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VER PLICH TE VER ZE KE RING VAN DE
OBJEC TIE VE AAN SPRA KE LIJK HEID

IN GEVAL VAN BRAND OF ONT PLOF FING
(Wet van 30/07/1979 en K.B. van 05/08/1991)

ALGE ME NE VOOR WAAR DEN

Artikel 1     Definities
Verzekeringsnemer: 
NAAR  GELANG VAN HET GEVAL:
de  natuur lijke per soon of de rechts per soon die de over een komst sluit in zijn hoe da nig heid van exploi tant van de in de bij zon de re 
voor waar den omschre ven inrich ting;
of
de  publiek- of pri vaa trech te lijke per soon die de over een komst sluit voor zover hij het onder wijs of de beroeps op lei ding orga ni seert 
in de in de bij zon de re voor waar den omschre ven inrich ting;
of
de  publiek- of pri vaa trech te lijke per soon die de over een komst sluit voor zover hij het in de bij zon de re voor waar den omschre ven 
kan toor ge bouw  gebruikt;
of
de natuur lijke per soon of de rechts per soon die de over een komst sluit voor zover hij de ere dienst orga ni seert in de in de bij zon de re 
voor waar den omschre ven inrich ting.

Maatschappij: 
Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en 
Diverse Risico’s CV, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0403.257.506 — Verzekeringsmaatschappij 
toegelaten onder het nr.87 door de Nationale Bank van België.

Benadeelde derde:
Iede re per soon met uit zon de ring van de Verzekeringsnemer. Van de scha de loos stel ling zijn even wel uit ge slo ten:

— de per soon die aan spra ke lijk is voor het scha de ge val krach tens de arti ke len 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek;

— de per soon die van alle  aan spra ke lijk heid  is ont he ven krach tens arti kel 18 van de wet van 3 juli 1978 betref fen de de arbeids-
over een kom sten;

— de ver ze ke rings on der ne ming die ter uit voe ring van een ande re ver ze ke rings over een komst dan deze over een komst, de gele-
den scha de heeft ver goed.

Schadegeval:
De schade voorgevallen tijdens de duur van het contract. Vormt één en het zelf de scha de ge val ieder feit of iede re opeen vol ging 
van fei ten van dezelf de oor sprong waar door scha de is ver oor zaakt die aan lei ding geeft tot de toe pas sing van de dek king.

Reddingskosten:
De Maatschappij neemt ten laste, zelfs boven de verzekerde som, de reddingskosten die betrekking hebben op de gedekte 
schade.
De dekking wordt verleend rekening houdend met zowel de definitie als het bedrag van elke betrokken waarborg.

Zijn alleen gedekt:
1. de kos ten die voort vloei en uit de maat re ge len die de Maatschappij heeft  gevraagd om de gevol gen van de gedek te scha de-

ge val len te voor ko men of te beper ken;
2. de kos ten die voort vloei en uit de rede lijke maat re ge len die de ver ze ker de uit eigen bewe ging met de zorg van een goed huis-

va der heeft geno men over een kom stig de  regels van de zaak waar ne ming, ofwel om een  gedekt scha de ge val te voor ko men, 
ofwel om de gevol gen ervan te voor ko men of te beper ken, voor zover dat:
— deze maat re ge len drin gend zijn, dat wil zeg gen dat de ver ze ker de ver plicht is ze onmid del lijk te nemen, zon der moge-

lijk heid om de Maatschappij te ver wit ti gen en voor af gaand haar  akkoord te ver krij gen, op  gevaar af de belan gen van de 
Maatschappij te scha den;

—  indien het gaat om maat re ge len om een  gedekt scha de ge val te voor ko men, er een  nakend  gevaar is, dat wil zeg gen er op 
zeer korte ter mijn zeker een  gedekt scha de ge val zou vol gen  indien deze maat re ge len niet wer den geno men.
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De ver ze ker de ver bindt er zich toe de Maatschappij onmid del lijk op de hoog te te bren gen van elke red dings maat re gel die geno-
men is.

Voor zover nodig wordt gepre ci seerd dat de vol gen de kos ten ten laste van de ver ze ker de blij ven:
— de kos ten die voort vloei en uit maat re ge len om een  gedekt scha de ge val te voor ko men bij ont sten te nis van  nakend  gevaar of 

wan neer het  nakend  gevaar afge wend is;
— de kos ten die voort vloei en uit de laat tij dig heid van de ver ze ker de, uit zijn nala tig heid om pre ven tie maat re ge len te nemen die 

vroe ger al had den moe ten zijn geno men.

 
Artikel 2     Voorwerp van de dek king

De ver ze ke ring heeft tot doel de objec tie ve aan spra ke lijk heid te dek ken waar toe de in de bij zon de re voor waar den omschre ven 
inrich ting voor de Verzekeringsnemer aan lei ding kan geven in geval van brand of ont plof fing op basis van artikel 8 van de wet 
van 30 juli 1979.

