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WAT TE DOEN INDIEN U EEN SCHADEGEVAL 
HEEFT IN HET KADER VAN UW POLIS 
”BELFIUS HOME & FAMILY”?

Dan kan u online aangifte doen van uw schadegeval via
onze website via www.belfius.be

of kan u bij ons team van specialisten terecht:

Belfius Insurance Services
Tel.: 00 32 (0)2 286 70 00

> Bereikbaar 24 uur op 24 – 7 dagen op 7 voor 
alle DRINGENDE INTERVENTIES EN ELKE ANDERE 
BIJSTAND in het kader van de ”Home Assistance” of 
de ”Bijstand Ongeval Privé-Leven”. 

 In het kader van de ”Home Assistance” kan u een 
beroep doen op ons voor onder andere de volgende 
bijstandsdiensten*:
• de tussenkomst van een slotenmaker bij diefstal of 

verlies van uw sleutels (tot maximum 241,99 EUR per 
jaar);

• het gebruik van een vervangwagen van categorie 
B gedurende maximum 72 uur indien uw voertuig 
onbruikbaar is als gevolg van een verzekerd schadege-
val aan uw woning.

 In het kader van de ”Bijstand Ongeval Privé-Leven” kan u 
een beroep doen op ons voor onder andere de volgende 
bijstandsdiensten*:
• bij blijvende invaliditeit: psychologische bijstand, bij-

stand bij het zoeken van een aangepast voertuig, 
bijstand voor professionele herinschakeling,…

• bij tijdelijke ongeschiktheid zorgen we ervoor dat er 
iemand uw gebruikelijke taken thuis komt vervullen 
(huishoudhulp, kinderoppas, thuiszorg,…).

> Bereikbaar elke werkdag van 8 uur tot 17 uur voor 
het OPENEN VAN UW SCHADEDOSSIER per telefoon 
en voor al uw vragen met betrekking tot uw polis. 

 Tijdens uw telefonische aangifte zullen u door de Belfius 
medewerker een aantal vragen gesteld worden om uw 
aangifte te verduidelijken en ons toe te laten het dossier 
efficiënt af te handelen (o.a. wanneer, wat en waar?).

Als voorbereiding vindt u hiernaast een – niet limitatieve – 
opsomming van dergelijke vragen. U kunt ze best op 
voorhand al eens overlopen zodat u de informatie nodig 
om ze te kunnen beantwoorden bij de hand heeft.

(*)  voor meer details kan u artikel 20 ”Home Assistance” en artikel 50 
”Bijstand Ongeval Privé-Leven” raadplegen).

VRAGEN TER VOORBEREIDING VAN AANGITE
 

1 Polisnummer?
2 Zijn er nog andere verzekeringen die bij deze schaderege-

ling kunnen tussenkomen voor u (welke + polisnummer)?
3 Welke schade werd er veroorzaakt (materiële, lichamelijke)?
4 Zijn er getuigen (naam + adres + telefoon)?
5 Is er schade berokkend aan een derde partij? 

• geef de identiteit, het adres en eventueel het telefoon-
nummer op van de derde 

• geef de naam op van de maatschappij waarbij de tegen-
partij verzekerd is + het polisnummer / schadenummer 

6 Is er een derde partij aansprakelijk? Zo ja,
• geef de identiteit, het adres en eventueel het telefoon-

nummer op van de aansprakelijke derde 
• geef de naam op van de maatschappij waarbij de tegen-

partij verzekerd is + het polisnummer / schadenummer
7 Werd er proces-verbaal opgemaakt? Hou het verhoorblad 

bij de hand. 
8 Wat is uw bankrekeningnummer?
9 Wat is uw telefoonnummer (kantoor, gsm, ...)?

VRAGEN IN HET KADER VAN DE 
VERZEKERING “HOME”

 
> Herstelt u zelf ? 

Op voorwaarde dat de schade al definitief vast te stellen is: 
• materiaal, afmetingen en oppervlakte van de bescha-

digde goederen
• werkuren die nodig zijn voor de herstelling

> Doet u zelf een beroep op een professionele herstel-
ler ?

 Zo ja, geef dan de naam en het adres op van de hersteller 
en bezorg ons het bestek van de schade.

> Kiest u voor Belfius Home Repair ?
 Indien uw schadedossier voldoet aan bepaalde criteria 

(bijvoorbeeld: geen tegenpartij zoals een huurder, ver-
huurder of derden) en volgens de omvang van de schade 
aan het gebouw, kan ons team u een herstelling in natura 
voorstellen. Indien u kiest voor de herstelling in natura kan 
u rekenen op een snelle en kwaliteitsvolle herstelling door 
vakmensen! U hoeft niet langer eindeloos te wachten tot 
een hersteller kan langskomen, want binnen de 48 uur 
wordt een bestek opgemaakt. U hoeft ook geen geld voor 
te schieten want wij nemen de volledige factuur ten laste, 
zelfs de vrijstelling valt weg. 

Belfius Insurance Services
Tel.: 00 32 (0)2 286 70 00

Bereikbaar 24 uur op 24 - 7 dagen op 7 
voor dringende bijstand

Bereikbaar elke werkdag van 8 uur tot 17 uur 
voor uw schadeaangiftes per telefoon

Online schadeaangifte steeds mogelijk via 
www.belfius.be
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Deze algemene voorwaarden dragen de referentie: 0037-BHF/032016

WIE IS WIE?
• U: de verzekeringnemer, d.w.z. de natuurlijke persoon of rechtsper-

soon die dit contract sluit.

• WIJ: Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, 
toegelaten onder code 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, 
IBAN BE72 0910 1224 0116, BIC GKCCBEBB, de verzekeringsmaat-
schappij waarmee u dit contract sluit.

• HULPVERLENER: de dienstverlener gekozen door Belfius Insurance 
NV om de prestaties uit te voeren met betrekking tot de waarbor-
gen “Home Assistance” en “Bijstand Ongeval Privé-Leven”.

• RECHTSBIJSTANDVERLENER: de gespecialiseerde dienst binnen 
Belfius Insurance NV die instaat voor het beheer van de schadege-
vallen met betrekking tot de verzekering “Rechtsbijstand”;

• VERZEKERDE(N): de personen die genieten van de verzekeringen 
voorzien in dit contract. 

 Deze personen verschillen naargelang de titel in dit contract. 
Daarom vindt u hen in elke titel afzonderlijk terug, met name in 
artikel 9 (voor de verzekering “Home”), artikel 27 (voor de verzeke-
ring “Family”), artikel 32 (voor de verzekering “Rechtsbijstand”) en 
artikel 43 (voor de verzekering “Ongeval Privé-Leven”);

• DERDEN: elke andere persoon dan de verzekerde(n), tenzij anders- 
luidende vermelding in dit contract.

TITEL 1 
Gemeenschappelijke en 
administratieve bepalingen
ARTIKEL 1. HOE VERLOOPT DIT 
CONTRACT?
1. TOTSTANDKOMING VAN DIT CONTRACT EN 
AANVANG VAN DE WAARBORGEN
Dit contract komt tot stand van zodra wij het voor ons bestemde 
en door u ondertekende exemplaar van de bijzondere voorwaarden 
hebben ontvangen. De waarborgen voorzien in dit contract gaan in om 
00.00 uur van de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, maar 
ten vroegste op de dag van de betaling van de eerste premie.

2. DUUR VAN DIT CONTRACT
• Dit contract wordt gesloten voor de duur van één jaar. Op elke 

jaarvervaldag wordt dit contract stilzwijgend verlengd voor opeen-
volgende periodes van één jaar, op voorwaarde dat dit contract 
niet door u of door ons is opgezegd tenminste 3 maanden vóór het 
verstrijken van de lopende periode overeenkomstig artikel 1, 4, A, 
1, c).

• Wanneer in de bijzondere voorwaarden de duur van dit contract 
wordt vastgesteld op minder dan één jaar, is er geen stilzwijgende 
verlenging mogelijk.

3. UW MEDEDELINGSPLICHT MET BETREKKING TOT 
DIT CONTRACT
Bij het tot stand komen van de verzekering dient u ons alle inlichtingen 
te verstrekken waarvan u redelijkerwijs kunt veronderstellen dat ze van 
belang zijn voor onze beoordeling van het risico.

Het is onder andere noodzakelijk dat bij het tot stand komen van de 
verzekering u ons :
• op de hoogte brengt van alle andere verzekeringen die hetzelfde risico 
waarborgen als dit contract;
• informeert over alle eventuele afstanden van verhaal.

In de loop van de verzekering dient u ons zo spoedig mogelijk alle wij-
zigingen en nieuwe omstandigheden mee te delen die een aanzienlijke 
en blijvende invloed hebben op het risico dat het verzekerde voorval 
zich voordoet.

Als u onopzettelijk gegevens zou verzwijgen of verkeerd zou voorstel-
len, stellen wij u, binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de 
dag waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van de 
onjuiste voorstelling van het risico of van een verzwaring ervan tijdens 
de loop van het contract, een aanpassing van de verzekering voor, met 
uitwerking:
• in geval van verzwijgen of van onjuiste voorstelling: op de dag waarop 
wij er kennis van hebben gekregen ;
• in geval van verzwaring van het risico in de loop van het contract: met 
terugwerkende kracht tot op de dag van de verzwaring van het risico.

Als wij evenwel aantonen dat wij een dergelijk risico nooit verzekerd 
zouden hebben, kunnen wij de verzekering opzeggen, binnen dezelfde 
termijn van één maand.Het staat u dan vrij het voorstel tot aanpassing 
van de verzekering te aanvaarden.

Indien het voorstel tot aanpassing van de overeenkomst door u wordt 
geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand 
te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard 
wordt, kunnen wij de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.

Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aanpassing of de 
opzegging van de polis van kracht wordt, zullen wij de overeengekomen 
tussenkomst verlenen indien het u niet kan verweten worden dat u uw 
mededelingsplicht niet bent nagekomen. Kan u dit wel verweten wor-
den, dan mogen wij onze tussenkomst beperken volgens de verhouding 
die bestaat tussen de betaalde premie en de premie die betaald had 
moeten worden indien wij naar behoren waren ingelicht. Als wij echter 
aantonen dat wij het werkelijke risico nooit verzekerd zouden hebben, 
dan mogen wij onze tussenkomst beperken tot het terugbetalen van 
alle betaalde premies.

Als u opzettelijk gegevens over (de verzwaring van) het risico zou ver-
zwijgen of verkeerd zou voorstellen, is de verzekering nietig en komen 
de vervallen premies, die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop wij 
kennis hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk 
onjuist meedelen van die gegevens, ons toe.

Wanneer gedurende de loop van de overeenkomst het risico dat het 
verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd 
is, en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van de 
overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben 
verzekerd, zullen wij een vermindering van de premie toestaan vanaf 
de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben 
gekregen.
Indien wij niet tot een akkoord komen  over de nieuwe premie binnen 
een maand na uw aanvraag tot vermindering, kan u de overeenkomst 
opzeggen.

4. EINDE VAN DIT CONTRACT
A. BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN DE VERZE-
KERINGEN “HOME”,“FAMILY”, “RECHTSBIJSTAND” EN 
“ONGEVAL PRIVÉ-LEVEN”
1. Beëindiging door opzegging

a) Wanneer kunt u dit contract volledig of gedeeltelijk opzeggen?
 U kunt dit contract opzeggen:

• tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkom-
stig artikel 1, 2;

• wanneer, tussen de datum van het sluiten van dit contract 
en die van de inwerking-treding ervan, een termijn van 
meer dan één jaar verloopt, mits de opzegging werd bete-
kend uiterlijk 3 maanden voor de inwerkingtreding van dit 
contract;

• in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden ten 
gevolge van een wijziging van het risico en/of van het tarief 
overeenkomstig artikel 3;

• na het zich voordoen van een schadegeval, maar ten laatste 
één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbeta-
ling van de schadevergoeding;

• wanneer wij dit contract gedeeltelijk opzeggen overeen-
komstig artikel 4;

• in geval van risicovermindering in de loop van dit contract 
overeenkomstig artikel 1, 3.
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b) Wanneer kunnen wij dit contract volledig of gedeeltelijk 
opzeggen?
• tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkom-

stig artikel 1, 2;
• wanneer, tussen de datum van het sluiten van dit contract 

en die van de inwerking-treding ervan, een termijn van 
meer dan één jaar verloopt, mits de opzegging werd bete-
kend uiterlijk 3 maanden voor de inwerkingtreding van dit 
contract;

• na het zich voordoen van een schadegeval, maar ten laatste 
één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbeta-
ling van de schadevergoeding;

 In de verzekering “Home” beperken wij dit tot schadege-
vallen met aangetoonde fraude.

• in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig 
artikel 2, B;

• in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk 
onjuist meedelen van gegevens over het risico bij het sluiten 
van dit contract of in geval van risicoverzwaring in de loop 
van dit contract overeenkomstig artikel 1, 3.

• in geval u weigert om de door ons noodzakelijk geachte 
maatregelen ter voorkoming van schadegevallen te nemen, 
zoals vermeld in het expertiseverslag of het aangetekend 
schrijven dat u werd verstuurd. 

c) Hoe wordt dit contract opgezegd?
 Indien in dit contract geen specifieke opzeggingsmodaliteiten 

vermeld staan, gebeurt de opzegging op de volgende wijze:
• het contract kan worden opgezegd door u of door 

ons, bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaar-
dersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs.

• de opzeggingstermijn gaat in:
- bij een ter post aangetekende brief: op de dag die volgt 

op de afgifte ervan ter post;
- bij deurwaardersexploot: op de dag die volgt op de 

betekening;
- tegen ontvangstbewijs: op de dag die volgt op de 

datum vermeld op het ontvangst-bewijs.
• de opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van de 

termijn die in de ter post aangetekende brief, het deur-
waardersexploot of de opzeggingsbrief staat.

2. Beëindiging door overlijden
 Wanneer u zou overlijden:

• wordt dit contract overgedragen op uw erfgenamen of uw 
rechtverkrijgenden;

• kunnen de erfgenamen of rechtverkrijgenden bij een ter post 
aangetekende brief binnen de 3 maanden en 40 dagen na uw 
overlijden dit contract opzeggen met een opzeggingstermijn 
van 3 maanden;

• kunnen wij dit contract opzeggen bij een ter post aangete-
kende brief, bij deur-waardersexploot of door afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs binnen de 3 maanden 
na kennisname van uw overlijden.

3. Beëindiging door faillissement
 In geval van faillissement blijft dit contract bestaan ten voordele 

van de massa van de schuldeisers, die jegens ons instaan voor 
de betaling van de premies die nog moeten vervallen na de 
faillietverklaring.

 Niettemin hebben de curator van het faillissement en wijzelf het 
recht om dit contract op te zeggen. De curator van het faillissement 
kan dit contract slechts opzeggen binnen de 3 maanden na de 
faillietverklaring. Onze opzegging kan ten vroegste gebeuren 3 
maanden na de faillietverklaring.

4. Beëindiging van rechtswege
 Dit contract eindigt van rechtswege vanaf de datum van:

• de verdwijning van het risico;
• de verhuizing naar het buitenland;

 zonder evenwel afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende 
overlijden, faillissement, gerechtelijk akkoord met boedelafstand of 
overdracht onder levenden van het gebouw en/of inhoud.

5. Premiekrediet
• wanneer wij dit contract volledig opzeggen, om welke reden 

ook, of wanneer het van rechtswege wordt beëindigd, zijn 
wij verplicht u de betaalde premies, die betrekking hebben 
op de verzekerde periode na het van kracht worden van de 
opzegging, terug te betalen binnen 15 dagen vanaf de inwer-
kingtreding van de opzegging.

• bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere vermindering van 
onze prestaties geldt deze verplichting alleen voor het gedeelte 
van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding staat 
tot die vermindering.

• deze bepaling is niet van toepassing in geval van opzettelijk 
verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over 
het risico bij het sluiten van dit contract of in geval van risico-
verzwaring in de loop van dit contract.

B. BEPALINGEN EIGEN AAN DE VERZEKERING “HOME”
Beëindiging van rechtswege door overdracht onder levenden:
• van het gebouw:
 Bij eigendomsoverdracht van het gebouw eindigt dit contract van 

rechtswege 3 maanden na de datum van het verlijden van de 
authentieke akte. Zolang deze termijn niet verstreken is, blijven de 
waarborgen van dit contract verworven aan de overnemer, tenzij 
deze ondertussen reeds verzekerd is door een ander contract.

• van de inhoud:
 Bij eigendomsoverdracht van de inhoud eindigt dit contract van 

rechtswege op de dag dat de verzekerde deze niet meer in zijn bezit 
heeft.

ARTIKEL 2. WAT MET DE PREMIEBETALING?
A. HOE GEBEURT DE PREMIEBETALING?
• De premie is jaarlijks en haalbaar. Zij is vooruit betaalbaar op voor-

legging van de kwijting of bij ontvangst van het vervaldagbericht.
• De premie wordt vermeerderd met de jaarlijkse taks op de ver-

zekeringscontracten en de eventuele bijdragen. Alle belastingen, 
bijdragen of heffingen die ons onder welke benaming ook door 
eender welke autoriteit kunnen worden opgelegd uit hoofde van 
de geïnde premies of verzekerde bedragen vallen integraal te uwen 
laste. Er zal rekening worden gehouden met wat toekomstige 
wettelijke bepalingen zouden voorzien.

B. WAT INDIEN U DEZE VERPLICHTING NIET NALEEFT ?
Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen wij de dekking 
van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen door u bij 
deurwaardersexploot of per aangetekende brief in gebreke te stellen.
De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken 
van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de 
betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
Deze ingebrekestelling doet geen afbreuk aan de dekking die betrek-
king heeft op een verzekerd voorval in de periode voorafgaand aan de 
schorsing of de opzegging.
Er komt een einde aan de schorsing van de dekking wanneer u de 
achterstallige premies betaalt.
Indien wij de overeenkomst niet hebben opgezegd in de ingebrekestel-
ling, dan gebeurt de opzegging door het versturen van een nieuwe 
ingebrekestelling overeenkomstig het eerste en tweede lid.
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht de later 
nog te vervallen premies op te eisen, op voorwaarde dat u in gebreke 
werd gesteld overeenkomstig het eerste lid. Ons recht wordt evenwel 
beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren.

ARTIKEL 3. WAT IN GEVAL VAN WIJZIGING 
VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARDEN 
EN/OF VAN HET TARIEF?
• Wanneer wij het tarief wijzigen en u hiervan op de hoogte stellen:

- per gewone brief minstens 4 maanden voor de jaarlijkse 
hoofdvervaldag, dan kunt u dit contract opzeggen ten laatste 3 
maanden voor de jaarlijkse hoofdvervaldag.

- op het jaarlijks vervaldagbericht of per gewone brief minder 
dan 4 maanden voor de jaarlijkse hoofdvervaldag, dan kunt 
u dit contract opzeggen binnen de 3 maanden vanaf de 
kennisgeving.
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• Wanneer wij de verzekeringsvoorwaarden en het tarief wijzigen en 
u hiervan minstens 90 dagen voor de jaarlijkse hoofdvervaldag op 
de hoogte stellen, dan kunt u dit contract opzeggen binnen de 30 
dagen vanaf de kennisgeving. 

• Wanneer u gebruik maakt van uw opzegmogelijkheid dan wordt 
het contract stopgezet 30 dagen na uw schriftelijk verzoek maar 
ten vroegste op de hoofdvervaldag waarop die wijzigingen hadden 
kunnen in voege treden.

• U beschikt evenwel niet over deze opzegmogelijkheid wanneer de 
wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief voort-
vloeit uit een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid 
wordt vastgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle 
maatschappijen.

ARTIKEL 4. WAT IN GEVAL VAN 
GEDEELTELIJKE OPZEGGING VAN DIT 
CONTRACT?
• Wanneer u door de onderschrijving van dit contract geniet van 

meerdere verzekeringen of van meerdere waarborgen in een 
verzekering, kunnen zowel u als wij, te allen tijde, één of meerdere 
van deze verzekeringen of waarborgen opzeggen.Nochtans geldt 
deze opzegging dan niet voor het gehele contract maar enkel voor 
de betrokken verzekering of waarborg.

• Wanneer wij van deze mogelijkheid gebruik maken, hebt u noch-
tans het recht het gehele contract op te zeggen binnen 30 dagen 
na ontvangst van de kennisgeving van onze opzegging, waardoor 
dit contract eindigt op de eerstvolgende jaarvervaldag.

