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Indien de verzekeringsnemer klachten heeft in verband met dit contract, kan hij zich wenden tot
hetzij de Ombudsdienst van VIVIUM N.V., Desguinlei, 92 te 2018 Antwerpen, hetzij de Ombudsman
van de Verzekeringen, de Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel. Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid
om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.
Alle oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel
496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het
Economisch Samenwerkingsverband Datassur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico’s ter
herinnering brengt aan de aangesloten ledenverzekeraars.

De verzekeraars zijn
voortaan extra waakzaam
om fraude op te sporen...

Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.

...u die te goeder
trouw bent, kunt
op ons rekenen.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN BEHEERST DOOR DE
WET OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST VAN
25.06.1992 EN DOOR HAAR UITVOERINGSBESLUITEN
Verzekeringsnemer:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst afsluit.
Verzekerde:
De natuurlijke personen of rechtspersonen in wiens voordeel de dekking van de overeenkomst geldt.
Derden:
Elke andere persoon dan de verzekerde.
Maatschappij:
De verzekeringsonderneming waarbij de overeenkomst afgesloten wordt: VIVIUM N.V.
Begrippen conform boekhoudwetgeving:
* De cijfers verwijzen naar het genormaliseerd minimum rekeningenstelsel.
- Omzet (70)*:

Bedrag van verkoop van goederen en producten en levering van diensten
aan derden in het kader van de bedrijfsuitoefening van de verzekeringsnemer onder aftrek van de op de verkoopprijs toegestane kortingen (afslag,
ristorno, rabat).
Dit bedrag omvat niet de BTW, noch enige andere rechtstreeks met de
omzet verbonden belasting (uitzonderingen specifiek voor de sector van de
bedrijfsuitoefening worden bepaald in de bijzondere voorwaarden).

- Bedrijfsopbrengsten:

Bedrag gevormd door omzet (70)*, de wijzigingen in de voorraden en in
de bestellingen in uitvoering (71)*, de geproduceerde vaste activa (72)* en
de andere bedrijfsopbrengsten (74)* (waarderingsregels worden constant
ondersteld over verschillende periodes).

- Bedrijfskosten:

Bedrag van de kostprijs van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60)*,
diverse goederen en diensten (61)*, bezoldigingen en sociale lasten en
pensioenen (62)*, afschrijvingen, waardevermindering en voorzieningen
(63)* en de andere bedrijfskosten (64)* (waarderingsregels worden constant ondersteld over de verschillende periodes).

- Overige opbrengsten
en kosten:

Bedrag van financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten.

Uitbatingsresultaat:

Bedrijfsopbrengsten minus bedrijfskosten.

Variabele kosten:

Kostprijs van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60)*, en andere
variabele kosten beperkt conform de bijzondere voorwaarden.

Vaste kosten:

Kosten die niet variabel zijn en geen uitzonderlijk karakter hebben

Lonen:

Het brutoloon van de arbeiders, vermeerderd met de sociale, wettelijke en
bovenwettelijke lasten, beperkt conform de bijzondere voorwaarden.
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Uitbatingsratio:

De verhouding van:
- de bedrijfsopbrengsten minus variabele kosten
en
- de omzet (70)* en de wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen
in uitvoering (71)*.

Extra kosten:

Bedachtzaam gemaakte kosten, naar aanleiding van een materiële
beschadiging, die niet tot de gewone bedrijfsuitoefening behoren, mits
toestemming van de maatschappij.

Materiële beschadiging:

Schade aan goederen, conform de waarborgen:
- gedekt in de brandpolis;
- doch gespecifieerd in de bijzondere voorwaarden van onderhavig
contract.

Waarborgtermijn:

Termijn:
- gedurende welke het behoud van het uitbatingsresultaat gewaarborgd is
en
- beperkt tot de in de bijzondere voorwaarden vermelde duur.

Vergoedingstermijn:

Gedeelte van de waarborgtermijn gedurende welke het uitbatingsresultaat
beïnvloed blijft door een materiële beschadiging.
De vergoedingstermijn kan nooit de waarborgtermijn overschrijden.

Daling van
bedrijfsopbrengsten:

Het verschil tussen:
- de tijdens de vergoedingstermijn verwachte bedrijfsopbrengsten indien
de materiële beschadiging zich niet had voorgedaan, waarbij alle
omstandigheden die op deze opbrengsten een invloed hebben in aanmerking worden genomen,
en
- de bedrijfsopbrengsten die tijdens dezelfde periode door het bedrijf zelf
of voor haar rekening geboekt worden, in het verzekerd bedrijf, of
elders.

