behoudens overmacht ;
i) door tekorten, toevallig of bij inventaris vastgesteld ;
j) tengevolge van kwaadwilligheid of opzet van de verzekeringsnemer en diens gezinsleden of
door de bedrijfsleiding van de verzekerde onderneming ;
k) als gevolg van opnieuw in gebruik nemen of in gebruik houden van een beschadigd voorwerp
vóór de definitieve herstelling of voor de regelmatige werking hersteld is ;
l) rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met één van de volgende gevallen :
- oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog ;
- opeising in welke vorm ook of volledige of gedeeltelijke bezetting van plaatsen waar het
verzekerd materieel zich bevindt door een leger-of politiemacht, of door geregelde of ongeregelde strijders ;
- arbeidsconflicten en aanslagen.
Onder arbeidsconflicten wordt begrepen elke collectieve betwisting, in welke vorm die zich
ook voordoet, in het kader van de arbeidsverhoudingen, met inbegrip van staking en lockout :
- staking : het door een vereniging van loontrekkenden, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamd stilleggen van het werk ;
- lock-out : voorlopige sluiting waartoe door een onderneming besloten is om het personeel
ervan tot een vergelijk te dwingen in een arbeidsconflict.



Onder aanslag wordt begrepen elke vorm van terrorisme of van sabotage :
- terrorisme of sabotage : een clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke,
economische of sociale bedoelingen, individueel of groepsgewijs uitgevoerd, waarbij geweld
gepleegd wordt op personen of waarbij goederen in hun economische waarde gedeeltelijk
of totaal vernield worden :
- hetzij om indruk te maken op het publiek en een klimaat van onveiligheid te scheppen
(terrorisme) ;
- hetzij om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te
hinderen (sabotage).
Worden eveneens gelijkgesteld met daden van terrorisme of van sabotage, elke actie
waarbij een goed beschadigd of vernield wordt met gebruik van projectielen, springstoffen,
biologische of chemische middelen ;
m) door de invloed van een radioactieve stof of ioniserende straling en/of door de wijziging van
de atoomkernstructuur van een materie ;
n) van onrechtstreekse aard zoals werkonderbreking, verlies van productie of rendement ;
o) aan onderdelen die door hun aard bloot staan aan versnelde slijtage en herhaalde vervanging
zoals bij voorbeeld dichtingen, niet metalen bekledingen van rollen, lampen, vacuüm- of met
gas gevulde buizen, batterijen en accumulatoren ;
p) door computervirussen.
5.2 Bijzondere uitsluitingen van toepassing op de waarborgen van artikel
3.2.6 en de artikels 4.2, 4.3 en 4.4
Zijn eveneens uitgesloten van de waarborg :
a) de schade ontstaan door het onzorgvuldig behandelen en/of de onjuiste opslag van de informatiedragers ;
b) analyse- en programmeringskosten en kosten gedaan om de informatieverwerking uit te breiden
tot activiteiten die voor het schadegeval niet werden verricht ;
c) de schade door gebruikmaking van illegale kopieën van software, van niet bedrijfsklare of niet
uitgeteste software ;
d) de schade aan software-kopieerbeveiligingen, de licentie van aankoop, de hardwarematige
beveiliging die de vorm kan aannemen van een informaticasleutel, een dongle of alle gelijkaardige beveiligingen ;
e) het verlies van gegevens die opgeslagen zijn in het vluchtig werkgeheugen van de centrale
verwerkingseenheid, alsmede verlies van gegevens uit bestanden die op het moment van de
schade in bewerking zijn en/of nog niet zijn afgesloten ;
f) verlies van gegevens en/of schade aan software door programmeringsfouten of verkeerde
instructies aan de uitrusting verstrekt ;
g) verlies van gegevens en/of schade aan software door de invloed van magnetische velden.



Hoofdstuk 3

De waardebepaling
Artikel 6

De aangegeven waarde
De te verzekeren waarde, zijnde de aangegeven waarde zoals opgenomen in de bijzondere
voorwaarden, worden onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsnemer vastgesteld. Zij
moet, voor elk toestel op de dag van zijn opneming in de verzekeringsovereenkomst gelijk zijn aan
zijn nieuwvervangingswaarde dit wil zeggen aan de prijs zonder korting van een in alle opzichten
identiek en afzonderlijk gekocht nieuw toestel, vermeerderd met de verpakkings-, vervoer- en
montagekosten, evenals met taksen en rechten, met uitsluiting van de belasting op de toegevoegde
waarde in de mate waarin zij door de verzekerde terugvorderbaar is.
Voor de waarborgen kosten voor wedersamenstelling van software, wedersamenstelling van gegevens en bijkomende exploitatiekosten, worden de te verzekeren bedragen onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsnemer vastgesteld op basis van een eerste risico. Het opgegeven
bedrag vertegenwoordigt voor de maatschappij de maximale tussenkomst per schadegeval.