ARTIKEL 5. HOE WORDT DIT CONTRACT 
GEINDEXEERD?
A. OP DE JAARLIJKSE VERVALDAG
1. Verzekering “Home”
 In de volgende verhouding worden automatisch aangepast:

a) de verzekerde bedragen en de premie: het ABEX-
vervaldagindexcijfer op het ABEX-onderschrijvingsindexcijfer;

b) de vergoedingsgrenzen in de waarborgen “Verhaal van huur-
ders of gebruikers” – “Verhaal van derden” – “Burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid Gebouw en Inboedel” – “Home Assistance” 
: het vervaldagindexcijfer der consumptieprijzen op het index-
cijfer der consumptieprijzen 101,48 (indexcijfer van december 
2015 met basis 2013 = 100);

c) de overige vergoedingsgrenzen: het ABEX-vervaldagindexcijfer 
op het ABEX-indexcijfer 744 (januari 2016); 

d) de vrijstellingen: het vervaldagindexcijfer der consumptieprijzen 
op het indexcijfer der consumptieprijzen 101,48 (indexcijfer van 
december 2015 met basis 2013 = 100).

 De vergoedingsgrenzen in de waarborg “natuurrampen” zijn niet 
geïndexeerd.

2. Verzekering “Family”
 In de volgende verhouding worden automatisch aangepast de 

verzekerde bedragen en de vrijstelling: het vervaldagindexcijfer der 
consumptieprijzen op het indexcijfer der consumptieprijzen 101,48 
(indexcijfer van december 2015 met basis 2013 = 100).

 De premie wordt niet automatisch geïndexeerd maar jaarlijks her-
bekeken. In bepaalde jaren kan de bovenstaande evolutie dan wel 
leiden tot een tariefverhoging.

3. Verzekeringen “Rechtsbijstand” en “Ongeval Privé-Leven”
 De verzekerde bedragen, de premies, de tussenkomstdrempel en de 

vrijstelling worden niet geïndexeerd.

B. BIJ EEN SCHADEGEVAL
1. Verzekering “Home”
 Voor de berekening op de dag van het schadegeval van:

a) de verzekerde bedragen en de vergoedingsgrenzen waarvan 
sprake in de punten A, 1, a) en c) hierboven, vervangt het 
meest recente ABEX-indexcijfer dat vóór het schadegeval werd 
vastgesteld, het laatste ABEX-vervaldagindexcijfer, voor zover 
dit hoger is;

b) de vergoedingsgrenzen waarvan sprake in punt A, 1, b) 
hierboven, vervangt het meest recente indexcijfer der con-
sumptieprijzen dat vóór het schadegeval werd vastgesteld, het 
laatste vervaldagindexcijfer der consumptieprijzen, voor zover 
dit hoger is;

c) de vrijstellingen waarvan sprake in punt A, 1, d) hierboven 
wordt het indexcijfer der consumptieprijzen toegepast van de 
maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval 
zich heeft voorgedaan.

2. Verzekering “Family”
 Voor de berekening op de dag van het schadegeval van de ver-

zekerde bedragen en de vrijstelling waarvan sprake in punt A, 2 
hierboven wordt het indexcijfer der consumptieprijzen toegepast 
van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval 
zich heeft voorgedaan.

ARTIKEL 6. WAT MOET DE VERZEKERDE 
DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL?
1. VERZEKERING “HOME”
a) De schade beperken
 De verzekerde dient alle redelijke maatregelen te treffen om:

• de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;
• de herhaling van het schadegeval te verhinderen.

 De hieruit voortvloeiende reddingskosten worden door ons ten 
laste genomen overeenkomstig de bepalingen van artikelen 18, A, 
3 en 24, 1.

b) Het schadegeval aangeven
• De verzekerde dient ons het schadegeval zo snel mogelijk aan 

te geven en in ieder geval binnen de 8 dagen, nadat het zich 
heeft voorgedaan.Wij kunnen ons evenwel niet beroepen op de 
niet-naleving van deze termijn indien blijkt dat deze aangifte zo 
spoedig als redelijkerwijze mogelijk is geschied.

• De schadeaangifte dient, in de mate van het mogelijke, de 
datum, de plaats, de oorzaken en de omstandigheden te ver-
melden alsook de volledige identiteit van eventuele getuigen of 
benadeelde derden en alle andere verzekeringscontracten die 
dezelfde risico’s waarborgen.

• In geval van “Diefstal of poging tot diefstal” of “Daden van 
vandalisme of van kwaad-willigheid” dient de verzekerde:
- klacht neer te leggen binnen 24 uur bij de politie en haar 

een inventaris van de gestolen goederen over te maken met 
een beschrijving ervan en de waarde;

- ons het schadegeval aan te geven binnen 48 uur met 
mededeling van het nummer van het procesverbaal opge-
steld door de politie;

- bij diefstal van waarden, titels aan toonder, cheques, bank-
of kredietkaarten, alle bewarende maatregelen te treffen 
door onmiddellijk verzet aan te tekenen (voor meer infor-
matie kunt u steeds ons nummer 02/286.70.00 bellen).

 Deze termijnen mogen overschreden worden indien de verze-
kerde kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid verkeerde om 
ze na te leven.

• In geval van “Arbeidsconflicten en aanslagen” dient de ver-ze-
kerde bij schadegeval zo vlug mogelijk bij de bevoegde over-
heid de nodige stappen te ondernemen om schadevergoeding 
te bekomen.

 De door ons verschuldigde schadevergoeding zal slechts 
uitgekeerd worden indien de verzekerde bewijst dat hij deze 
verplichting is nagekomen.

 Tevens verbindt hij zich ertoe de door de overheid uitgekeerde 
vergoeding aan ons door te storten in de mate dat zij samenvalt 
met de vergoeding door ons toegekend.

c) Actief meewerken aan een vlotte schaderegeling
• De verzekerde dient ons onverwijld alle nuttige inlichtingen 

te verstrekken en alle hem gestelde vragen te beantwoorden 
teneinde ons toe te laten de omstandigheden en de omvang 
van de schade te kunnen vaststellen.

• Tevens dient hij het bewijs te leveren dat op de beschadigde 
goederen geen hypothecaire of bevoorrechte schuldvordering 
rust aan de hand van een door het plaatselijk hypotheekkan-
toor afgeleverd attest. Zo niet, moet hij ons een door de inge-
schreven schuldeisers verleende machtiging om de vergoeding 
te ontvangen, bezorgen.
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• De verzekerde dient ons binnen de 45 dagen na de aangifte van 
het schadegeval alle nodige documenten over te maken om de 
schade te kunnen begroten, te weten:
- een nauwkeurige inventaris van de beschadigde goederen;
- een zo gedetailleerd mogelijke raming van de geleden 

schade;
- alle mogelijke bewijsstukken, zoals aankoopfacturen en 

schadebestekken.
• De verzekerde mag op eigen initiatief geen veranderingen 

aanbrengen aan de beschadigde goederen zodat de vaststelling 
van de oorzaken van het schadegeval en de raming van de 
schade daardoor onmogelijk of bemoeilijkt wordt.

 Wanneer bepaalde wijzigingen, zoals dringende herstellingen 
zich echt opdringen, dient hij steeds ons voorafgaandelijk 
akkoord te vragen.

 Daarenboven mag hij geen afstand doen van de verzekerde 
goederen en dient hij de beschadigde goederen steeds tot onze 
beschikking te houden.

d) Wanneer de aansprakelijkheid van de verzekerde in het 
gedrang is, dient hij:
• zich te onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, 

vaststelling van schade, dading, betaling of belofte tot betaling. 
Zonder onze schriftelijke toestemming zijn deze feiten ons niet 
tegenstelbaar.

 De loutere erkenning van feiten of het verstrekken van 
eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kun-
nen geenszins beschouwd worden als een erkenning van 
aan-sprakelijkheid;

• ons alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten over te 
maken binnen de 48 uur na hun kennisgeving, betekening of 
afgifte;

• indien nodig, persoonlijk op de rechtszittingen te verschijnen, 
zich te onderwerpen aan alle door de rechtbank bevolen 
onderzoeksmaatregelen en alle door ons gevraagde rechtsple-
gingshandelingen te stellen.

Wat gebeurt er indien de verzekerde deze verplichtingen niet 
naleeft?
1. In geval de verzekerde één van voormelde verplichtingen onder de 

punten a) tot c) niet naleeft:
- zonder bedrieglijk opzet, kunnen wij de vergoeding vermin-

deren of terugvorderen tot beloop van het door ons geleden 
nadeel;

- met bedrieglijk opzet, kunnen wij zelfs iedere tegemoetko-
ming weigeren of de vergoeding die reeds betaald werd, 
terugvorderen.

2. In geval de verzekerde één van voormelde verplichtingen onder 
punt d) niet naleeft, kunnen wij schadevergoeding vragen.

2. VERZEKERING “FAMILY”
a) De schade beperken
 De verzekerde dient alle redelijke maatregelen te treffen om:

• de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;
• de herhaling van het schadegeval te verhinderen.

 De hieruit voortvloeiende reddingskosten worden door ons ten 
laste genomen overeen-komstig de bepalingen van artikel 28, A, 2.

b) Het schadegeval aangeven
• De verzekerde dient ons het schadegeval zo snel mogelijk aan 

te geven en in ieder geval binnen de 8 dagen nadat het zich 
heeft voorgedaan of na ontvangst door de verzekerde van een 
klacht van een benadeelde derde. Wij kunnen ons evenwel niet 
beroepen op de niet-naleving van deze termijn indien blijkt 
dat deze aangifte zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is 
geschied.

• De schadeaangifte dient, in de mate van het mogelijke, de 
datum, de plaats, de oorzaken, de omstandigheden en de 
vermoedelijke gevolgen van het schadegeval te vermelden 
alsook de volledige identiteit van diegene die het schadegeval 
veroorzaakt heeft, de eventuele getuigen, de benadeelde 
derden, de verbaliserende overheden en alle andere verzeke-
ringscontracten die dezelfde risico’s waarborgen.

• De verzekerde dient ons onverwijld alle nuttige inlichtingen 
te verstrekken en alle hem gestelde vragen te beantwoorden 
teneinde ons toe te laten de omstandigheden en de omvang 
van de schade te kunnen vaststellen.

c) Wanneer de aansprakelijkheid van de verzekerde in het 
gedrang is, dient hij:
• zich te onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, 

vaststelling van schade, dading, betaling of belofte tot betaling. 
Zonder onze schriftelijke toestemming zijn deze feiten ons niet 
tegenstelbaar.

 De loutere erkenning van feiten of het verstrekken van 
eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kun-
nen geenszins beschouwd worden als een erkenning van 
aansprakelijkheid;

• ons alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten over te 
maken binnen de 48 uur na hun kennisgeving, betekening of 
afgifte;

• indien nodig, persoonlijk op de rechtszittingen te verschijnen, 
zich te onderwerpen aan alle door de rechtbank bevolen 
onderzoeksmaatregelen en alle door ons gevraagde rechtsple-
gingshandelingen te stellen.

Wat gebeurt er indien de verzekerde deze verplichtingen niet 
naleeft?
1. In geval de verzekerde één van voormelde verplichtingen onder de 

punten a) en b) niet naleeft:
- zonder bedrieglijk opzet, kunnen wij de vergoeding vermin-

deren of terugvorderen tot beloop van het door ons geleden 
nadeel;

- met bedrieglijk opzet, kunnen wij zelfs iedere tegemoetko-
ming weigeren of de vergoeding die reeds betaald werd, 
terugvorderen.

2. In geval de verzekerde één van voormelde verplichtingen onder 
punt c) niet naleeft, kunnen wij schadevergoeding vragen.

3. VERZEKERING “RECHTSBIJSTAND”
a) Het schadegeval aangeven

• De verzekerde dient ons het schadegeval zo snel mogelijk aan 
te geven en in ieder geval binnen de 12 maanden nadat hij er 
kennis van kreeg. Wij verbinden ons ertoe de aangifte onmid-
dellijk aan de Rechtsbijstandverlener over te maken.

• De aangifte dient de datum, de plaats, de oorzaken, de 
omstandigheden en de gevolgen van het schadegeval te 
vermelden.

b) Actief meewerken aan een vlotte schaderegeling
• De verzekerde dient onverwijld alle documenten in verband 

met het schadegeval aan de Rechtsbijstandverlener over te 
maken, inzonderheid alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
akten, briefwisseling of contracten, alsook alle bewijsstukken 
in verband met zijn eis.

• De verzekerde dient aan de Rechtsbijstandverlener zonder 
verwijl alle nuttige in-lichtingen te verstrekken en alle vragen te 
beantwoorden die hem worden gesteld.

• De verzekerde dient de Rechtsbijstandverlener alle medewer-
king te verlenen om het beheer van zijn schadedossier te verge-
makkelijken, de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of 
te beperken en noch maatregelen noch schikkingen te treffen, 
zonder met de Rechtsbijstandverlener vooraf te overleggen.

Wat gebeurt er indien de verzekerde deze verplichtingen niet 
naleeft?
1. In geval de verzekerde één van voormelde verplichtingen niet 

naleeft, draagt hij zelf de gevolgen hiervan en de hieruit voortvloei-
ende bijkomende kosten en erelonen.

2. In geval van valse aangifte, bedrieglijke verzwijging of wanneer de 
verzekerde vrijwillig de bij schadegeval opgelegde verplichtingen 
niet nakomt, is hij vervallen van alle recht op waarborg en gehou-
den tot terugbetaling van de gemaakte kosten.

4. VERZEKERING “ONGEVAL PRIVÉ-LEVEN”
a) Het schadegeval aangeven 

• De verzekerde, of de begunstigde bij overlijden, dient ons het 
schadegeval zo snel mogelijk aan te geven en in ieder geval 
binnen de 8 dagen nadat het zich heeft voorgedaan. Wij kun-
nen ons evenwel niet beroepen op de niet-naleving van deze 
termijn indien blijkt dat deze aangifte is gebeurd zo spoedig als 
redelijkerwijze mogelijk is geschied.
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• De schadeaangifte dient:
- de datum, de plaats, de oorzaken, de omstandigheden en 

de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval te vermel-
den, en alle andere verzekeringscontracten die dezelfde 
risico’s waarborgen;

- vergezeld te zijn van een medisch attest dat de lichamelijke 
letsels en, in voorkomend geval, de periodes en het percen-
tage van ongeschiktheid vermeldt.

• De verzekerde of de begunstigde bij overlijden moet ons 
onverwijld alle nuttige inlichtingen en documenten verstrekken, 
antwoorden op alle vragen die hem worden gesteld en het 
nodige doen om ons in staat te stellen de omstandigheden na 
te trekken, de omvang van de lichamelijke letsels te bepalen en 
verhaal uit te oefenen op een eventueel aansprakelijke derde. 
Hij mag bijvoorbeeld niet weigeren om onze afgevaardigden te 
ontvangen en moet hen alle gewenste inlichtingen verstrekken.

b) De schade beperken
• De verzekerde dient alle redelijke maatregelen treffen om de 

gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken. 
Zo dient hij onmiddellijk een geneesheer te raadplegen en 
zich, tot zijn genezing, te onderwerpen aan de voorgeschreven 
medische en paramedische behandelingen. Hij heeft de vrije 
keuze van geneesheer.

• Wij staan niet in voor de verergering van de gevolgen van een 
schadegeval wanneer deze voortvloeit uit een laattijdige medi-
sche tussenkomst, te wijten aan de verzekerde of de begunstig-
de bij overlijden, of uit een weigering door de verzekerde om de 
voorgeschreven behandeling te ondergaan.

• Bovendien verbindt hij zich ertoe in België en in het buitenland 
alle nodige stappen te ondernemen om terugbetaling te 
verkrijgen van de medische kosten bij de sociale zekerheids- of 
vergelijkbare instellingen, zoals de ziekte-invaliditeitsverzeke-
ring en de arbeidsongevallenverzekering.

c) Zich onderwerpen aan iedere medische controle
• De verzekerde dient onmiddellijk gevolg te geven aan iedere 

oproep voor een medisch onderzoek door onze adviserend 
geneesheer. Bovendien dient hij aan zijn behandelend genees-
heer toestemming te geven om op de vragen van onze advise-
rend geneesheer te antwoorden.

• Wanneer onze adviserend geneesheer, bij overlijden van de 
verzekerde, meent dat een postmortaal onderzoek nodig is om 
de precieze doodsoorzaak vast te stellen, dient de begunstigde 
alles in het werk te stellen om dit onderzoek zo snel mogelijk te 
laten uitvoeren. Verzet hij zich hiertegen, dan verliest hij ieder 
recht op vergoeding. De kosten van dit postmortaal onderzoek 
zijn te onzen laste. 

Wat gebeurt er indien de verzekerde deze verplichtingen niet 
naleeft?
In geval de verzekerde één van voormelde verplichtingen niet naleeft:
- zonder bedrieglijk opzet, kunnen wij de vergoeding verminderen of 

terugvorderen tot beloop van het door ons geleden nadeel;
- met bedrieglijk opzet, kunnen wij zelfs iedere tegemoetkoming 

weigeren of de vergoeding die reeds betaald werd, terugvorderen.

ARTIKEL 7. HOE GEBEURT DE REGELING 
VAN EEN SCHADEGEVAL?
1. VERZEKERING “HOME”
A) RAMINGSMETHODE VAN DE SCHADE

• De schade aan de verzekerde goederen, de eventueel toe te 
passen slijtagepercentages en de waarde van de verzekerde 
goederen vóór het schadegeval, worden vastgesteld, ofwel 
bij onderling akkoord tussen de verzekerde en ons, ofwel bij 
expertise bij gebrek aan akkoord.

• In geval van expertise heeft de verzekerde de mogelijkheid een 
eigen expert aan te stellen om in overleg met onze expert het 
schadebedrag te bepalen.

• Indien deze twee experts het niet eens raken, kunnen zij een 
derde expert aanduiden. De definitieve beslissing over het 
bedrag van de schadevergoeding wordt dan door de experten 
genomen met meerderheid van de stemmen.

• Indien de twee experts het echter niets eens raken over de 
aanstelling van een derde expert, kan, op initiatief van de meest 
gerede partij, voor de bevoegde rechtbank een gerechtelijke 
procedure ingesteld worden.

• De honoraria en kosten van de expert aangesteld door de 
verzekerde en desgevallend van de derde expert worden door 
ons voorgeschoten en komen uiteindelijk ten laste van de in het 
ongelijk gestelde partij.

• De beëindiging van de expertise of de vaststelling van het 
bedrag van de schade moet plaatsvinden binnen 90 dagen die 
volgen op:
a) ofwel de datum van de aangifte van het schadegeval;
b) ofwel de datum waarop de verzekerde ons op de hoogte 

heeft gebracht van de aanstelling van zijn expert.
• De experts zijn van alle gerechtelijke formaliteiten ontslagen en 

hun beslissing is soeverein en onherroepelijk.
• Derden die eventueel begunstigden zijn van de vergoeding 

mogen niet tussenkomen in de vaststelling van de schade.
• De schatting van de schade aan de verzekerde goederen 

gebeurt op de dag van het schadegeval volgens dezelfde 
criteria als deze voorzien in artikel 12 voor de vaststelling van 
de te verzekeren bedragen.

B) BEREKENING VAN DE VERGOEDING
Bij schadegeval wordt de vergoeding berekend volgens de in artikel 
12 voorziene criteria, maar rekening houdend met de volgende regels:

1. De berekening van de verzekerde bedragen en de vergoe-
dingsgrenzen geschiedt overeenkomstig artikel 5, B, 1.

2. Eventuele aftrek van slijtage
a) in geval van verzekering in nieuwwaarde wordt de slijtage van 

een beschadigd goed of van het beschadigde gedeelte van een 
goed slechts afgetrokken tot beloop van het deel dat 30 % 
van de nieuwwaarde overschrijdt voor de schadegevallen die 
betrekking hebben op alle waarborgen, met uitzondering van 
de schadegevallen met betrekking tot:
• de waarborg “Glasbreuk”, waarop geen slijtage wordt 

toegepast;
• de waarborg “Natuurrampen”, waarop de slijtage van een 

beschadigd goed of van het beschadigde gedeelte van een 
goed volledig wordt afgetrokken wanneer de slijtage 30 % 
van de nieuwwaarde overschrijdt.

b) de waarde van elektrische of elektronische toestellen die tot de 
inboedel behoren wordt eveneens bepaald in nieuwwaarde, 
maar hierop wordt geen slijtage toegepast.

 In geval van herstelling is dit tevens ook de limiet voor onze 
vergoeding.