HOOFDSTUK 2: WAARBORG

Binnen de grenzen en onder de voorwaarden van deze overeenkomst keert de maatschappij vergoedingen
uit om het uitbatingsresultaat van de verzekerde te behouden gedurende de vergoedingstermijn wanneer dit
uitbatingsresultaat beïnvloed werd door een materiële beschadiging. Deze materiële beschadiging van het
omschreven gebouw en/of de inhoud daarvan dient ontstaan te zijn tijdens de duur van onderhavige
overeenkomst.
De maatschappij waarborgt tevens de extra kosten, gemaakt om de daling van bedrijfsopbrengsten tijdens
de waarborgtermijn te beperken.
De totale vergoeding inclusief deze extra kosten mag nooit hoger zijn dan de vergoeding die zou uitgekeerd
worden indien deze extra kosten niet werden gemaakt.
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HOOFDSTUK 3: WAARBORGUITBREIDINGEN

De volgende waarborgen zijn eveneens verworven.
1.

Toegangsverbod
De maatschappij waarborgt de vergoeding van de schade bepaald onder:
- Hoofdstuk 2 en;
- indien vermeld in de bijzondere voorwaarden, Hoofdstuk 4 par. 1.1. of par. 1.2.;
die de verzekerde zou oplopen ingevolge een beslissing van een hiertoe wettelijk bevoegde overheid
waardoor de toegang tot het bedrijf zou verhinderd worden naar aanleiding van een materiële
beschadiging in de nabije omgeving.

2.

Erelonen expert

De maatschappij waarborgt de terugbetaling van de erelonen (alle niet-terugvorderbare taksen inbegrepen)
die de verzekerde werkelijk betaald heeft aan de beroepsexpert die hij heeft aangesteld, overeenkomstig de
schikkingen van de algemene voorwaarden, voor de schatting van de schadevergoeding die de maatschappij uit hoofde van een gedekt schadegeval verschuldigd is.
De tussenkomst van de maatschappij is beperkt tot het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van het volgende barema:
VERGOEDING
tot
van
van
van
van
van
van
van
van
van
meer dan

2.280,62
2.280,63
4.561,25
11.403,11
22.806,21
45.612,42
114.031,03
228.062,05
456.124,10
1.140.310,21
2.280.620,41

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

BAREMA

4.561,24 EUR
11.403,10 EUR
22.806,20 EUR
45.612,41 EUR
114.031,02 EUR
228.062,04 EUR
456.124,09 EUR
1.140.310,20 EUR
2.280.620,40 EUR

5,50 %
126,43 EUR + 4,50 % op het deel
228,06 EUR + 4,00 % op het deel
500,74 EUR + 3,60 % op het deel
912,25 EUR + 3,00 % op het deel
1.596,43 EUR + 2,50 % op het deel
3.306,90 EUR + 1,60 % op het deel
5.131,40 EUR + 1,25 % op het deel
7.982,17 EUR + 0,90 % op het deel
14.139,85 EUR + 0,51 % op het deel
19.955,43 EUR + 0,325 % op het deel
met een maximum van 23.128,47 EUR

boven
2.280,62 EUR
boven
4.561,24 EUR
boven
11.403,10 EUR
boven
22.806,20 EUR
boven
45.612,41 EUR
boven 114.031,02 EUR
boven 228.062,04 EUR
boven 456.124,09 EUR
boven 1.140.310,20 EUR
boven 2.280.620,40 EUR

HOOFDSTUK 4: FACULTATIEVE WAARBORGEN

Deze waarborgen zijn enkel verworven indien uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden.
1.

Lonen
Volgende waarborgen zijn enkel van toepassing voor zover:
- de lonen niet op een andere manier gedekt zijn;
- de werkonderbreking het gevolg is van de gehele of gedeeltelijke onderbreking van de
bedrijvigheid door een materiële beschadiging aan het omschreven gebouw en/of de inhoud
tijdens de duur van onderhavige overeenkomst.
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1.1. Weekloon
De maatschappij waarborgt, behalve bij overmacht, de vergoeding van het weekloon dat
krachtens de wetgeving op de arbeidsovereenkomst verschuldigd is aan de arbeiders in
inactiviteit voor een periode van 7 kalenderdagen vanaf het moment van de materiële
beschadiging.
De onderbroken arbeidsdag wordt beschouwd als de eerste dag van de periode van 7
kalenderdagen.
of
1.2. Lonen dubbel vergoedingspercentage met optie
Voor zover de waarborgtermijn van de lonen teminste 12 maanden bedraagt waarborgt de
maatschappij de vergoedingen om te voorzien in de ontoereikende financiering van de lonen
als gevolg van:
- daling aan bedrijfsopbrengsten
- verhoging van bedrijfskosten
tijdens de vergoedingstermijn tengevolge van de materiële beschadiging.
Tijdens een aanvangstermijn, waarvan de duur omschreven wordt in de bijzondere voorwaarden en minstens 4 weken bedraagt, wordt de ontoereikende financiering van de lonen verzekerd tot 100 %.
Tijdens de rest van de waarborgtermijn - specifiek voor deze waarborg - wordt de ontoereikende financiering van de lonen verzekerd tot het percentage dat bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden.
Optie:

2.