Artikel 7

De onderverzekering
Er is onderverzekering wanneer de aangegeven verzekerde waarde van het toestel op het ogenblik van zijn opneming in de verzekeringsovereenkomst lager is dan de nieuwvervangingswaarde
zoals bepaald in artikel 6.
Voor de waarborgen kosten voor wedersamenstelling van software, wedersamenstelling van
gegevens en de bijkomende exploitatiekosten is de evenredigheidsregel niet van toepassing.
De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar voor het bedrag van de vrijstelling zoals opgenomen
in de bijzondere voorwaarden.
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TITEL II : GEMEENSCHAPPELIJKE EN
ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

Hoofdstuk 1

Het verloop van de verzekeringsovereenkomst
Artikel 8

Vorming, aanvang en duur van de verzekeringsovereenkomst
8.1 De vorming van de verzekeringsovereenkomst
De verzekeringsovereenkomst wordt gevormd bij het ondertekenen ervan door de partijen. De
verzekerden die één en dezelfde verzekeringsovereenkomst ondertekenen zijn hoofdelijk en
ondeelbaar gebonden.
8.2 Aanvang en duur van de verzekeringsovereenkomst
De verzekeringsovereenkomst neemt aanvang op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden.
De duur van de verzekeringsovereenkomst is vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Tenzij
anders bedongen is eindigt de verzekeringsovereenkomst met een duur van minder dan een
jaar op de vermelde datum. De verzekeringsovereenkomst dat voor een duur van een jaar wordt
aangegaan, wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. Iedere partij
kan zich hiertegen verzetten door een aangetekende brief die ten minste drie maanden voor het
einde van de verzekeringsovereenkomst bij de post is afgegeven. Het uur van inwerkingtreding
en beëindiging van de verzekering wordt bij overeenkomst op nul uur vastgesteld.
Bovendien behoudt de maatschappij zich de mogelijkheid voor de dekking van schade als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een ‘arbeidsconflict’ of een ‘aanslag’ te allen tijde te schorsen
met inachtneming van een opzegtermijn van zeven kalenderdagen, die ingaat op de dag na de
afgifte bij de post van de kennisgeving van de opzegging of van de buitengerechtelijke akte die
deze opzegging bevat.

Artikel 9

Opzegging, overlijden van de verzekeringsnemer en overdracht van verzekerde goederen
9.1 Opzegging van de verzekeringsovereenkomst
9.1.1 Opzegging van de verzekeringsovereenkomst door de maatschappij
De maatschappij kan de verzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen :
a) in geval van niet‑betaling van de premie overeenkomstig artikel 14.2 ;
b) in de gevallen die beoogd zijn in artikel 11 betreffende de beschrijving en wijziging van het
risico, overeenkomstig de bepalingen van dat artikel ;
c) na ieder aangegeven schadegeval, maar uiterlijk één maand na de betaling of weigering tot
betaling van de vergoeding ;
d) in geval van faillissement van de verzekeringsnemer, maar ten vroegste drie maanden na de
faillietverklaring ;
e) in geval van overlijden van de verzekeringsnemer, overeenkomstig artikel 9.2.
In de gevallen b) tot e) gaat de opzegging in na het verstrijken van een maand vanaf de dag die
volgt op de kennisgeving van de opzegging.
In de gevallen b) en c), wanneer de verzekerde één van zijn verplichtingen niet is nagekomen met
de bedoeling de maatschappij te misleiden, gaat de opzegging in bij de kennisgeving ervan.
9.1.2 Opzegging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeringsnemer
De verzekeringsnemer kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen :
a) in geval van gedeeltelijke opzegging van de verzekeringsovereenkomst door de maatschappij,
met ingang van de dag waarop deze gedeeltelijke opzegging zelf van kracht wordt ;
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b) in geval van vermindering van het risico, overeenkomstig artikel 11.2.3 ;
c) na elk schadegeval dat betrekking heeft op de verzekeringsovereenkomst, maar uiterlijk één
maand na de betaling of weigering tot betaling van de vergoeding.
9.1.3 Bijzonder geval van opzegging - Faillissement van de verzekeringsnemer
In geval van faillissement van de verzekeringsnemer kan de curator de verzekeringsovereenkomst
opzeggen binnen drie maanden na de faillietverklaring. De opzegging gaat in na het verstrijken
van één maand vanaf de dag die volgt op de kennisgeving ervan.
9.2 Overlijden van de verzekeringsnemer
In geval van overgang van het verzekerd belang ten gevolge van het overlijden van de verzekeringsnemer, gaan de rechten en verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst over op de
nieuwe houder van dat belang.
In geval van onverdeeldheid blijven de medeërfgenamen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot
de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Na uit onverdeeldheid te zijn getreden en op
voorwaarde dat de maatschappij daarvan kennis is gegeven, blijft alleen de erfgenaam die de
enige houder van het verzekeringsbelang is geworden, gehouden tot uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.
De nieuwe houders van het verzekerd belang en de maatschappij kunnen evenwel kennis geven
van de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, de eersten binnen drie maanden en veertig
dagen na het overlijden, de tweede binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag dat zij kennis
heeft gekregen van het overlijden.
9.3 Overdracht van de verzekerde goederen
In geval van overdracht onder levenden van een verzekerde zaak, eindigt de verzekering van
rechtswege, zodra de verzekerde het roerend goed niet meer in zijn bezit heeft.
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Hoofdstuk 2

De indexatie
Artikel 10

Automatische aanpassing
10.1 De werking van de indexatie
Alle premies, verzekerde bedragen en in absolute cijfers uitgedrukte vrijstellingen en vergoedingslimieten variëren in de loop van de verzekeringsovereenkomst, op hun jaarlijkse vervaldag,
volgens de verhouding tussen de op dat ogenblik geldende materiaalindex en de in de bijzondere
voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst vermelde index.
10.2 De materiaalindex
De materiaalindex wordt 2 keer per jaar berekend en wordt op 1 januari en 1 juli van toepassing.
Hij is op 1 januari gelijk aan de NACE 300‑index van de voorgaande maand juni en op 1 juli aan
de NACE 300‑index van de voorgaande maand december, dat wil zeggen aan de waarde die
twee maand vóór het begin van de halfjaarlijkse periode waarin de index toegepast zal worden,
definitief in aanmerking genomen wordt.
De NACE 300‑index wordt gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken, Administratie
van de Handel.
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Hoofdstuk 3