3. Aftrek van de vrijstelling
a) een algemene vrijstelling van 245,55 EUR wordt afgetrokken;
b) de voornoemde vrijstelling:

• geldt per schadegeval enkel in materiële schade en wordt 
slechts één keer toegepast voor het geheel van de schade 
veroorzaakt aan de verzekerde goederen ter gelegenheid 
van eenzelfde schadeverwekkend feit;

• wordt toegepast per ondoorzichtig geworden ruit in het 
kader van de waarborg “Glasbreuk”;

• wordt afgetrokken van de vergoeding vooraleer de evenre-
digheidsregel, waarvan sprake in punt 4, b) en c) hieronder, 
toegepast wordt;

• is geïndexeerd overeenkomstig artikel 5, A, 1, d) en B, 1, c);
• is steeds te uwen laste.

4. Onderverzekering
 Wanneer bij een schadegeval blijkt dat u onderverzekerd bent, 

kunnen wij achtereenvolgens de overdraagbaarheidsregel en indien 
nodig, de evenredigheidsregel toepassen.

a) de overdraagbaarheidsregel
 Indien op de dag van het schadegeval blijkt dat sommige 

verzekerde bedragen hoger zijn dan deze die verzekerd hadden 
moeten zijn overeenkomstig de in artikel 12 voorziene criteria, 
zal het overschot worden overgedragen op de ontoereikend 
verzekerde bedragen, ongeacht of de goederen al dan niet 
beschadigd werden en dit evenredig met de ontoereikendheid 
van die bedragen en met de toegepaste premievoeten.
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 Deze overdraagbaarheid wordt slechts toegestaan voor goe-
deren die tot hetzelfde geheel behoren en op dezelfde plaats 
gelegen zijn.Met betrekking tot de facultatieve waarborg 
“Diefstal” zal het eventueel verzekerde overschot voor het 
gebouw een ontoereikend verzekerd bedrag voor de inhoud 
niet kunnen compenseren.

b) de evenredigheidsregel van de bedragen
 Indien op de dag van het schadegeval, ondanks de eventuele 

toepassing van voornoemde overdraagbaarheidsregel, de ver-
zekerde bedragen toch nog lager zijn dan deze die verzekerd 
hadden moeten zijn overeenkomstig de in artikel 12 voorziene 
criteria, zijn wij slechts gehouden tot het betalen van een scha-
devergoeding tot beloop van de verhouding die bestaat tussen 
de werkelijk verzekerde bedragen en de bedragen die verzekerd 
hadden moeten zijn.

 De evenredigheidsregel wordt nochtans niet toegepast:
• wanneer één van de door ons voorgestelde evaluatieroos-

ters door u aanvaard en correct ingevuld werd;
• wanneer wij niet kunnen bewijzen dat wij u een evaluatie-

rooster hebben voorgesteld;
• wanneer de verzekerde bedragen gebouw en/of inhoud 

werden vastgesteld bij expertise voor zover de gegevens, 
op basis waarvan onze expert de schatting heeft verricht, 
ongewijzigd zijn gebleven;

• wanneer de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen 
niet meer bedraagt dan 10 % van de bedragen die verze-
kerd hadden moeten zijn overeenkomstig de in artikel 12 
voorziene criteria;

• op de aansprakelijkheidsverzekering als gedeeltelijke huur-
der of gebruiker, indien het verzekerde bedrag, op de dag 
van het schadegeval, ten minste overeenstemt met:
- hetzij de werkelijke waarde van het gehuurde of 

gebruikte gedeelte van het gebouw;
- hetzij 20 maal de jaarlijkse huurprijs of huurwaarde 

verhoogd met de lasten, in geval van respectievelijk de 
gedeeltelijke huurder of gebruiker.

 De lasten omvatten de supplementen die verschuldigd zijn 
door de huurder of gebruiker en de vergoedingen voor 
diensten die de verhuurder hem ter beschikking stelt, met 
uitsluiting van de verbruikskosten voor verwarming, water, 
gas of elektriciteit. Indien deze forfaitair in de huurprijs of 
huurwaarde begrepen zijn, worden ze ervan afgetrokken.

• op de waarborgen “Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
Gebouw en Inboedel” en “Verhaal van derden”;

• op de waarborg “Diefstal, vandalisme en kwaadwilligheid”
• op de kosten voorzien in artikel 16, A, 2;.
•  op de bijkomende kosten voorzien in artikel 17, A, 2;
• op de aanvullende vergoedingen en de waarborguitbrei-

dingen voorzien in de artikelen 24 en 25;
• op de waarborguitbreidingen voorzien in artikel 13, B, 1 en 

2;
• op de waarborg “schade aan onroerende goederen” 

voorzien in artikel 14, A, 1.

c) de evenredigheidsregel van de premies
 In geval van niet-naleving van uw mededelingsplicht in verband 

met het risico bij het sluiten van of in de loop van dit contract 
worden de sancties voorzien in artikel 1, 3 toegepast, in 
voorkomend geval samen met de evenredigheidsregel van de 
bedragen waarvan sprake in punt b) hierboven.

5.  Herwaardering van de vergoeding door stijging van de 
bouwkosten

 In geval van verzekering in nieuwwaarde, wordt de vergoeding van 
het beschadigde gebouw geïndexeerd indien de hiervoor toege-
kende vergoeding wordt aangewend voor de heropbouw van het 
gebouw. De oorspronkelijk vastgestelde schadevergoeding wordt 
dan verhoogd volgens de evolutie van de ABEX-index toepasselijk 
op de dag van het schadegeval in verhouding tot dit van toepassing 
op de dag van betaling.

 Deze verhoging mag echter de werkelijke herstelkostprijs niet over-
schrijden en is beperkt tot 120% van de oorspronkelijk vastgestelde 
schadevergoeding.

6.  Taksen en rechten
 De vergoeding omvat alle taksen en rechten (zoals B.T.W. en regis-

tratierechten) voor zover de verzekerde ze heeft betaald en niet kan 
terugvorderen.

C) BETALING VAN DE VERGOEDING
1. Binnen welke termijnen en volgens welke modaliteiten 

wordt de vergoeding betaald?
a) Het bedrag dat dient voor de dekking van de kosten van 

huisvestiging en van andere eerste hulp betalen wij binnen 
15 dagen die volgen op de datum van de mededeling van het 
bewijs dat deze kosten werden gemaakt.

 Het gedeelte van de vergoeding dat zonder betwisting bij 
onderling akkoord met de verzekerde is vastgesteld, wordt 
betaald binnen de 30 dagen die volgen op dit akkoord.

 In geval van betwisting moet de vergoeding die wij de verze-
kerde verschuldigd zijn, betaald worden binnen 30 dagen die 
volgen op de datum van de sluiting van de expertise of, bij 
ontstentenis, van de vaststelling van het schadebedrag, volgens 
onderstaande modaliteiten.

b) Wij betalen :
•  voor het gebouw, wanneer het verzekerd is in nieuwwaarde:

-  binnen voornoemde termijn, 100 % van de vergoeding 
(B.T.W. niet inbegrepen), vastgesteld overeenkomstig 
punt B hierboven en dit ongeacht of de verzekerde al 
dan niet overgaat tot herstelling of wederopbouw van 
het beschadigde gebouw of op een andere plaats een 
gebouw koopt of bouwt;

- de niet-terugvorderbare B.T.W. op voorlegging van de 
verrechtvaardigingsstukken;

-  de registratierechten, bij het verlijden van de authen-
tieke koopakte, in geval van vervanging van het 
beschadigde gebouw door de aankoop van een ander 
gebouw.

•  voor het gebouw, wanneer het verzekerd is in werkelijke 
waarde :
-  binnen voornoemde termijn, 100 % van de vergoeding 

(B.T.W. niet inbegrepen) vastgesteld overeenkomstig 
punt B hierboven;

- de niet-terugvorderbare B.T.W. op voorlegging van de 
verrechtvaardigingsstukken.

•  voor de inhoud :
 binnen voornoemde termijn, 100 % van de vergoeding 

(niet-terugvorderbare B.T.W. inbegrepen) vastgesteld over-
eenkomstig punt B hierboven en dit ongeacht of de verze-
kerde al dan niet overgaat tot zijn wedersamenstelling.

c)  Wij kunnen evenwel van voornoemde termijn afwijken:
•  indien de verzekerde op de datum van de sluiting van de 

expertise niet alle door dit contract opgelegde verplichtin-
gen heeft nageleefd. In dat geval begint de termijn pas te 
lopen vanaf de dag die volgt op de datum waarop de ver-
zekerde al zijn contractuele verplichtingen is nagekomen;

•  indien er vermoedens bestaan dat het schadegeval opzette-
lijk veroorzaakt werd door de verzekerde of de begunstigde 
van de vergoeding of in geval van diefstal, zullen wij vooraf-
gaandelijk een kopie van het strafdossier opvragen binnen 
30 dagen na de sluiting van de expertise. Indien de verze-
kerde of de begunstigde niet strafrechtelijk wordt vervolgd, 
zal de betaling geschieden binnen 30 dagen nadat wij van 
de conclusies van het strafdossier kennis hebben genomen;

•  in geval van betwisting over de vaststelling van de vergoe-
ding of de verzekerde aansprakelijkheden moet de betaling 
van de vergoeding geschieden binnen 30 dagen die volgen 
op de sluiting van de genoemde betwistingen;

•  indien het schadegeval veroorzaakt is door een natuurramp 
zoals gedefinieerd door artikel 23. In dit geval kan de 
Minister bevoegd voor Economische Zaken de termijnen 
verlengen;

•  indien wij de verzekerde schriftelijk de redenen, buiten 
onze wil en die van onze gemachtigden, duidelijk maken, 
die de sluiting van de expertise of de raming van de schade 
beletten.
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d) De vergoeding die aan derden verschuldigd is in hoofde van 
een aansprakelijkheidsverzekering wordt door ons betaald 
volgens de regels van het gemeen recht.

e ) Indien wij de termijnen niet eerbiedigen, zoals bepaald in punt 
b) hierboven, brengt het gedeelte van de vergoeding dat niet 
betaald wordt binnen de termijnen van rechtswege een intrest 
op die gelijk is aan tweemaal de wettelijke intrestvoet te reke-
nen vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de termijn tot 
op de dag van de daadwerkelijke betaling, tenzij de verzekeraar 
bewijst dat de vertraging niet te wijten is aan hemzelf of aan 
een van zijn gemachtigden.

2. Aan wie betalen wij de vergoeding?
a) Wat de verzekerde goederen betreft, wordt de vergoeding aan 

de verzekerde betaald. Als de goederen aan een derde toebe-
horen, moet hij deze vergoeding op zijn verantwoordelijkheid 
aan de derde overmaken en zonder mogelijk verhaal van de 
derde tegen ons. 

 Op ons verzoek zal de verzekerde ons vooraf de machtiging 
bezorgen van deze derde om de vergoeding te ontvangen of 
het bewijs van betaling aan deze derde.

b) Wanneer de vergoeding aan een derde verschuldigd is in 
hoofde van een aansprakelijkheidsverzekering, betalen wij 
de vergoeding rechtstreeks uit aan de benadeelde derde. 
Deze beschikt over een rechtstreekse vordering tegen ons. 
De eventuele schuldeisers van de verzekerde kunnen op deze 
vergoeding geen rechten laten gelden. 

 Dit geldt evenzeer wanneer wij de aansprakelijkheid van de 
verzekerde als huurder of gebruiker waarborgen en de eigenaar 
dient vergoed te worden.

3. Op wie kunnen wij de uitgekeerde vergoeding verhalen ?
a) Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding verhalen op de perso-

nen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval. Aldus treden 
wij in de rechten en vorderingen van de verzekerde tegen deze 
aansprakelijke derden.

b) Wij doen evenwel afstand van verhaal op :
- de bij u inwonende personen;
- uw gasten en huispersoneel;
- uw lasthebbers en vennoten in de uitoefening van hun 

functies;
- uw echtgeno(o)t(e) en uw bloed- en aanverwanten in 

rechte lijn;
-  de regies en de leveranciers die via leidingen of kabel, 

elektriciteit, water, gas, stoom, klank, beeld of informatie 
verdelen en ten opzichte van wie en in de mate waarin u 
afstand van verhaal heeft moeten doen;

-  uw verhuurder wanneer afstand van verhaal voorzien is in 
het huurcontract;

-  de medeëigenaars die samen door dit contract verzekerd 
zijn;

-  de naakte eigenaars en de vruchtgebruikers die samen door 
dit contract verzekerd zijn;

-  uzelf voor de schade aan de goederen die aan u werden 
toevertrouwd of die u verzekert voor rekening van derden, 
uitgezonderd indien het gaat om een gebouw waarvan u 
huurder of gebruiker bent.

Voor zover:
-  er geen kwaad opzet in het spel is, en
-  de aansprakelijke zelf niet gedekt is door een aanspra-

kelijkheidsverzekering, en
-  de aansprakelijke zelf geen verhaal kan uitoefenen op 

gelijk welke andere aansprakelijke persoon.

2. VERZEKERING “FAMILY”
A) VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE VERZEKERDE
Van zodra de waarborgen voorzien in deze verzekering verworven zijn 
en voor zover deze worden ingeroepen, zijn wij verplicht op te treden 
ten gunste van de verzekerde binnen de grenzen van de verleende 
waarborgen. 
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen, en in zover onze 
belangen en die van de verzekerde samenvallen, hebben wij het recht 
om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde 
derde te betwisten.Wij kunnen deze laatste vergoeden indien daartoe 
grond bestaat.

Onze tussenkomsten houden geen enkele erkenning in van aanspra-
kelijkheid vanwege de verzekerde en zij mogen hem ook geen nadeel 
berokkenen.
Wanneer wij oordelen over te moeten gaan tot de uitkering van een 
vergoeding aan de benadeelde derde, geschiedt dit steeds onder aftrek 
van een vrijstelling van 245,55 EUR per schadegeval in materiële schade, 
geïndexeerd overeenkomstig artikel 5, A, 2 en B, 2. Deze vrijstelling 
blijft steeds te uwen laste.

B) SUBROGATIE EN RECHT VAN VERHAAL
Door de betaling van de vergoeding treden wij, tot beloop van het 
bedrag van die vergoeding, in de rechten en rechtsvorderingen van de 
verzekerde of de rechthebbende tegen de voor de schade aansprakelij-
ke derden. Bijgevolg mag de verzekerde of de rechthebbende in de loop 
van het contract geen afstand van verhaal doen ten gunste van om het 
even welke persoon of instelling, zonder ons voorafgaandelijk akkoord. 
Indien wij, door toedoen van de verzekerde of de rechthebbende, 
ons subrogatierecht niet kunnen uitoefenen, kunnen wij van hem de 
terugbetaling vorderen van de betaalde vergoeding in verhouding tot 
het door ons geleden nadeel. Wij verbinden ons ertoe geen verhaal 
uit te oefenen op uw echtgeno(o)t(e), uw bloed- en aanverwanten in 
rechte lijn, de bij u inwonende personen, uw gasten en uw huisperso-
neel, behalve in geval van kwaad opzet of indien hun aansprakelijkheid 
daadwerkelijk door een verzekering is gewaarborgd.
De benadeelde derde heeft een eigen recht tegen ons. De door ons 
verschuldigde vergoeding komt toe aan de benadeelde derde of aan 
zijn rechtverkrijgenden, met uitsluiting van de overige schuldeisers van 
de verzekerde.
Wij kunnen slechts aan de benadeelde derde de excepties, de nietig-
heid en het verval van recht voortvloeiend uit de Wet betreffende de 
verzekeringen of dit contract tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak 
vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.
Wanneer wij gehouden zijn de benadeelde te vergoeden, hoewel wij 
volgens de Wet op betreffende de verzekeringen of dit contract onze 
prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen, hebben wij, onver-
minderd alle andere rechten en vorderingen waarover wij beschikken, 
een recht van verhaal tegen u en, indien daartoe grond bestaat, tegen 
de andere verzekerden.
In dat geval zijn wij op straffe van verval van ons verhaalsrecht verplicht 
om u, of, in voorkomend geval, de andere verzekerden in kennis te 
stellen van ons voornemen om verhaal in te stellen zodra wij op de 
hoogte zijn van de feiten die dit besluit gronden. 
Ons recht van verhaal heeft betrekking op onze netto-uitgaven, zijnde: 
de door ons uitbetaalde schadevergoedingen in hoofdsom, alsmede 
de gerechtskosten en de interesten, het geheel verminderd met de 
bedragen die we hebben kunnen recupereren. 
Bij een opzettelijk veroorzaakt schadegeval door een minderjarige 
verzekerde kunnen wij een recht van verhaal uitoefenen tegen de 
verzekerde die minstens 16 jaar was en toch nog minderjarig was op 
het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot 
de schade. Het maximum bedrag van dit verhaal wordt dan als volgt 
bepaald (de bedragen hieronder zijn niet geïndexeerd) :
-  indien onze netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 EUR kunnen 

wij ons verhaal integraal uitoefenen;
-  indien onze netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 EUR, wordt dit 

laatste bedrag verhoogd met de helft van het gedeelte dat het 
bedrag van 11.000 EUR overschrijdt. Ons verhaal kan maximum 
31.000 EUR bedragen.

3. VERZEKERING “RECHTSBIJSTAND”
A) BEHEER VAN HET DOSSIER
De Rechtsbijstandverlener onderzoekt samen met de verzekerde de 
aan te wenden middelen om tot een oplossing te komen. Hij licht de 
verzekerde in over de omvang van zijn rechten en de wijze waarop hij 
die kan laten gelden, hij streeft een minnelijke regeling na en zal, indien 
nodig, een gerechtelijke procedure inspannen.

B) VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT OF EXPERT
Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of admi-
nistratieve procedure, kiest de verzekerde vrij een advocaat. Wordt 
gelijkgesteld met een advocaat iedere andere persoon die de vereiste 
kwalificaties heeft om de belangen van de verzekerde te verdedigen, 
krachtens de op de procedure toepasselijke wet.
De verzekerde heeft recht op één enkele advocaat en/of expert. De 
verzekerde verbindt zich ertoe de naam van de gekozen advocaat of 
expert aan ons bekend te maken.
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Wij zullen de kosten en erelonen van een nieuwe advocaat of een nieu-
we expert betalen, indien de verzekerde buiten zijn wil om, ingevolge 
objectieve omstandigheden zoals het overlijden van de advocaat of 
expert, de benoeming tot magistraat,..., genoodzaakt is van advocaat 
of expert te veranderen.
De verzekerde verbindt zich ertoe op ons verzoek de erelonen en kosten 
die wij overdreven achten, te betwisten, desgevallend voor de bevoegde 
Raad van de Orde der Advocaten, voor de respectievelijke tuchtorganen 
van de experts of voor de bevoegde rechtbank.

C) OBJECTIVITEITCLAUSULE
De Rechtsbijstandverlener kan onze tussenkomst weigeren voor rechts-
vorderingen of het aanwenden van rechtsmiddelen wanneer hij meent 
dat het standpunt van de verzekerde niet te verdedigen is of niet 
voldoende kansen op welslagen heeft of wanneer een voorge-stelde 
minnelijke schikking redelijk is.
In geval van verschil van mening hierover en na bekendmaking door de 
Rechtsbijstandverlener van diens standpunt of van diens weigering om 
de stelling van de verzekerde te volgen, mag de verzekerde de advocaat 
die zich reeds bezighoudt met de zaak, of bij gebreke hiervan, een 
advocaat van zijn keuze raadplegen.
Indien deze het standpunt van de Rechtsbijstandverlener bevestigt, 
betalen wij aan de verzekerde de helft van de kosten en erelonen 
van deze raadpleging in de basisformule en al deze kosten in de 
formules Comfort en Prestige. Indien de verzekerde tegen het advies 
van deze advocaat op zijn kosten een procedure begint of voortzet 
en een beter resultaat bekomt dan wanneer hij het standpunt van 
de Rechtsbijstandverlener zou hebben gevolgd, zijn wij gehouden de 
waarborg te verlenen en de kosten en erelonen van de raadpleging 
terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven.
In alle gevallen verbindt de verzekerde zich ertoe de Rechtsbijstandverlener 
op de hoogte te houden van de evolutie van het dossier.
Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde beves-
tigt, zijn wij, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden de 
waarborg te verlenen met inbegrip van de kosten en erelonen van de 
raadpleging.