Vóór het einde van de aanvangstermijn kan de verzekerde de omzetting aanvragen
van het dubbel vergoedingspercentage in een 100 % vergoeding voor een duur die
bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden.

Contractuele boeten
De maatschappij waarborgt de contractueel vastgestelde boete, eventueel door de verzekerde verschuldigd, indien de leveringen (diensten en/of goederen) niet op de overeengekomen data kunnen
geschieden ingevolge een materiële beschadiging.
Deze som mag niet meer bedragen dan het bedrag in eerste risico, vermeld in de bijzondere voorwaarden.
De vergoeding is verworven;
- indien de vertraging het gevolg is van een gebeurtenis die een direct oorzakelijk verband heeft met
de materiële beschadiging;
- voor zover de verzekerde alle nuttige maatregelen getroffen heeft om schadegevallen te voorkomen
en alle middelen heeft aangewend om de omvang van de schade te beperken.
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HOOFDSTUK 5: UITSLUITINGEN
5.1.

Alle uitsluitingen van de brandpolis, die het hoofdrisico dekt, zijn van toepassing voor bedrijfsschade.

5.2.

De verzekering dekt niet de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een daad van
terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan een clandestien georganiseerde handeling of een reeks
van handelingen, in tijd en oogmerk met elkaar samenhangend en individueel of in groep uitgevoerd
vanuit ideologische, religieuze, politieke, economische of sociale bedoelingen. Deze handelingen beogen het aantasten van de fysieke integriteit van personen of het beschadigen van goederen met het
oogmùerk indruk te maken op het publiek of een overheid en een klimaat van onveiligheid te scheppen.

5.3.

Uitgesloten is bovendien bedrijfsschade tengevolge van:
5.3.1. niet-verzekering of onderverzekering van het omschreven gebouw en/of inhoud;
5.3.2. schade veroorzaakt aan de inhoud van drooginstallaties met warmte, ovens, rookinstallaties,
koffiebrandmachines en broedmachines, indien de oorsprong van het schadegeval binnen
die installaties of toestellen ligt;
5.3.3. schade aan andere goederen dan het omschreven gebouw en/of inhoud, zelfs als ze het
rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een materiële beschadiging van het omschreven
gebouw en/of inhoud;
5.3.4. wijzigingen, verbeteringen of aanpassingen van het al dan niet beschadigde, omschreven
gebouw en/of inhoud bij een herstelling of vervanging na een materiële beschadiging;
schade die niet door een materiële beschadiging veroorzaakt werd aan niet beschadigde
omschreven gebouwen en/of inhoud bij wederopbouw of wedersamenstelling van een
gebouw en/of inhoud dat een materiële beschadiging heeft opgelopen.

5.4.

Tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden is uitgesloten de bedrijfsschade tengevolge
van:
5.4.1. schade enkel en oorspronkelijk veroorzaakt aan controlekamers, centrale besturingsorganen,
informatieverwerkingsinstallaties, telefooncentrales, alsmede aan informatiedragers en software;
5.4.2. schade aan de inhoud, veroorzaakt door een temperatuurverandering ingevolge een stilstand of een storing in de productie van koude of warmte, ongeacht de oorsprong van die
stilstand of storing;
5.1.3. schade aan gebouwen in opbouw of die verbouwd worden, alsmede aan uitrustingen en
materieel die geïnstalleerd worden of nog niet in productie zijn gebracht.

HOOFDSTUK 6:

6.1.

AAN TE GEVEN BEDRAG - ONDERVERZEKERING EVENREDIGHEIDSREGEL - VRIJSTELLING

Aan te geven bedrag
Het aan te geven bedrag moet gelijk zijn aan de bedrijfsopbrengsten minus variabele kosten gebaseerd op het laatste beschikbare boekjaar van 12 maanden (of vergelijkbare periode). Vaste kosten,
zelfs als ze variabel worden geacht in de bijzondere voorwaarden, komen hierbij niet in aanmerking om afgetrokken te worden van de bedrijfsopbrengsten.
Een gedetailleerde opgave van de variabele kosten wordt gespecifieerd in de bijzondere voorwaarden.
Indien ook het weekloon (Hoofdstuk 4 par. 1.1.) wordt gewaarborgd moet het aan te geven
bedrag van dit weekloon gelijk zijn aan 1/48 van de lonen, van het laatste beschikbare boekjaar
van 12 maanden (of vergelijkbare periode).
Indien de lonen dubbel vergoedingspercentage met optie (Hoofdstuk 4 par. 1.2.) worden gewaarborgd moet het aan te geven bedrag voor deze waarborg gelijk zijn aan de lonen van het laatst
beschikbare boekjaar van 12 maanden (of vergelijkbare periode).
Deze bedragen worden op eigen verantwoordelijkheid door de verzekerde vastgesteld.
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6.1.