De mededelingen
Artikel 11

Beschrijving van het risico
11.1 Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst
11.1.1 Mededeling van gegevens door de verzekeringsnemer
De verzekeringsnemer is verplicht alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen
die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling
van het risico door de maatschappij.
Hij moet ondermeer mededelen :
a) de andere verzekeringen die hetzelfde voorwerp hebben en betrekking hebben op dezelfde
goederen, alsook de bedragen waarvoor ze verzekerd zijn en door wie ze gedekt zijn ;
b) de weigeringen of opzeggingen van schadeverzekeringen die betrekking hebben op dezelfde
goederen ;
c) de schaden en/of verliezen die in de loop van de laatste vijf jaar de te verzekeren goederen
getroffen hebben ;
d) de eventuele toegestane afstand van verhaal op aansprakelijke personen of personen die zich
borg stellen ;
e) ieder gerechtelijk akkoord dat tijdens de laatste drie jaar is toegestaan.
11.1.2 Opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens
Indien de verzekeringsnemer zijn bij 11.1.1 bedoelde mededelingsverplichting niet nakomt en het
verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens opzettelijk zijn en de maatschappij misleiden bij de
beoordeling van dat risico, is de verzekeringsovereenkomst nietig. De premies die vervallen zijn
tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen
of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe.
11.1.3 Onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens
Indien de verzekeringsnemer zijn bij 11.1.1 bedoelde mededelingsverplichting niet nakomt en het
verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de maatschappij
voor, binnen de termijn van één maand, te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of
van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, de verzekeringsovereenkomst te
wijzigen met uitwerking op de dag waarop ze kennis heeft gekregen van het verzwijgen of onjuist
meedelen.
Indien het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeringsnemer
wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de
ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de maatschappij de verzekeringsovereenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.
Indien de maatschappij echter het bewijs levert dat ze het risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de verzekeringsovereenkomst opzeggen binnen de termijn van één maand te rekenen
van de dag waarop ze kennis heeft gekregen van het verzwijgen of onjuist meedelen.
11.1.4 Bij schadegeval
Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de verzekeringsovereenkomst of
de onder 11.1.3 vermelde opzegging van kracht is geworden, is de maatschappij gehouden :
- tot de overeengekomen prestatie wanneer het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens
niet verweten kan worden aan de verzekeringsnemer ;
- tot een prestatie op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de
verzekeringsnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico naar behoren had meege14

deeld, wanneer het verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens hem verweten kan worden.
Indien de maatschappij evenwel het bewijs levert dat zij het risico waarvan de ware aard door het
schadegeval aan het licht komt in geen geval zou hebben verzekerd, is haar prestatie beperkt
tot de terugbetaling van alle betaalde premies.
11.2 In de loop van de verzekeringsovereenkomst
11.2.1 Verzwaring van het risico
De verzekeringsnemer is verplicht, onder de voorwaarden van artikel 11.1, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven waarvan hij redelijkerwijs moet
aannemen dat ze van die aard zijn dat ze een aanzienlijk en blijvende verzwaring van het risico
dat de verzekerde gevaren zich voordoen of van de omvang van de schade bewerkstelligen.
Hij moet ondermeer mededelen :
a) iedere wezenlijke verandering die om welke reden ook aan een verzekerd toestel wordt aangebracht, wat de kenmerken, wijze of plaats van gebruik ervan betreft ;
b) zodra hij er kennis van krijgt, iedere verandering in de werkings‑ of gebruiks- omstandigheden
van een verzekerd toestel die een risicoverzwaring kan uitmaken.
Wanneer het risico dat de verzekerde gevaren zich voordoen zo verzwaard is dat de maatschappij, indien die verzwaring bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst had bestaan, onder
andere voorwaarden zou hebben verzekerd, stelt zij binnen de termijn van een maand te rekenen
vanaf de dag waarop ze kennis heeft gekregen van de verzwaring, de wijziging van de verzekeringsovereenkomst voor met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.
Indien het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeringsnemer
wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf
de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de maatschappij de verzekeringsovereenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.
Niettemin kan de maatschappij, indien zij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen
geval zou hebben verzekerd, de verzekeringsovereenkomst opzeggen binnen de termijn van een
maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis van de verzwaring heeft gekregen.
11.2.2 Verzwaring van het risico - Bij schadegeval
Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de verzekeringsovereenkomst of de
bij 11.2.1 vermelde opzegging van kracht is geworden, levert de maatschappij de overeengekomen
prestatie indien de verzekeringsnemer de bij artikel 11.2.1 bedoelde mededelingsplicht vervuld
heeft.
Indien zich een schadegeval voordoet en de verzekeringsnemer de bij 11.2.1 beoogde verplichting
niet is nagekomen :
- levert de maatschappij de overeengekomen prestatie wanneer het ontbreken van de kennisgeving niet aan de verzekeringsnemer verweten kan worden ;
- levert de maatschappij de prestatie naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringsnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking zou
zijn genomen, wanneer de niet-mededeling hem verweten kan worden. Indien de maatschappij
evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben verzekerd,
is haar prestatie beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies ;
- weigert de maatschappij haar dekking indien de verzekeringsnemer met bedrieglijke opzet
gehandeld heeft door de verzwaring niet mee te delen. De premies, die vervallen zijn tot op het
ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het bedrieglijk verzuim, komen
haar toe als schadevergoeding.
11.2.3 Vermindering van het risico
Wanneer het risico dat het verzekerd gevaar zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is
en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het
risico kennis heeft gekregen. Indien de maatschappij en de verzekeringsnemer het over de nieuwe
premie niet eens worden binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringsnemer, kan deze laatste de verzekeringsovereenkomst opzeggen.
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Hoofdstuk 4