4. VERZEKERING “ONGEVAL PRIVÉ-LEVEN”
A) METHODE VAN VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
De vergoedingen worden vastgesteld na voorlegging van de bewijsstuk-
ken en voor zover de nodige formaliteiten zijn vervuld. De medische 
gegevens worden verwerkt door onze adviserend geneesheer.
Wanneer de gevolgen van een ongeval verergerd zijn door omstan-
digheden die los staan van dat ongeval, bijvoorbeeld reeds bestaande 
handicaps of ziekten, kan de verschuldigde schadevergoeding niet 
hoger zijn dan die welke verschuldigd zou zijn bij afwezigheid van 
die verergerende factoren. De schadevergoeding dekt dus alleen de 
gevolgen die het ongeval zou hebben gehad op een gezond organisme.
De vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit opgelopen door de 
verzekerde wordt bepaald op basis van de verzekerde bedragen zoals 
vermeld in de bijzondere voorwaarden volgens de in de beschrijving van 
de waarborgen bepaalde modaliteiten.
De vergoeding in het kader van de waarborgen “Behandelingskosten” 
en “Bijkomende kosten wegens ongeschiktheid” steunt op de bewijs-
stukken van de gemaakte kosten waarvan u van niemand terugbetaling 
hebt kunnen verkrijgen. Wij vergoeden dan het saldo, met aftrek van 
een vrijstelling van 50 EUR, tot beloop van de bedragen vermeld in de 
bijzondere voorwaarden.

B) EVENREDIGHEIDSREGEL
Indien door veranderingen in uw gezinssamenstelling of door de 
bekendmaking van verkeerde gegevens bij het onderschrijven of in de 
loop van het contract, de situatie op het ogenblik van het schadegeval 
niet overeenstemt met die vermeld in de bijzondere voorwaarden, 
passen wij de evenredigheidsregel toe.
De vergoeding wordt dan verlaagd of verhoogd naar gelang de 
bestaande verhouding tussen de betaalde premie en de premie die 
betaald had moeten worden op grond van de toestand op het ogenblik 
van het schadegeval, met dien verstande dat de vergoeding voor 
“Behandelingskosten” en “Bijkomende kosten wegens ongeschiktheid” 
nooit hoger kan zijn dan het effectief door de verzekerde betaalde 
bedrag.

Voor de toepassing van deze regel, onderscheidt men de volgende te 
verzekeren gezinstoestanden:
-  alleenstaande: één volwassene
-  partners: twee volwassenen zonder kinderen

-  gezin: meerdere volwassenen met kind(eren) of meer dan 2 volwas-
senen zonder kind(eren)

-  eenoudergezin: één volwassene met kind(eren)
De aanwezigheid van kinderen wordt dus in aanmerking genomen maar 
niet het aantal. Een kind is een persoon jonger dan 18 jaar of die nog 
recht geeft op kinderbijslag omdat hij/zij lessen volgt aan een school of 
universitaire instelling.

C) BETALING VAN DE VERGOEDING
De vergoeding wordt betaald uiterlijk 30 dagen na vaststelling van het 
bedrag.

D) BETWISTING OP MEDISCH GEBIED
Wanneer de verzekerde of de begunstigde bij overlijden de medische 
conclusies van onze adviserend geneesheer wat betreft de oorzaken 
van het overlijden of de letsels, de graad van invaliditeit of de duur 
van ongeschiktheid betwist, wordt in der minne een geneeskundige 
expertise georganiseerd. Hiertoe wijst elke partij haar eigen geneesheer 
aan. Komen de geneesheren niet tot overeenstemming, dan wijzen zij 
een derde geneesheer aan, wiens advies bindend is.
Duidt één der partijen geen geneesheer aan of komen de twee 
geneesheren niet tot overeenstemming over de keuze van de derde 
geneesheer, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij worden 
aangeduid door de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van 
de verzekerde of de begunstigde bij overlijden.
Elke partij draagt de kosten en erelonen van haar eigen geneesheer. De 
erelonen en kosten van de derde geneesheer, inclusief de kosten van 
zijn aanstelling, alsook de kosten en erelonen van eventueel op verzoek 
van de geneesheren geraadpleegde specialisten, worden gelijk verdeeld 
tussen beide partijen.

E) SUBROGATIE EN RECHT VAN VERHAAL
Wij treden, tot beloop van de door ons betaalde vergoeding, in de 
rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde 
bij overlijden, ten aanzien van de voor het schadegeval aansprakelijke 
derde.
De subrogatie mag geen nadeel inhouden voor de verzekerde of de 
begunstigde bij overlijden die een gedeeltelijke vergoeding heeft gekre-
gen. In dit geval kan hij, met voorrang op ons, zijn rechten uitoefenen 
voor wat hem nog verschuldigd is.
Wij verbinden ons ertoe geen verhaal uit te oefenen tegen de echtge-
noot en de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, 
noch tegen de bij hem inwonende personen, zijn gasten en huisper-
soneel, behalve bij kwaad opzet of wanneer hun aansprakelijkheid 
daadwerkelijk gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering.

ARTIKEL 8. WAT DIENT U NOG TE WETEN?
1. RANGORDE VAN DE VOORWAARDEN
De bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene 
voorwaarden. 

2. MEERDERE VERZEKERINGNEMERS
Indien meerdere verzekeringnemers dit contract hebben ondertekend, 
zijn deze personen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot het naleven 
van de voorwaarden van dit contract.

3. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT
•  Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen 

geven vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken.

•  Dit contract wordt beheerst door:
-  de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en haar 

uitvoeringsbesluiten;
-  het Koninklijk Besluit van 24 december 1992 betreffende de 

verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige 
risico’s betreft;

-  het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van 
de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereen-
komsten burgerrechtelijke aansprakelijkheid privé-leven;

-  het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990 betreffende 
rechtsbijstandverzekering.

 Hun dwingende bepalingen leiden tot de opheffing, de vervanging 
of de aanvulling van de bepalingen van dit contract die ermee 
strijdig zouden zijn.
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4. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
•  Wanneer u dit contract ondertekent, geeft u ons, als houder van 

het bestand, alsook de verzekeringsagent Belfius Bank de toestem-
ming om alle persoonlijke gegevens die u meedeelt te verwerken 
met het oog op onze klantenservice, de uitgifte en het beheer van 
verzekeringscontracten, het beheer van eventuele schadegevallen, 
het opmaken van statistieken en de marketing van verzekerings- en 
bancaire producten.

•  U geeft ons eveneens de toestemming om uw persoonlijke, gevoe-
lige of juridische gegevens te laten verwerken, in het bijzonder de 
u betreffende medische en juridische gegevens, noodzakelijk voor 
het beheer van onze dossiers.

•  Wij erkennen uw recht om u te verzetten tegen de verwerking van 
persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden. De Wet van 
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
biedt u het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij 
ons als houder van het bestand. Bovendien kunt u bij de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Ministerie 
van Justitie, Poelaertplein 3, B-1000 Brussel) het openbaar register 
raadplegen.

5. BRIEFWISSELING
Om geldig te zijn, moeten de mededelingen en betekeningen die 
bestemd zijn:
•  voor u, verstuurd worden door ons naar uw laatste gekende adres. 

U verbindt zich ertoe elke adreswijziging onmiddellijk aan ons mee 
te delen.

•  voor ons, verstuurd worden door u naar het adres van onze maat-
schappelijke zetel in België.

Wanneer dit contract door meerdere verzekeringnemers ondertekend 
is, zijn alle mede-delingen en betekeningen gericht aan één van hen, 
geldig ten opzichte van allen.

6. VRAGEN OF KLACHTEN
In geval van problemen kunt u uw klacht in eerste instantie richten tot 
uw agentschap, uw relatiegelastigde of de dienst Klachtenbeheer, Karel 
Rogierplein 11 - 1210 Brussel, of per e-mail: claim@belfius.be.
Indien u niet tevreden bent met het antwoord, kan u zich wenden 
tot de Negotiator Claims van Belfius Bank, Karel Rogierplein 11 - 1210 
Brussel, of per e-mail : negotiationclaims@belfius.be.
Vindt u niet meteen de oplossing bij één van de vorige vermelde 
contracten, dan kunt u zich wenden tot de VZW “Ombudsdienst van 
de Verzekeringen”, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel , of per e-mail: 
info@ombudsman.as.
Deze regels zijn van toepassing zonder afbreuk te doen aan de moge-
lijkheid om een rechtszaak in te dienen.

7. VERJARINGSTERMIJN
De verjaringstermijnen in zake verzekeringen wordt door de wet 
betreffende de verzekeringen bepaald. Onder voorbehoud van bij-
zondere wettelijke bepalingen bedraagt de verjaringstermijn voor elke 
rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst 3 jaar.
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TITEL 2  
Verzekering “Home”
Hoofdstuk 1. Algemene 
bepalingen
ARTIKEL 9. WIE IS VERZEKERD?
Wij beschouwen als verzekerden:
•  de verzekeringnemer;
•  de bij hem (haar) inwonende personen, zelfs indien deze tijdelijk 

elders verblijven;
•  hun personeel in de uitoefening van hun functies;
•  de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de 

uitoefening van hun functies;
•  elke andere persoon die als verzekerde in dit contract vermeld is.

ARTIKEL 10. WAT WAARBORGEN WIJ?
Wanneer zich een verzekerd gevaar voordoet dat de verzekerde goe-
deren treft, waarborgen wij, binnen de perken van de algemene en 
bijzondere voorwaarden van dit contract, de vergoeding van:
•  de verzekerde voor de materiële schade die hij kan oplopen;
•  een derde voor de materiële schade die hij kan oplopen en 

waarvoor een verzekerde aansprakelijk gesteld kan worden in zijn 
hoedanigheid van:
-  huurder tegenover de verhuurder van het verzekerde gebouw 
 (huurdersaansprakelijkheid);
-  gebruiker tegenover de eigenaar van het verzekerde gebouw 
 (gebruikersaansprakelijkheid);
-  verhuurder of eigenaar tegenover de huurder of gebruiker 
 (verhaal van huurders of gebruikers);
-  eigenaar, verhuurder, huurder of gebruiker tegenover derden 

(verhaal van derden);
•  een derde voor de materiële en de immateriële schade die hij kan 

oplopen en waarvoor een verzekerde aansprakelijk gesteld kan 
worden in zijn hoedanigheid van eigenaar, verhuurder, huurder of 
gebruiker ten opzichte van derden (verhaal van derden)

•  een derde voor de lichamelijke en de materiële schade die hij kan 
oplopen en waarvoor een verzekerde aansprakelijk gesteld kan 
worden in zijn hoedanigheid van eigenaar, verhuurder, huurder of 
gebruiker ten opzichte van derden (burgerrechterlijke aansprakelijk-
heid gebouw en inboedel).

ARTIKEL 11. WELKE ZIJN DE VERZEKERDE 
GOEDEREN?
Elk gebouw en/of zijn inhoud zijn verzekerd zoals vermeld in de bijzon-
dere voorwaarden. Het gebouw kan dienen tot privé-woning, kantoor, 
privé-garage of tot de uitoefening van een vrij beroep (apotheek 
uitgezonderd).

A. GEBOUW
onder gebouw verstaan wij:
1. Alle constructies, al dan niet van elkaar gescheiden, die zich bevin-

den op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden.
2. Het begrip “gebouw”omvat eveneens:

•  de afsluitingen en omheiningen, de tuinen, de zonnepanelen, 
de binnenplaatsen en funderingen, de privé-toegangen en de 
terrassen;

•  de aanhorigheden en bijgebouwen;
•  de roerende goederen bestemd voor privé-gebruik:

-  die de eigenaar blijvend aan het gebouw verbonden heeft 
(artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek);

-  die geacht worden onroerend te zijn door incorporatie (art. 
523 B.W.) zoals geïnstalleerde badkamers, ingerichte keu-
kens, water-, gas- en elektriciteitsaansluitingen en -meters, 
installaties van telefoon, radio- en TV-distributie, verwar-
mingsinstallaties en beveiligingssystemen tegen brand of 
diefstal;

•  de op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd zijn 
om in het gebouw te worden verwerkt (artikel 532 van het 
Burgerlijk Wetboek);

•  de privé-garage die zich in België op een ander adres bevindt 
en waarvan u eigenaar bent, mits uitdrukkelijke vermelding in 
de bijzondere voorwaarden.

3. Het hoofdgebouw moet, behoudens andersluidende vermelding in 
de bijzondere voorwaarden, voldoen aan de volgende criteria:
•  de buitenmuren (deuren en vensters niet inbegrepen) moeten 

voor ten minste 50 % van hun oppervlakte van onbrandbaar 
materiaal zijn (zoals natuursteen, baksteen, breuksteen, terra-
cotta, beton, metalen, glas, cement- en asbestagglomeraten of 
een samenstelling van deze materialen);

•  de dakbedekking mag van gelijk welk materiaal zijn, behalve 
van riet of stro;

•  de aanhorigheden en bijgebouwen mogen van gelijk welk 
materiaal zijn.

 Conform artikel 1.3 trekken we de aandacht op uw medede-
lingsplicht betreffende gegevens met betrekking tot het risico zowel 
bij het tot stand komen als in de loop van het contract.

B. INHOUD
onder inhoud verstaan wij:
Alle roerende goederen toebehorend of toevertrouwd aan de verze-
kerde en die zich bevinden in het gebouw op het adres vermeld in de 
bijzondere voorwaarden, in zijn aanhorigheden, bijgebouwen, binnen-
plaatsen, tuinen en privé-garages.

De inhoud omvat:
1. de inboedel: alle roerende goederen, bestemd voor privé-gebruik, 

met inbegrip van:
•  huisdieren;
•  vaste aanpassingen en verbeteringswerken tot stand gebracht 

door de huurder of de gebruiker;
•  tuinwerktuigen met een motor, ongeacht hun cilinderinhoud;
• gemotoriseerde rolstoelen voor mindervaliden;
•  roerende goederen toebehorend aan gasten tot beloop van 

4.437,90 EUR per schadegeval.
 Worden slechts beschouwd als inboedel, mits uitdrukkelijke vermel-

ding in de bijzondere voorwaarden:
-  motorrijtuigen op 4 of meer wielen of met een cilinderinhoud 

van meer dan 50 cc;
-  aanhangwagens, caravans, plezierboten, en jetski’s;

2. het materieel: alle roerende goederen, bestemd voor beroepsge-
bruik, die geen koopwaar zijn, met inbegrip van:
•  roerende goederen die de eigenaar blijvend aan het gebouw 

verbonden heeft (artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek);
•  vaste aanpassingen en verbeteringswerken tot stand gebracht 

door de huurder of de gebruiker;
•  kopieën van plannen, modellen, tekeningen, documen-

ten, handelsboeken, archieven, magneetbanden en andere 
informatiedragers;

3. koopwaar: de voorraden, grondstoffen, waren, afgewerkte of in 
afwerking zijnde producten, verpakkingen en afvalstoffen eigen 
aan de uitoefening van een handels- of ambachtelijke activiteit, 
alsook de aan het cliënteel toebehorende goederen of deze ont-
vangen voor onderhouds- of herstellingswerken.

ARTIKEL 12. WELKE ZIJN DE TE 
VERZEKEREN BEDRAGEN?
De verzekerde bedragen worden door u en op uw verantwoordelijkheid 
vastgesteld. Om te vermijden dat bij schadegeval de evenredigheidsre-
gel wegens ontoereikendheid van de verzekerde bedragen, voorzien 
in artikel 7, B, 4,b) wordt toegepast, moeten deze bedragen op elk 
moment overeenstemmen met de te verzekeren waarde van de goe-
deren. Deze waarden omvatten eveneens de honoraria van architecten 
en studiebureaus en de niet terugvorderbare taksen en rechten (zoals 
B.T.W. en registratierechten). Deze bedragen moeten vastgesteld wor-
den op basis van volgende criteria:

A. GEBOUW
1. Principe

•  als eigenaar van het gehele gebouw: volgens de nieuwwaarde;
•  als eigenaar van een gedeelte van het gebouw: volgens de 

nieuwwaarde, zowel van het privatieve gedeelte als van het 
aandeel in de gemeenschappelijke delen;

•  als huurder of gebruiker van het gehele gebouw : volgens de 
werkelijke waarde;
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•  als huurder of gebruiker van een gedeelte van het gebouw: 
volgens de werkelijke waarde van dat gedeelte.

2. Evaluatierooster
 Om op een eenvoudige manier deze waarden van het gebouw vast 

te stellen, kunt u gebruik maken van het evaluatierooster gebaseerd 
op het aantal plaatsen dat wij u gratis bij het sluiten van dit contract 
voorstellen.

 Als u dit rooster correct invult, verkrijgt u het minimum te verzeke-
ren bedrag voor het gebouw. Van zodra u zich voor dit bedrag laat 
verzekeren, geniet u van een dubbel voordeel bij een schadegeval:
•  wij passen de evenredigheidsregel wegens ontoereikendheid 

van het verzekerde bedrag voorzien in artikel 7, B, 4,b) niet toe;
•  wanneer mocht blijken dat het verzekerde bedrag toch ontoe-

reikend is, zelfs na toepassing van de overdraagbaarheidregel 
voorzien in artikel 7, B, 4, a) nemen wij het excedent, na aftrek 
van de vrijstelling volledig te onzen laste.

 Dit evaluatierooster kan ook gebruikt worden om de waarde van de 
inhoud te schatten. In dit geval geniet u van de afschaffing van de 
evenredigheidsregel met betrekking tot de inhoud maar beperken 
wij onze tussenkomst tot het verzekerd bedrag.

B. INHOUD
1. Inboedel volgens de nieuwwaarde, met uitzondering van:

•  linnen en kledingsstukken: volgens de werkelijke waarde;
•  waardevolle voorwerpen: volgens de vervangingswaarde of, 

mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden, 
volgens de aangenomen waarde;

•  juwelen: volgens de vervangingswaarde of, mits uitdrukkelijke 
vermelding in de bijzondere voorwaarden, volgens de aangeno-
men waarde;

•  waarden: volgens de dagwaarde;
•  huisdieren: volgens de dagwaarde, zonder rekening te houden 

met affectieve waarde of competitiewaarde;
•  tuinwerktuigen met of zonder motor: volgens de verkoopwaarde;
•  rijtuigen zonder motor: volgens de verkoopwaarde;
•  motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans en plezierboten: 

volgens de verkoopwaarde.

2. Materieel volgens de werkelijke waarde, zonder de nieuwwaarde te 
overschrijden van nieuw materieel met vergelijkbare prestaties, met 
uitzondering van:
•  kopieën van plannen, modellen, tekeningen, documenten, 

handelsboeken, archieven, magneetbanden en andere informa-
tiedragers: volgens de materiële wedersamenstellingswaarde;

•  motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans en plezierboten: 
volgens de verkoopwaarde.

3.  Koopwaar volgens de kostprijs, met uitzondering van:
•  motorrijtuigen: volgens de verkoopwaarde;
•  goederen die toebehoren aan het cliënteel of goederen die de 

verzekerde ontvangen heeft om te onderhouden of te herstel-
len: volgens de werkelijke waarde.

ARTIKEL 13. WAAR ZIJN DE WAARBORGEN 
GELDIG?
A. PRINCIPE
Tenzij anders bepaald in dit contract, gelden de waarborgen voor:
•  het gebouw: op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden;
•  de inhoud die zich bevindt zowel in het gebouw op het adres 

vermeld in de bijzondere voorwaarden als in de aanhorigheden, 
bijgebouwen, binnenplaatsen, tuinen en privé-garages van dit 
gebouw.

B. UITBREIDINGEN
1. Als u uw hoofdverblijf in dit contract verzekerd hebt, ongeacht uw 

hoedanigheid (eigenaar, huurder of gebruiker), dan zijn u en de per-
sonen die bij u inwonen binnen de grenzen van de onderschreven 
waarborgen verzekerd voor de huurders- of gebruikersaansprake-
lijkheid voor de volgende, al dan niet gemeubileerde gebouwen, 
ongeacht hun constructie, dakbedekking of gebruik:

a) Vakantieverblijf
 Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwo-

nen is gedekt, zowel voor gebouw als voor inhoud:
-  gedurende maximum 180 dagen per verzekeringsjaar;

-  wereldwijd;
- tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
-  zonder toepassing van de evenredigheidsregel.

b) Tijdelijke en occasionele verblijfplaats
 Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwo-

nen is gedekt, zowel voor gebouw als voor inhoud:
-  gedurende maximum 180 dagen per verzekeringsjaar;
 Deze limiet mag overschreden worden indien het een 

verblijf betreft dat u gebruikt tijdens de periode van onbe-
woonbaarheid van het verzekerde gebouw als gevolg van 
een verzekerd schadegeval;

-  in België;
-  tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
-  zonder toepassing van de evenredigheidsregel.

c)  Zaal voor familiefeesten en -bijeenkomsten
 Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwo-

nen is gedekt, zowel voor gebouw als voor inhoud:
-  in een Lidstaat van de Europese Unie;
-  tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
-  zonder toepassing van de evenredigheidsregel.

d) Privé-garage
 Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwo-

nen is gedekt, zowel voor gebouw als voor inhoud (met uitslui-
ting van de motorrijtuigen, tenzij de waarborg “Motorrijtuigen 
in rust” werd onderschreven), voor de privé-garage die zich 
bevindt op een ander adres dan het in de bijzondere voorwaar-
den vermelde adres van het verzekerd gebouw:
-  in België;
-  tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
-  zonder toepassing van de evenredigheidsregel.

e) Studentenverblijf
 Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwo-

nen, zelfs indien deze tijdelijk elders verblijven, is gedekt zowel 
voor het studentenverblijf als voor de inhoud:
- wereldwijd;
- tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
-  zonder toepassing van de evenredigheidsregel.

2. Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel
 Wij waarborgen, met uitzondering van de inboedel die zich in uw 

tweede verblijf bevindt, de verzekerde inboedel die tijdelijk en 
gedeeltelijk verplaatst is in een ander gebouw dan dit vermeld in de 
bijzondere voorwaarden, met inbegrip van studentenverblijven en 
waarvan de verzekerde geen eigenaar is, ongeacht de constructie, 
dakbedekking of het gebruik van dit gebouw, tot beloop van 100% 
van het verzekerd bedrag op inhoud binnen de grenzen van de 
onderschreven waarborgen. De inboedel blijft evenwel uitgesloten 
gedurende zijn vervoer met gelijk welk transportmiddel. Deze uit-
breiding geldt wereldwijd. Wij beperken echter onze tussenkomst 
tot de Lidstaten van de Europese Unie voor de tijdelijke en gedeel-
telijke verplaatsing van de inboedel naar kamers of appartementen 
in rusthuizen waarin de ascendenten in rechte lijn van uzelf of van 
de persoon met wie u samenwoont, verblijven.

3. Verhuizing
a) In België:

-  u dient ons uw nieuw adres mee te delen, zodat wij uw 
contract kunnen aanpassen om u te allen tijde optimaal te 
kunnen verzekeren.

-  alle waarborgen van dit contract, zowel voor gebouw 
als voor inhoud, blijven gelijktijdig op de twee adressen 
geldig gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de datum van 
verhuizing. Het nieuwe gebouw (of de huurders- of gebrui-
kersaansprakelijkheid met betrekking tot dit gebouw) is 
gedekt tot beloop van het verzekerd bedrag van het in de 
bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw, zelfs indien 
het nieuwe gebouw niet beantwoordt aan de criteria 
ervan.

-  na deze 90 dagen vervalt de dekking op het oude adres. 
Uw contract blijft wel gelden voor het nieuwe adres, zelfs 
indien u na deze 90 dagen uw contract niet hebt laten 
aanpassen. Indien u echter in deze situatie een schadegeval 
heeft, hebben wij het recht de wettelijk voorziene beper-
kingen van de schadevergoeding toe te passen.

-  voor de waarborg diefstal wordt deze termijn van 90 dagen 
beperkt tot 30 dagen.

b) Naar het buitenland:
-  het contract neemt van rechtswege een einde vanaf de 

datum van verhuizing.
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Hoofdstuk 2. Waarborgen
ARTIKEL 14. BRAND EN AANVERWANTE 
GEVAREN
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de materiële schade aan de verzekerde goederen 

veroorzaakt door één van de volgende verzekerde gevaren:
•  brand;
•  rechtstreekse blikseminslag;
•  verschroeiing;
•  rook of roet door:

-  het plotse en abnormaal gebrekkig functioneren van een 
verwarmingstoestel aangesloten op een schoorsteen of van 
een huishoudelijk toestel;

-  de inhoud van een voorwerp dat op een van deze toestellen 
werd geplaatst;

-  een vergetelheid van de verzekerde;
•  ontploffing en implosie, met inbegrip van:

-  ontploffing of implosie die geen rechtstreeks verband heeft 
met het verzekerde risico;

-  ontploffing van springstoffen;
-  oververhitting van de centrale verwarmingsketel;
-  schokgolven teweeggebracht door het doorbreken van de 

geluidsmuur;
 Wij vergoeden eveneens de bedachtzaam gemaakte kosten 

voor het opsporen van een aardgaslek, het openmaken en 
terug dichten van wanden, vloeren en zolderingen, met het oog 
op de herstelling van de defecte ingebouwde leiding, alsmede 
de herstellingskosten van het lek.

•  inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische of 
elektronische toestellen en installaties, met inbegrip van:
-  de kosten voor het openen, dichten en opnieuw in goede 

staat brengen van wanden, muren, vloeren en zolderingen 
om de defecte leiding op te sporen en te herstellen;

-  elektrocutie en verstikking van huisdieren;
•  ontdooiing;
•  aanrijding of aanbotsen door :

-  lucht-of ruimtevaartuigen, motorrijtuigen, kranen en ande-
re hijstoestellen, evenals door:
-  delen die ervan losraken,
-  voorwerpen die eruit vallen,
-  hun lading,
-  voorwerpen die hierdoor weggeslingerd of omverge-

worpen worden;
-  onroerende goederen die toebehoren aan een derde;
-  telegeleide tuigen of meteorieten;
-  voorwerpen die door blikseminslag worden weggeslingerd 

of omvergeworpen;
-  vallende bomen, ongeacht de oorzaak;
-  dieren (huisdieren inbegrepen);

•  schade aan onroerende goederen ingevolge diefstal, poging tot 
diefstal en daden van vandalisme of kwaadwilligheid (graffiti, 
tagging en wildplakken inbegrepen), voor zover het verzekerde 
gebouw regelmatig bewoond is:
-  in uw hoedanigheid van eigenaar, al dan niet bewoner;
-  in uw hoedanigheid van huurder of gebruiker alleen voor 

zover u krachtens uw huur- of gebruikerscontract gesloten 
met de eigenaar, verplicht bent deze schade te vergoeden;

•  schade aan onroerende goederen ingevolge van het bin-
nendringen van de hulpdiensten naar aanleiding van een 
noodgeval.

 Als u huurder of gebruiker van het gebouw bent, verzekeren 
wij de materiële schade aan het verzekerde gebouw in naam 
en voor rekening van de verhuurder of de eigenaar van het 
gebouw;

•  arbeidsconflicten en aanslagen (met uitzondering van daden 
van terrorisme), met inbegrip van de schade die voortvloeit uit 
maatregelen tot beveiliging en bescherming van de verzekerde 
goederen die desgevallend genomen worden door een wette-
lijk gevormd gezag.

 Daarbij is elke waarborg uit dit punt beperkt tot maximum 
1.475.462,25 EUR aan ABEX-index 744 en kan door een 
Ministerieel Besluit worden geschorst.

 De schorsing gaat in 7 dagen na de kennisgeving ervan;

•  daden van terrorisme, volgens de modaliteiten en in de 
beperkingen voorzien door de wet van 1 april 2007 en haar 
uitvoeringsbesluiten betreffende de verzekering tegen schade 
veroorzaakt door terrorisme.

 Hiertoe zijn wij lid van de VZW TRIP. De uitvoering van alle ver-
bintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van 
deze VZW, wordt beperkt tot 1 miljard EURo per kalenderjaar 
voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als 
terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar.

•  grafschennis ingevolge daden van vandalisme of kwaadwillig-
heid indien meerdere graven of urnen in een columbarium op 
dezelfde begraafplaats door deze daden getroffen werden en 
voor zover u van de grafsteen of urne geheel of gedeeltelijk 
eigenaar bent.

2.  Wij vergoeden eveneens de onrechtstreekse materiële schade aan 
de verzekerde goederen ten gevolge van het zich voordoen van één 
van voornoemde verzekerde gevaren in het gebouw of in de buurt 
ervan, voor zover deze schade is veroorzaakt door:
•  hulpverlenings-, blussings-, vrijwarings-, beschuttings- of 

reddingsmiddelen;
•  instorting;
•  afbraak of vernietiging bevolen door de bevoegde overheid 

als veiligheidsmaatregel om uitbreiding van de schade te 
voorkomen;

•  rook, roet, hitte of corrosieve dampen;
•  water of atmosferische neerslag die het beschadigde gebouw 

binnendringt;
•  vorst, warmte of andere vormen van temperatuurverandering;
•  gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing.

3.  Bovendien geniet de verzekerde van de aanvullende vergoedingen 
en waarborg-uitbreidingen voorzien in de artikelen 24 en 25. Met 
betrekking tot het verzekerd gevaar “Grafschennis” zijn de aanvul-
lende vergoedingen evenwel beperkt tot de opruimings-, afbraak- 
en expertisekosten en begrepen in onderstaande vergoedingsgrens 
van 4.437,90 EUR.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt door:
1. Verschroeiing:

•  als gevolg van het wegspringen of vallen van brandstoffen uit 
een vuurhaard zonder ontvlamming;

•  van goederen die in of op een vuurhaard gevallen, geworpen of 
gelegd zijn;

•  door bijtende of chemische stoffen.

2.  Rook of roet uitgestoten door een open haard.

3.  Ontploffing en implosie, bestaande uit :
•  water-of andere vloeistofstoten;
•  hydraulische terugslagen;
•  breuken als gevolg van de uitzetting van het water door warm-

te of vorst.

4.  Inwerking van elektriciteit en blikseminslag voor zover de schade 
onder de waarborg van de fabrikant, de verkoper of de installateur 
valt.

5.  Aanrijding of aanbotsen:
•  aan de verzekerde inhoud zonder voorafgaande schade aan het 

gebouw door aanrijding of aanbotsen en/of voor zover deze 
schade werd berokkend door een goed of een dier waarvan de 
verzekerde eigenaar of houder is;

•  aan het goed of dier dat de aanrijding of aanbotsen 
veroorzaakte.

6.  Beschadiging van onroerende goederen aan materialen die op de 
bouwplaats aanwezig zijn om in het gebouw te worden verwerkt 
(artikel 532 van het Burgerlijk Wetboek).

7.  Grafschennis :
•  aan al dan niet vastgemaakte decoratieve accessoires;
•  aan graven of urnen die ouder zijn dan 50 jaar.
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C. WELKE ZIJN DE VERGOEDINGSGRENZEN?
Met betrekking tot volgende verzekerde gevaren komen wij per schade-
geval tussen tot beloop van maximaal volgende bedragen:
1.  Verschroeiing: 1.479,30 EUR;

2.  Ontdooiing: 1.479,30 EUR;

3.  Aanrijding of aanbotsen : 3.698,25 EUR voor de schade aan tuinen 
en beplantingen (waarbij de herbeplanting steeds dient te gebeuren 
met gelijksoortige jonge planten);

4.  Grafschennis : 4.437,90 EUR.

ARTIKEL 15. STORM, HAGEL, SNEEUW – EN 
IJSDRUK
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1.  Wij vergoeden de materiële schade aan de verzekerde goederen 

veroorzaakt door:
•  storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk;
•  atmosferische neerslag die het gebouw binnendringt nadat 

dit reeds vooraf beschadigd werd door één van voornoemde 
verzekerde gevaren;

•  aanraking door voorwerpen die door storm, sneeuw- of ijsdruk 
worden weggeslingerd of omvergeworpen.

2.  Wij vergoeden eveneens de onrechtstreekse materiële schade aan 
de verzekerde goederen ten gevolge van het zich voordoen van één 
van voornoemde verzekerde gevaren in het gebouw of in de buurt 
ervan, voor zover deze schade is veroorzaakt door:
•  hulpverlenings-, vrijwarings-, beschuttings- of reddingsmiddelen;
•  instorting;
•  afbraak of vernietiging bevolen door de bevoegde overheid 

als veiligheidsmaatregel om uitbreiding van de schade te 
voorkomen;

•  vorst, warmte of andere vormen van temperatuurverandering.

3.  Bovendien geniet de verzekerde van de aanvullende vergoedingen 
en waarborguitbreidingen voorzien in de artikelen 24 en 25.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt:
•  door het terugvloeien of overlopen van water afkomstig van of door 

een lek in de openbare rioleringen of leidingen;
•  aan voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden en er niet 

aan vastgemaakt zijn, behalve voor tuinmeubelen en barbecue’s 
waarvoor onze tussenkomst beperkt is tot 2.588,78 EUR voor alle 
voorwerpen samen;

•  aan tuinen, met inbegrip van beplantingen die niet dienen als 
afsluiting of omheining;

•  aan de beglazing. Deze schade is verzekerbaar in het kader van de 
waarborg “Glasbreuk”;

•  aan gebouwen en hun eventuele inhoud die niet verankerd zijn aan 
een betonnen sokkel, aan een muur of in een fundering;

•  aan gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun 
eventuele inhoud, behalve indien deze bewoond zijn tijdens deze 
werkzaamheden of definitief gesloten en gedekt zijn.

ARTIKEL 16. WATERSCHADE EN SCHADE 
DOOR MINERALE OLIEN
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1.  Wij vergoeden de materiële schade aan de verzekerde goederen 

veroorzaakt door:
•  het wegvloeien van water uit een hydraulische installatie van 

het verzekerde gebouw of van een naburig gebouw door 
een breuk, een barst of het overlopen van deze hydraulische 
installatie;

•  het wegvloeien van minerale oliën uit een verwarmingsinstalla-
tie (stookoliereservoirs en leidingen inbegrepen) van het verze-
kerde gebouw of van een naburig gebouw door een breuk, een 
barst of het overlopen van deze verwarmingsinstallatie;

•  het binnendringen of insijpelen van atmosferische neerslag 
doorheen de dakbedekking van het verzekerde gebouw of van 
naburige gebouwen (ongeacht of het om een dak, koepels of 
dakterrassen gaat);

•  een waterdoorsijpeling doorheen afsluitranden van sanitaire 
toestellen;

•  het accidenteel wegvloeien van water uit aquaria of 
waterbedden;

•  het accidenteel inwerkingtreden van automatische 
brandblusinstallaties;

•  de inwerking van cryptogamen ( huiszwam -Merulius 
Lacrymans- inbegrepen) wanneer deze inwerking het recht-
streekse gevolg is van een gewaarborgde waterschade die zich 
heeft voorgedaan tijdens de geldigheidsduur van het contract, 
en voor zover de toen opgelopen waterschade vakkundig werd 
hersteld.

2. Wij vergoeden eveneens, zonder toepassing van de evenredigheids-
regel, volgende kosten voor:
•  het wegpompen en verwijderen van water of minerale oliën 

evenals de bijhorende reinigingskosten, grondsaneringskosten 
uitgesloten;

•  de bestrijding ingevolge aantasting door cryptogamen ( huis-
zwam -Merulius Lacrymans- inbegrepen), voor zover deze 
aantasting het gevolg is van een gewaarborgde waterschade 
en niet tijdig kon worden vastgesteld door de verzekerde om 
de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen;

•  de heraanleg van de tuinen en beplantingen (waarbij de her-
beplanting steeds dient te gebeuren met gelijksoortige jonge 
planten) ingevolge een gewaarborgde waterschade.

3. Wanneer er zichtbare aanwijzingen zijn dat er een lek is in een 
ingebouwde water- of stookolieleiding, dan zorgen wij ervoor dat 
een gespecialiseerd lekzoekbedrijf het lek op onze kosten komt 
lokaliseren. Hiervoor kunt u bellen naar de alarmcentrale op het 
nummer 02/286.70.00.

 Als een lek wordt vastgesteld, dan betalen wij de kosten voor het 
openmaken en terug dichten van wanden, vloeren, zolderingen en 
tuinen, alsmede de herstelling van de ingebouwde leiding.

4. Wij vergoeden eveneens de waarde van de accidenteel weggevloei-
de minerale oliën.

5.  Bovendien geniet de verzekerde van de aanvullende vergoedingen 
en waarborguitbreidingen voorzien in de artikelen 24 en 25.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt:
•  door een gebrek aan volgende voorzorgsmaatregelen tijdens de 

winter of bij vorst :
-  De verzekerde dient bij niet-verwarming van het gebouw alle 

water- en verwarmingsinstallaties te ledigen en alle installaties 
die zich buiten of in een niet-verwarmd lokaal bevinden (zoals 
een waterleiding tegen de buitengevel van het gebouw of 
leidingen in een niet verwarmde garage) voldoende te isoleren 
of te ledigen. Nochtans komen wij tussen bij gebrek aan een 
oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en de schade. 

-  Indien deze verplichtingen op de huurder, de gebruiker of een 
derde rusten en wij de verzekerde als eigenaar verzekeren, 
komen wij evenwel tussen;
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•  aan verwarmingsinstallaties en stookoliereservoirs die niet voldoen 
aan de geldende reglementeringen inzake plaatsing, controle en 
onderhoud. Nochtans komen wij tussen bij gebrek aan een oorza-
kelijk verband tussen de tekortkoming en de schade;

•  aan hydraulische installaties en stookolie-installaties, leidingen 
uitgezonderd, die aan de oorsprong liggen van het schadegeval;

•  door lekken in zichtbare leidingen, installaties en toestellen veroor-
zaakt door corrosie; 

•  door lekken in boven- en ondergrondse stookoliereservoirs ingevol-
ge corrosie;

•  door het wegvloeien van water uit roerende of onroerende binnen- 
of buitenzwembaden of hun installaties (leidingen inbegrepen);

•  door infiltratie van atmosferische neerslag of grondwater langs 
de muur of langs/onder de begane grond (opstijgend vocht 
inbegrepen);

•  door condensatie;
•  door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan 

of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen deze omstandigheden en de 
schade; 

•  door het terugvloeien of overlopen van water afkomstig van open-
bare rioleringen of leidingen;

•  verzekerbaar in het kader van de waarborg “Arbeidsconflicten en 
aanslagen”.

ARTIKEL 17. GLASBREUK
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1.  Wij vergoeden de materiële schade veroorzaakt door het breken 

of barsten van de beglazing die deel uitmaakt van de verzekerde 
goederen, met inbegrip van:
•  (vitro)ceramische kookplaten en inductieplaten;
•  aquaria;
•  zonnepanelen;
• LCD-, LED- of plasmaschermen tot beloop van 3.698,25 EUR;
•  reclame- en uithangborden;
•  veranda’s en wintertuinen;
•  sanitaire toestellen, voor zover er waterdoorsijpeling is;
•  ondoorzichtig worden van isolerende beglazing;
•  schade veroorzaakt door glasscherven aan de verzekerde 

goederen.

2.  Wij vergoeden eveneens, zonder toepassing van de evenredigheids-
regel, volgende bijkomende kosten voor:
•  de herstelling of vervanging van kranen en leidingen ingevolge 

een breuk of barst in de sanitaire toestellen, evenals de kosten 
voor de heringebruikname ervan;

•  de herstelling of herinrichting van de lokalen ingevolge een 
breuk of barst in de sanitaire toestellen;

•  de verwijdering en vervanging van de beschadigde beglazing;
•  de voorlopige afsluiting of afscherming;
•  de wedersamenstelling van opschriften voor reclame- en 

uithangborden, schilderingen, versieringen en gravures;
•  de herstelling van omlijstingen, drempels en steunen van de 

beschadigde beglazing;
•  de wedersamenstelling van inbraak- of zonnewerende folie en 

van glasbreukdetectoren;
•  de plaatsing van de steiger en het andere materieel dat voor de 

vervanging van de beschadigde beglazing nodig is.

3.  Bovendien geniet de verzekerde van de aanvullende vergoedingen 
en waarborguitbreidingen voorzien in de artikelen 24 en 25.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt:
•  aan niet-vastgemaakte of niet-opgehangen beglazing; 
•  tijdens de uitvoering van werken ( reinigings-, schilder- en onder-

houdswerken uitgezonderd) aan de beglazing of aan hun omlijstin-
gen, drempels of steunen;

•  aan serres voor beroepsdoeleinden en broeikassen;
•  door krassen en afschilferingen in de beglazing en afschilferingen 

van email in de sanitaire toestellen;
•  door het breken van glazen voorwerpen, andere dan ruiten in 

kasten, glazen tafels, legbladen en spiegels, zoals bijvoorbeeld 
luchters, vaatwerk, en dergelijke;

•  door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan 
of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen deze omstandigheden en de 
schade;

•  verzekerbaar in het kader van de waarborg “Arbeidsconflicten en 
aanslagen”.