Waarborgtermijn
De duur van de waarborgtermijn wordt op eigen verantwoordelijkheid door de verzekerde vastgesteld.

6.3.

Onderverzekering
Er is onderverzekering wanneer de aangegeven bedragen kleiner zijn dan de aan te geven bedragen bij opneming in de polis; zij leidt tot toepassing van de evenredigheidsregel.

6.4.

Evenredigheidsregel
De evenredigheidsregel wordt toegepast bij onderverzekering en is de vermindering van de schadevergoeding, die zou verschuldigd zijn bij voldoende verzekering, volgens de verhouding tussen het
aangegeven bedrag en het aan te geven bedrag.

6.5.

Vrijstelling
Bij ieder schadegeval blijft een deel van het schadebedrag voor rekening van de verzekerde.
Deze vrijstelling wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden.

HOOFDSTUK 7: VEILIGHEIDSMARGE 30 %
Om mogelijke schommelingen op te vangen wat betreft de normale bedrijfsvooruitzichten, beschikt de verzekerde voor iedere waarborg van Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3 par. 1 en Hoofdstuk 4 par. 1 over een veiligheidsmarge van 30 % in vermeerdering en van 30 % in mindering.
De evenredigheidsregel waarvan sprake is in Hoofdstuk 6, wordt alleen toegepast als het bedrag dat aangegeven had moeten worden, ten minste 30 % hoger is dan het aangegeven bedrag.
De verzekerde is ertoe gehouden binnen 180 dagen na de afsluitingsdatum van elk maatschappelijk boekjaar de bedrijfsopbrengsten en de variabele kosten (zie Hoofdstuk 6) gebaseerd op betreffend boekjaar
aan te geven teneinde het contract aan te passen.
Indien de verzekerde binnen de bovenvermelde termijn de gegevens niet aanlevert, zal het aangegeven
bedrag en de premie automatisch verhoogd worden met 30 %.

HOOFDSTUK 8: VERGOEDING
8.1.

Berekening van de vergoeding.
8.1.1. Schadebedrag.
Het schadebedrag wordt bepaald door :
a) de uitbatingsratio, verwacht gedurende de vergoedingstermijn indien de materiële
beschadiging zich niet had voorgedaan, te vermenigvuldigen met de daling van bedrijfsopbrengsten tijdens de vergoedingstermijn;
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b) het onder a) berekende resultaat:
- te vermeerderen met de eventuele extra kosten zoals bepaald in Hoofdstuk 2;
- te verminderen met :
- de besparingen in vaste kosten vastgesteld tijdens de vergoedingstermijn;
- de financiële opbrengsten die gerealiseerd worden tijdens de vergoedingstermijn
tengevolge van de materiële beschadiging;
- alle vergoedingen met betrekking tot de materiële beschadiging of betaald door één
of meer verzekeraars die dubbel gebruik zouden uitmaken met de bedrijfsschade volgens onderhavige overeenkomst.
8.1.2. Schadevergoeding.
Op het hogervermelde schadebedrag wordt :
- de vrijstelling in mindering gebracht;
- eventueel de evenredigheidsregel toegepast.
8.2.

Alle fiscale lasten die op de schadevergoeding betrekking hebben worden door de rechthebbende
gedragen.

8.3.

Geen enkele schadevergoeding is verschuldigd indien na het schadegeval dezelfde bedrijvigheid
van voor het schadegeval niet door de verzekerde wordt hervat.
Indien het niet hervatten van de bedrijvigheid te wijten is aan overmacht, worden de noodzakelijk
en werkelijk betaalde vaste kosten tijdens de vergoedingstermijn vergoed.
Die schadevergoeding wordt eventueel beperkt om te voorkomen dat het uitbatingsresultaat hoger is
dan wat verwacht werd indien de materiële beschadiging zich niet zou hebben voorgedaan. De
evenredigheidsregel waarvan sprake in 6.4. blijft van toepassing.

HOOFDSTUK 9:

TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT AANVANG - DUUR

9.1.

De waarborg van de overeenkomst gaat in op de in de bijzondere voorwaarden aangegeven
datum na ondertekening van de polis door beide partijen en na betaling van de eerste premie.

9.2.