De schadegevallen
Artikel 12

Verplichtingen van de verzekerde
12.1 In de loop van de verzekeringsovereenkomst
In de loop van de verzekeringsovereenkomst moet de verzekerde :
a) te allen tijde de afgevaardigde van de maatschappij toestaan het verzekerd materieel te onderzoeken, zonder dat dit enige aansprakelijkheid vanwege de maatschappij inhoudt ;
b) alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om het verzekerd materieel in goede onderhouds‑ en
werkingstoestand te houden en zich naar de geldende wettelijke en administratieve voorschriften
schikken ;
c) te allen tijde alle nuttige maatregelen treffen en met name alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen om schadegevallen te voorkomen, en ervoor zorgen dat zijn personeel en alle andere
personen die zich in zijn vestiging bevinden, de contractueel bepaalde voorzorgsmaatregelen
in acht nemen ;
d) het verzekerd materieel alleen binnen de door de constructeur bepaalde technische toepassings‑ en werkingsgrenzen gebruiken.
12.2 Bij schadegeval
Bij een schadegeval moet de verzekerde :
a) alle redelijke maatregelen treffen waarover hij beschikt om de omvang van de schade te beperken. Met dat doel dient hij in voorkomend geval de richtlijnen van de maatschappij na te
leven ;
b) zo snel mogelijk de maatschappij ervan verwittigen aan de hand van een bestaand telecommunicatief medium en uiterlijk binnen de acht dagen nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan,
bij de maatschappij een schriftelijke verklaring indienen met alle mogelijke inlichtingen over de
bekende of vermoedelijke oorzaak, de omvang en de omstandigheden van het schadegeval.
De maatschappij kan er zich niet op beroepen dat de voornoemde termijnen voor de aangifte
van het schadegeval niet nageleefd zijn indien die aangifte zo snel als redelijkerwijs mogelijk
werd gedaan.
Bij diefstal of opzettelijk toegebrachte schade binnen de 24 uur volgend op de vaststelling van
de feiten, klacht indienen bij de gerechtelijke autoriteiten ;
c) zijn volledige medewerking verlenen om de oorzaken en omstandigheden van het schadegeval
te bepalen.
Hiervoor dient hij de toestemming te geven tot ieder onderzoek en zich te onthouden van
iedere wijziging of verplaatsing van de beschadigde toestellen die het onderzoek zou kunnen
bemoeilijken of onmogelijk maken. De verzekerde mag het toestel laten herstellen van zodra
hij de toelating van de maatschappij verkregen heeft ;
d) de maatschappij alle nuttige inlichtingen en bewijsstukken verstrekken waarmee het schadebedrag geraamd kan worden en de loonkosten en kosten voor materialen en vervangingsstukken staven door middel van facturen of alle andere documenten ;
e) zich onthouden van iedere afstand van verhaal en de maatschappij alle technische of andere
bijstand verlenen die ze vraagt om subrogerend verhaal in te stellen op de aansprakelijke derden. De kosten voor die bijstand zullen indien gerechtvaardigd door de maatschappij worden
terugbetaald ;
f) wanneer de schade te wijten is aan een “arbeidsconflict” of “aanslag” en de maatschappij
hiervoor dekking verleend of in geval van natuurramp, zo spoedig mogelijk bij de bevoegde
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autoriteiten alle stappen ondernemen om vergoeding voor die schade te verkrijgen en de hem
door die autoriteiten betaalde schadevergoeding doorbetalen aan de maatschappij, in zoverre
die vergoeding samenvalt met enige vergoeding die hem ter uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst voor dezelfde schade is toegekend.
Indien de verzekerde één van voornoemde verplichtingen niet nakomt, vermindert de maatschappij
haar prestatie ten belope van het door haar geleden nadeel. De maatschappij kan haar dekking
evenwel volledig weigeren indien deze tekortkoming met bedrieglijk opzet is gebeurd. Bovendien
kan de maatschappij haar dekking volledig weigeren wegens de niet‑uitvoering van een bij de
verzekeringsovereenkomst opgelegde verplichting, op voorwaarde dat er een causaal verband
bestaat tussen de tekortkoming en het voorvallen van het schadegeval.

