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RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1. Grondslag van de verzekering 

 

Als grondslag van de verzekering gelden de gegevens verstrekt 

in het door verzekeringnemer ondertekende en ingediende 

verzekeringsvoorstel en/of aanvraagformulier.  

 

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van, en vormen 

één geheel met, de Bijzondere Voorwaarden. 

 

Bij strijdigheid tussen een algemene bepaling en een speciale 

bepaling, zal de speciale bepaling gelden. 

 

De bepalingen van Rubriek I zijn van toepassing op alle 

Rubrieken. Slechts die Rubrieken, waarnaar verwezen wordt in de 

Bijzondere Voorwaarden, zijn van toepassing. 

 

Artikel 2. Begripsomschrijvingen 

 

2.1. Maatschappij 

De verzekeringsmaatschappij waarmee deze verzekerings-

overeenkomst gesloten wordt: TVM Belgium, 

Berchemstadionstraat 78, BE-2600 Berchem. 

 

TVM Belgium is een bijkantoor van TVM verzekeringen N.V. TVM 

Belgium is vergund door de Nationale Bank van België onder het 

nummer 2796 en ingeschreven bij de Kruispuntbank 

Ondernemingen onder nummer 0841.164.105. 

 

TVM verzekeringen N.V., Van Limburg Stirumstraat 250, NL-7901 

AW Hoogeveen, Nederland is een Nederlandse 

verzekeringsmaatschappij die vergund is door De 

Nederlandsche Bank, Westeinde 1, NL-1017 ZN Amsterdam en 

die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

53388992. 

 

2.2. Verzekeringnemer 

Diegene die de verzekeringsovereenkomst met de Maatschappij 

aangaat. 

 

2.3. Schadegeval 

Ieder feit dat schade veroorzaakt heeft en aanleiding kan geven 

tot de dekking van het contract. 

 

2.4. Verzekerden 

Als verzekerden worden aangemerkt: 

- de verzekeringnemer; 

- diegene die als dusdanig in de van toepassing zijnde 

rubrieken of bijzondere voorwaarden wordt aangeduid. 

 

2.5. Werkmaterieel 

Onder werkmaterieel wordt verstaan: 

- het in de Bijzondere Voorwaarden omschreven object of 

objecten, bedoeld voor het verrichten van werkzaamheden 

(heftrucks, kranen, laadschoppen e.d.), ongeacht of dit 

object of deze objecten al dan niet geïmmatriculeerd zijn; 

- al hetgeen voor de goede uitvoering van de werken aan het 

verzekerde object of verzekerde objecten wordt gekoppeld, 

met uitzondering van het motorrijtuig waaraan het werk-

materieel is verbonden en de vervoerde lading of last. 

 

2.6. Verzekeringsvoorstel 

Het formulier dat uitgaat van de Maatschappij en dat is in te 

vullen door de verzekeringnemer met het doel de Maatschappij 

in te lichten over de aard van de verrichtingen en over de feiten 

en de omstandigheden die voor haar gegevens zijn voor de 

beoordeling van het risico. 

 

2.7. Vrijstelling (eigen risico) 

Het deel van de schadevergoeding (inclusief rente en eventuele 

gerechtskosten) dat ten laste van de verzekeringnemer blijft.  

 

Indien één schadegeval aanleiding geeft tot toepassing van 

verschillende rubrieken van deze overeenkomst, worden de in 

het kader van elke rubriek van kracht zijnde vrijstellingen (eigen 

risico’s) gecumuleerd. 

 

2.8. Fraude 

Verzekeringsfraude is het onrechtmatig gebruik van de 

verzekeringsovereenkomst met de bedoeling een 

onrechtmatig voordeel te bekomen. 

  

Artikel 3. Verzekeringsgebied 

 

3.1. Uiterste begrenzing "Europa-dekking" 

De dekking is geldig voor ieder schadegeval dat zich heeft voor-

gedaan in Europa, alsmede het Aziatisch gedeelte van Turkije, 

Israël, Tunesië en Marokko, alsmede tijdens het vervoer van het 

verzekerde object tussen de landen, die tot het 

verzekeringsgebied behoren.  

 

De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de geologische 

oost/west waterscheiding in het Oeral-gebergte en de loop van 

de rivier de Oeral vanuit het Oeral- gebergte tot de Kaspische 

Zee. 

 

3.2. Beperkter gebied overeengekomen 

Indien in de Bijzondere Voorwaarden een beperkter gebied werd 

overeengekomen dan onder Artikel 3.1. omschreven, dan wordt, 

indien een ongeval plaatsvindt buiten dat beperkte, doch binnen 

het onder Artikel 3. vermelde gebied, de vrijstelling (het eigen 

risico) voorzien in de rubrieken aansprakelijkheid en omnium elk 

met 2.500 EUR verhoogd. 

 

Artikel 4. Uitsluitingen 

 

4.1.  Opzet en grove schuld  

De schade, die door opzet of met goedvinden van een 

verzekerde werd veroorzaakt, of door zijn grove schuld. Onder 

grove schuld wordt verstaan: 

- het besturen of bedienen van een verzekerd object in staat 

van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand, die het 

gevolg is van het gebruik van producten andere dan 

alcoholische dranken; 
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- deelname aan weddenschappen of uitdagingen; 

- het niet naleven van een wettelijk verplichte gestelde 

voorafgaande of periodieke keuring, alsmede het niet 

naleven van door de constructeur voorgeschreven 

onderhoud of het niet herstellen van schade of bekende 

technische gebreken, indien zulks noodzakelijk is om de 

veilige werking van het werkmaterieel te handhaven;  

- het bewust voortzetten of herhalen van een schade-

berokkende handeling. 

 

4.2. Verplichtingen niet nagekomen  

Indien de verzekerde uit deze overeenkomst voortvloeiende ver-

plichtingen niet nakomt, en hierdoor nadeel ontstaat voor de 

Maatschappij, is de Maatschappij gerechtigd haar tussenkomst 

te verminderen tot beloop van het geleden nadeel. 

 

Indien de verzekerde zijn verplichtingen met bedrieglijk opzet 

niet nakomt, kan de Maatschappij haar dekking weigeren. 

 

4.3. Wedstrijden  

Schade ontstaan tijdens de deelneming aan een snelheids-, 

regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd. 

 

4.4. Inbeslagneming  

Schade ontstaan, gedurende de tijd dat het verzekerde object in 

beslag is genomen of wordt gebezigd krachtens besluit of last 

van een Belgische of vreemde overheid. 

 

4.5. Oorlog, oproer en staking  

Schade veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met de 

hieronder genoemde vormen van molest:  

- Gewapend conflict 

Onder een gewapend conflict wordt verstaan elk geval 

waarin staten elkaar, althans de één de ander, gebruik 

makend van militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder 

gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend 

optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties;  

- Burgeroorlog 

Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer geor-

ganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een-

zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners 

betrokken is; 

- Opstand  

Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig 

verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag; 

- Binnenlandse onlusten  

Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer 

georganiseerde gewelddadige handelingen op 

verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat;  

- Oproer 

Onder oproer wordt verstaan een min of meer georga-

niseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen 

het openbaar gezag;  

- Muiterij 

Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georga-

niseerde gewelddadige beweging van leden van enige 

gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij 

zijn gesteld; 

alsmede  geweld gepleegd in verband met staking, uitsluiting 

van werklieden, opstootjes of plaatselijke ongeregeldheden. 