De overeenkomst is afgesloten voor de in de bijzondere voorwaarden aangegeven duur.
De overeenkomst wordt stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar tenzij ze
wordt opgezegd per aangetekend schrijven, gepost ten minste 3 maanden voor de eindvervaldag
van de lopende termijn. Het uur van de aanvang en beëindiging van de verzekering wordt conventioneel op nul uur vastgesteld.

HOOFDSTUK 10: PREMIE
10.1. De premie is een jaarpremie. Ze is vooruit betaalbaar, ofwel:
- bij ontvangst van vervaldagbericht, ofwel
- bij aanbieding van de kwijting op de woonplaats van de verzekeringsnemer.
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10.2. In geval van opzegging na schadegeval, opheffing of vermindering van de verzekering betaalt de
maatschappij de premie terug die betrekking heeft op de niet-gelopen verzekeringstermijn.
10.3. In geval van verandering van de in de overeenkomst opgenomen gegevens, wordt de premie aangepast aan de voorwaarden, op dat ogenblik van kracht bij de maatschappij.
10.4. Alle taksen en lasten die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst, vallen ten laste van de verzekeringsnemer.
Ze worden gelijktijdig met de premie geïnd.
10.5. In geval van verscheidene verzekeringsnemers is elke verzekeringsnemer hoofdelijk en ondeelbaar
gebonden.
10.6. GEVOLGEN VAN NIET-BETALING VAN DE PREMIE:
- na een termijn van 15 dagen volgend op de dag van betekening van het aangetekend bericht
dat de betalingsplicht herinnert, is de waarborg geschorst;
- de onbetaalde premie die aanleiding geeft tot het zenden van een aangetekend schrijven, evenals de premies die in de loop van de termijn van schorsing vervallen, zijn aan de maatschappij
als schadevergoeding verschuldigd. Dit recht blijft evenwel beperkt tot de premies voor twee
opeenvolgende jaren.
10.7. Elke premie die aanleiding heeft gegeven tot het zenden van een aangetekend bericht, alsmede elke
premie die gedurende de termijn van schorsing vervalt, wordt betaalbaar op de zetels van de
maatschappij, alsook op zijn bijkantoren.
De waarborg wordt opnieuw van kracht te 0 uur van de dag die volgt op de dag van de volledige
betaling van de hoofdsom, intresten en kosten.

HOOFDSTUK 11:

VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE GEVOLGEN BIJ NIET-NALEVING ERVAN

De overeenkomst is opgesteld volgens de inlichtingen verstrekt door de verzekeringsnemer, die voor de
nauwkeurigheid ervan instaat.
11.1. Inlichtingsverplichtingen:
11.1.1.

Bij totstandkoming van het contract.
De verzekerde dient :
- het risico volledig en juist aan te geven aan de maatschappij o.a. :
- de juridische structuur;
- de organisatorische structuur met aanduiding van de verschillende bedrijfszetels;
- het productieproces, inclusief knelpunten;
- de aard van de activiteiten, alsmede de juiste aard van het afgewerkte product of van
de verleende dienst.
- alle werkzaamheden mee te delen inzake het bouwen of verbouwen van de gebouwen,
alsook de installatie van uitrusting en materieel.
- alle andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp op te geven.