Artikel 3     Uitsluitingen

Onverminderd de bepa lin gen van arti kel 9 zijn van de ver ze ke ring uit ge slo ten:

— scha de die opzet te lijk is ver oor zaakt door de Verzeke ringsnemer;

— scha de ver oor zaakt door de grove  schuld van de Verzekeringsnemer. Onverminderd de in de over een komst bepaal de geval-
len van uit slui ting of niet-ver ze ke ring, wordt  beschouwd als grove  schuld elke tekort ko ming aan wet ten,  regels of aan gebrui-
ken eigen aan de acti vitei ten van de ver ze ker de onder ne ming waar bij voor ieder met de mate rie ver trouw de per soon dui de lijk 
moet zijn dat hier uit haast onver mij de lijk scha de ont staat;

— schade voortvloeiend uit de zelfmoord of de poging tot zelfmoord van de Verzekeringsnemer;

— mate ri ë le scha de die het  gevolg is van welke aan spra ke lijk heid ook van de ver ze ker de, die ver ze ker baar is door de waarborg
«Huurdersaansprakelijkheid», «Gebruikersaan sprakelijkheid» of «Verhaal van Derden» van een brand ver ze ke rings over een-
komst.

Voor de toe pas sing van deze uit slui ting ver staat men onder:

— huur ders aan spra ke lijk heid:

 scha de, red dings-,  opruimings-, en sloop kos ten en onbruik  baar heid van onroe ren de goe de ren waar voor de huur ders aan-
spra ke lijk zijn krach tens de arti ke len 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek;

— gebrui kers aan spra ke lijk heid:

 scha de, red dings-,  opruimings-, en sloop kos ten en onbruik baar heid van onroe ren de goe de ren waar voor de gebrui kers van 
een pand of van een gedeel te van een pand aan spra ke lijk zijn krach tens arti kel 1302 van het Burgerlijk Wetboek;

— ver haal van der den:

 scha de, red dings-,  opruimings-, en sloop kos ten en onbruik baar heid van onroe ren de goe de ren, ver oor zaakt door brand of 
ont plof fing die de in de bij zon de re voor waar den omschre ven inrich ting bescha digt en over slaat naar goe de ren die aan der den 
toe be ho ren, waar voor de ver ze ker de aan spra ke lijk is krach tens de arti ke len 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4     Verzekerde bedra gen

1. De ver ze ker de bedra gen zijn per scha de ge val:

— voor scha de voort vloei end uit licha me lijke let sels: 15.000.000 EUR;

— voor mate ri ë le scha de: 750.000 EUR.

2. De voor noem de bedra gen zijn gekop peld aan het ver loop van het index cij fer van de con sump tie prij zen, waarbij de basisindex 
die is van juli 1991 namelijk 110,34 (basis 1988). De aanpassing gebeurt jaarlijks op 30 augustus en voor de eerste maal op 
30 augustus 1992.
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3. De bedra gen die ver ze kerd zijn voor mate ri ë le scha de zijn zowel van toe pas sing op bescha di ging van zaken als op zoge-
naam de imma te ri ë le scha de (genots der ving, onder bre kin gen van acti vitei ten, bedrijfs scha de, productiestilstanden, winst der-
vin gen en ande re gelijk aar di ge scha de die niet uit licha me lijke let sels voort komt).

4. De Maatschappij betaalt de red dings kos ten, de intres ten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten 
betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de kosten van de advocaten en de deskundigen.

 Boven het ver ze ker de totaal be drag wor den deze intresten en kosten  beperkt  tot:

1. 500.000 EUR wan neer het ver ze ker de totaal be drag lager is dan of  gelijk is aan 2.500.000 EUR;

2. 500.000 EUR plus 20 % van het deel van het ver ze ker de totaal be drag wan neer dit tus sen de 2.500.000 EUR en de 
12.500.000 EUR ligt;

3. 2.500.000 EUR plus 10 % van het deel van het ver ze ker de totaal be drag boven 12.500.000 EUR, met een maxi mum be drag 
van 10.000.000 EUR aan red dings kos ten, interesten en kosten.

Het bedrag van deze kosten is geïndexeerd overeenkomstig het index cij fer van de con sump tie prij zen, waarbij de basisindex die 
is van november 1991, namelijk 113,77 (basis 1988).

Artikel 5     Mededeling van het risi co bij het slui ten van de over een komst

1. Mededelingsplicht.

 De Verzekeringsnemer is ver plicht om, bij het slui ten van de over een komst, alle hem beken de omstan dig he den nauw keu rig 
mee te delen die hij rede lij ker wijs moet beschou wen als gege vens die van  invloed kun nen zijn op de beoor de ling van het risi co 
door de Maatschappij.

2. Opzettelijk ver zwij gen of opzet te lijk  onjuist mee de len van gege vens.
 
 Wanneer het opzet te lijk ver zwij gen of opzet te lijk  onjuist mee de len van gege vens over het risi co de Maat schappij mis leidt bij 

de beoor de ling van dit risi co, is de ver ze ke rings over een komst nie tig.

 De pre mies die ver val len zijn tot het ogen blik waar op de Maatschappij ken nis heeft gekre gen van de opzet te lijke ver zwij ging 
of de opzet te lijke onjuis te mede de ling van gege vens, zijn aan de Maatschappij ver schul digd.