 

4.6. Atoomkernreactie  

Schade, veroorzaakt door, optredende bij, of voortvloeiende uit 

atoomkernreactie, onverschillig hoe en waar de reactie is 

ontstaan. 

 

4.7. Onbevoegde bestuurder  

Schade ontstaan terwijl diegene die het verzekerde object 

bestuurt of bedient niet voldoet aan de ter plaatse geldende 

wettelijke vereisten inzake leeftijd of beroepsbekwaamheid. 

 

4.8. Garanties  

Indien in de bijzondere voorwaarden onder de vermelding 

"garantie" een dekkingsvoorwaarde is vastgelegd, dan is de 

Maatschappij slechts gehouden tot schadevergoeding indien ten 

tijde van het schadegeval aan deze voorwaarde was voldaan. 

 

4.9. Sancties/embargo’s  

De Maatschappij verleent geen dekking en betaalt geen 

verdedigings-, reddings-, of enige andere kosten of voordelen 

met betrekking tot: 

- enige (handels)activiteit in de ruimste zin van het woord, die 

wordt uitgeoefend in overtreding met enige toepasselijke 

wet of verordening van de Verenigde Naties en/of van de 

EU/EER die economische- en/of handelssancties oplegt 

en/of van enige andere toepasselijke (inter)nationale wet of 

bepaling die dergelijke sancties oplegt 

(“Sanctieregelgeving”); 

- risico gelegen in een rechtsgebied waarvan de 

Sanctieregelgeving het de verzekeraar verbiedt om dekking 

te verlenen en/of enig ander voordeel te bieden; 

- een persoon, organisatie of entiteit waarvan de 

Sanctieregelgeving het de verzekeraar verbiedt om dekking 

te verlenen en/of enig ander voordeel te bieden. 

 

Indien de verzekerde in de hierboven genoemde Artikelen 4.1., 

4.2. en 4.7. gehandeld heeft als werknemer van de ver-

zekeringnemer buiten het weten of tegen de instructies van deze 

laatste, blijft de waarborg aan de verzekeringnemer verworven, 

doch behoudt de Maatschappij zich een recht van verhaal voor 

op die werknemer. 

 

Artikel 5. Aangifte en regeling van schadegevallen 

 

Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen acht 

dagen schriftelijk aangegeven worden aan de directie van de 

Maatschappij, of de hiertoe door de Maatschappij met dat doel 

in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon. Alle 

verzekerden zijn daartoe gehouden.  

 

De aangifte, zoveel mogelijk te doen op een bijzonder formulier, 

door de Maatschappij ter beschikking van de verzekeringnemer 

gesteld, moet de oorzaken, de omstandigheden en de 

vermoedelijke gevolgen van het ongeval, de naam, de voornaam 

en het adres van de getuigen en van de benadeelden vermelden. 
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De verzekerden moeten aan de Maatschappij alle nuttige inlich-

tingen verschaffen en medewerking verlenen aan ieder 

onderzoek met betrekking tot het schadegeval. 

 

De verzekerde geeft een onherroepelijk mandaat aan de 

Maatschappij om, indien de Maatschappij zulks nodig oordeelt, 

voor zijn rekening, een expert en / of raadsman aan te stellen 

om de schade vast te stellen en te regelen en de nodige 

juridische procedures te voeren. 

 

Artikel 6. Fraude 

 

Wanneer de fraude onbetwistbaar is aangetoond op basis van 

objectieve elementen en/of materiële bewijzen, dan zal de 

Maatschappij de verzekeringsovereenkomst waarvan sprake is 

opzeggen en de betrokken personen registreren in het door 

het ESV Datussur beheerde RSR-bestand. 

 

Bij bewezen fraude zal de maatschappij de kosten van 

onderzoek en beheer van het dossier op de fraudeur 

terugvorderen. 

 

Iedere oplichting of poging tot oplichting ten aanzien van de 

Maatschappij heeft niet alleen de opzegging van de 

verzekeringsovereenkomst tot gevolg, maar wordt ook 

strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het 

strafwetboek. 

 

De Maatschappij zal desgevallend aan het ESV Datassur 

relevante persoonlijke gegevens kunnen meedelen die 

uitsluitend betrekking hebben op de inschatting van de risico’s 

en het beheer van de polissen en schadegevallen. 

 

Iedere persoon die zijn identiteit rechtvaardigt, heeft het recht 

die mededeling te vernemen, alsook het recht op eventuele 

rechtzetting van de hem betreffende gegevens bij Datassur. 

 

Om dat recht uit te oefenen richt de betrokkene een van een 

datum voorziene en ondertekende vraag met een kopie van 

zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Datassur, Square 

de Meeûs 29 te 1000 Brussel. 

 

Artikel 7. Premie, premiebetaling en tariefaanpassing 

 

7.1. Premie inclusief belasting, taksen e.d. 

Alle belastingen, taksen of bijdragen, die het 

verzekeringscontract treffen, zijn ten laste van de 

verzekeringnemer.  

 

Zij worden samen met de premie geïnd en de wanbetaling ervan 

brengt dezelfde gevolgen met zich mee als die omschreven in 

Artikel 7.3. 

 

Wanneer in de Bijzondere Voorwaarden melding wordt gemaakt 

van meerdere verzekeringnemers, verbinden deze zich 

hoofdelijk tot de betaling van de premie. 

 

7.2. Premiebetaling 

De premie verhoogd met de taksen en bijdragen, moet op de 

vervaldagen vooruit betaald worden op verzoek van de 

Maatschappij of van elke met dat doel in de bijzondere voor-

waarden aangewezen persoon. 

 

7.3.  Niet-betaling van premie en schorsing van dekking  

De Maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de ver-

valdag de dekking van de overeenkomst schorsen of de 

overeenkomst opzeggen indien de verzekeringnemer in gebreke 

is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een aangetekende brief.  

 

De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het ver-

strijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag 

volgend op de betekening of de dag volgend op de afgifte ter 

post van de aangetekende brief. 

 

Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de 

verzekeringnemer van de achterstallige premies zoals bepaald in 

de laatste aanmaning of gerechtelijke uitspraak, een einde aan 

die schorsing. 

  

Wanneer de Maatschappij haar verplichtingen tot het verlenen 

van dekking geschorst heeft, kan zij de overeenkomst nog 

opzeggen in dezelfde ingebrekestelling. 

 

In dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken 

van een termijn, die niet korter mag zijn dan 15 dagen, te rekenen 

vanaf de eerste dag van de schorsing.  

 

Indien de Maatschappij  de overeenkomst niet heeft opgezegd 

in dezelfde ingebrekestelling, kan de opzegging slechts 

geschieden mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 1 en 

2.  

 

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht 

van de Maatschappij de later nog te vervallen premies te eisen 

op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd 

gesteld overéénkomstig het eerste lid. Het recht van de 

Maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee 

opeenvolgende jaren. 

 

De dekking zal niet eerder opnieuw een aanvang nemen dan op 

de dag na de volledige betaling van de verschuldigde bedragen 

en van de inningskosten. 