Indien de verzekerde deze verplichtingen opzettelijk niet nakomt en de maatschappij misleidt, is de
overeenkomst nietig.
De maatschappij heeft recht op de premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop ze kennis
heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens.
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Indien de verzekerde deze verplichtingen opzettelijk niet nakomt, dan:
- stelt de maatschappij binnen de maand na kennisname een contractswijziging voor. Bij weigering of niet aanvaarding binnen de maand door de verzekeringsnemer kan de maatschappij de
overeenkomst opzeggen binnen een termijn van 15 dagen;
- kan de maatschappij de overeenkomst binnen de maand na kennisname opzeggen indien zij
bewijst dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd.
Indien zich een schadegeval voordoet vooraleer de wijziging of opzegging van de overeenkomst
van kracht is geworden:
- is de maatschappij tot de overeengekomen prestatie gehouden indien de niet-nakoming van deze
verplichtingen niet kan verweten worden aan de verzekeringsnemer;
- vergoedt de maatschappij in de verhouding die bestaat tussen de betaalde premie en de premie
die de verzekeringsnemer had moeten betalen, indien de niet-nakoming van deze verplichting
wel kan verweten worden aan de verzekeringsnemer;
- is de maatschappij niet gehouden tot vergoeding indien zij bewijst dat zij het risico in geen
geval zou verzekerd hebben. In dit geval verbindt de maatschappij zich ertoe de reeds geïnde
premies terug te betalen.
11.1.2. Tijdens de duur van de overeenkomst:
De verzekerde dient:
- elke wijziging aan de gegevens van het contract aan de maatschappij mee te delen;
- alle andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp op te geven;
- de maatschappij steeds toegang te verlenen tot het verzekerd bedrijf;
- binnen de 15 dagen aangifte te doen wanneer hij in staat van stopzetting van betaling
of faillissement verkeert;
- of wanneer een aanvraag tot concordaat werd ingediend.
Indien de verzekerde deze verplichtingen opzettelijk niet nakomt, kan de maatschappij haar dekking
weigeren.
De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen
van het bedrog, komen haar toe.
Indien de verzekerde deze verplichtingen onopzettelijk niet nakomt:
- en het risico zodanig verzwaard is dat de maatschappij, indien die verzwaring bij het sluiten van
de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben verzekerd, kan zij binnen
de maand na kennisname een contractswijziging met terugwerkende kracht tot op de dag van de
verzwaring voorstellen. Bij weigering of niet-aanvaarding binnen de maand door de verzekeringsnemer kan de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van 15 dagen;
- de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwarende risico in geen geval zou hebben
verzekerd kan zij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van één maand.
Indien zich een schadegeval voordoet vooraleer de opzegging van kracht is geworden:
- is de maatschappij tot de overeengekomen prestatie gehouden indien de niet-naleving van deze
verplichtingen niet kan verweten worden aan de verzekeringsnemer;
- vergoedt de maatschappij in verhouding die bestaat tussen de betaalde premie en de premie
die de verzekeringsnemer had moeten betalen, indien de niet-nakoming van deze verplichtingen
wel kan verweten worden aan de verzekeringsnemer;
- is de maatschappij niet gehouden tot vergoeding indien zij bewijst dat zij het risico in geen
geval zou verzekerd hebben. In dit geval verbindt de maatschappij zich ertoe de reeds geïnde
premies terug te betalen.
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11.2. Voorkomen van de schade:
De verzekerde dient :
11.2.1. ten allen tijde alle nodige voorzorgen te nemen om schade te voorkomen;
11.2.2.

de maatregelen te treffen die hem door de maatschappij in de polis zijn opgelegd om
schade te voorkomen.

Indien de verzekerde deze verplichtingen niet nakomt:
- kan de vergoeding verminderd of teruggevorderd worden van de verzekerde ten belope van het
nadeel dat door de maatschappij werd opgelopen, behalve in geval van bedrieglijk opzet, in
welk geval de vergoeding in haar geheel verminderd of teruggevorderd wordt;
- is er geen dekking van de opgelopen schade wanneer de verzekerde met betrekking tot de materiële staat van de verzekerde goederen of de middelen tot beveiliging ervan, de maatregelen die
hem, ter voorkoming van de schade, in de polis zijn opgelegd, niet heeft getroffen of niet heeft
gehandhaafd behalve indien de verzekerde bewijst dat het verzuim geen verband houdt met het
schadegeval.
11.3. Beperken van de schade:
De verzekerde :
11.3.1. dient alle middelen waarover hij beschikt aan te wenden om het schadegeval te
beperken;
11.3.2.

dient :
a. van zodra hij er kennis van heeft en uiterlijk binnen 8 dagen aan de maatschappij
aangifte te doen van de materiële beschadiging, haar omstandigheden (met de datum
waarop het zich voordeed) en van de gekende of vermoede oorzaken ervan;
b. de maatschappij alle gegevens tot staving van de schade en betreffende de oorzaken
van het schadegeval bezorgen en haar machtigen deze te verschaffen.
Daartoe geeft de verzekerde de maatschappij toestemming om alle boekhoudkundige
gegevens te verzamelen die zij nuttig acht, zowel bij de zetel van het bedrijf als bij die
van haar eventuele dochterondernemingen, zusterondernemingen of holdings.

11.3.3.

dient bepaalde verplichtingen, die hem door de maatschappij werden opgelegd, na te
leven bij schadegeval;

11.3.4.

mag behalve indien het echt noodzakelijk is op het eigen gezag geen verandering aanbrengen aan het beschadigde goed waardoor het onmogelijk of moeilijker wordt de oorzaken van de schade te bepalen of de schade te taxeren;

11.3.5.

dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten binnen 48 uur na hun betekening aan
de maatschappij over te maken, op de zittingen te verschijnen en alle rechtsplegingshandelingen te vervullen die door de maatschappij worden gevraagd. Deze laatste heeft het
recht de leiding van alle onderhandelingen met de derden en van het burgerlijk geding
op zich te nemen alsmede het strafrechterlijk geding te volgen;

11.3.6.

dient zich te onthouden op straf van vervallenverklaring, van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke transactie, van elke vaststelling van schade, van elke betaling of belofte van schadevergoeding. De eerste materiële hulp of de enkele erkenning van de feiten
zelf zijn evenwel geen oorzaken van vervallenverklaring.