ARTIKEL 18. BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW EN 
INBOEDEL
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1.  Wij vergoeden de schade, veroorzaakt aan derden:

a) waarvoor de verzekerde extracontractueel burgerrechtelijk aan-
sprakelijk is op basis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het 
Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van buitenlands 
recht, wanneer de schade werd veroorzaakt door:
•  het verzekerde gebouw,met inbegrip van:

-  alle voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden 
en eraan vastgemaakt zijn;

-  belemmerde voetpaden (sneeuw, ijs of ijzel en achter-
gelaten voorwerpen die niet verwijderd werden);

-  tuinen en binnenplaatsen;
- liften, voor zover deze het voorwerp uitmaken van een 

onderhoudscontract of waarop een geregeld toezicht 
wordt uitgeoefend door een erkende instelling;

•  de verzekerde inboedel;

b)  ingevolge buren- of milieuhinder op basis van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van 
buitenlands recht voor zover zij het rechtstreeks gevolg is van 
een ongeval;

c)  waarvoor de verzekerde-eigenaar aansprakelijk is op basis 
van het artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer de 
schade veroorzaakt werd door een gebrek in het gebouw.

2.  Voor de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding komen wij 
tussen in:
•  lichamelijke schade: tot beloop van 26.769.396,56 EUR per 

schadegeval;
•  materiële schade en immateriële schade (zoals onbruikbaarheid 

van onroerende goederen en bedrijfsschade) tot beloop van 
3.346.174,57 EUR per schadegeval, aanvullende vergoedin-
gen inbegrepen en na toepassing van een vrijstelling van 
245,55 EUR.

3.  Voor reddingskosten, interesten en kosten voor burgerlijke rechts-
vorderingen (met inbegrip van de kosten en erelonen van advo-
caten en experten) komen wij tussen tot beloop van de bedragen 
voorzien volgens de wettelijke bepalingen ter zake.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de schade veroorzaakt:
•  door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan 

of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen 
oorzakelijk verband bestaat tussen deze omstandigheden en de 
schade;

•  door het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
•  door dieren (huisdieren inbegrepen);
•  aan goederen van derden die de verzekerde huurt of gebruikt of die 

onder zijn bewaking staan;
•  verzekerbaar in het kader van de waarborg “Verhaal van derden”;
•  door de aanwezigheid van asbest.

C. WAT IN GEVAL VAN MEDE-EIGENDOM?
Wanneer de mede-eigendom van het gebouw door een basisakte 
wordt geregeld en dit verzekeringscontract onderschreven is door of 
voor rekening van de mede-eigenaars van het gebouw,worden de 
waarborgen verleend zowel aan hen gezamenlijk als aan elk van hen 
afzonderlijk. 
De mede-eigenaars worden als derden beschouwd, zowel de ene 
ten opzichte van de andere als ieder ten opzichte van de verzekerde 
gemeenschap. In geval van gezamenlijke aansprakelijkheid van de 
mede-eigenaars, draagt elk van hen zijn schade in de mate van zijn 
aandeel in de mede-eigendom. De schade aan de gemeenschappelijke 
delen van het gebouw zal bijgevolg niet vergoed worden.
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ARTIKEL 19. HOME COMPUTER
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de materiële schade aan de home computer, zowel 

voor privé- als voor beroepsgebruik, volgens de regels van de 
waarborg waaronder het verzekerd gevaar valt. De bepalingen van 
het artikel 19.B moeten echter steeds in acht genomen worden en 
gelden bij voorrang, ongeacht de diverse waarborgen.

2. Indien de schadeoorzaak niet uitdrukkelijk gedekt is in de door 
u onderschreven waarborgen, vergoeden wij toch de materiële 
schade tot beloop van 1.479,30 EUR per schadegeval. 

 Schade aan verschillende home computers tegelijk als gevolg van 
één en dezelfde oorzaak worden in deze waarborg als één schade-
geval beschouwd.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
1.  De schade veroorzaakt door:

•  gebreken of fouten van materiaal, constructie of montage;
•  voorzienbare risico’s, met name:

-  een gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften 
van de fabrikant;

-  de normale en toenemende sleet.

2.  De schade aan:
•  programma’s en informatiedragers;
•  home computers die zich op het moment van het scha-

degeval buiten de ligging van het gebouw bevinden. De 
waarborg blijft evenwel verworven in studentenverblijven en in 
vakantieverblijven.

3.  De schade die contractueel of wettelijk kan verhaald worden in het 
kader van een bestaand onderhoudscontract of op de constructeur, 
leverancier, hersteller of monteur.

4.  De kosten:
•  om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de behan-

delingen of werkmethoden;
•  om verloren gegaan of uitgewiste informatie onder invloed 

van magnetische velden of ten gevolge van een verkeerde 
bediening weder samen te stellen.

ARTIKEL 20. HOME ASSISTANCE
A. WELKE DIENSTEN BIEDT DE HULPVERLENER DE VERZE-
KERDE AAN?
•  Los van welk schadegeval dan ook, kan de verzekerde telefoneren 

naar het nummer 02/286.70.00 om allerhande informatie in te 
winnen die betrekking heeft op zijn toestand of zijn woning. Het 
kan daarbij gaan om diensten zoals snelle reparaties (onder meer 
loodgieters, glazenmakers, elektriciens, enz.), bewakingsfirma’s, 
meubelbewaarplaatsen, verhuisfirma’s en firma’s die verhuiswagens 
verhuren, ziekenhuizen en klinieken, ambulancediensten, professio-
nele instanties die noodhulp verstrekken, enz.

 De Hulpverlener garandeert evenwel niet de goede afloop van de 
prestaties die werden geleverd door de instanties waarvan de gege-
vens werden opgevraagd, behalve voor zijn netwerk van erkende 
herstellers.

 De hulpverlener is ook niet bevoegd om hulp te bieden bij gasreuk. 
In dit laatste geval dient de verzekerde het noodnummer van de 
gasleverancier te bellen of eventueel de brandweer.

•  Bij een schadegeval, al dan niet verzekerd, kan de verzekerde 
een beroep doen op een netwerk van erkende herstellers op de 
volgende gebieden: loodgieterij, verwarming, slotenmakerij, elek-
triciteit, schrijnwerkerij, glaswerken, metselwerk, dakbedekking, 
schoonmaak. De Hulpverlener stuurt zo snel mogelijk een hersteller 
voor het opmaken van een bestek en, in geval van akkoord, voor de 
uitvoering van de werken.

 Wanneer de bijstand wordt verleend in het kader van een verzekerd 
schadegeval, nemen wij de factuur voor onze rekening, zelfs de 
vrijstelling.

 Wanneer de bijstand wordt verleend buiten een verzekerd schade-
geval, zijn de herstellingen en leveringen altijd voor rekening van de 
verzekerde.

B. WAT MOET DE VERZEKERDE DOEN BIJ EEN 
SCHADEGEVAL?
•  De verzekerde neemt zo snel mogelijk contact op met Insurance 

Services by Belfius, op het telefoonnummer 02/286.70.00, steeds 
bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, voor uw dringende 
bijstandsbehoeftes en tijdens de gebruikelijke kantooruren voor het 
beheer van uw schadedossier. 

•  De verzekerde geeft zijn naam, voornaam, adres, polisnummer en 
telefoonnummer waar we hem kunnen bereiken op, alsook een 
nauwkeurige beschrijving van de oorzaak, omstandigheden en 
gevolgen van het schadegeval. 

•  De verzekerde zal desgevallend het hoofdstuk “Schadegevallen” 
van dit contract raadplegen, indien hij bijkomende informatie wenst 
over het beheer van de schadegevallen en zijn verplichtingen in dat 
verband.

C. WELKE BIJSTANDSDIENSTEN WORDEN ER NA EEN SCHA-
DEGEVAL PRECIES VERLEEND? 
1.  Ter aanvulling van de financiële vergoedingen die vermeld staan in 

artikel 24 en die wij voor onze rekening nemen, kunt u beroep doen 
op de Hulpverlener voor de organisatie van: 
•  de bewaring van de verzekerde en veiliggestelde goederen;
•  de schoonmaak van het verzekerde gebouw, zodra een deskun-

dige het schadegeval heeft kunnen beoordelen en zijn akkoord 
heeft gegeven;

•  het bewaken van het gebouw, tot de voorlopige afsluiting 
ervan;

•  het verplaatsen van het meubilair;
•  de voorlopige opslag van het meubilair in een meubelbewaar-

plaats en het eventuele terugplaatsen ervan;
•  het zoeken van een voorlopige verblijfplaats of het reserveren 

van een of meerdere kamers in een hotel in de buurt van de 
woonplaats;

•  de aankoop van de noodzakelijkste benodigdheden, indien 
deze vernietigd zouden zijn.

2.  Bovendien organiseert de Hulpverlener te onzen laste:
•  het versturen van elk dringend bericht met betrekking tot het 

verzekerde schadegeval, voor zover de verzekerde zelf in de 
onmogelijkheid verkeert dit te doen;

•  indien het verzekerde gebouw onbewoonbaar is als gevolg van 
het verzekerde schadegeval dat zich heeft voorgedaan:
-  het overbrengen van de verzekerden naar een andere 

verblijfplaats op de dag van het schadegeval;
-  het repatriëren van de verzekerden, eventueel gevolgd door 

hun voertuig, voor zover hun aanwezigheid ter plaatse 
vereist is;

•  het toezicht over huisdieren (alleen honden en katten), tot een 
bedrag van 300 EUR per verzekerd schadegeval;

•  het ter beschikking stellen van een vervangwagen van cate-
gorie B gedurende maximum 72 uur, indien het voertuig van 
de verzekerden onbruikbaar is als gevolg van het verzekerde 
schadegeval dat zich heeft voorgedaan;

•  indien de verzekerde als gevolg van het verzekerde schadegeval 
dat zich heeft voorgedaan gehospitaliseerd is:
-  zijn overbrenging naar een andere instelling in België, 

indien de behandelende geneesheer dat aanraadt en het 
naar huis brengen, indien daarvoor het gebruik van een 
ziekenwagen vereist is; 

-  de volgende dienstverlening ter vervanging van de verze-
kerde die deze taken normaal uitvoert maar langer dan 
24 uur gehospitaliseerd is, als binnen het gezin van de 
verzekerde geen enkel ander alternatief voorhanden is:
-  de bijstand van een huishoudhulp en/of kinderoppas 

en/of begeleid(st)er van zorgbehoevende personen 
die deel uitmaken van het gezin, tot een bedrag van 
300 EUR per schadegeval;

-  het naar school en/of hun buitenschoolse activiteiten 
brengen van de kinderen, eveneens tot een bedrag van 
334,62 EUR per schadegeval;

•  indien de verzekerde, als gevolg van het verzekerde schadege-
val dat zich heeft voorgedaan, overleden is, de overbrenging 
van het stoffelijk overschot naar de begrafenisplaats in België.
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3. Ter aanvulling van de financiële vergoedingen die vermeld staan 
in artikel 25.3 en die wij voor onze rekening nemen, kan u beroep 
doen op de Hulpverlener voor:
•  de organisatie van de begrafenis van de verzekerden die over-

leden zijn als gevolg van het verzekerde schadegeval dat zich 
heeft voorgedaan;

•  een administratieve en juridische bijstand inzake administratie-
ve formaliteiten bij overlijden.

4. De Hulpverlener kan, indien daar aanleiding toe bestaat, een voor-
schot toekennen van maximum 13.384,70 EUR, om de verzekerde 
in staat te stellen de eerste dringende uitgaven te regelen. Een 
eerste schijf van 1.338,47 EUR kan op eenvoudig verzoek worden 
overhandigd. Een dergelijk voorschot zal van de verschuldigde 
schadeloosstelling worden afgetrokken. Indien het bedrag van het 
voorschot hoger blijkt dan dat van de uiteindelijk toegekende scha-
devergoeding, zal aan de verzekerde worden gevraagd het verschil 
tussen beide bedragen terug te betalen.

5. De Hulpverlener organiseert te onzen laste de tussenkomst van 
een slotenmaker, met een terugbetaling van maximum 241,99 EUR 
voor eenzelfde verzekeringsjaar, indien de verzekerde zichzelf heeft 
buitengesloten of hij het verzekerde gebouw niet kan binnentreden 
wegens diefstal, verlies of de breuk van sleutels, of wegens bescha-
diging van het slot als gevolg van een diefstal of poging daartoe.

D. ALGEMENE OPMERKINGEN:
•  Als blijkt dat de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de hierboven 

vermelde prestaties (met uitzondering van het inschakelen van een 
slotenmaker), geen gedekt schadegeval is, zal de Hulpverlener aan 
de verzekerde de terugbetaling van de gemaakte kosten vragen. 

•  De gewaarborgde diensten en prestaties moeten altijd worden 
geregeld door de Hulpverlener. In het andere geval zullen de tus-
senkomsten naderhand geen recht geven op welke terugbetaling 
of compensatie dan ook. Indien de Hulpverlener de verzekerde 
de toestemming geeft om zelf de kosten voor de gewaarborgde 
prestaties aan te gaan, zullen deze hem worden terugbetaald na 
het indienen van de originele bewijsstukken. 

•  De diensten en prestaties die door de verzekerde niet werden 
gevraagd of die hij heeft afgewezen, zullen a posteriori nooit recht 
geven op een terugbetaling of schadevergoeding ter compensatie 
door de hulpverlener maar komen eventueel in aanmerking voor de 
bijkomende schadeloosstellingen die voorzien zijn in artikel 24.

•  Wanneer wij afzien van de toepassing van de vrijstelling in het 
kader van een herstelling in natura, nemen wij de algemene 
vrijstelling vermeld in artikel 7.1.B.3.a. ten laste. Bij toepassing van 
een bijzondere vrijstelling wordt deze verminderd met één maal de 
algemene vrijstelling. De aanvullende vergoeding voorzien binnen 
de waarborg “Onrechtstreekse Verliezen” wordt niet toegepast op 
de geleverde prestaties in het kader van de herstelling in natura.

ARTIKEL 21. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
Wij vergoeden de verzekerde voor alle verliezen, kosten en nadelen 
ingevolge een gewaarborgd schadegeval. Aldus verhogen wij de 
contractueel vastgestelde schadevergoeding automatisch met een 
aanvullende forfaitaire vergoeding van 5 %. Dit percentage kan 
verhoogd worden indien hiervan melding wordt gemaakt in de bij-
zondere voorwaarden. De maximale bijkomende vergoeding bedraagt 
11.094,74 EUR.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Komen niet in aanmerking voor deze bijkomende vergoeding, de scha-
deherstelling en vervanging in natura alsook de schadevergoedingen 
uitbetaald in de waarborgen:
-  aansprakelijkheidsverzekeringen (verhaal van huurder/gebruiker, 

verhaal van derden, B.A. gebouw en inboedel, huurders- en 
gebruikersaansprakelijkheid);

-  home assistance;
-  aanvullende vergoedingen en waarborguitbreidingen;
-  diefstal, vandalisme en kwaadwilligheid, zoals beschreven in artikel 

22; 
-  bedrijfsschade;
-  rechtsbijstand.

ARTIKEL 22. DIEFSTAL, VANDALISME EN 
KWAADWILLIGHEID
Deze waarborg is enkel van toepassing mits uitdrukkelijke vermelding in 
de bijzondere voorwaarden.

A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1.  In het gebouw met regelmatige bewoning aangeduid in de bijzon-

dere voorwaarden, vergoeden wij:
a) de verzekerde inhoud die gestolen of beschadigd werd als 

gevolg van diefstal of poging tot diefstal gepleegd in het 
hoofdgebouw, de aanhorigheden of de bijgebouwen;

b) de schade die aan de verzekerde inhoud werd toegebracht 
ingevolge daden van vandalisme of kwaadwilligheid, al dan niet 
naar aanleiding van diefstal of poging tot diefstal;

c)  de schade aan onroerende goederen ingevolge diefstal, poging 
tot diefstal, daden van vandalisme of kwaadwilligheid (graffiti, 
tagging en wildplakken inbegrepen); Indien enkel de inhoud 
verzekerd is, wordt de schade aan de onroerende goederen 
slechts vergoed tot beloop van 4.437,90 EUR;

 Indien u als huurder of gebruiker verzekerd bent, vergoeden 
wij deze schade enkel voor zover u daartoe op basis van uw 
huur- of gebruikerscontract bent gehouden;

d) de schade aan roerende goederen, onroerend door bestemming 
die aan het gebouw werden vastgemaakt, ingevolge diefstal, 
poging tot diefstal, daden van vandalisme of kwaadwilligheid.

2.  Buiten het gebouw met regelmatige bewoning aangeduid in de 
bijzondere voorwaarden
a) Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel

•  Wij vergoeden de verdwijning van of de schade aan de 
tijdelijke en gedeeltelijk verplaatste inboedel zoals gedefi-
nieerd in artikel 13. B. 2, ingevolge diefstal, poging tot dief-
stal, daden van vandalisme of van kwaadwilligheid, voor 
zover er sprake is van inbraak, tot beloop van 7.396,50 EUR 
waarvan maximaal 2.588,78 EUR voor waarden. Deze 
vergoedingsgrenzen gelden per schadegeval.

•  De inboedel mag slechts voor een maximale duur van 90 
dagen gedeeltelijk verplaatst zijn, tenzij hij verplaatst werd 
naar studentenverblijven of naar kamers of appartementen 
van rusthuizen waarin de ascendenten in rechte lijn van 
uzelf of van de persoon met wie u samenwoont, verblijven.

b) Diefstal op de persoon
 In afwijking aan 13. B. 2., vergoeden wij wereldwijd de diefstal 

of de poging tot diefstal van de verzekerde inboedel en het 
verzekerde materieel, voor zover deze gepaard gaat met 
bedreiging van of geweld op de persoon van de verzekerde, 
met inbegrip van de diefstal gepleegd in de passagiersruimte 
van de wagen waarin deze personen zich bevinden, en dit tot 
beloop van 7.396,50 EUR, waarvan maximaal 2.588,78 EUR 
voor waarden. Deze vergoedingsgrenzen gelden per schadege-
val, ongeacht het aantal verzekerden dat slachtoffer werd van 
dezelfde gewelddaden.

3. Bijkomende waarborgen
 Naast de aanvullende vergoedingen en waarborguitbreidingen 

voorzien in de artikelen 24 en 25, vergoeden wij eveneens de 
vervangingskosten van sloten die rechtstreeks toegang geven 
tot de verzekerde goederen (gemeenschappelijke delen zijn dus 
uitgesloten), alsmede de digitale hercodering ervan, als de sleutels, 
de afstandsbediening of de besturingsdoos werden gestolen.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed de materiële schade ingevolge diefstal, 
poging tot diefstal, daden van vandalisme of kwaadwilligheid:
•  gepleegd door of met medeplichtigheid van de verzekeringnemer, 

zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, hun ascen-
denten of descendenten en de echtgeno(o)t(e)s of partners van 
deze personen;

•  gepleegd door het huispersoneel, tenzij er klacht ingediend werd 
tegen deze personen binnen 24 uur. In dit laatste geval wordt onze 
tussenkomst beperkt tot 2.588,78 EUR;

•  bij tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel in een 
ander gebouw dan dit vermeld in de bijzondere voorwaarden en 
waarvan de verzekerde eigenaar is;

•  van de inhoud gedurende zijn vervoer met gelijk welk transportmid-
del, behoudens wat bepaald is in art 22. A. 2. b;

•  van de inhoud die zich bevindt: 
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- in de gemeenschappelijke delen;
- in de kelders, op zolders en in garages die niet op slot zijn;

 indien de verzekerde slechts een gedeelte van het gebouw 
bewoont;

•  in een gebouw met onregelmatige bewoning, tenzij andersluidende 
vermelding in de bijzondere voorwaarden;

•  van de verzekerde inhoud die zich bevindt buiten een constructie 
(bijvoorbeeld in de tuinen of binnenplaatsen), behalve tuinmeube-
len, barbecues en wat bepaald is in art 22. A. 2. b;

•  van dieren;
•  van de op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd 

zijn om in het gebouw te worden verwerkt (artikel 532 van het 
Burgerlijk Wetboek);

•  tijdens bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken tenzij 
het gebouw regelmatig bewoond blijft tijdens deze werken en 
definitief gesloten en gedekt is.