 

7.4. Aanpassing van tarieven door de Maatschappij  

De Maatschappij is gerechtigd, wanneer zij haar tarief verhoogt, 

de bij dit contract bepaalde premie vanaf de volgende jaarlijkse 

vervaldag te wijzigen.  

 

Zij stelt de verzekeringnemer tenminste 90 dagen voor die 

vervaldag in kennis van de aanpassing.  

 

De verzekeringnemer kan evenwel, binnen dertig dagen na de 

kennisgeving van de verhoging, het contract opzeggen.  

 

Hierdoor houdt het contract op jegens de verzekerde gevolg te 

hebben, ten vroegste op de volgende jaarlijkse vervaldag, op 
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voorwaarde dat een termijn van tenminste drie maanden, te 

rekenen van de kennisgeving van de premieverhoging, deze 

vervaldag voorafgaat.  

 

Is dit niet het geval, dan heeft het contract, na de jaarlijkse verval-

dag, verder gevolg gedurende de tijd die vereist is om de termijn 

van drie maanden te bereiken. 

 

7.5.  Aanpassing van tarieven van overheidswege  

De in Artikel 7.4. bepaalde opzegmogelijkheid bestaat niet 

wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekerings-

voorwaarden voortvloeit uit een algemene aanpassing die door 

de bevoegde overheid wordt opgelegd. 

 

Artikel 8. Duur, hernieuwing, einde van de 

overeenkomst 

 

8.1. Aanvang  

De dekking wordt verleend vanaf de in de Bijzondere Voor-

waarden genoemde datum te 00.00 uur, indien de polis is 

ondertekend en de eerste premie is betaald. 

 

8.2. Duur 

Het contract wordt aangegaan voor de duur in de bijzondere 

voorwaarden aangeduid, die niet meer dan één jaar kan 

bedragen.  

 

Het contract wordt hierna stilzwijgend verlengd met 

opeenvolgende perioden van één jaar, behoudens opzegging 

door één van de partijen, tenminste drie maanden voor het 

verstrijken van de lopende periode. 

 

8.3. Opzegging door de Maatschappij  

In volgende gevallen kan de Maatschappij de overeenkomst 

opzeggen: 

- tegen het einde van elke verzekeringsperiode, over-

eenkomstig Artikel 8.2.; 

- in geval van niet-betaling van de premie, overeenkomstig 

Artikel 7.3.; 

- indien het werkmaterieel betreft, dat aan een voorafgaande 

of periodieke technische keuring onderworpen is, dit niet of 

niet meer voldoet aan de technische eisen van deze keuring.  

De Maatschappij is gerechtigd op elk ogenblik overlegging 

van het keuringsattest te eisen. Indien de verzekeringnemer 

hieraan niet tegemoet komt, kan de Maatschappij de 

overeenkomst opzeggen; 

- na iedere aangifte van schadegeval, maar uiterlijk één 

maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van 

de schadevergoeding; 

- in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die 

een invloed hebben op de burgerrechtelijke aanspra-

kelijkheid van de verzekerden, of op de verzekering van 

aansprakelijkheid, maar ten laatste 6 maanden na de 

inwerkingtreding van deze bepalingen; 

- in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of 

overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig de 

Artikelen 8.7. en 8.9.; 

- Sanctieregelgeving het de Maatschappij verbiedt om een 

verzekeringnemer, persoon, organisatie of entiteit dekking 

te verlenen en/of enig ander voordeel te bieden. 

 

8.4. Opzegging door de verzekeringnemer  

De verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen: 

- tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeen-

komstig Artikel 8.2.; 

- na iedere aangifte van schadegeval, onder dezelfde voor-

waarden als de Maatschappij de overeenkomst kan opzeg-

gen; 

- in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en 

tarief of alleen van het tarief, overeenkomstig Artikel 7.4.; 

- in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking 

van de toelating van de Maatschappij. 

 

8.5. Modaliteiten- en ingang van de opzegging  

De opzegging dient te geschieden bij deurwaarders-exploot, per 

aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 

ontvangstbewijs. 

 

Behoudens in de gevallen bedoeld in de Artikelen 7.3., 7.4. en 

8.2., gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van 

één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening 

of de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs, of, in 

het geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die 

volgt op de afgifte ter post.  

 

De opzegging door de Maatschappij na schadegeval wordt van 

kracht bij de betekening ervan, wanneer de verzekerde één van 

zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is 

nagekomen met de bedoeling de Maatschappij te misleiden. De 

opzegging wordt van kracht ten vroegste een maand te 

rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend 

op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een 

aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op zijn 

afgifte. 

 

8.6. Premiekrediet  

In geval van opzegging van de overeenkomst om welke reden 

ook, wordt de betaalde premie met betrekking op de verzekerde 

periode na het van kracht worden van de opzegging pro rata 

temporis terugbetaald binnen een termijn van 15 dagen vanaf de 

inwerkingtreding van de opzegging. 

 

8.7. Faillissement van de verzekeringnemer  

In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de over-

eenkomst bestaan ten voordele van de massa van de 

schuldeisers die de Maatschappij het bedrag verschuldigd is van 

de premies vanaf de faillietverklaring. 

 

De Maatschappij en de curator van het faillissement hebben 

evenwel het recht om de overeenkomst op te zeggen. 

 

De Maatschappij kan de overeenkomst echter maar opzeggen 

ten vroegste drie maand na de faillietverklaring; de curator kan 

de overeenkomst slechts opzeggen binnen de drie maanden die 

volgen op de faillietverklaring. 
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8.8. Gerechtelijk akkoord met boedelafstand  

In geval van gerechtelijk akkoord met boedelafstand door de 

verzekeringnemer blijft, op voorwaarde dat de premie wordt 

betaald, de verzekering bestaan ten voordele van de massa van 

de schuldeisers zolang niet alle activa te gelde zijn gemaakt door 

de vereffenaar.  

 

Deze laatste kan in akkoord met de Maatschappij de verzeke-

ringsovereenkomst beëindigen. 

 

8.9. Overlijden van verzekeringnemer  

In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft de over-

eenkomst bestaan ten voordele van de erfgenamen, die verplicht 

zijn tot betaling van de premies.  

 

De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen op één van 

de wijzen bepaald in Artikel 8.5. eerste lid, binnen de drie 

maanden en veertig dagen na het overlijden.  

 

In dit geval wordt het gedeelte van de jaarpremie voor niet 

gelopen risico's door de Maatschappij terugbetaald.  

 

Indien het omschreven werkmaterieel de volle eigendom wordt 

van een van de erfgenamen of van een legataris van de 

verzekeringnemer, blijft de overeenkomst voortbestaan in zijn 

voordeel.  

 

Deze erfgenaam of legataris kan evenwel de overeenkomst 

opzeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat het 

werkmaterieel hem werd toebedeeld. 

 

8.10. Overdracht van het werkmaterieel  

In geval van eigendomsoverdracht van krachtens dit contract 

verzekerd werkmaterieel, wordt de hierop betrekking hebbende 

dekking geschorst, en het niet-verbruikte premiegedeelte op het 

einde van de overeenkomst terugbetaald.  