Indien de verzekerde deze verplichtingen niet nakomt:
- is er geen dekking in geval van bedrieglijk opzet;
- kan de vergoeding verminderd of teruggevorderd worden tot beloop van het door de maatschappij geleden nadeel.
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HOOFDSTUK 12: MOGELIJKHEID TOT OPZEG EN TOT WIJZIGING
VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1. DE VERZEKERINGSNEMER
- Hij kan de overeenkomst opzeggen ten laatste 3 maanden vóór de eindvervaldag van de lopende periode.
- Hij mag bovendien de overeenkomst opzeggen binnen de 30 dagen na ontvangst van de mededeling van de maatschappij, indien deze:
- één of meerdere waarborgafdelingen opzegt;
- het tarief van één of meer waarborgafdelingen verhoogt.
- Hij kan de overeenkomst opzeggen na elk schadegeval ten laatste één maand na uitbetaling of
weigering tot uitbetaling van de schade.
12.2. DE MAATSCHAPPIJ
- Zij mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs:
12.2.1.

na elke aangifte van schadegeval, ten laatste één maand na uitbetaling van de schadevergoeding of na de weigering van tussenkomst.
Deze opzeg heeft eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand te
rekenen vanaf de dag volgend op de kennisgeving. In geval van kwaad opzet van de
verzekerde echter gaat de opzeg in vanaf de dag van de kennisgeving.

12.2.2.

in geval van onjuiste mededeling van gegevens bij totstandkoming van de overeenkomst of
bij wijziging van de in de overeenkomst opgenomen gegevens, bij weigering of nietaanvaarding binnen de maand door de verzekeringsnemer van de door de maatschappij
voorgestelde contractswijziging.
Deze opzeg heeft eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van één maand te
rekenen vanaf de dag volgend op de kennisgeving.

12.2.3.

- in geval van schorsing van de waarborg wegens niet-betaling van de premie;
- in geval van vervallenverklaring.
De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van 15 dagen te
rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

12.2.4.

in die gevallen waarin de verzekerde zijn recht op waarborg verliest.

- Zij mag de algemene voorwaarden slechts wijzigen om rekening te houden met een
wijziging van het risico.
12.3. In geval van faillissement van de verzekeringsnemer blijft het contract bestaan ten voordele van de
massa van de schuldeisers onverminderd het recht van opzeg door:
- de curator binnen de 3 maanden na de faillietverklaring;
- de maatschappij ten vroegste 3 maand na de faillietverklaring.
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HOOFDSTUK 13: AFSTAND VAN VERHAAL DOOR
DE MAATSCHAPPIJ / DE VERZEKERDE

Uit kracht van de overeenkomst zelf treedt de maatschappij in alle rechten en vorderingen van de vergoedingsgerechtigde.
13.1.1.

De maatschappij doet afstand van alle verhaal op:
- de verzekerde voor de schade veroorzaakt aan de voor rekening of ten bate van derden verzekerde goederen, behalve als het gaat om onroerende goederen waarvan de verzekerde of derden huurders of gebruikers zijn;
- de naakte eigenaars en vruchtgebruikers die samen door deze polis verzekerd zijn;
- de medeëigenaars die samen door deze polis verzekerd zijn;
- de personen die met de verzekerde in gezinsverband samenwonen;
- de personeelsleden van de verzekerde en, bij uitbreiding, zijn maatschappelijke
lasthebbers; indien zij inwonen, de met hen in gezinsverband samenwonende personen;
- de gasten van de verzekerde en van de bovengenoemde personen;
- de leveranciers die door middel van leidingen of via kabel elektrische stroom, gas, stoom, water,
klank, beelden en informatie leveren en ten opzichte van wie en in de mate waarin de verzekerde afstand van verhaal heeft moeten doen;
- de verhuurder wanneer afstand van verhaal is voorzien in het huurcontract.

13.1.2.

De hierboven opgesomde gevallen van afstand van verhaal hebben geen uitwerking:
- in geval van kwaadwilligheid;
- in de mate waarin de aansprakelijke zelf door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt is;
- in de mate waarin de aansprakelijke zelf verhaal kan uitoefenen op gelijk welke andere aansprakelijke persoon.

13.2.

Op straf van vervallenverklaring mag de verzekerde zonder toestemming van de maatschappij
geen afstand doen van verhaal op borgen of aansprakelijke personen.

HOOFDSTUK 14: EXPERTISE
14.1.

De schade wordt minnelijk geschat. Zoniet wordt ze geschat door twee experten, de ene aangeduid door de verzekeringsnemer, de andere door de maatschappij. Alle relevante stukken mogen
daarbij worden opgevraagd.
Indien zij niet tot overeenstemming komen, wijzen ze een derde expert aan, met wie ze een college vormen dat bij meerderheid van stemmen beslist.