C. WELKE ZIJN DE VERGOEDINGSGRENZEN?
Behalve afwijking in een ander artikel van deze waarborg, beperken wij 
onze tussenkomst bij schadegeval tot de volgende bedragen : 
•  per voorwerp (waardevolle voorwerpen inbegrepen): 14.792,99 EUR
•  per verzameling: 14.792,99 EUR
•  voor waarden: 2.588,78 EUR voor alle waarden samen
•  voor juwelen: 10 % van het verzekerd bedrag inhoud voor alle 

juwelen samen 
•  voor goederen in bijgebouwen: 2.588,78 EUR voor alle goederen 

samen
•  voor goederen in kelders, garages en zolders in een appartements-

gebouw: 2.588,78 EUR voor alle goederen samen
•  voor tuinmeubelen en barbecues die zich buiten een constructie 

bevinden: 2.588,78 EUR voor alle voorwerpen samen
•  voor koopwaar: 7.396,50 EUR voor alle koopwaar samen

D. WAT ALS DE GESTOLEN VOORWERPEN WORDEN 
TERUGGEVONDEN?
•  De verzekerde dient ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te 

brengen;
•  Indien hij nog niet door ons vergoed werd, krijgt hij de terug-

gevonden voorwerpen terug en vergoeden wij de eventuele 
herstellingskosten;

•  Indien hij door ons reeds vergoed werd, beslist hij binnen de 30 
dagen om voor één van de volgende opties te kiezen:
-  ofwel behoudt hij de vergoeding en staat hij de gestolen 

voorwerpen aan ons af;
-  ofwel neemt hij de voorwerpen terug en betaalt hij ons de scha-

devergoeding terug na aftrek van eventuele herstellingskosten.

ARTIKEL 23. NATUURRAMPEN
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1.  Wij vergoeden de materiële schade aan de verzekerde goederen 

waarvan de verzekerde eigenaar is en die rechtstreeks veroorzaakt 
wordt door een natuurramp of een verzekerd gevaar dat er 
rechtstreeks uit voortvloeit, inzonderheid brand, ontploffing (met 
inbegrip van ontploffing van springstoffen) en implosie.

 Worden als natuurramp beschouwd:
a)  een overstroming;
b)  een aardbeving;
c)  een overlopen of een opstuwing van openbare riolen;
d)  een aardverschuiving of grondverzakking.

 De metingen uitgevoerd door bevoegde openbare instellingen of 
bij ontstentenis door private instellingen die over de nodige weten-
schappelijke bevoegdheden beschikken, kunnen gebruikt worden 
voor de vaststelling van een natuurramp.

2. Deze waarborg dekt ook de schade aan de verzekerde goederen die 
voortspruit uit maatregelen die bij een natuurramp zijn genomen 
door een bij wet ingesteld gezag voor de beveiliging en de bescher-
ming van de goederen en personen, met inbegrip van de schade 
aan de verzekerde goederen te wijten aan overstromingen die 
het gevolg zijn van het openzetten of het vernietigen van sluizen, 
stuwdammen of dijken, met het doel een eventuele overstroming 
of de uitbreiding daarvan te voorkomen. Zelfs wanneer het scha-
degeval zich buiten de verzekerde goederen voordoet, strekt de 
verzekeringsdekking zich uit tot de schade die aan deze goederen 
is veroorzaakt door:

• verlening van hulp of enig dienstig middel tot het blussen, het 
behoud of de redding van personen of goederen;

• afbraak of vernietiging bevolen om verdere uitbreiding van de 
schade te voorkomen;

• instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een 
schadegeval;

• gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing;
• hitte, rook, bijtende dampen en iedere verspreiding van giftige, 

bijtende of bederf veroorzakende elementen, stoffen of agentia 
die rechtstreeks en uitsluitend uit een schadegeval voortkomen.

 Wij nemen ook de kosten opgesomd in artikel 24 ten laste wanneer 
deze veroorzaakt werden door een verzekerd schadegeval; de her-
stelkosten van tuinen en de kosten van bodemsanering zijn steeds 
uitgesloten.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
1.  Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt:

• aan voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve 
als ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn;

• aan constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te 
nemen zijn of die bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en hun 
eventuele inhoud, behalve indien deze constructies als hoofd-
verblijf van de verzekerde dienen;

• aan tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele 
inhoud, de afsluitingen, en hagen van om het even welke 
aard, de tuinen , aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, 
terrassen, alsook de luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en 
golfterreinen;

• aan gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing 
of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien zij 
bewoond of normaal bewoonbaar zijn;

• aan gemotoriseerde landvoertuigen en de lucht-, zee-, meer- en 
riviervaartuigen;

• aan vervoerde goederen;
• aan goederen waarvan de herstelling van de schade wordt 

georganiseerd door bijzondere wetten of door internationale 
overeenkomsten;

• aan de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel bui-
ten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen;

• door diefstal, vandalisme, onroerende en roerende beschadi-
gingen gepleegd bij een diefstal of een poging tot diefstal en 
daden van kwaadwilligheid die mogelijk gemaakt werden door 
een verzekerd schadegeval.

2.  Met betrekking tot de verzekerde gevaren “Overstroming” wordt 
evenmin vergoed de schade aan een gebouw (of het gedeelte 
ervan) met inbegrip van de inhoud ervan als dit werd gebouwd 
na de eerste dag van de achttiende maand na de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad van de risicozones en het zich in een risicozone 
bevindt. Deze uitsluiting is eveneens van toepassing op de uitbrei-
dingen op de grond van de goederen die bestonden voor de datum 
van klassering van de risicozone.

 Deze uitsluiting is niet van toepassing op de goederen of delen van 
de goederen die werden heropgebouwd of wedersamengesteld na 
een schadegeval en die overeenstemmen met de waarde van de 
wederopbouw of de wedersamenstelling van de goederen voor het 
schadegeval.

C. WELKE ZIJN DE VERGOEDINGSGRENZEN?
Wij passen de limieten toe die voorzien zijn in artikel 130 §2 van de Wet 
van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen : het totaal van de ver-
goedingen die wij bij een natuurramp moeten betalen mag het laagste 
bedrag dat voortvloeit uit de formule van dit artikel nooit overtreffen.
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Hoofdstuk 3.  
Aanvullende vergoedingen en 
waarborguitbreidingen
ARTIKEL 24. AANVULLENDE 
VERGOEDINGEN
Wij vergoeden, bovenop de rechtstreekse of onrechtstreekse materiële 
schade aan de verzekerde goederen en zonder toepassing van de even-
redigheidsregel, tot beloop van 100 % van de verzekerde bedragen 
voor gebouw en inhoud de volgende kosten, die de verzekerde als 
goede huisvader gemaakt heeft naar aanleiding van een gewaarborgd 
schadegeval veroorzaakt door één van de verzekerde gevaren:

1. Reddingskosten
a)  Wij vergoeden de reddingskosten voor de schade aan de 

verzekerde goederen en voor de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheidsverzekeringen tot beloop van de bedragen voorzien 
volgens de wettelijke bepalingen ter zake. 

 Blijven evenwel ten laste van de verzekerde, de reddingskosten 
die voortvloeien uit:
•  maatregelen om een gewaarborgd schadegeval te voor-

komen bij ontstentenis van nakend gevaar of wanneer het 
nakend gevaar afgewend is;

•  de laattijdigheid van de verzekerde of uit zijn nalatigheid 
om voorzorgsmaatregelen te nemen.

 De verzekerde verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van elke genomen reddingsmaatregel.

b)  Wij vergoeden eveneens voor de burgerrechtelijke aansprake-
lijkheidsverzekeringen tot beloop van de bedragen voorzien 
volgens de wettelijke bepalingen ter zake:
•  de interesten op de in hoofdsom verschuldigde 

schadevergoeding;
•  de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, met 

inbegrip van de kosten en erelonen van de advocaten en 
experts, maar alleen in zover deze kosten door ons of met 
onze toestemming zijn gemaakt of, in geval van belangen-
conflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover 
die kosten niet onredelijk zijn gemaakt.

2. Andere kosten
 Wij vergoeden eveneens:

•  de opruimings- en afbraakkosten die noodzakelijk zijn voor 
de wederopbouw of wedersamenstelling van de beschadigde 
verzekerde goederen;

•  de bewaringskosten van de verzekerde en geredde goe-
deren gedurende de normale duur van wederopbouw of 
wedersamenstelling;

•  de herstelkosten van tuinen die door puin, blussings-, bescher-
mings- of reddingswerken beschadigd werden;

•  de onbruikbaarheid van onroerende goederen (bedrijfsschade 
uitgesloten) beperkt tot het beschadigde en onbewoonbaar 
geworden verzekerde gedeelte van het gebouw gedurende de 
normale duur van wederopbouw of herstelling. Deze vergoe-
ding omvat: 
-  indien de verzekerde eigenaar-bewoner is: de door hem 

geleden genotsderving geschat volgens de huurwaarde van 
het beschadigde gedeelte;

- indien de verzekerde eigenaar-verhuurder is: het door hem 
geleden verlies van huurgelden, verhoogd met de huurlas-
ten, voor zover een huurcontract getekend werd door een 
huurder op het ogenblik van het schadegeval;

- indien de verzekerde huurder of gebruiker is: de huur-
gelden of de huurwaarde verhoogd met de huurlasten 
wanneer hij aansprakelijk is voor de schade en verschuldigd 
aan de eigenaar-verhuurder.

 Deze vergoeding kan voor éénzelfde periode nooit gecumu-
leerd worden met de vergoeding voor huisvestingskosten; 

•  de huisvestingskosten, gedurende de normale duur van weder-
opbouw of herstelling, wanneer het gebouw onbewoonbaar is 
geworden en voor zover deze kosten de toegekende maande-
lijkse onbruikbaarheidsvergoeding zouden overschrijden;

•  de expertisekosten, behalve voor aansprakelijkheidsverzekerin-
gen en voor de waarborg “Onrechtstreekse verliezen”, volgens 
onderstaand barema met een minimum van 295,86 EUR 
(B.T.W. inbegrepen) en een maximum van 24.593,34 EUR 
(B.T.W. inbegrepen) per schadegeval:

 

Vergoeding in EUR (excl. B.T.W.) Barema*

tot 14.792,99 5 %

van 14.792,99 tot 73.964,92 3 %

van 73.964,92 tot 221.894,74 1,75 %

van 221.894,74 tot 443.789,48 1,50 %

van 443.789,48 tot 1.479.298,25 0,75 %

vanaf 1.479.298,25 0,35 %

 * Bovenstaande percentages worden per schijf toegepast. 

ARTIKEL 25. WAARBORGUITBREIDINGEN
Wij verlenen volgende waarborguitbreidingen zonder toepassing van 
de evenredigheidsregel:
1.  Verhaal van huurders of gebruikers voor de materiële schade, 

tot beloop van 3.346.174,57 EUR per schadegeval (aanvullende 
vergoedingen, zoals onbruikbaarheid van onroerende goederen, en 
bedrijfsschade inbegrepen).

2.  Verhaal van derden voor de materiële en immateriële schade (zoals 
onbruikbaarheid van onroerende goederen en bedrijfsschade), 
tot beloop van 3.346.174,57 EUR per schadegeval, aanvullende 
vergoedingen inbegrepen.

3.  Begrafeniskosten tot beloop van 3.698,25 EUR per slachtoffer, 
met een maximum van 11.094,74 EUR per schadegeval, indien 
de verzekeringnemer, diens echtgeno(o)t(e) of partner en/of hun 
descendenten en ascendenten tot in de tweede graad die bij hem 
inwonen, overlijden binnen de 365 dagen volgend op het schade-
geval aan de rechtstreekse gevolgen ervan.

 De begrafeniskosten worden betaald aan de personen die bewijzen 
deze ten laste genomen te hebben. Wij verlenen echter geen 
tussenkomst in de begrafeniskosten:
-  indien het contract onderschreven werd door of voor 

rekening van feitelijke verenigingen of verenigingen met 
rechtspersoonlijkheid;

-  op andere plaatsen dan de ligging van het verzekerd gebouw, 
het vakantieverblijf, de tijdelijke en occasionele verblijf-
plaats, de zaal voor familiefeesten en -bijeenkomsten en het 
studentenverblijf.

4.  Medische, farmaceutische en verplegingskosten tot maximaal 
2.958,60 EUR per slachtoffer, gedurende maximaal 365 dagen 
volgend op het schadegeval indien de verzekeringnemer, diens 
echtgeno(o)t(e) of partner en/of hun descendenten of ascendenten 
tot in de tweede graad die bij hem inwonen, gekwetst of gewond 
raken tijdens het schadegeval. 

Hoofdstuk 4.  
Gemeenschappelijke uitsluitingen
ARTIKEL 26. GEMEENSCHAPPELIJKE 
UITSLUITINGEN
Zonder afbreuk te doen aan de uitsluitingen eigen aan elke waarborg, 
komen wij in geen geval tussen voor:

1. Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met één 
van volgende gebeurtenissen:
a)  oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;
b)  opeising of bezetting van het gebouw door een krijgs- of 

politiemacht of door strijdkrachten met uitzondering van 
de gevallen voorzien in de waarborg “Arbeidsconflicten en 
aanslagen”.
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2. Schade of verzwaring van de schade veroorzaakt door:
a) wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door 

structuurwijziging van de atoomkern;
b)  een nucleaire brandstof, een radioactief product, radioactieve 

afval of een bron van ioniserende stralingen.

3. Schade:
a)  die een verzekerde opzettelijk heeft veroorzaakt of waaraan hij 

medeplichtig is, met inbegrip van daden van vandalisme of van 
kwaadwilligheid;

b)  die een verzekerde heeft veroorzaakt in staat van dronken-
schap, alcoholintoxicatie of een gelijkaardige staat ingevolge 
het gebruik van producten andere dan alcoholhoudende dran-
ken (zoals niet voorgeschreven geneesmiddelen, verdovende of 
opwekkende middelen).

4. Schade die reeds geheel of gedeeltelijk bestond vóór de aanvangs-
datum van dit contract.

5. Herhaling van schade waarvan de oorzaak die vastgesteld werd bij 
een vorig schadegeval nog steeds aanwezig is.

6. Schade aan gebouwen die bouwvallig zijn (d.w.z. waarvan de 
slijtage meer dan 40 % bedraagt) of voor afbraak bestemd zijn en 
aan hun eventuele inhoud. 

Voor de uitzonderingen in de punten 1, 2 en 3.b) is het aan de verzeke-
raar om het bestaan van een causaal verband tussen deze omstandig-
heden en schade te bewijzen.
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TITEL 3 
Verzekering “Family” 
(Verzekering Burgerrechtelijke 
Aansprakelijkheid Privé-Leven)

Hoofdstuk 1. Algemene 
bepalingen
ARTIKEL 27. WIE IS VERZEKERD?
Wij beschouwen als:

1. Permanente verzekerden
a)  de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België 

heeft;
b)  de bij hem (haar) inwonende personen, zelfs wanneer zij:

•  tijdelijk buiten het hoofdverblijf van de verzekeringne-
mer vertoeven om studie-, recreatieve, professionele of 
gezondheidsredenen;

•  definitief het gezin van de verzekeringnemer verlaten, om 
welke reden ook, en dit voor een maximumperiode van drie 
maanden na hun vertrek.

2. Occasionele verzekerden
a)  het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers wanneer zij:

•  handelen in de uitoefening van hun functies in privé-dienst 
van een permanente verzekerde;

•  in bijkomende orde ten dienste staan van een permanente 
verzekerde die in het hoofdverblijf van de verzekeringne-
mer een vrij beroep uitoefent;

b)  de personen die niet-beroepshalve belast zijn met de bewaking, 
al dan niet bezoldigd, van:
•  de kinderen die bij de verzekeringnemer inwonen of onder 

het toezicht staan van een permanente verzekerde;
•  de huisdieren (paarden inbegrepen) die aan een permanen-

te verzekerde toebehoren of onder zijn bewaking staan;
 wanneer hun extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijk-

heid ingevolge deze bewaking in het geding komt;
c)  de al dan niet gehuwde kinderen van de verzekeringnemer of 

van zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner die 
niet meer bij hen inwonen en zolang zij economisch volledig 
afhankelijk van hen zijn. De extracontractuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de met deze verzekerden samenwonende 
echtgeno(o)t(e) of partner en hun kinderen zijn eveneens 
gewaarborgd gedurende deze periode;

d)  de minderjarige kinderen van derden (gescheiden echtgenoten 
inbegrepen) wanneer zij onder het, al dan niet bezoldigd, toe-
zicht staan van een permanente verzekerde die niet beroepshal-
ve handelt;

e)  de familieleden of genodigden die tijdelijk bij de verzekering-
nemer inwonen tijdens de vakantie of naar aanleiding van 
familie-of buitengewone gebeurtenissen;

f) de personen die in het kader van een programma van studen-
tenuitwisseling tijdelijk bij de verzekeringnemer inwonen.

3. Derden
 Elke andere persoon dan de permanente verzekerden.
 De occasionele verzekerden hebben de hoedanigheid van derden 

voor de vergoeding van de door hen geleden lichamelijke en/of 
materiële schade.

 De permanente verzekerden hebben de hoedanigheid van derden 
voor de vergoeding van de door hen geleden lichamelijke schade 
in de situaties voorzien in artikel 28, B, 1.b) (kinderen) en 2.b) 
(huispersoneel).

ARTIKEL 28. WAT WAARBORGEN WIJ?
A. WIJ WAARBORGEN IN HET ALGEMEEN:
1.  de vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door de 

verzekerden in het kader van hun privé-leven:
•  waarvoor zij extracontractueel burgerrechtelijk aansprakelijk 

zijn op basis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het 
Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van buitenlands 
recht;

•  ingevolge buren- of milieuhinder op basis van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van 
buitenlands recht, voor zover zij het rechtstreeks gevolg is van 
een ongeval.

 Vrijwilligerswerk wordt geacht verricht te worden in het privé-leven.

2.  de vergoeding van de reddingskosten, de interesten voortvloeiende 
uit de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding en de kosten 
betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen (met inbegrip van de 
kosten en erelonen van advocaten en experten) volgens de wette-
lijke bepalingen ter zake.

B. WIJ WAARBORGEN IN HET BIJZONDER MET BETREK-
KING TOT:
1.  Kinderen
 De vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door:

a)  de bij u inwonende kinderen wanneer zij, tijdens hun vrije 
tijd of tijdens de schoolvakanties voor eigen rekening of voor 
rekening van derden, al dan niet bezoldigde diensten verrichten 
en waarvoor zij persoonlijk aansprakelijk zijn;

b)  de minderjarige kinderen van derden die onder het al dan niet 
bezoldigd toezicht staan van een permanente verzekerde die 
niet beroepshalve handelt en waarvoor hij persoonlijk aanspra-
kelijk is. De lichamelijke schade veroorzaakt door deze kinderen 
aan een permanente verzekerde wordt eveneens vergoed voor 
zover zij hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn.

2.  Huispersoneel
a)  De vergoeding van de schade veroorzaakt door een perma-

nente verzekerde aan het huispersoneel en de gezinshelp(st)
ers, onverminderd de toepassing van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971. Deze waarborg ontslaat de permanente 
verzekerde als werkgever geenszins van zijn verplichting om een 
afzonderlijke arbeidsongevallenverzekering te sluiten;

b)  De vergoeding van de lichamelijke schade veroorzaakt door 
het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers aan een permanente 
verzekerde in de omstandigheden voorzien in artikel 27, 2.a).

3.  Dieren
a)  De vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door:

•  huisdieren (al dan niet bespannen paarden inbegrepen) die:
-  toebehoren aan of gehuurd of ontleend worden door 

een permanente verzekerde;
-  onder bewaking staan van een permanente verzekerde 

of van een occasionele verzekerde in de zin van artikel 
27, 2.b);

•  honden die toebehoren aan een permanente verzekerde 
en die gebruikt worden voor de bewaking van uw hoofd-
verblijf waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend door een 
permanente verzekerde;

b)  De vergoeding van de materiële schade veroorzaakt aan paar-
den en zadeltuig waarvan een permanente verzekerde huurder 
of ontlener is, tot beloop van 3.346,18 EUR.

4.  Gebouwen en hun inhoud
 De vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door:

a)  gebouwen of gedeelten ervan en hun inhoud in de zin van arti-
kel 11 (met inbegrip van de al dan niet aangrenzende terreinen, 
residentiële caravans en privé-garages) die:
•  al dan niet voortdurend bewoond worden door een 

permanente verzekerde als tweede verblijf, hoofd- of 
studieverblijf;

•  verhuurd worden door een permanente verzekerde;
b) lokalen en hun inhoud die deel uitmaken van het hoofdverblijf 

van de verzekeringnemer en dienend tot de uitoefening van een 
vrij beroep of handel die geen opslag van koopwaar met zich 
meebrengt door een permanente verzekerde;
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c)  gebouwen of gedeelten ervan in de zin van artikel 11 
(met inbegrip van de al dan niet aangrenzende terreinen, 
residentiële caravans en privé-garages) tijdens de normale 
onderhoudswerken;

d) belemmerde voetpaden (sneeuw, ijs of ijzel en achtergelaten 
voorwerpen die niet verwijderd werden) en liften, voor zover 
deze het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract, 
of waarop een geregeld toezicht wordt uitgeoefend door een 
erkende instelling. Deze voetpaden en liften dienen deel uit te 
maken van voornoemde gebouwen;

e) elk ander gebouw, mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzon-
dere voorwaarden.