 

Indien ten tijde van de schorsing ander werkmaterieel in gebruik 

wordt genomen ter vervanging van het verzekerde object, dient 

de verzekeringnemer hiervan mededeling te doen aan de 

Maatschappij.  

Het contract wordt dan opnieuw in werking gesteld volgens de 

verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing op de 

laatste premievervaldag, onder voorbehoud van premie-

indexatie.  

Indien de overeenkomst niet in werking wordt gesteld, neemt zij 

een einde op de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag. 

 

Het niet-verbruikte premiegedeelte wordt op het einde van de 

overeenkomst terugbetaald.  

 

Neemt de overeenkomst een einde alvorens de waarborg een 

volledig jaar heeft gelopen, dan wordt de terugbetaling 

verminderd met het verschil tussen de jaarpremie en de premie 

berekend aan het tarief voor overeenkomsten van minder dan 

één jaar. 

 

De verzekeringnemer kan altijd schriftelijk vragen geen einde te 

stellen aan de overeenkomst. 

8.11. Verdwijning van het risico 

Indien het risico verdwijnt wegens enige andere reden dan die 

welke hierboven zijn opgesomd, moet de verzekeringnemer de 

Maatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, zo niet 

blijft de vervallen premie pro rata temporis aan de Maatschappij 

verworven of verschuldigd tot op het ogenblik dat die 

mededeling werkelijk wordt gedaan.  

 

Artikel 9.  Communicaties 

 

De communicatie tussen de verzekeringnemer en de 

Maatschappij verloopt in de taal waarin het contract is 

opgesteld. 

 

Alle mededelingen aan de Maatschappij moeten, om geldig te 

zijn, worden gericht aan het adres TVM Belgium, 

Berchemstadionstraat 78, BE-2600 Berchem. 

 

Behalve in de gevallen waarin zulks verplicht is volgens 

onderhavig contract, kan de communicatie met de 

Maatschappij, behalve op papier, ook telefonisch of 

elektronisch gebeuren. 

 

De communicatiemethoden en contactgegevens  van de 

verschillende diensten van de Maatschappij zijn vermeld op 

haar site  www.tvm.be. 

 

De mededelingen die voor de verzekeringnemer bestemd zijn, 

worden geldig gedaan aan het adres dat door hem in het 

contract is aangegeven of dat hij nadien aan de Maatschappij 

zou hebben bekendgemaakt. 

 

Artikel 10. Jurisdictie 

 

Behoudens tegenstrijdige dwingende wettelijke en/of verdrags-

rechtelijke bepalingen zijn de rechtbanken van de woonplaats 

van de verzekeringnemer bevoegd voor geschillen tussen de 

verzekeraar en de verzekerde met betrekking tot de 

totstandkoming, uitvoering, inning van premies en beëindiging 

van deze polis. 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht 

 

Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van  

4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de diverse uit-

voeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis.  

De niet-dwingende bepalingen van voormelde wet en besluiten 

gelden eveneens, tenzij ervan wordt afgeweken in de Algemene 

of Bijzondere Voorwaarden. 

 

Artikel 12. Terrorisme TRIP 

 

De vergoedingen die in het kader van deze verzekeringsover-

eenkomst verschuldigd zijn betreffende schade veroorzaakt door 

terrorisme zijn gewaarborgd binnen het kader, de perken en de 

tijdslimieten van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzeke-

ring tegen schade veroorzaakt door terrorisme aangezien de 

http://www.tvm.be/
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Maatschappij lid is van TRIP vzw, de rechtspersoon die werd 

opgericht in uitvoering van de bepalingen van deze wet. 

 

Schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om 

te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern is uit-

gesloten in deze verzekeringsovereenkomst. 

 

Onder terrorisme wordt verstaan een clandestien 

georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, 

politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door 

een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op 

personen of de economische waarde van een materieel of 

immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om 

indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te 

scheppen of de autoriteiten onder druk te zetten, ofwel om het 

verkeer of de normale werking van een dienst of een 

onderneming te belemmeren. 

 

Alle beperkingen en uitsluitingen van de uitvoering van de 

verbintenissen van de Maatschappij ingevolge een uitvoerings-

besluit van voormelde wet zijn van toepassing overeenkomstig 

de modaliteit van dit besluit. 

 

Artikel 13. Klachten 

 

Elk probleem met betrekking tot de verzekering kan door de 

verzekeringnemer, de verzekerde of een betrokken derde 

worden gemeld aan de desbetreffende dienst van de 

Maatschappij, ofwel via zijn verzekeringstussenpersoon, ofwel 

rechtstreeks. 

 

Indien de klager het standpunt van de Maatschappij niet deelt, 

kan hij de klacht kenbaar maken bij de dienst “customer 

protection” van TVM Belgium (Berchemstadionstraat, BE-2600 

Berchem, e-mail customerprotection@tvm.be, tel +32 (0)3 285 

90 00). 

 

Wanneer de klager bij de interne klachtendienst van de 

Maatschappij geen voldoening bekomt, kan hij zich wenden tot 

de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 

1000 Brussel, e-mail info@ombudsman.as, 

www.ombudsman.as. 

 

Het beroep op deze diensten doet geen afbreuk aan 

mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Artikel 14. Wet ter bescherming persoonlijke levenssfeer 

 

In het kader van deze verzekeringsovereenkomst worden 

persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden 

verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 

betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar 

uitvoeringsbesluit. De Maatschappij is de verantwoordelijke voor 

de verwerking van deze persoonsgegevens. 

  

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel 

administratieve informatie over de betrokken personen (de 

verzekeringnemer en de verzekerden) te bekomen, het risico te 

kunnen inschatten, te controleren op sancties en embargo’s in 

het kader van de Sanctieregelgeving, en eventueel ook de 

identificatie van de dossiers en betrokken partijen mogelijk te 

maken. Deze persoonsgegevens worden tevens verwerkt 

teneinde deze verzekeringsovereenkomst uit te voeren, 

waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, de verzekerde tegen 

het verzekerde risico te dekken, de desbetreffende premies te 

berekenen en de verzekeringnemer of verzekerde te contacteren 

in het kader van het beheer van eventuele 

schadegevallen. Bovendien kunnen deze persoonsgegevens 

worden verwerkt om de verzekeringnemer of verzekerde in te 

lichten over nieuwe producten of diensten. Tot slot kunnen 

persoonsgegevens ook worden verwerkt voor statistische 

doeleinden. 

  

De verzekeringnemer geeft hiermee zijn uitdrukkelijke 

toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens 

voor bovenvermelde doeleinden. 

 

Als de verzekeringnemer persoonsgegevens verschaft over de 

verzekerden en benadeelden, verklaart de verzekeringnemer 

hierbij dat alle gegevens betreffende de verzekerde en de 

benadeelden gegeven aan de Maatschappij door hen werden 

verschaft en dat de verzekerde en de benadeelden hun 

toestemming hebben gegeven dat hun gegevens 

overgedragen worden door de verzekeringnemer aan de 

Maatschappij voor het volbrengen van de 

verzekeringsovereenkomst volgens de voorwaarden uit deze 

bepaling. 

 

Het niet verschaffen van de gevraagde persoonsgegevens of het 

verschaffen van onjuiste persoonsgegevens kan er toe leiden dat 

de Maatschappij dekking weigert conform de geldende 

polisvoorwaarden. 