Artikel 13

De schaderegeling
13.1 Berekening van de vergoeding
13.1.1 Basiswaarborg
De schade aan de verzekerde toestellen wordt berekend op de dag van het schadegeval door de
onderstaande regels in de volgende volgorde toe te passen :
n

In geval van herstelling bij gedeeltelijke schade of vervanging bij totaal verlies :
a) bij gedeeltelijke schade :
de arbeidskosten en de kosten van materieel en wisselstukken die nodig zijn om het verzekerd toestel opnieuw bedrijfsklaar te maken zoals voor het schadegeval, worden opgeteld.
Het aldus bekomen bedrag wordt evenwel beperkt tot de nieuwvervangingswaarde op de
dag van het schadegeval.
bij totaal verlies :
de schade berekend op basis van de kostprijs van een identiek of technisch gelijkwaardig
toestel, beperkt tot de nieuwvervangingswaarde op de dag van het schadegeval ;
b) het onder a) verkregen bedrag wordt verhoogd met de rechten en taksen die daarop betrekkingen hebben in de mate waarin ze reeds werden betaald en ze niet terugvorderbaar
zijn en uitsluitend na voorlegging van de facturen als bewijs ;
c) op het onder b) verkregen bedrag wordt een afschrijving toegepast van 2 % per verlopen
maand sinds de 60ste maand na de datum van eerste ingebruikname, met een maximum
van 50 % ;
d) van het onder c) verkregen bedrag wordt de waarde van de brokstukken en van de op een
of andere manier nog bruikbare stukken in mindering gebracht ;
e) van het onder d) verkregen bedrag wordt de vrijstelling afgetrokken, zoals voorzien in de
bijzondere voorwaarden. De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar voor het bedrag van
de vrijstelling. Indien hetzelfde schadegeval meerdere verzekerde toestellen treft, zal de
hoogste vrijstelling van toepassing zijn ;
f) indien het verzekerd bedrag van het verzekerde toestel lager is dan het te verzekeren
bedrag, wordt de schadevergoeding volgens de verhouding tussen die twee bedragen
verminderd. De evenredigheidsregel is en blijft van toepassing.
Het op deze manier verkregen schadevergoedingsbedrag mag het totaal verzekerd bedrag
nooit overschrijden.

n

In geval van niet-herstelling en niet-vervanging :
door de kosten die nodig zouden zijn voor de herstelling of de vervanging na totaal verlies te
beperken tot de werkelijke waarde van het beschadigd materieel vóór het schadegeval. De
werkelijke waarde is de nieuwvervangingswaarde na aftrek van de waardevermindering van
het materieel bepaald op grond van ouderdom, gebruik en onderhoudstoestand en na aftrek
van het technisch en technologisch waardeverlies van het materieel.
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Het beschadigd materieel wordt beschouwd als hersteld in zijn bedrijfstoestand van voor het
schadegeval wanneer het opnieuw in gebruik wordt genomen. Op dat ogenblik nemen de
verplichtingen van de maatschappij betreffende dit schadegeval een einde.
De verzekerde heeft in geen geval het recht het beschadigd toestel aan de maatschappij over
te laten.
13.1.2 Facultatieve waarborgen
Indien de facultatieve waarborg werd onderschreven, wordt de verzekeringsnemer vergoed
voor :
n

Transport van draagbaar materieel
De schaderegeling verloopt volgens de procedure zoals bepaald in het hiervoor opgegeven
artikel 13.1.

n

Wedersamenstelling van de software
De maatschappij vergoedt de kosten zoals omschreven in artikel 3.2.6, voor zover die kosten
voortvloeien uit een gedekt schadegeval overkomen aan het verzekerd materieel, tot beloop
van het in de bijzondere voorwaarden aangegeven bedrag :
- die gemaakt zijn om de beschadigde informatiedragers in de toestand terug te brengen waarin
ze zich voor het schadegeval bevonden. De vergoeding is beperkt tot de blanco materiële
wedersamenstellingswaarde van de informatiedragers ;
- voor de herinvoering van systeemgegevens en gestandaardiseerde software op grond van
de originele programma’s.
De vergoeding wordt enkel op voorlegging van de voor de expertise vereiste bewijsstukken
uitgekeerd, en dit ten laatste binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de datum van
het optreden van het schadegeval. Het bedrag van de schadevergoeding wordt met de vrijstelling zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden verminderd.

n

Wedersamenstelling van gegevens
De maatschappij vergoedt de kosten zoals omschreven in artikel 4.3, voor zover die voortvloeien
uit een gedekt schadegeval overkomen aan het verzekerd materieel, tot beloop van het in de
bijzondere voorwaarden aangegeven bedrag voor :
- de manuele herinvoering van de gegevens op grond van de back-ups ;
- de machinale of manuele herinvoering van gegevens op grond van originele programma’s
of van bestaande documenten die zich bij de verzekeringsnemer bevinden met inbegrip van
de voorbereidings- en opzoekingskosten.
Indien de wedersamenstelling van de gegevens niet nodig is of niet is beëindigd één jaar na het
optreden van het schadegeval, worden alleen de kosten voor de vervanging van de verloren
of beschadigde informatiedragers vergoed.
De vergoeding wordt enkel op voorlegging van de voor de expertise vereiste bewijsstukken
uitgekeerd, en dit ten laatste binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de datum van
het schadegeval.
Het bedrag van de schadevergoeding wordt met de vrijstelling zoals bepaald in de bijzondere
voorwaarden verminderd.