3. Onopzettelijk ver zwij gen of onop zet te lijk  onjuist mee de len van gege vens.

 Wanneer het ver zwij gen of  onjuist mee de len van gege vens niet opzet te lijk  geschiedt, is de over een komst niet nie tig.

a) De Maatschappij stelt, bin nen de ter mijn van een maand, te reke nen van de dag waar op zij van het ver zwij gen of van het 
 onjuist mee de len van gege vens ken nis heeft gekre gen, voor de over een komst te wij zi gen met uit wer king op de dag waar-
op zij ken nis heeft gekre gen van het ver zwij gen of van het  onjuist mee de len.

— Indien de Maatschappij het  bewijs  levert dat zij het risi co nooit zou heb ben ver ze kerd, kan zij de over een komst opzeg-
gen bin nen dezelf de ter mijn.

— Indien het voor stel tot wij zi ging van de over een komst wordt gewei gerd door de Verzekeringsnemer of  indien, na het 
ver strij ken van de ter mijn van een maand te reke nen vanaf de ont vangst van dit voor stel, dit laat ste niet aan vaard 
wordt, kan de Maatschappij de over een komst opzeg gen bin nen vijf tien dagen.

— De Maatschappij die de over een komst niet heeft opge zegd noch een wij zi ging heeft voor ge steld bin nen de hier bo ven 
bepaal de ter mij nen, kan zich  nadien niet meer beroe pen op fei ten die haar  bekend waren.

b) Indien een scha de ge val zich voor doet voor dat de wij zi ging of opzeg ging van  kracht is gewor den:

—  indien het ver zwij gen of het  onjuist mee de len van gege vens niet ver we ten kan wor den aan de Verzekeringsnemer, is de 
Maatschappij tot de over een ge ko men pres ta tie gehou den;

—  indien het ver zwij gen of het  onjuist mee de len van gege vens ver we ten kan wor den aan de Verzeke ringsnemer, is de 
Maatschappij  slechts tot de pres ta tie gehou den op basis van de ver hou ding tus sen de betaal de pre mie en de pre mie die 
de Verzeke ringsnemer zou heb ben moe ten beta len  indien hij het risi co naar beho ren had mee ge deeld.

 Indien de Maatschappij ech ter bij een scha de ge val het  bewijs  levert dat zij het risi co, waar van de ware aard door dat 
scha de ge val aan het licht komt, in geen geval zou heb ben ver ze kerd, wordt haar pres ta tie  beperkt tot het beta len van een 
 bedrag dat  gelijk is aan alle betaal de pre mies.
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Artikel 6    Mededeling van het risi co in de loop van de over een komst

1. Mededelingsplicht.

 De Verzekeringsnemer heeft de ver plich ting om, onder dezelf de voor waar den als bij het slui ten van de over een komst, alle 
hem beken de nieu we omstan dig he den of wij zi gin gen van de omstan dig he den aan te geven die van aard zijn om een aan mer-
ke lijke en blij ven de ver zwa ring van het risi co dat het ver ze ker de voor val zich voor doet te bewerk stel li gen.

2. Verzwaring van het risi co.

a) Wanneer het risi co dat het ver ze ker de voor val zich voor doet zo ver zwaard is dat de Maatschappij,  indien die ver zwa ring bij 
het slui ten van de over een komst had  bestaan, op ande re voor waar den zou heb ben ver ze kerd, moet zij bin nen een ter mijn 
van een maand, te reke nen vanaf de dag waar op zij van de ver zwa ring ken nis heeft gekre gen, de wij zi ging van de over-
een komst voor stel len met terug wer ken de  kracht tot de dag van de ver zwa ring.

 Indien de Maatschappij het  bewijs  levert dat zij het ver zwaar de risi co in geen geval zou heb ben ver ze kerd, kan zij de over-
een komst opzeg gen bin nen dezelf de ter mijn.

 Indien het voor stel tot wij zi ging van de ver ze ke rings over een komst wordt gewei gerd door de Verzekeringsnemer of  indien, 
bij het ver strij ken van een ter mijn van een maand te reke nen vanaf de ont vangst van dit voor stel, dit laat ste niet wordt aan-
vaard, kan de Maatschappij de over een komst opzeg gen bin nen vijf tien dagen.

 De Maatschappij die de over een komst niet heeft opge zegd noch bin nen de hier bo ven bepaal de ter mij nen een wij zi ging 
heeft voor ge steld, kan zich later niet meer beroe pen op de ver zwa ring van het risi co.

b) Indien zich een scha de ge val voor doet:

— en  indien de Verzekeringsnemer de ver plich ting van punt 1 van dit arti kel heeft ver vuld voor dat de wij zi ging van de 
over een komst of de opzeg ging van  kracht is gewor den, is de Maatschappij tot de over een ge ko men pres ta tie gehou-
den;

— en  indien de Verzekeringsnemer de bij punt 1 van dit arti kel bedoel de ver plich ting niet is nage ko men:

- is de Maatschappij ertoe gehou den de over een ge ko men pres ta tie te leve ren wan neer het ont bre ken van de ken-
nis ge ving niet kan wor den ver we ten aan de Verzekeringsnemer;

- is de Maatschappij er  slechts toe gehou den de pres ta tie te leve ren naar de ver hou ding tus sen de betaal de pre mie 
en de pre mie die de Verzekeringsnemer had moe ten beta len  indien de ver zwa ring in aan mer king was geno men, 
wan neer het ont bre ken van de ken nis ge ving aan de Verzekeringsnemer kan wor den ver we ten.