  

Deze persoonsgegevens kunnen aan dienstverleners van de 

Maatschappij worden overgemaakt, die deze persoonsgegevens 

voor rekening en onder het toezicht van de Maatschappij 

verwerken voor bovenvermelde doelstellingen. Bovendien 

kunnen zij ook in het kader van bovenvermelde doelen van 

verwerking aan andere groepsvennootschappen worden 

overgemaakt. Deze derden-ontvangers kunnen zich buiten 

België bevinden, doch nooit buiten de Europese Economische 

Ruimte. 

  

De verzekeringnemer geeft hierbij zijn uitdrukkelijke 

instemming voor het feit dat de gegevens naar gepaste derde 

partijen zullen worden overgedragen. 

 

De Maatschappij zal voorzorgsmaatregelen nemen om de 

veiligheid van de persoonsgegevens zo goed mogelijk te 

verzekeren en in het bijzonder zal hij verplichten dat deze 

groepsvennootschappen en dienstverleners de gepaste 

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen 

om de persoonsgegevens volledig in overeenstemming met de 

wet te verwerken.  

 

Uitsluitend met het oog op de verwerking en administratieve 

afhandeling van de overeenkomst die desgevallend op deze 



 9 

aanvraag volgt, waaronder begrepen de afhandeling van 

schadeclaims, geeft de verzekeringnemer hiermee zijn 

uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van 

persoonsgegevens aangaande zijn gezondheidstoestand 

(“Gevoelige Gegevens”). De toegang tot deze Gevoelige 

Gegevens is beperkt tot de personeelsleden van de 

Maatschappij en van andere vennootschappen van de groep 

waartoe hij behoort, aan onderaannemers of partners die 

belast zijn met één of meer taken die met het voorgaande 

verband houden en waarvan de tussenkomst noodzakelijk of 

aangewezen is bij de uitvoering van voormelde taken 

overeenkomstig Artikel 7 van de wet. De verzekeringnemer 

heeft eveneens weet van zijn recht om zijn toestemming ervoor 

te allen tijde in te trekken. 

 

De verzekeringnemer geeft hierbij aan de Maatschappij 

eveneens zijn uitdrukkelijke toestemming om een verklaring 

betreffende zijn /haar doodsoorzaak op te vragen bij zijn/haar 

arts van de verzekerde. 

 

Elke betrokken persoon die zijn identiteit bewijst heeft het recht 

om toegang te krijgen tot de hem betreffende 

persoonsgegevens, en om kosteloos onjuiste gegevens te laten 

verbeteren. Hij heeft ook het recht om zicht kosteloos te 

verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 

direct marketing doeleinden. 

Om deze rechten uit te oefenen richt de persoon in kwestie een 

gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Directie van de 

Maatschappij, naar het adres opgenomen in deze verzekerings-

overeenkomst.  

Indien de verzekeringnemer een andere persoon, rechtspersoon 

of instelling is dan de verzekerde(n) zelf, garandeert de 

verzekeringnemer dat bovenvermelde informatie aan de 

verzekerde(n) wordt overgemaakt. 

 

Artikel 15. Belangenconflicten  

 

TVM Belgium heeft een beleid uitgewerkt, dat erop gericht is 

om alles wat redelijk mogelijk is in het werk te stellen om 

belangenconflicten te identificeren, te voorkomen of, indien dit 

niet mogelijk is, te beheren op een manier die de belangen van 

haar klanten zo weinig mogelijk schaadt. 

 

De volledige tekst van dit beleid kan geraadpleegd worden op 

haar website www.tvm.be. 

  

http://www.tvm.be/
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RUBRIEK II BIJZONDERE BEPALINGEN 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN WERK- 

EN VERKEERSRISICO 

 

Artikel 16. Definities 

 

16.1. Verzekerden  

Als verzekerden in het kader van deze rubriek worden 

aangemerkt: 

- de verzekeringnemer, en, indien het om een natuurlijke 

persoon gaat, zijn echtgenote en de bij hem inwonende 

bloed- en aanverwanten; 

- de beheerders, commissarissen, zaakvoerders en werkende 

vennoten; 

- de werknemers van de verzekeringnemer, wanneer hij er 

burgerlijk aansprakelijk voor is op grond van de wet van 

3.7.1978 op de arbeidsovereenkomsten. 

 

16.2. Derden 

Elke andere persoon dan deze die de hoedanigheid van 

verzekerde bezit. 

 

Artikel 17. Voorwerp van de verzekering 

 

De Maatschappij dekt de extra-contractuele burgerlijke aanspra-

kelijkheid die de verzekerden ten opzichte van derden zouden 

kunnen oplopen in hoedanigheid van eigenaar, houder of 

bestuurder van het in de bijzondere voorwaarden omschreven 

werkmaterieel. 

 

Artikel 18. Verzekeringssommen 

 

18.1. Verzekerd bedrag  

De maximale tussenkomst van de Maatschappij per schadegeval 

is beperkt tot het in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde 

bedrag. 

 

18.2. Ondergrondse objecten  

De schade toegebracht aan ondergrondse objecten is gedekt tot 

50.000 EUR per schadegeval. 

 

18.3. Dekking boven de verzekerde som  

Worden tevens, bovenop de verzekerde sommen, doch met een 

maximum van 5.000 EUR, door de Maatschappij gedragen: 

- de kosten betreffende de tegen een verzekerde ingestelde 

burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de honoraria van de 

advocaten en experten, exclusief B.T.W. voor de 

verzekerden die recht hebben op teruggave van B.T.W. in 

de mate waarin zij recht op teruggave daarvan hebben en 

inclusief B.T.W. voor verzekerden die geen recht hebben 

op teruggave van B.T.W., in zoverre deze kosten met 

toestemming van de Maatschappij werden gemaakt of, 

ingeval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de 

verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn 

gemaakt; 

Worden tevens, bovenop de verzekerde sommen, door de 

Maatschappij gedragen:  

- de intresten op de in hoofdsom aan een derde 

verschuldigde schadevergoeding; 

- de kosten die voortvloeien zowel uit de maatregelen die de 

verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van het 

schadegeval te voorkomen of te beperken als uit de 

dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit 

eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een 

schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval is 

ontstaan, om de gevolgen ervan te voorkomen of te 

beperken, zelfs wanneer de aangewende pogingen 

vruchteloos zijn gebleken. 

 

In overeenstemming met artikel 4, §1 en 6 ter van het Koninklijk 

Besluit van 24 december 1992 ter uitvoering van de wet van 25 

juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst zijn deze 

kosten in alle gevallen beperkt tot een maximumbedrag van: 

- 495.787,05 EUR wanneer de vergoedingslimiet lager is dan 

of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR; 

- 495.787,05 EUR plus 20 % van het gedeelte van de 

vergoedingslimiet dat tussen 2.478.935,25 EUR en 

12.394.676,24 EUR ligt, indien de vergoedingslimiet van de 

polis lager is dan of gelijk aan 12.394.676,24 EUR; 

- 2.478.935,25 EUR plus 10 percent van de vergoedingslimiet 

boven 12.394.676,24 EUR, met een maximumbedrag van 

9.915.740,99 EUR, indien de vergoedingslimiet van de polis 

hoger is dan 12.394.676,24 EUR. 