n

Bijkomende exploitatiekosten
De maatschappij vergoedt de kosten zoals omschreven in artikel 4.4, voor zover die voortvloeien
uit een gedekt schadegeval overkomen aan het verzekerd materieel, tot beloop van het in de
bijzondere voorwaarden aangegeven bedrag.
De vergoeding wordt bepaald door de werkelijk tijdens de opgelopen vergoedingsperiode
gemaakte kosten op te tellen, met betrekking tot :
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- het geheel van bijkomende exploitatiekosten zoals bepaald in artikel 4.4.
De bijkomende exploitatiekosten die voortvloeien uit het feit dat de herstelling of de vervanging van de gehele of gedeeltelijke installatie niet meer mogelijk is omdat het materieel niet
meer wordt vervaardigd of de wisselstukken niet meer beschikbaar zijn, zijn niet gedekt.
Van die kosten worden afgetrokken :
- de gerealiseerde besparingen door het feit van het schadegeval ;
- de in de bijzondere voorwaarden voorziene vrijstelling of wachttijd.
De vergoedingsperiode is beperkt tot een duur van maximum 3 maand te rekenen vanaf de
dag van het optreden van het schadegeval. De betaling van de vergoeding geschiedt slechts
op voorlegging van de door de expertise vereiste stavingsdocumenten.
13.1.3 Extra kosten
De maatschappij zal na een gewaarborgd schadegeval de kosten vergoeden zoals omschreven
in artikel 3.2.5 :
a) tot beloop van 50 % van de loonkosten zoals bepaald in artikel 13.1.1 voor werken uitgevoerd
buiten de normale werkuren, rekening houdend met de in België gebruikelijke loonkosten voor
werkzaamheden tijdens de normale werkuren ;
b) tot beloop van 50 % van de transportkosten voor versneld vervoer, rekening houdend met de
kosten van de gebruikte materialen en vervangingsstukken alsook de kosten voor het vervoer
op de goedkoopste wijze van die materialen en stukken ;
c) de loon-, reis- en verblijfkosten en over het algemeen alle extrakosten ten gevolge van het bijroepen van technici uit het buitenland tot beloop van maximum 2.500 EUR per schadegeval.
13.1.4 Reddingskosten
De maatschappij vergoedt de kosten die voortvloeien uit :
a) de maatregelen door de maatschappij gevraagd te nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen of te beperken ;
b) de dringend en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen
om ofwel bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, ofwel om de gevolgen van een
schadegeval dat reeds begonnen is te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat :
- deze maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen, zonder mogelijkheid de maatschappij te verwittigen en haar voorafgaande
instemming te verkrijgen en zonder de belangen van deze laatste te schaden ;
- indien het om maatregelen gaat om een schadegeval te voorkomen, er nakend gevaar is,
dat wil zeggen dat indien deze maatregelen niet genomen worden, er op korte termijn zeker
een schadegeval zou uit voortvloeien.
Deze kosten zijn beperkt tot de aangegeven waarde met een maximum van 18.592.014,36 EUR.
Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat
van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).
13.2 Expertise
De schatting van het schadebedrag, de waarde voor het schadegeval van de omschreven toestellen
en het sleetpercentage worden in der minne of door twee experts geschat, de ene aangewezen
door de verzekeringsnemer en de andere door de maatschappij. In geval van onenigheid over
het schadebedrag wijzen de betrokken experts een derde expert aan, met wie ze een college
vormen dat bij meerderheid van stemmen beslist. Bij gebrek aan een meerderheid is de mening
van de derde expert doorslaggevend. De schattingen zijn soeverein en onherroepelijk. Ieder van
de deskundigen zal zijn persoonlijke motivering geven over de oorzaak van het schadegeval.
Indien een van de partijen haar expert niet aanwijst, gebeurt deze aanwijzing op verzoek van de
meest gerede partij door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats
van de verzekeringsnemer. Hetzelfde geldt indien beide experts het niet eens zijn over de keuze
van de derde expert of indien een van hen zijn opdracht niet vervult.
Iedere partij draagt de kosten en honoraria van haar expert. De kosten en honoraria van de derde
expert, alsook de kosten van zijn aanstelling door de rechtbank worden door de maatschappij en
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de verzekeringsnemer elk voor de helft gedragen.
De expertise of iedere verrichting om het schadebedrag vast te stellen doet geenszins afbreuk
aan de rechten en excepties die de maatschappij kan aanvoeren. Zij verplicht de maatschappij
dus niet tot vergoeding.
13.3 Schadeloosstelling
De schadevergoeding wordt betaalt binnen de dertig dagen na de datum van het afsluiten van de
expertise of, bij ontstentenis daarvan, de datum waarop het bedrag van de schade is bepaald, op
voorwaarde dat de verzekerde op die datum alle door de verzekeringsovereenkomst bepaalde
verplichtingen heeft vervuld. Zo niet gaat de voornoemde termijn in op de dag volgend op die
waarop de verzekerde aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan.
Indien er een vermoeden bestaat dat het schadegeval opzettelijk veroorzaakt kan zijn door de
verzekerde of de begunstigde van de verzekering, behoudt de maatschappij zich het recht voor
om voorafgaandelijk een kopie van het strafdossier te lichten. Het verzoek om toestemming om er
kennis van te nemen moet uiterlijk dertig dagen na de afsluiting van de expertise of, bij ontstentenis
daarvan, de dag waarop het bedrag van de schade is bepaald, geformuleerd worden. De eventuele
betaling moet plaatshebben binnen dertig dagen nadat de maatschappij van de conclusies van
het genoemde dossier kennis genomen heeft, voor zover de verzekerde of de begunstigde niet
strafrechtelijk vervolgd wordt.
De niet terugvorderbare taksen worden betaald nadat de bewijsstukken zijn overgemaakt.
13.4 Subrogatie en verhaal
De maatschappij die de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk betaald heeft, treedt, ten belope
van het bedrag van die vergoeding, in alle rechten en vorderingen van de verzekerde of begunstigde. De verzekerde of begunstigde zal na schade niets ondernemen dat deze rechten zou
benadelen.
Uit kracht van de verzekeringsovereenkomst verleent de verzekeringsnemer de maatschappij het
recht om ten opzichte van de aansprakelijke alle bewarende maatregelen te nemen.
De maatschappij doet afstand van ieder verhaal dat zij kan nemen op :
1) alle verzekerden ;
2) de bloedverwanten in de neerdalende of de opgaande lijn, de echtgenoot, de aanverwanten in
de rechte lijn van de verzekeringsnemer, de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn
personeel ;
3) de personen die bij leden van het personeel, lasthebbers en vennoten van de verzekeringsnemer inwonen en in het verzekerd risico gehuisvest zijn ;
4) de leveranciers van door leidingen verdeeld gas, stoom en water en via kabel geleverde elektrische stroom, klank, beelden en informatie, in het algemeen de regies, ten opzichte van wie
en in de mate waarin de verzekerde afstand van verhaal heeft moeten doen ;
5) de personen of vennootschappen ten opzichte van wie de verzekeringsnemer afstand van verhaal heeft moeten doen uit hoofde van de huurovereenkomst en indien de huurovereenkomst
in die afstand van verhaal voorziet.
Iedere afstand van verhaal door de maatschappij heeft geen uitwerking :
- in geval van kwaadwilligheid ;
- in zoverre de aansprakelijke daadwerkelijk door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt is ;
- in zoverre de aansprakelijke zelf verhaal kan nemen op enige andere aansprakelijke. Maar
zelfs in dit laatste geval ziet de maatschappij af van ieder verhaal op de in punt 2) genoemde
personen.
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Hoofdstuk 5