 Indien de Maatschappij ech ter het  bewijs  levert dat ze het ver zwaar de risi co in geen enkel geval ver ze kerd zou heb ben, 
is haar pres ta tie bij scha de ge val  beperkt tot de terug be ta ling van alle betaal de pre mies.

— en  indien de Verzekeringsnemer de bij punt 1 van dit arti kel bedoel de ver plich ting met bedrieg lijk opzet niet is nage ko-
men, kan de Maatschappij haar dek king wei ge ren. De pre mies, ver val len tot op het ogen blik waar op de Maatschappij 
ken nis heeft gekre gen van het bedrieg lijk ver zuim, komen haar toe als scha de ver goe ding.

3. Vermindering van het risi co.

 Wanneer, tij dens de loop van de over een komst, het risi co dat de ver ze ker de gebeur te nis zich voor doet, aan zien lijk en blij vend 
ver min derd is en wel zo dat de Maatschappij,  indien die ver min de ring bij het slui ten van de over een komst had  bestaan, op 
ande re voor waar den zou heb ben ver ze kerd, is zij ver plicht een even re di ge ver min de ring van de pre mie toe te staan vanaf de 
dag dat ze ken nis heeft gekre gen van de ver min de ring van het risi co.

 Indien de con trac te ren de par tij en het over de nieu we pre mie niet eens wor den bin nen een maand na de aan vraag tot ver min-
de ring door de Verzekeringsnemer, kan deze laat ste de over een komst opzeg gen.

Artikel 7     Inwerkingtreding, duur en einde van de over een komst

1. De duur van de overeenkomst bedraagt drie jaar.

 Behalve wanneer een van de partijen zich er tegen verzet minstens drie maand voor de vervaldag van de overeenkomst wordt 
ze stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van drie jaar.
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2. De ver ze ke ring  treedt pas in wer king na beta ling van de eer ste pre mie of,  indien er een onder scheid  gemaakt wordt tus sen 
voor lo pi ge en defi ni tie ve pre mie, van de eer ste voor lo pi ge pre mie.

3. Indien de Verzekeringsnemer, om welke reden ook, de bij arti kel 2 bedoel de aan spra ke lijk heid niet meer op zich neemt, dient 
hij de Maatschappij hier van bin nen acht dagen te ver wit ti gen.

 Indien hij deze ver plich ting niet  nakomt en hier uit scha de voort vloeit voor de Maatschappij, kan deze laat ste aan spraak maken 
op een ver min de ring van haar dek king t.o.v. de Verzekeringsnemer ten belo pe van de door haar gele den scha de. In geval van 
bedrieg lijk opzet kan de Maatschappij iede re dek king t.o.v. de Verzekeringsnemer wei ge ren.

4. In geval van defi ni tie ve stop zet ting van de exploi ta tie  wordt de over een komst van rechts we ge opge zegd.

5. In geval van over gang van het ver ze ker de  belang ten gevol ge van het over lij den van de Verzekeringsnemer, gaan de rech-
ten en ver plich tin gen uit de ver ze ke rings over een komst over op de nieu we hou der van dat  belang. De nieu we hou der van het 
ver ze ker de  belang en de Maatschappij kun nen even wel ken nis geven van de beëin di ging van de over een komst; de nieu we 
hou der van het ver ze ker de  belang bij een ter post aan ge te ken de brief, bin nen 3 maan den en 40 dagen na het over lij den, en 
de Maatschappij bin nen 3 maan den vanaf de dag waar op zij ken nis heeft gekre gen van het over lij den.

6. In geval van fail lis se ment van de Verzekeringsnemer  blijft de ver ze ke ring  bestaan ten voor de le van de massa van de schul-
dei sers, die  jegens de Maat schappij  instaan voor de beta ling van de pre mies die nog moe ten ver val len na de fail liet ver kla ring.

 Niettemin heb ben de Maatschappij en de cura tor van het fail lis se ment het recht de over een komst op te zeg gen. Evenwel kan 
de opzeg ging van de over een komst door de Maat schappij pas gebeu ren ten vroeg ste drie maan den na de fail liet ver kla ring, 
ter wijl de cura tor van het fail lis se ment dit  slechts kan gedu ren de de drie maan den na de fail liet ver kla ring.