 

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het 

indexcijfer van de consumptieprijzen met als basis-indexcijfer 

dat van november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100). 

 

Artikel 19. Dekkingsuitbreidingen 

 

19.1. Verkeersrisico's  

Indien door het verzekerde werkmaterieel schade wordt 

berokkend door gebruik ervan als motorrijtuig op de openbare 

weg of op een terrein toegankelijk voor het publiek of voor een 

aantal personen die er het recht hebben er te komen in de zin 

van de wet van 21.9.89 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dan wordt, 

met voorbijgaan van hetgeen elders in de verzekerings-

voorwaarden mocht zijn bepaald, deze verzekering ten aanzien 

van de benadeelde(n) geacht te voldoen aan de vereisten van 

deze wet, en wordt dekking verleend overeenkomstig de hierna 

vermelde verzekerde bedragen: 

- 2.500 EUR per gebeurtenis voor persoonlijke kleding en 

bagage per vervoerde persoon; 

- 100 miljoen EUR per gebeurtenis voor: 

- stoffelijke schade die veroorzaakt is door brand of ont-

ploffing; 

- stoffelijke schade die niet gedekt is door de wetgeving 

inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid op het 

gebied van de kernenergie en die voortkomt uit of het 

gevolg is van een kernongeval in de zin van artikel 1,a),i) 

van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960; 

- Voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels is de 

dekking onbeperkt. Niettemin wordt de dekking beperkt tot 

100 miljoen EUR vanaf het moment dat de wetgeving dit 

toelaat. Indien de door de wet toegestane beperking hoger 
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ligt dan 100 miljoen EUR, dan zal deze dekking beperkt 

worden overeenkomstig de wetgeving. 

 

In geval van een dergelijke schade worden ook de verhoudingen 

tussen de Maatschappij enerzijds en de verzekeringnemer of 

verzekerde anderzijds, met voorbijgaan van hetgeen elders in de 

verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, geregeerd door 

de bepalingen van de modelovereenkomst BA-Auto. 

 

De in dit Artikel vermelde waarborguitbreiding geldt enkel voor 

werkmaterieel dat door een eigen mechanische kracht kan 

worden voortbewogen, met uitsluiting van het werkmaterieel dat 

op het ogenblik van het schadegeval gekoppeld is of 

vastgehecht op een motorrijtuig dat zelf onderworpen is aan de 

verzekeringsplicht ingevolge de wet van 21.9.89. 

 

19.2. Schade door lading en last  

Is tevens gedekt de schade veroorzaakt door de met het 

verzekerde object getakelde last of met het verzekerde object 

vervoerde lading. 

 

19.3. Schade aan eigen eigendommen  

In afwijking van Artikel 17., is mede verzekerd de schade met het 

verzekerde object toegebracht aan andere eigendommen van 

de verzekeringnemer, ongeacht of er schuld is van het 

bedienend personeel of van iemand voor wiens handelingen de 

verzekeringnemer aansprakelijk is.  

 

In dit verband is de tussenkomst van de Maatschappij beperkt 

tot 112.000 EUR per schadegeval. 

 

Artikel 20. Vrijstelling (eigen risico) 

 

De verzekeringnemer is verplicht de vrijstelling (het eigen risico) 

vermeld in de Bijzondere Voorwaarden aan de Maatschappij te 

voldoen zodra deze tot betaling van een schadegeval is 

overgegaan. 

 

Indien toepassing wordt gemaakt van Artikel 19.3. geldt een extra 

vrijstelling (eigen risico) 245 EUR voor schade die wordt 

toegebracht aan eigen voertuigen, en 120 EUR voor schade 

berokkend aan andere eigendommen. 

 

Artikel 21. Schadegevallen en rechtvorderingen 

 

Aanvullend op wat bepaald is in Artikel 5., geldt het volgende: 

 

21.1. Ontvangen dagvaardingen en akten  

Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke of 

buitengerechtelijke akten betreffende een schadegeval, moeten 

aan de Maatschappij, of de hiertoe met dat doel door de 

Maatschappij in de bijzondere voorwaarden aangewezen 

persoon, worden overgemaakt binnen achtenveertig uren nadat 

zij aan de verzekerde zijn afgegeven of betekend. 

 

21.2. Gewezen vonnis  

Een vonnis gewezen in een geschil ter zake van aan derden ver-

oorzaakte schade, kan aan de Maatschappij slechts worden 

tegengeworpen, indien zij in het geding partij is geweest dan wel 

daarin is geroepen, of indien zij in feite de leiding van het geding 

op zich heeft genomen. 

 

21.3. Afhandeling van de burgerlijke belangen en 

burgerrechtelijke verdediging bij schadegeval  

Vanaf het ogenblik dat de Maatschappij tot het geven van 

dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is zij 

verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen 

van de dekking. 

  

Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de 

belangen van de Maatschappij en van de verzekerde 

samenvallen, heeft de Maatschappij het recht om, in de plaats 

van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te 

bestrijden.  

 

De Maatschappij kan deze laatste vergoeden indien daartoe 

grond bestaat.  

 

Die tussenkomsten van de Maatschappij houden geen enkele 

erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij 

mogen hem geen nadeel berokkenen. 

 

De definitieve schadevergoeding of de weigering om te 

vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan de 

verzekeringnemer meegedeeld. 

De Maatschappij die schadevergoeding betaald heeft, treedt in 

de rechten en de vorderingen die de verzekerde kunnen 

toebehoren. 

 

21.4. Erkenning van aansprakelijkheid  

Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke 

vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of 

elke door de verzekerde gedane betaling, zonder schriftelijke 

toestemming van de Maatschappij, is haar niet tegenwerpbaar. 

 

Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke 

of medische hulp door de verzekerde kunnen voor de 

Maatschappij geen grond opleveren om haar dekking te 

weigeren. 

 

21.5. Strafrechtelijke vervolging  

Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke ver-

volging tegen de verzekerde, zelfs indien over de 

burgerrechtelijke belangen nog geen regeling getroffen is, kan 

de verzekerde vrij, op eigen kosten, zijn verdedigingsmiddelen 

kiezen. 

 

De Maatschappij moet zich beperken tot het bepalen van de ver-

dedigingsmiddelen met betrekking tot de omvang van de aan-

sprakelijkheid van de verzekerde en de hoogte van de door de 

benadeelde partij geëiste bedragen, onverminderd Artikel 21.3. 

wat de burgerrechtelijke belangen betreft.  

 

De verzekerde is verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de 

procedure dit vergt. 
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21.6. Hoger beroep 

De Maatschappij kan de verzekerde verplichten hoger beroep in 

te stellen, doch enkel wat de burgerlijke veroordelingen betreft.  

 

Artikel 22. Uitsluitingen 

 

Zijn uitgesloten van dekking: 

 

22.1. Contractuele aansprakelijkheid  

Schade, voortvloeiend uit de contractuele aansprakelijkheid van 

de verzekerden, tenzij hun aansprakelijkheid, ingeroepen op 

basis van contractuele bepalingen, hun ook ten laste zou kunnen 

worden gelegd bij afwezigheid van contractueel aangegane 

verbintenissen. 