14.2.

Indien één van de partijen haar expert niet aanduidt, wordt deze aanduiding op verzoek van de
meest gerede partij gedaan door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de verzekeringsnemer.
Hetzelfde geldt ingeval beide experten het niet eens zijn omtrent de keuze van de derde expert of
indien één van hen zijn opdracht niet vervult.

14.3.

De experten zijn van alle juridische formaliteiten ontslagen. Hun beslissing is soeverein en onherroepelijk.

14.4.

Elke partij draagt de kosten en honoraria van haar expert. De kosten en honoraria van de derde
expert alsook de kosten van zijn aanstelling door de rechtbank worden door de maatschappij en
de verzekeringsnemer, elk voor de helft, gedragen.
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14.5.

De expertise of iedere verrichting gedaan met het doel de schade vast te stellen doet in niets
afbreuk aan de rechten en bezwaren die de maatschappij kan aanvoeren. Zij verplicht de maatschappij niet tot vergoeding.

14.6.

Op deze overeenkomst is de Belgische wet toepasselijk.

HOOFDSTUK 15: WOONPLAATS, BRIEFWISSELING
Om geldig te zijn moet elke kennisgeving geschieden aan de volgende adressen:
- voor de maatschappij: op haar zetels en bijkantoren;
- voor de verzekeringsnemer: op het adres aangeduid in de overeenkomst of later aan de maatschappij
meegedeeld;
- voor erfgenamen of rechtverkrijgenden van de verzekeringsnemer: op het adres aangeduid in de overeenkomst zolang geen adresverandering aan de maatschappij is bekendgemaakt;
- bij verscheidene verzekerden: elke mededeling van de maatschappij gericht aan één van hen, is geldig
ten opzichte van allen.

HOOFDSTUK 16: INSPECTIE VAN HET VERZEKERD BEDRIJF
De maatschappij mag op elk ogenblik het verzekerd bedrijf laten inspecteren alsook een controle laten uitvoeren van de gegevens waarop de premieberekening is gebaseerd.
De maatschappij kan de voorlegging vragen van de boekhouding en andere geschriften die inlichtingen
kunnen verstrekken.

HOOFDSTUK 17: COLLECTIEVE POLIS
17.1.

Wanneer verschillende maatschappijen partij zijn bij deze overeenkomst 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.

17.2.1.

De verzekerde 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.

17.2.2.

De buitenlandse medeverzekeraars kiezen woonplaats in hun zetel in België of, bij ontstentenis
daarvan, op het adres dat zij in de overeenkomst vermelden. Zij erkennen de bevoegdheid van
het bij Hoofdstuk 14 bepaalde scheidsgerecht, alsook die van de Belgische rechtsmacht.
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17.3.1.

De overeenkomst wordt door alle betrokken partijen ondertekend en opgesteld 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 medeverzekeraars vertegenwoordigt.

17.3.2.

De leidende maatschappij overhandigt een afschrift van de overeenkomst aan ieder van de medeverzekeraars, die alleen al door de ondertekening ervan erkennen het ontvangen te hebben.

17.3.3.

De leidende maatschappij wordt beschouwd als lasthebber van de andere medeverzekeraars om
de bij de overeenkomst bepaalde kennisgevingen te ontvangen. De verzekerde kan alle betekeningen en kennisgevingen aan hem richten, met uitzondering van die welke betrekking hebben
op rechtsvorderingen die tegen de andere medeverzekeraars zijn gesteld. De leidende
maatschappij brengt de medeverzekeraars er onverwijld van op de hoogte.

17.3.4.

De leidende maatschappij ontvangt van de andere medeverzekeraars volmacht om alle bijvoegsels te ondertekenen en om de verzekeringsnemer de wijzigingen in de overeenkomst voor te stellen in het kader van de toepassing van Hoofdstuk 11. De verzekeringsnemer ziet ervan af de
ondertekening van de bijvoegsels door de andere medeverzekeraars te eisen.

17.3.5.

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.

17.4.

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.

17.5.

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 één maand te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, zonder dat de datum van ingang vroeger mag vallen dan die welke van toepassing is voor het aandeel van de leidende maatschappij.

17.6.

In geval van opzegging van het aandeel van de leidende maatschappij beschikt de verzekeringsnemer over een termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de opzegging om zelf het hele
contract op te zeggen.

HOOFDSTUK 18: RANGORDE VAN DE VOORWAARDEN
De bijzondere voorwaarden vervolledigen de algemene voorwaarden en vervangen ze in de mate waarin
ze er strijdig mee zouden zijn.
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