7. A. De Maatschappij  behoudt zich het recht voor de over een komst op te zeg gen:
— in geval van onop zet te lijke ver zwij ging of onop zet  te lijke onjuis te mede de ling van gege vens in de aan gif te van het risi co 

bij het slui ten van de over een komst  onder  de  voor waar den  van arti kel 5;
— in geval van aan mer ke lijke en blij ven de ver zwa ring van het risi co dat het ver ze ker de voor val zich voor doet onder de 

voor waar den van arti kel 6, 2.;
— na het zich voor doen van een scha de ge val maar uiter lijk één maand na de beta ling of de wei ge ring van beta ling van 

de scha de ver goe ding;
— in geval van niet-beta ling van de con trac tu e le fran chi se;
— in geval van niet-beta ling van de pre mies over een kom stig arti kel 8;
— in alle geval len waar in de Verzekeringsnemer een  geheel of gedeel te lijk ver val van de dek kin gen  oploopt;
— in geval van wij zi ging van het  geheel of een deel van de wet ge ving betref fen de de bur ger rech te lijke aan spra ke lijk heid 

of de ver ze ke ring ervan, die de  omvang van de ver plich tin gen van de Maatschappij kan beïn vloe den;
— in geval van wei ge ring van de Verzekeringsnemer om scha de pre ven tie maat re ge len te nemen die door de Maatschap-

pij nood za ke lijk  geacht wor den.

B. De  Verzekeringsnemer  kan de over een komst op zeg gen:
— na het zich voordoen van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na kennisgeving door de Maatschappij van de 

betaling of de weigering van betaling van de schadevergoeding, tenzij anders bepaald is in de bijzondere voorwaarden;
— in geval van ver min de ring van het risi co, onder de voor waar den van arti kel 6, 3.;
— in geval van tarief ver ho ging, over een kom stig arti kel 8, 11.

8. Tenzij  anders  bepaald is,  geschiedt de opzeg ging bij deur waar ders ex ploot, per aan ge te ken de brief of door afgif te van de 
opzeg gings brief tegen ont vangst be wijs.

 Tenzij  anders  bepaald is in de over een komst, wordt de opzeg ging pas van  kracht na het ver strij ken van een ter mijn van één 
maand te reke nen vanaf de dag vol gend op de bete ke ning of de datum van het ont vangst be wijs of, in geval van een aan ge-
te ken de brief, te reke nen vanaf de dag die volgt op de afgif te ervan ter post.

 De opzeg ging van de over een komst door de Maatschappij na het zich voor doen van een scha de ge val wordt van  kracht bij de 
ken nis ge ving ervan, wan neer de Verzekeringsnemer één van zijn ver plich tin gen, ont staan door het zich voor doen van een 
scha de ge val, niet is nage ko men met de bedoe ling de Maatschappij te mis lei den.

9. In geval van opzeg ging van de over een komst wor den de betaal de pre mies met betrek king tot de ver ze ker de peri o de na het 
van  kracht wor den van de opzeg ging terug be taald bin nen een ter mijn van 15 dagen vanaf de inwer king tre ding van de opzeg-
ging.

 Bij gedeel te lijke opzeg ging of bij enige ande re ver min de ring van de ver ze ke rings pre sta ties is deze bepa ling  alleen van toe-
pas sing op het gedeel te van de pre mie dat betrek king heeft op en in ver hou ding staat tot die ver min de ring.
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10. De beëin di ging, de nie tig ver kla ring, de ont bin ding, de opzeg ging, de schor sing van de over een komst of van de dek king kun-
nen door de Maatschappij  alleen aan de bena deel de der den tegen ge wor pen wor den voor scha de ge val len die voor val len na 
het ver strij ken van een ter mijn van 30 dagen na de ken nis ge ving van het feit door de Maat schappij, per aan ge te ken de brief, 
aan de bur ge mees ter van de gemeen te waar in de in de bij zon de re voor waar den omschre ven inrich ting zich  bevindt. De ter-
mijn gaat in de dag na de indie ning van de afgif te ter post van de aan ge te ken de brief.

 De scha de ge val len die zich voor doen ter wijl de beëin di ging, de nie tig ver kla ring, de ont bin ding, de opzeg ging, de schor sing 
van de over een komst of van de dek king al van  kracht is tus sen par tij en, maar voor het ver strij ken van de voor noem de ter mijn 
van 30 dagen, geven aan lei ding tot het instel len van ver haal door de Maatschappij op de Verzekeringsnemer over een kom stig 
arti kel 9, 2.

Artikel 8     Premie

1. De pre mies zijn haal baar. Ze die nen  betaald te wor den bij de voor leg ging van de kwi tan tie of de ont vangst van een ver val-
dag be richt. Wanneer de pre mie niet recht streeks aan de Maatschappij  betaald wordt, is de pre mie be ta ling aan een ver ze ke-
rings pro du cent bevrij dend  indien deze de kwi tan tie voor legt die van de Maatschappij uit gaat of  indien hij bij het slui ten of het 
uit voe ren van de over een komst  optreedt.

2. Volgens wat in de bij zon de re voor waar den is  bepaald, is de pre mie vast over een ge ko men of wordt zij na het ver val len van de 
ter mijn bere kend.

3. In geval van niet-beta ling van de pre mie op de ver val dag kan de Maatschappij de dek king van de over een komst schor sen of 
de over een komst opzeg gen, mits de Verzekeringsnemer in gebre ke is  gesteld.