De premie
Artikel 14

De premie
14.1 De betaling van de premie	
De waarborg neemt slechts aanvang na de betaling van de eerste premie.
De premie is jaarlijks verschuldigd. Ze is vooruit betaalbaar bij ontvangst van een vervaldagbericht
of bij aanbieding van een kwitantie. De commerciële premie mag alleen verhoogd worden met de
taksen en bijdragen die vastgesteld zijn of zullen worden uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst, alsook met de kosten van polis en bijvoegsels. De commerciële premie omvat de lasten
voor eventuele gesplitste premiebetaling.		
14.2 Sancties bij wanbetaling van de premie
Niet-betaling van de premie binnen vijftien dagen vanaf de dag die volgt op een ingebrekestelling
die bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief aan de verzekeringsnemer is
bezorgd, geeft aanleiding tot schorsing van de dekking of tot opzegging van de verzekeringsovereenkomst.
Bovendien kan de maatschappij die haar dekkingsverplichting geschorst heeft, de verzekeringsovereenkomst later opzeggen ; indien zij zich deze mogelijkheid heeft voorbehouden in de
ingebrekestelling, wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn van ten minste
vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.
Indien zij zich deze mogelijkheid niet heeft voorbehouden in de ingebrekestelling, zal de verzekeringsovereenkomst opgezegd worden na een nieuwe ingebrekestelling zoals hierboven omschreven.
De geschorste dekking gaat opnieuw in om nul uur van de dag die volgt op de volledige betaling
van de achterstallige premies, in voorkomend geval verhoogd met de interesten.
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Hoofdstuk 6

Diverse bepalingen
Artikel 15

Scheidsgerecht en toepasselijke wet
A. Alle andere geschillen tussen partijen dan die betreffende de invordering van de premies,
belastingen, kosten en de schatting van het schadebedrag worden aan drie scheidsrechters
voorgelegd, de eerste gekozen door de verzekeringsnemer, de tweede door de maatschappij
en de derde door de eerste twee.
B. De scheidsrechters oordelen samen volgens de rechtsvoorschriften en zij mogen, op straffe
van nietigheid, niet van de bepalingen van deze verzekeringsovereenkomst afwijken. Zij zijn
van de gerechtelijke formaliteiten ontslagen.
C. Verzuimt één van de partijen haar scheidsrechter aan te wijzen of worden de scheidsrechters
het niet eens over de keuze van de derde scheidsrechter, dan wordt die op verzoek van de
meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van
de woonplaats van de verzekeringsnemer, tenzij anders is overeengekomen na het ontstaan
van het aan het scheidsgerecht onderworpen geschil. Er wordt vervolgens gehandeld zoals
bepaald in paragraaf B.
D. De kosten van het scheidsgerecht worden door de verzekeringsnemer en de maatschappij
ieder voor de helft gedragen.
E. Deze bepalingen zijn alleen van toepassing op de overeenkomsten die gesloten worden met
ondernemingen die de bij Wet bepaalde voorwaarden niet vervullen om hun jaarrekening
volgens een verkort schema op te stellen.
F. Deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan de Belgische Wet.

Artikel 16

Woonplaats en briefwisseling
A. De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen, te weten voor de maatschappij in haar
hoofdzetel in België en voor de verzekeringsnemer op het in de verzekeringsovereenkomst
vermelde adres of op het later aan de maatschappij meegedeelde adres.
Voor de aanwijzing door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de experts of
de scheidsrechters waarvan sprake is in de artikelen 13.2 en 15, kiest de verzekeringsnemer
met woonplaats in het buitenland zijn woonplaats op de ligging van het risico waarvan de
verzekering aanleiding tot betwisting heeft gegeven.
B. Iedere kennisgeving geschiedt geldig op deze adressen, zelfs ten opzichte van erfgenamen
of rechtverkrijgenden van de verzekeringsnemer zolang zij geen adresverandering aan de
maatschappij hebben bekendgemaakt.
Is er meer dan één verzekeringsnemer, dan geldt iedere mededeling van de maatschappij aan
één van hen voor allen.
C. Iedere kennisgeving geschiedt geldig door aangetekende brief of iedere andere door de wet
toegelaten vorm.