 

22.2. Schade aan het werkmaterieel  

Elke vorm van schade aan het werkmaterieel zelf. 

 

22.3. Schade aan lading of last  

Aansprakelijkheid voor schade aan de met het verzekerde object 

getakeld of vervoerd wordende lading of last. 

 

22.4. Schade tijdens slepen  

Schade toegebracht tijdens het slepen van het verzekerde object, 

en aan personen en zaken, die zich daarin of daarop bevinden. 

 

22.5. Boetes en minnelijke schikkingen  

Geldboeten, taksen en belastingen of minnelijke schikkingen 

worden niet ten laste genomen door de Maatschappij.  
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RUBRIEK III BIJZONDERE VOORWAARDEN OMNIUM  

 

Artikel 23. Van toepassing zijnde dekkingsformule 

 

De Artikelen 25. (Brand), 26. (Brand/Diefstal), 27. (Omnium 

standaard) en 28. (Omnium uitgebreid) zijn uitsluitend van toe-

passing indien ernaar in de bijzondere voorwaarden verwezen 

wordt. 

 

Artikel 24. Begripsomschrijvingen 

 

24.1. Object  

Onder verzekerd object wordt verstaan het in de Bijzondere 

Voorwaarden omschreven werkmaterieel met de gehele daarbij 

behorende uitrusting en verdere toebehoren. 

 

24.2. Cataloguswaarde  

Onder cataloguswaarde wordt verstaan de door de importeur 

officieel vastgestelde verkoopprijs (af-dealer), exclusief 

kortingen, op de datum van eerste ingebruikname, in 

voorkomend geval vermeerderd met het percentage van de 

niet-aftrekbare BTW dat door de Maatschappij vergoedt dient te 

worden bij een schadegeval. 

 

24.3. Dagwaarde 

De som waarvoor een naar aard, soort, staat en leeftijd gelijk 

object op het moment onmiddellijk voor het ongeval zou kunnen 

worden aangeschaft. 

 

Artikel 25. Dekkingsformule Brand 

 

De Maatschappij verleent dekking voor de schade aan of het 

verlies van het object ontstaan door brand, ontploffing, zelf-

ontbranding, kortsluiting, mede als gevolg van eigen gebrek, of 

blikseminslag.  

 

Artikel 26. Dekkingsformule Brand en Diefstal 

 

Naast de schade beoogd door Artikel 25., vergoedt de 

Maatschappij de schade, ontstaan door diefstal of verduistering 

van het verzekerde object, met inbegrip van de schade, die aan 

het verzekerde object werd toegebracht gedurende de tijd dat 

het aan de macht van de verzekeringnemer was onttrokken. 

 

Artikel 27. Dekkingsformule Omnium-standaard 

 

Naast de schade beoogd door de Artikelen 25. en 26., verleent 

de Maatschappij dekking voor schade of verlies veroorzaakt 

door:  

- botsen, aanraken, stoten, omslaan, te water of van de weg 

geraken, mede als gevolg van eigen gebrek; 

- schuld, nalatigheid, verzuim en kwaadwilligheid, zelfs 

gepleegd door personen in dienst van de 

verzekeringnemer; 

- elk ander van buiten komend onheil. 

 

 

Artikel 28. Dekkingsformule Omnium-uitgebreid 

 

Naast de schade beoogd door de Artikelen 25., 26. en 27. 

vergoedt de Maatschappij alle schade of verliezen aan het 

verzekerde object, hoe gering zij ook is, en op welke wijze zij 

ontstaan is. 

 

Indien en voor zover de gevorderde schade of verliezen aan 

het verzekerde object onder de (wettelijke) garantieplicht van 

de fabrikant of verkoper vallen, kan op de in dit artikel 

genoemde dekking geen beroep gedaan worden. 

Indien de verzekerde evenwel aantoont dat de 

waarborgverplichting door de fabrikant of verkoper betwist 

wordt, zal de maatschappij een redelijk voorschot uitkeren tot 

maximaal 75 % van de totale schade. De maatschappij wordt 

ten belope van het uitgekeerde voorschot gesubrogeerd in de 

rechten van de verzekerde. 

 

Van zodra het verzekerde object ouder wordt dan 5 jaar, heeft 

de Maatschappij het recht om de dekking om te zetten naar 

een verzekeringsdekking "Omnium-standaard”. 

 

Artikel 29. Uitsluitingen  

 

Buiten de in Artikel 4. van de Algemene Bepalingen Rubriek I ge-

noemde uitsluitingen is van vergoeding uitgesloten: 

 

29.1. Schade aan banden 

Schade aan luchtbanden, tenzij door dezelfde oorzaak behalve 

deze schade ook andere schade aan het verzekerd object is 

ontstaan. 

 

29.2. Gebruiksderving 

Schade bestaande uit gebruiksderving of gemis van het 

verzekerde object. 

 

29.3. Waardevermindering  

Schade bestaande uit waardevermindering. 

 

29.4. Schade door bevriezing 

 

Schade ten gevolge van bevriezing anders dan als rechtstreeks ge-

volg van een gebeurtenis als bedoeld in de Artikelen 25. tot 27. 

 

29.5. Slijtage 

De kosten van vervanging (inclusief de daarop betrekking 

hebbende kosten van demontage en montage) van 

onderdelen, die uitsluitend en alleen vervangen moeten 

worden door slijtage. 

 

29.6. Onjuiste (brandstof) 

Schade als gevolg van het tanken van verkeerde brandstof of 

gebruik van verkeerde oliën. 

 

29.7. Onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud 

Schade voortvloeiende uit onvoldoende zorg of onvoldoende 

onderhoud alsmede schade ontstaan of verergerd doordat 
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verzekerde verzuimd heeft een schade te repareren of te doen 

repareren of verlies te doen vervangen. 

 

29.8. Tweedehands object 

Gebreken aan tweedehands objecten al dan niet door de 

verkoper gekend die reeds aanwezig waren op het ogenblik 

van het onderschrijven van de verzekeringsovereenkomst, ook 

al werden ze pas erna ontdekt, zijn steeds van dekking 

uitgesloten. 

 

Artikel 30. Vergoedingen 

 

30.1. Beschadiging  

In geval van beschadiging van het object vergoedt de Maat-

schappij de herstelkosten. 

 

30.2. Totaal verlies  

Indien de herstelkosten meer bedragen dan de dagwaarde van 

het object, verminderd met de waarde van de restanten, 

vergoedt de Maatschappij de dagwaarde onder aftrek van de 

waarde van de restanten en de reeds vergoede niet herstelde 

schade. 

 

30.3. Diefstal of verduistering  

In geval van diefstal of misbruik van vertrouwen vergoedt de 

Maatschappij de dagwaarde, onder aftrek van de reeds vergoede 

niet herstelde schade. 

 

Artikel 31. Vergoedingen boven de verzekerde som 

 

Bij een gedekt schadegeval heeft verzekerde eveneens recht op 

vergoeding van de hierna genoemde kosten, zonder dat evenwel 

de totale tussenkomst van de Maatschappij groter kan zijn dan 

het dubbele van het verzekerde bedrag: 

 

31.1. Lichting en opruimingskosten  

Lichtings- en opruimingskosten als gevolg van een verzekerde 

gebeurtenis, indien verzekeringnemer op grond van wet of over-

eenkomst tot opruiming of lichting verplicht is. 