4. De inge bre ke stel ling  gebeurt het zij bij deur waar ders ex ploot, het zij bij een ter post aan ge te ken de brief. Daarbij wordt aan ge-
maand om de pre mie te beta len bin nen een ter mijn van 15 dagen te reke nen vanaf de dag vol gend op de bete ke ning of de 
afgif te ter post van de aan ge te ken de brief.

5. De schor sing van de dek king of de opzeg ging  treedt pas in wer king na het ver strij ken van de voor noem de ter mijn van 15 
dagen.

6. Het ver stu ren van de aan ge te ken de her in ne rings brief maakt mora toi re ren ten, die van rechts we ge en zon der inge bre ke stel-
ling lopen vanaf de 31ste dag die volgt op de datum van opstel ling van de kwi tan tie.

 De mora toi re ren ten wor den bere kend tegen het  tarief van de wet te lijke intres ten.

7. In geval van schor sing van de dek king wordt als  gevolg van de beta ling door de Verzekeringsnemer van de ver val len pre mies, 
in voor ko mend geval ver meer derd met de ren ten, een einde  gemaakt aan die schor sing.

 Wanneer de Maatschappij haar ver plich ting tot het ver le nen van de dek king  geschorst heeft, kan zij de over een komst nog 
opzeg gen  indien zij zich dat recht in de aan de Verzekeringsnemer toe ge stuur de inge bre ke stel ling heeft voor be hou den.

 In dat geval wordt de opzeg ging van  kracht na het ver strij ken van een ter mijn die niet korter mag zijn dan 15 dagen te reke nen 
vanaf de eer ste dag van de schor sing.

 Indien de Maatschappij zich dat recht niet heeft voor be hou den,  geschiedt de opzeg ging pas nadat een nieu we aan ma ning is 
 gedaan over een kom stig punt 4 van dit artikel.

8. De schor sing van de dek king doet geen  afbreuk aan het recht van de Maatschappij om de later nog te ver val len pre mies te 
eisen op voor waar de dat de Verzekeringsnemer in gebre ke werd  gesteld over een kom stig punt 3 van dit artikel. Het recht van 
de Maatschappij wordt even wel  beperkt tot de pre mies voor twee opeen vol gen de jaren.

9. De Verzekeringsnemer  betaalt alle belas tin gen, tak sen en bij dra gen die uit  hoofde van de over een komst wor den of die nen te 
wor den gehe ven. Deze bij ko men de kos ten zijn aan dezelf de  regels onder wor pen als de pre mie zelf, meer  bepaald wat het 
tijd stip van de opeis baar heid ervan  betreft en de gevol gen van de niet-uit voe ring of laat tij di ge uit voe ring van de beta ling ervan.

10. De Maatschappij mag in voor ko mend geval de ver kla rin gen  nagaan van de Verzekeringsnemer, die er zich toe ver bindt de 
boek hou ding of ande re nut ti ge bewijs stuk ken ter beschik king van haar afge vaar dig den te stel len.

11. Indien de Maatschappij haar  tarief wij zigt, past ze deze over een komst aan op de vol gen de jaar lijk se ver val dag. Ze stelt de 
Verzekeringsnemer ten min ste 90 dagen voor deze ver val dag van die aan pas sing in ken nis. De Verzekeringsnemer mag de 
over een komst even wel opzeg gen bin nen 30 dagen na de ken nis ge ving van de aan pas sing. Hierdoor wordt de over een komst 
op de vol gen de jaar lijk se ver val dag beë in digd.
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Artikel 9     Bepalingen die bij scha de van toe pas sing zijn

1. Recht van de bena deel de der den.

 Onverminderd arti kel 7, 9., kan geen uit de wet of de ver ze ke rings over een komst voort vloei en de nie tig heid, uit slui ting, excep tie 
of ver val door de Maatschappij aan de bena deel de der den wor den tegen ge wor pen.

2. Verhaal van de Maatschappij.

 De Maatschappij  behoudt zich een recht van ver haal op de Verzekeringsnemer voor, voor alle geval len van nie tig heid, uit slui-
ting, excep tie of ver val.

 De Maatschappij is ver plicht de Verzekeringsnemer of, in voor ko mend geval, de ver ze ker de die niet de Verzekeringsnemer is, 
ken nis te geven van zijn voor ne men om ver haal in te stel len zodra hij op de hoog te is van de fei ten waar op dat  besluit  gegrond 
is.

 Bij gedeel te lijk ver val is het ver haal  beperkt tot het ver schil tus sen de door de Maatschappij betaal de som men en het  bedrag 
van de dek king dat de Maatschappij de Verzekeringsnemer ver schul digd is krach tens de over een komst.

 Het ver haal heeft betrek king op de scha de ver goe ding, intres ten en gerechts kos ten inbe gre pen.