Artikel 17

Collectieve verzekeringsovereenkomst
A. Wanneer verschillende verzekeringsmaatschappijen integraal deel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst, wordt er een leidende maatschappij aangewezen in de bijzondere voorwaarden ; bij ontstentenis hiervan treedt de eerste in de lijst van medeverzekeraars genoemde
maatschappij op als leidende maatschappij.
B. 1) De verzekering wordt door iedere maatschappij voor haar aandeel en zonder hoofdelijkheid gesloten, volgens dezelfde clausules en voorwaarden als die welke gelden tussen de
leidende maatschappij en de verzekeringsnemer.
2) De buitenlandse medeverzekeraars kiezen woonplaats in hun zetel in België of, bij ontstentenis daarvan, op het adres dat zij in de verzekeringsovereenkomst vermelden. Zij
erkennen de bevoegdheid van het bij artikel 15 bepaalde scheidsgerecht, alsook die van
de Belgische rechtsmachten.
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C. 1) De verzekeringsovereenkomst wordt door alle betrokken partijen ondertekend en opgemaakt in twee exemplaren, waarvan het ene bestemd is voor de verzekeringsnemer en
het andere voor de leidende maatschappij, die het exemplaar bezit dat de titel van de
medeverzekering vertegenwoordigt.
2) De leidende maatschappij overhandigt een afschrift van de verzekeringsovereenkomst
aan ieder van de medeverzekeraars, die alleen al door de ondertekening ervan erkennen
het ontvangen te hebben.
3) De leidende maatschappij wordt beschouwd als lasthebber van de andere medeverzekeraars om de bij de verzekeringsovereenkomst bepaalde kennisgevingen te ontvangen. De
verzekerde kan alle betekeningen en kennisgevingen aan hem richten, met uitzondering van
die welke betrekking hebben op rechtvorderingen die tegen de andere medeverzekeraars
zijn ingesteld. De leidende maatschappij brengt de medeverzekeraars er onverwijld van
op de hoogte.
4) De leidende maatschappij ontvangt van de andere medeverzekeraars de volmacht om
alle bijvoegsels te ondertekenen en om de verzekeringsnemer de wijzigingen in de verzekeringsovereenkomst voor te stellen in het kader van de toepassing van artikel 11. De
verzekeringsnemer ziet ervan af de ondertekening van de bijvoegsels door de andere
medeverzekeraars te eisen.
5) De leidende maatschappij ontvangt het bericht van schadegeval en brengt de andere medeverzekeraars hiervan op de hoogte. Zij doet het nodige om de schadegevallen te regelen
en kiest daartoe de expert van de medeverzekeraars, onverminderd evenwel het recht van
iedere medeverzekeraar om de schatting door een door hem gekozen lasthebber te laten
volgen.
D. De leidende maatschappij moet zo spoedig mogelijk iedere opzegging of wijziging van haar
aandeel aan de andere medeverzekeraars meedelen. Die medeverzekeraars moeten hetzelfde
doen tegenover de leidende maatschappij.
E. In geval van opzegging of vermindering van het aandeel van de leidende maatschappij beschikken de andere medeverzekeraars over een termijn van één maand vanaf die opzegging
of vermindering om hun aandeel op te zeggen of te wijzigen. De opzegging door de andere
medeverzekeraars gaat in na het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf
de kennisgeving ervan, zonder dat de datum van ingang vroeger mag vervallen dan die welke
van toepassing is voor het aandeel van de leidende maatschappij.
F. In geval van opzegging van het aandeel van de leidende maatschappij beschikt de verzekeringsnemer over een termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de opzegging om zelf
de hele verzekeringsovereenkomst op te zeggen.
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Overzicht van de waarborglimieten
Waarborgen
		

Verzekerd bedrag
(geïndexeerd volgens artikel 10 )

Transport van vast materieel

Artikels

12.500 EUR per schadegeval

3.2.1

Het verzekerd bedrag met maximum
25.000 EUR per toestel

3.2.2

Blus- en opruimingskosten

10 % van het verzekerd bedrag

3.2.3

Reiniging- en bewaarnemingskosten

10 % van het verzekerd bedrag met
max. 10.000 EUR per schadegeval

3.2.4

Vervangingsmaterieel
		

Extra kosten
50 % van de normale kosten en voor technici
		
tot maximum 2.500 EUR per schadegeval
		
Wedersamenstellingskosten
automatisch gedekt tot beloop van 1.250 EUR
van de software		

3.2.5
3.2.6

Elke klacht over de overeenkomst kan worden gericht : aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de
Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel, onverminderd de mogelijkheid een gerechtelijke procedure aan te
spannen.

Waarschuwing
Iedere oplichting of poging tot oplichting die tegen de verzekeringsonderneming gericht is, brengt niet alleen
de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van
artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het
economisch samenwerkingsverband Datassur. Krachtens de wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zal hij daarover ingelicht worden en heeft hij in voorkomend geval het recht om de hem betreffende gegevens te laten corrigeren.
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