31.2. Kosten van bewaking en vervoer  

De redelijke kosten van bewaking en vervoer naar de dichtstbij-

zijnde herstelplaats. 

 

31.3. Reddingskosten  

De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of vermindering van 

schade, onverschillig of deze kosten met of zonder goede uitslag 

zijn gemaakt.  

Deze kosten zijn in alle gevallen beperkt tot een bedrag van 

18.592.014,35 EUR, en dit in overeenstemming met artikel 4, §2 

van het Koninklijk Besluit van 24 december 1992 ter uitvoering 

van de wet van 25 juni 1992 op de 

landverzekeringsovereenkomst. 

 

 

 

 

 

Artikel 32. Vrijstelling (eigen risico) 

 

Van de krachtens deze rubriek door de Maatschappij 

verschuldigde vergoeding wordt het in de Bijzondere Voor-

waarden vermelde vrijstelling (eigen risico) éénmaal per 

schadegeval afgetrokken. 

 

Artikel 33. Over- of onderverzekering 

 

Indien de verzekerde som lager is dan de cataloguswaarde ver-

goedt de Maatschappij in dezelfde verhouding als tussen verze-

kerde som en cataloguswaarde. De tussenkomst van de Maat-

schappij voor schade aan of verlies van het verzekerde object kan 

nooit de dagwaarde overtreffen. 

 

Artikel 34. Aangifte en regeling van schade 

 

Aanvullend op wat bepaald is in Artikel 5. is het volgende van 

toepassing: 

 

34.1. Diefstal en verduistering  

In geval van diefstal of verduistering, is verzekerde verplicht daar-

van terstond aangifte te doen bij de politie of bevoegde 

gerechtelijke overheden en alles te doen wat redelijkerwijs van 

hem kan worden verlangd tot opsporing van het gestolen of 

verduisterde object.  

Indien de diefstal plaatsvond in het buitenland, is de verzekerde 

ertoe gehouden tevens bij de Belgische politionele overheid aan-

gifte te doen van de diefstal na zijn terugkeer in België.  

De tussenkomst van de Maatschappij is onderworpen aan deze 

voorafgaande aangifte(n).  

 

Door ontvangst van de schadegelden draagt de verze-

keringnemer zijn rechten op het object over aan de Maatschappij 

en is hij verplicht de documenten en sleutels aan de 

Maatschappij te bezorgen.  

 

34.2. Terugvorderingsactie 

De verzekeringnemer verleent de Maatschappij, voorzover 

nodig, onherroepelijk volmacht voor het instellen van een terug-

vorderingsactie.  

 

Indien het object wordt teruggevonden, nadat de schadegelden 

door de Maatschappij zijn uitgekeerd, heeft de verzekeringne-

mer het recht de uitkering te behouden, dan wel deze aan de 

Maatschappij af te staan, waarbij verzekeringnemer het terugge-

vonden object terugneemt en de Maatschappij zich verplicht 

eventueel ontstane schade aan het object met inachtneming van 

de algemene polisvoorwaarden te vergoeden. 

 

34.3. Expertise  

De verzekerde geeft een onherroepelijk mandaat aan de 

Maatschappij om, indien de Maatschappij zulks nodig oordeelt, 

voor zijn rekening, een expert aan te stellen om de schade te 

doen vaststellen, aan wie de verzekerde alle gewenste 

inlichtingen, bescheiden enz. inzake de schade zal overleggen. 
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De kosten dezer schadevaststelling komen, exclusief B.T.W. ten 

laste van de Maatschappij voor de verzekerden die recht 

hebben op teruggave van B.T.W. in de mate waarin zij recht op 

teruggave daarvan hebben en inclusief B.T.W. voor 

verzekerden die geen recht hebben op teruggave van B.T.W. 

 

De Maatschappij of de met de vaststelling van de schade 

belaste expert dient gedurende twee aaneengesloten 

werkdagen na de ontvangst van de schademelding 

gelegenheid te krijgen de schade op te nemen, voordat met 

herstelling een aanvang mag worden gemaakt. 

 

34.4. Tweede expertise en bindende derde expertise  

Indien verzekerde het niet eens is met de besluiten van de 

expert aangesteld overeenkomstig Artikel 34.3., staat het hem 

vrij om een tweede, door de Maatschappij erkende, expert aan 

te stellen. 

 

Indien verzekerde een dergelijke tweede erkende expert wil 

aanstellen, dient hij de Maatschappij daarvan in kennis te 

stellen. 

 

De kosten van deze tweede expert blijven ten laste van 

verzekerde zelf. 

 

In geval van tegenstrijdige besluiten stellen de twee experten 

een derde expert aan die, na de beide experten gehoord of 

behoorlijk opgeroepen te hebben, binnen de grenzen van de 

beide schadetaxaties het schadecijfer vaststelt. 

 

De kosten van de derde expert zullen door verzekerde en de 

Maatschappij ieder voor de helft worden gedragen. 

 

34.5. Noodherstellingen  

Noodherstellingen mogen tot een bedrag van 500 EUR (exclusief 

B.T.W.) worden uitgevoerd zonder voorafgaande goedkeuring 

van de Maatschappij.  

 

De Maatschappij dient hiervan zo spoedig mogelijk op de 

hoogte te worden gesteld, onder voorlegging van een factuur 

met gedetailleerde vermelding van de uitgevoerde herstellingen.  

 

34.6. Schadebeperkingsplicht  

De verzekerde is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen 

om de gevolgen van het schadegeval te beperken. 

 

Artikel 35. Beslissing tot tussenkomst 

 

35.1. Bij beschadiging of totaal verlies  

De Maatschappij neemt ten aanzien van de vraag of zij met 

betrekking tot een schade verplichting tot tussenkomst heeft 

jegens verzekeringnemer een beslissing zodra zij in het bezit is 

van de daartoe vereiste gegevens. 

 

35.2. Bij diefstal of misbruik van vertrouwen  

Bij schade als gevolg van diefstal of misbruik van vertrouwen, 

dient de Maatschappij slechts tussenkomst te verlenen na het 

verloop van een termijn van 60 dagen na de dag van aangifte bij 

de in Artikel 34.1. genoemde overheden. 

  

35.3. Intresten  

Intresten zijn slechts verschuldigd vanaf de dag dat zij in rechte 

zijn gevorderd. 

 

35.4. Abandonnement  

De verzekeringnemer heeft niet het recht om het beschadigde of 

gestolen object in eigendom aan de Maatschappij over te 

dragen. 

 

Artikel 36. Indeplaatsstelling 

 

De Maatschappij, die de schadevergoeding heeft betaald, treedt 

ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en 

rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke 

derden. 

 

De Maatschappij heeft geen verhaal op de bloedverwanten in de 

rechte opgaande of nederdalende lijn, de echtgenoot en de aan-

verwanten in de rechte lijn van de verzekerde, noch op de bij 

hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel, be-

houdens kwaad opzet. 

  

De Maatschappij kan evenwel verhaal uitoefenen op de in het 

vorige lid vermelde personen, voor zover hun aansprakelijkheid 

daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst is gedekt. 
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