3. Verplichtingen van de Verzekeringsnemer.

A. de Verzekeringsnemer moet

a) zo snel moge lijk schrif te lijk aan de Maatschap  pij ieder  scha de ge val  mee de len  waar van  hij ken nis heeft. De aan gif te 
moet de  plaats, het uur, de datum, de oor zaak, de omstan dig he den en de gevol gen van dit scha de ge val bevat ten, als-
ook, in voor ko mend geval, de namen en de woon plaats van de slacht of fers;

b) de Maatschappij onver wijld alle nut ti ge inlich tin gen bezor gen en de hem gestel de vra gen beant woor den om de omstan-
dig he den en de  omvang van het scha de ge val te bepa len;

c) alle rede lijke maat re ge len nemen om de gevol gen van het scha de ge val te voor ko men en te beper ken;

d) aan de Maatschappij alle gerech te lijke of bui ten ge rech te lijke akten betref fen de een scha de ge val bezor gen na de bete-
ke ning, ken nis ge ving of over han di ging ervan, op straf fe van beta ling, in geval van nala tig heid, van alle scha de en 
intres ten die aan de Maatschappij ver schul digd zijn ter ver goe ding van de door haar gele den scha de;

e) op de gerechts zit tin gen ver schij nen en zich onder wer pen aan de door de recht bank bevo len onder zoeks maat re ge len;
 wanneer de ver ze ker de bij ver zuim niet ver schijnt of zich niet onder werpt aan een door de recht bank bevo len maat re-

gel, moet hij de scha de die de Maatschappij zou heb ben gele den, ver goe den;

f) zich ont hou den van iede re erken ning van aan spra ke lijk heid, van iede re trans ac tie, van iede re beta ling of belof te tot 
beta ling;

 de erken ning van een mate ri eel feit of de ten las te ne ming door de Verzekeringsnemer van de eer ste geld e lijke hulp en 
de onmid del lijke medi sche hulp kun nen geen reden zijn om de dek king door de Maatschappij te wei ge ren;

 de ver goe ding of de belof te tot ver goe ding van de bena deel de per soon door de Verzekeringsnemer zon der het  akkoord 
van de Maatschappij kan niet aan deze laat ste tegen ge wor pen wor den.

B. Indien de Verzekeringsnemer niet vol doet aan een van de in a), b) en c) beschre ven  ver plich tin gen en hier uit  nadeel 
voort vloeit voor de Maatschappij, heeft deze laat ste het recht een ver min de ring van haar pres ta tie  jegens de Verzeke-
ringsnemer te eisen tot het  beloop van het  nadeel dat ze gele den heeft. De Maatschappij mag haar dek king  jegens de 
Verzekeringsnemer even wel afwij zen  indien de Verzekeringsnemer met bedrieg lijk opzet de voor noem de ver plich tin gen 
niet ver vuld heeft.

4. Leiding van het  geschil.
  
 Vanaf het ogen blik dat de Maatschappij tot het geven van dek king is gehou den en voor zover deze wordt inge roe pen, is zij 

ver plicht zich ach ter de Verzekeringsnemer te stel len bin nen de gren zen van de dek king.

 Ten aan zien van de bur ger rech te lijke belan gen en in zover de belan gen van de Maatschappij en van de Verzekerings nemer 
samen val len, heeft de Maat schappij het recht om, in de  plaats van de Verzekeringsnemer, de vor de ring van de bena deel de te 
bestrij den. Zij kan deze laat ste ver goe den  indien daar toe grond  bestaat.

7



21.20.050/10  06/20
8

 De tus sen kom sten van de Maatschappij hou den geen enke le erken ning in van aan spra ke lijk heid van we ge de Verzekeringsne-
mer en zij mogen hem ook geen  nadeel berok ke nen.

5. Franchise.

 Bij elk scha de ge val  blijft een in de bij zon de re voor waar den bepaal de deel ne ming ten laste van de Verzekeringsnemer. Deze 
deel ne ming kan niet tegen ge wor pen wor den aan de bena deel de der den.

6. Subrogatie van de Maatschappij.

 De Maatschappij  treedt in de rech ten van de bena deel de der den die ze scha de loos  gesteld heeft en ook in de rech ten van de 
Verzekeringsnemer tegen de voor het scha de ge val aan spra ke lijke der den tot het  beloop van de door haar betaal de som men.

Artikel 10     Geldigheid van de ver ze ke ringsover een komst in de tijd

Onverminderd de bepa lin gen van arti kel 7, 10., slaat de waar borg  op de schade voorgevallen tijdens de duur van de overeen-
komst, zelfs indien de vorderingen worden ingediend na het einde van de overeenkomst.

Artikel 11     Diversen

1. Mededeling.

 Om gel dig te zijn, moe ten de voor de Maatschappij bestem de mede de lin gen of ken nis ge vin gen aan haar in de over een komst 
ver mel de adres  gedaan wor den; die welke voor de Verzekeringsnemer  bestemd zijn, moe ten, om gel dig te zijn, aan het in 
de over een komst ver mel de adres of aan het adres waar van de Verzekeringsnemer later ken nis gege ven zou heb ben aan de 
Maatschappij,  gedaan wor den.

2. Verzekeringsattest.

 Bij het slui ten van de over een komst geeft de Maatschappij aan de Verzekeringsnemer een ver ze ke ring sat test af over een kom-
stig arti kel 7 van het Konink lijk  Besluit van 5 augus tus 1991. Een dupli caat van dit  attest wordt  bezorgd aan de bur ge mees ter 
van de gemeen te waar de in de bij zon de re voor waar den omschre ven inrich ting zich  bevindt.

DIVERSE BEPALINGEN

A. Fraude
 In het kader van de huidige bepalingen verstaat men onder “verzekeringsfraude” het misleiden van de Maatschappij of van 

een verzekeringsonderneming bij de sluiting of tijdens de looptijd van een verzekeringsovereenkomst of bij de aangifte dan wel 
afhandeling van een schadegeval met het oog op het verkrijgen van een verzekeringsdekking of een verzekeringsprestatie.

 De aandacht van de Verzekeringsnemer wordt gevestigd op het feit dat iedere verzekeringsfraude of poging tot verzekerings- 
fraude gesanctioneerd wordt volgens de toepasselijke wetgeving en/of de bepalingen in de algemene of bijzondere voorwaar- 
den en in voorkomend geval kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

B. Sancties
 De in deze overeenkomst bepaalde dekkingen zullen als zonder uitwerking worden beschouwd als door de toekenning van 

deze dekkingen de Maatschappij blootgesteld wordt aan sancties, verbodsbepalingen of beperkingen in het kader van de 
Organisatie van de Verenigde naties of commerciële of economische sancties in het kader van Wetten en Reglementen van 
de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

C. Bescherming van uw persoonsgegevens
 Conform de Algemene Verordening voor de gegevensbescherming verzoeken wij u kennis te nemen van de onderstaande 

informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking - Ontvangers van de gegevens - Rechtsgrond

De meegedeelde persoonsgegevens worden door Federale Verzekering, verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt met het 
oog op: het evalueren van de risico’s, de uitgifte van het verzekeringscontract en de aanpassing ervan, de uitvoering van de 
prestaties waaronder het beheer van de schadegevallen volgende uit deze verzekering, het ontdekken en voorkomen van 
fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beheer van de commerciële relatie en het opvolgen van de portefeuille.
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Voor deze doeleinden kunnen de gegevens gecommuniceerd worden aan ondernemingen die deel uitmaken van de groep 
Federale Verzekering, aan natuurlijke personen of ondernemingen die als dienstverlener of verwerker optreden voor rekening 
van Federale Verzekering, aan derden in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting, aan herverzekeraars, en 
aan elke persoon of entiteit die een verhaal uitoefent of tegen wie een verhaal wordt uitgeoefend in verband met de verzeke- 
ring in kwestie.

De juridische basis van de gegevensverwerking wordt gevormd door het verzekeringscontract, net als de verplichting die uit 
dit contract en de eventuele bijakten volgt voor de verzekeraar - verwerkingsverantwoordelijke om desgevallend tot prestatie 
over te gaan. De verwerking baseert zich bovendien op het legitiem belang van de verzekeraar teneinde verzekeringsfraude 
te voorkomen, statistieken uit te werken en voor direct marketingdoeleinden.

In de hypothese dat deze documenten niet adequaat zouden worden ingevuld, zal Federale Verzekering zich in de onmogelijk- 
heid bevinden om haar verplichtingen voortvloeiend uit het verzekeringscontract na te komen en desgevallend een gevolg te 
verlenen aan de vraag tot tussenkomst.

Vertrouwelijkheid

Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gege- 
vens te garanderen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoe- 
fening van hun beroepstaken nodig hebben.

Bewaring van de verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens worden door Federale Verzekering bewaard gedurende minstens de waarborgperiode van de verze- 
kering of gedurende de looptijd van het schadegeval, die zal aangepast worden telkens dat de omstandigheden het vereisen. 
Deze duurtijd zal verlengd worden door de verjaringstermijn opdat de verzekeraar het hoofd kan bieden aan eventuele vorde- 
ringen na de sluiting van het schadedossier.

Recht op toegang, verbetering en verzet

De betrokken personen kunnen kennis nemen van de gegevens die aangaande hun persoon verwerkt worden, of desgewenst 
ze laten verbeteren door een verzoek hiertoe te sturen naar Federale Verzekering t.a.v. de Data Protection Officer – Stoofstraat 
12 te 1000 Brussel of een email naar privacy@federale.be, vergezeld door een recto verso kopie van de identiteitskaart. Deze 
personen kunnen eveneens, volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de limieten voorzien door de Algemene Verordening 
voor de gegevensbescherming, zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens of een beperking ervan en tegen verwer- 
kingen voor direct marketingdoeleinden. Zij kunnen tevens de verwijdering of de gegevensoverdraagbaarheid ervan vragen.
Wanneer u aan Federale Verzekering persoonsgegevens meedeelt van personen waarmee we niet rechtstreeks in contact 
staan, vragen wij u hen te informeren over deze gegevensoverdracht en hun daarmee verband houdende rechten.

Contactgegevens

Meer informatie kan u terugvinden op www.federale.be of u kan zich richten tot privacy@federale.be of Federale Verzekering
t.a.v. de Data Protection Officer  – Stoofstraat 12 te 1000 Brussel.
Eventuele klachten kunnen gericht worden naar de Gegevensbeschermingsautoriteit.
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