5.  Verplaatsingen en vervoermiddelen
a)  De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanen-

te verzekerde aan derden:
1.  tijdens zijn privé- of beroepsverplaatsingen, met inbegrip 

van de weg van en naar het werk, als:
•  voetganger;
•  passagier van gelijk welk vervoermiddel;
•  bestuurder in de hoedanigheid van eigenaar, huurder, 

houder of gebruiker van één van de volgende voertui-
gen te land of te water:
-  een fiets of een ander rijwiel zonder motor;
-  een boot of jetski, behalve de zeilboten van meer 

dan 300 kg en de motorboten met een capaciteit 
boven 8kW(10PKDIN);

-  een bespannen rijtuig;
-  een rolstoel voor mindervaliden zonder motor;

2.  wanneer hij een motorrijtuig te land of een spoorrijtuig 
bestuurt of in beweging brengt (waarvoor een wettelijk 
verplichte verzekering geldt) alvorens hiervoor de wettelijk 
vereiste leeftijd bereikt te hebben en buiten medeweten 
van zijn ouders, de personen die hem onder hun bewaking 
hebben en de houder van het rijtuig.

 De schade aan het in die omstandigheden bestuurde rijtuig 
wordt eveneens vergoed voor zover dit rijtuig toebehoort 
aan een derde;

3.  wanneer hij als mindervalide een gemotoriseerde rolstoel 
bestuurt waarmee niet sneller dan stapvoets kan worden 
gereden, zelfs zo hij gebruik maakt van de openbare weg;

4.  ingevolge het gebruik van niet-gekoppelde aanhangwagens.

b) De vergoeding van de lichamelijke schade veroorzaakt door 
een permanente verzekerde die occasioneel een motorrijtuig 
bestuurt dat aan een derde toebehoort voor zover:
•  hij houder is van een geldig rijbewijs en door deze derde 

gemachtigd werd om dit motorrijtuig te besturen;
•  de slachtoffers niet kunnen genieten van de vergoedingen 

op basis van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
met betrekking tot dit motorrijtuig.

 De vergoeding van de materiële schade veroorzaakt in deze 
omstandigheden aan deze personen is beperkt tot de bescha-
digde kleding en bagage van de gewonde personen tot beloop 
van 3.346,18 EUR per persoon.

6.  Tijdelijke verblijven
a) De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanen-

te verzekerde aan derden:
•  gedurende een tijdelijk of toevallig verblijf in een hotel 

of gelijkaardig logementshuis, zowel om privé- als 
beroepsredenen;

•  gedurende een verblijf als patiënt in een ziekenhuisinstelling.
b) De vergoeding van de materiële schade veroorzaakt door een 

permanente verzekerde aan gebouwen, residentiële caravans, 
privé-garages of tenten en hun inhoud die zij als niet-eigenaar 
bewonen naar aanleiding van vakanties, familiefeesten, privé- 
of beroepsreizen en ziekenhuisopnames, voor zover deze 
schade veroorzaakt werd door vuur, brand, ontploffing, rook, 
water of glasbreuk.

7.  Vrijetijdsbesteding
 De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanente 

verzekerde aan derden ingevolge:
a)  de beoefening van sport- en ontspanningsactiviteiten, zoals:

•  skeeleren en skating;
•  kamperen en karavannen;
•  fokken van huisdieren als hobby;

•  tuinieren en kappen van brandhout met gebruik van al dan 
niet gemotoriseerd tuingereedschap, zoals grasmaaiers en 
houtzaagmachines;

•  schieten en paardrijden;
b)  het gebruik van telegeleide modellen in de lucht, te water of te 

land of van gemotoriseerd speelgoed.
c)  de beoefening van activiteiten in het kader van culturele, sport-, 

jeugd- of soortgelijke bewegingen.
 Wij vergoeden de schade aan derden waarvoor de permanente 

verzekerden:
•  persoonlijk aansprakelijk zijn;
•  aansprakelijk zijn ingevolge daden van personen voor wie 

zij moeten instaan;
 in de hoedanigheid van lid, leider, aangestelde of organisator 

van dergelijke bewegingen, met uitsluiting van de extracontrac-
tuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze beweging als 
rechtspersoon.

8.  Vrijwillige hulpverlening door derden
 De vergoeding van de schade opgelopen door een derde die 

vrijwillig, niet bezoldigd en niet-beroepshalve deelneemt aan de 
redding van de verzekerden of van hun goederen, voor zover de 
extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verze-
kerden niet in het geding komt.

9.  Verdwijning van kinderen
a) De vergoeding van de opsporingskosten wanneer een perma-

nente verzekerde verdwijnt, tot beloop van 16.730,88 EUR per 
schadegeval en voor zover:
•  hij jonger is dan 18 jaar op de dag van zijn verdwijning;
•  een klacht werd neergelegd bij de bevoegde instanties 

binnen de 72 uur na de verdwijning;
•  de duur van de verdwijning minstens 24 uur bedraagt;
•  noch het vermiste kind, noch een van de verzekerde 

betrokken is bij de verdwijning.
b) Deze opsporingskosten omvatten:

•  de kosten en erelonen gemaakt door een permanente 
verzekerde om het vermiste kind terug te vinden;

•  de kosten en erelonen van een arts of therapeut voor 
medisch-psychologische begeleiding van de verzekering-
nemer, de met hem (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) 
of partner en van het vermiste kind zelf wanneer het wordt 
teruggevonden;

•  de drukkosten voor opsporingsberichten.
 Deze kosten worden terugbetaald binnen 30 dagen na voorleg-

ging van de ereloonnota’s en facturen.
 De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele 

tegemoetkomingen van het ziekenfonds, de overheid of een 
andere instelling.

ARTIKEL 29. WELKE ZIJN DE VERZEKERDE 
BEDRAGEN?
1. Voor de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding komen wij 

tussen in:
•  lichamelijke schade: tot beloop van 26.769.396,56 EUR per 

schadegeval;
•  materiële schade: tot beloop van 5.353.879,31 EUR per schade-

geval, na toepassing van een vrijstelling van 245,55 EUR.

2.  Voor reddingskosten, interesten en kosten voor burgerlijke rechts-
vorderingen (met inbegrip van de kosten en erelonen van advoca-
ten en experten) komen wij tussen tot beloop van de bedragen, 
voorzien volgens de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 30. WAAR IS DEZE VERZEKERING 
GELDIG?
Deze verzekering geldt wereldwijd.
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Hoofdstuk 2.  
Gemeenschappelijke uitsluitingen
ARTIKEL 31. GEMEENSCHAPPELIJKE 
UITSLUITINGEN
1. WORDT ECHTER NIET VERGOED, DE SCHADE:
a)  veroorzaakt aan dieren, andere roerende goederen en onroerende 

goederen waarvan een verzekerde eigenaar is of dewelke hem zijn 
toevertrouwd, te welken titel ook, zonder afbreuk te doen aan de 
punten 3.b) (dieren), 5.a)2. (verplaat-singen en vervoermiddelen) en 
6.b) (tijdelijke verblijven) van artikel 28 B;

b)  andere dan lichamelijke, veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing 
of rook die ontstaat in of overgeslagen wordt van een gebouw 
waarvan een permanente verzekerde eigenaar, huurder of gebrui-
ker is en voor zover deze materiële schade verzekerbaar is in het 
kader van de waarborg “Verhaal van derden” van een brandverze-
kering, zonder afbreuk te doen aan punt 6 van artikel 28 B;

c)  voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
verzekerde die onder toepassing valt van een wettelijk verplichte 
verzekering (zoals de motorrijtuigen-, arbeidsongevallen- en de 
jachtverzekering) met uitzondering van de schade die onder de 
toepassing valt van de wet op het vrijwilligerswerk. Deze uitsluiting 
doet geen afbreuk aan de toepassing van de punten 5.a)2, 5.a)4, 
5.b) en 7.b) van artikel 28 B;

d)  voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid van de verzekerde die minstens 16 jaar oud is en die, ofwel 
een opzettelijke daad, ofwel één van volgende zware fouten heeft 
begaan:
-  staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijkaardige 

staat ingevolge het gebruik van andere producten dan alcohol-
houdende dranken (zoals niet voorgeschreven geneesmiddelen, 
verdovende of opwekkende middelen);

-  deelname aan twisten, vechtpartijen,weddenschappen of 
uitdagingen;

-  plegen van misdaden of opzettelijke wanbedrijven;
-  plegen van geweld op personen of het kwaadwillig beschadi-

gen of ontvreemden van goederen. 
 Wij vergoeden evenwel deze schade toch, wanneer de burgerrech-

telijke aansprakelijkheid van de verzekerden die voor deze personen 
moeten instaan in het geding komt, tenzij deze verzekerden zichzelf 
hebben schuldig gemaakt aan een opzettelijke daad of één van 
voornoemde zware fouten;

e)  veroorzaakt als bestuurder van een luchtvaartuig, een motorboot of 
een jetski van meer dan 8kW (10PKDIN) of een zeilboot van meer 
dan 300 kg waarvan de verzekerde eigenaar, huurder, houder of 
gebruiker is;

f ) veroorzaakt door het beoefenen van de jacht, alsook de wildschade 
waarvoor een permanente verzekerde aansprakelijk is als eigenaar 
of huurder van een jacht;

g)  veroorzaakt door bouw-, verbouwings-, of afbraakwerken aan het 
gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen deze omstandigheden en de schade.

 Blijft evenwel gedekt de schade door de verzekerde gebouwen 
naar aanleiding van opbouw-, wederopbouw- of verbouwingswer-
ken, voor zover deze werken uitgevoerd mogen worden zonder 
bouwvergunning en geen invloed hebben op de stabiliteit van het 
verzekerde gebouw of van de gebouwen in de nabijheid;

h)  veroorzaakt door bouwvallige gebouwen, indien de elementaire 
voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van de schade 
niet werden getroffen;

i)  voortvloeiend, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit een wijziging 
van de atoomkern, uit radioactiviteit en uit de voortbrenging van 
ioniserende stralingen.

j)  met betrekking tot daden van terrorisme.

2. WIJ NEMEN EVENMIN TEN LASTE:
a)  dadingen met het Openbaar Ministerie, gerechtelijke geldboe-

ten, minnelijke of administratieve schikkingen en kosten van 
strafvervolging;

b)  schadevergoedingen die de werkelijk geleden materiële of de rede-
lijk te verwachten morele schade kennelijk te boven gaan en veeleer 
als strafmaatregel of als afschrikkingmiddel worden toegekend in 
sommige buitenlandse rechtstelsels zoals onder andere “punitive 
damages” of “exemplary damages”.
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TITEL 4 
Verzekering “Rechtsbijstand”
Overeenkomstig de door u gekozen formule zijn onderstaande waar-
borgen slechts verworven mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzon-
dere voorwaarden.

Hoofdstuk 1. Algemene 
bepalingen
ARTIKEL 32. WAT IS HET DOEL VAN DEZE 
VERZEKERING?
•  Deze verzekering heeft tot doel, bij een gewaarborgd schadegeval, 

de juridische belangen van de verzekerden te vrijwaren en hen in 
staat te stellen hun rechten te laten gelden, als eiser of verweerder.

• Onder schadegeval verstaan wij:
 Een gebeurtenis of omstandigheid waaruit de verzekerde redelijker-

wijze het litigieuze karakter en de behoefte aan rechtsbijstand die 
hieruit voortvloeit moet afleiden.

Als verzekerden worden beschouwd :
Voor rechtsbijstand Home en rechtsbijstand Home Comfort

De verzekerden in de zin van het artikel 9 namelijk :
• de verzekeringnemer;
• de bij hem (haar) inwonende personen, zelfs indien deze tijdelijk 

elders verblijven;
• hun personeel in de uitoefening van hun functies; 
• de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de 

uitoefening van hun functies;
• elke andere persoon die als verzekerde in dit contract vermeld is.

Voor rechtsbijstand Family, Family Comfort en Family Prestige
1° de verzekeringnemer voor zover hij in België zijn gewone verblijf-

plaats heeft evenals zijn/haar samenwonende echtgeno(o)t(e) of 
samenwonende partner ;

2° alle bij de verzekeringnemer inwonende personen.

De waarborg blijft van toepassing indien de verzekerde personen 
tijdelijk elders verblijven.

ARTIKEL 33. WELKE ZIJN ONZE PRESTATIES 
IN HET KADER VAN DEZE VERZEKERING?
1.  Wij verlenen rechtsbijstand aan de verzekerde door de rechtsmid-

delen aan te wenden, die noodzakelijk zijn voor de verdediging 
van zijn belangen zowel in der minne als voor iedere gerechtelijke, 
buitengerechtelijke of administratieve instantie.

2. Wij nemen tot beloop van het verzekerd bedrag volgende uitgaven 
ten laste.

Voor de waarborgen : Rechtsbijstand Home, Rechtsbijstand 
Home Comfort en Rechtsbijstand Family en Rechtsbijstand 
Family Comfort :

a) de kosten en erelonen van advocaten;
b) de ten laste van de verzekerde gelegde kosten van de gerechtelijke 

en buitengerechtelijke procedure alsook de kosten van één proce-
dure van tenuitvoerlegging;

c) de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarder alsook de kosten 
en erelonen van deskundigen, technisch adviseurs, bemiddelaars, 
arbiters en van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties 
heeft overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet;

d) de verplaatsings- en verblijfskosten van de verzekerde wanneer zijn 
persoonlijke verschijning voor een buitenlands Hof of Rechtbank 
wettelijk vereist is of bevolen wordt, in de mate dat zij op een 
redelijke wijze werden uitgegeven.

De terugbetaling van de verplaatsingskosten mag niet meer bedragen 
dan het laagste bedrag dat zou vereist zijn voor de verplaatsing per 
spoor of per schip in eerste klasse, of de verplaatsing per vliegtuig 
in economische of gelijkwaardige klasse. De terugbetaling van de 

verblijfkosten mag niet meer bedragen dan de prijs van overnachting, 
inclusief ontbijt;
In de mate van het mogelijke worden deze kosten rechtstreeks betaald 
zonder dat de verzekerde ze dient voor te schieten. Indien hij echter 
B.T.W. plichtig is, wordt deze belasting slechts ten laste genomen in de 
mate dat ze niet terugvorderbaar is.

Wij nemen niet ten laste onder bovenvermelde waarborgen :
a) de boetes, opdeciemen, transacties met het openbaar ministerie 

en de bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe de 
verzekerde zou veroordeeld worden, waarmee o.m. gelijkgesteld 
worden de bijdragen tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden;

b) de schadegevallen betreffende de waarborg “Burgerlijk verhaal”, 
wanneer de inzet van het in geld waardeerbaar geschil niet meer 
bedraagt dan 250 EUR. De inzet van het geschil stemt overeen met 
de hoofdsom die wordt gevraagd of geëist door een derde, zonder 
rekening te houden met de interesten, de kosten voor verdediging 
of de schadebedingen;

c) de kosten en erelonen van het advies van een advocaat bij het 
hof van Cassatie of van een procedure voor dit Hof wanneer het 
litigieus bedrag in hoofdsom niet meer bedraagt dan 1.250 EUR 

d) de kosten en erelonen in verband met procedures voor internatio-
nale of supranationale gerechtshoven;

e) de kosten en erelonen verbonden aan een procedure van tenuit-
voerlegging wanneer een termijn van 5 jaar na het betekenen van 
de uitvoerbare titel is verstreken;

f) de kosten en erelonen die het gevolg zijn van opdrachten die de 
verzekerde heeft gegeven vóór de aangifte van het schadegeval 
of zonder overleg met de rechtsbijstandverlener, tenzij blijkt dat zij 
ten aanzien van de aangiftedatum dringend noodzakelijk waren of 
betrekking hadden op dringende bewarende maatregelen.

Voor de waarborg Rechtsbijstand Family Prestige 
a) de kosten en erelonen van advocaten;
b) de ten laste van de verzekerde gelegde kosten van de gerechtelijke 

en buitengerechtelijke procedure alsook de kosten van tenuitvoer-
legging (voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ten 
laste van de verzekerde gelegd worden en die aan de Staat toeko-
men wordt een bedrag van 500 EUR voor geschillen in burgerlijke 
zaken en een bedrag van 1.000 EUR voor geschillen in strafzaken 
voorbehouden van de maximale waarborgen opgenomen in de 
artikels 39.1 tot 39,3, );

c) de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarder alsook de kosten 
en erelonen van deskundigen, technisch adviseurs, bemiddelaars, 
arbiters en van  iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties 
heeft overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet;

d) de verplaatsings- en verblijfskosten van de verzekerde wanneer zijn 
persoonlijke verschijning voor een buitenlands Hof of Rechtbank 
wettelijk vereist is of bevolen wordt, in de mate dat zij op een 
redelijke wijze werden uitgegeven.

De terugbetaling van de verplaatsingskosten mag niet meer bedragen 
dan het laagste bedrag dat zou vereist zijn voor de verplaatsing per 
spoor of per schip in eerste klasse, of de verplaatsing per vliegtuig 
in economische of gelijkwaardige klasse. De terugbetaling van de 
verblijfkosten mag niet meer bedragen dan de prijs van overnachting, 
inclusief ontbijt;
In de mate van het mogelijke worden deze kosten rechtstreeks betaald 
zonder dat de verzekerde ze dient voor te schieten. Indien hij echter 
B.T.W. plichtig is, wordt deze belasting slechts ten laste genomen in de 
mate dat ze niet terugvorderbaar is.

Wij nemen niet ten laste onder deze waarborg :
a) de boetes, opdeciemen, transacties met het openbaar ministerie 

en de bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe de 
verzekerde zou veroordeeld worden, waarmee o.m. gelijkgesteld 
worden de bijdragen tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden;

b) de schadegevallen betreffende de waarborg “Burgerlijk verhaal”, 
wanneer de inzet van het in geld waardeerbaar geschil kleiner niet 
meer bedraagt dan 250 EUR. De inzet van het geschil stemt overeen 
met de hoofdsom die wordt gevraagd of geëist door een derde, 
zonder rekening te houden met de interesten, de kosten voor 
verdediging of de schadebedingen;

c) de kosten en erelonen in verband met procedures voor internati-
onale of supranationale gerechtshoven met uitzondering van de 
geschillen inzake de prejudiciële vragen met betrekking tot het 
gedekt geschil;
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d) de kosten en erelonen die het gevolg zijn van opdrachten die de 
verzekerde heeft gegeven vóór de aangifte van het schadegeval 
of zonder overleg met de rechtsbijstandverlener, tenzij blijkt dat zij 
ten aanzien van de aangiftedatum dringend noodzakelijk waren of 
betrekking hadden op dringende bewarende maatregelen.

4. Tot beloop van het bedrag van onze uitgaven treden wij in de rech-
ten van de verzekerde tegenover derden. Deze subrogatie omvat 
onder meer de rechtsplegingvergoeding.

ARTIKEL 34. WELKE ZIJN DE VERZEKERDE 
BEDRAGEN?
1.  De besprekingen, onderhandelingen en minnelijke regelingen die 

door de Rechtsbijstandverlener worden gevoerd zijn onbeperkt 
inzake bedrag.

2. Onze financiële tussenkomst in de uitgaven vermeld onder artikel 
33,2 is verzekerd ten belope van de volgende bedragen :

 Voor de waarborg Rechtsbijstand Home en Rechtsbijstand Home 
Comfort
- Art. 37,1 tot 3 :  30.000 EUR (Home) / 50.000 EUR (Home 

Comfort)
- Art. 37,4 :   7.500 EUR (onvermogen van derden)
- Art. 37,5 : 15.000 EUR (strafrechtelijke borgtocht)

50.000 EUR mits het voorleggen van een 
bankgarantie (Home Comfort)

- Art. 38,1 :   7.500 EUR
- Art. 38,2 :   7.500 EUR

 Deze bedragen gelden per schadegeval en ongeacht het aantal  
betrokken verzekerden.

 Voor de waarborg Rechtsbijstand Family en Rechtsbijstand Family 
Comfort
- Art. 39,1 tot 3 : 30.000 EUR   (Family) / 50.000 EUR (Family 

Comfort)
- Art. 39,4 :   7.500 EUR (administratieve bijstand)
- Art. 39,5 :   7.500 EUR (onvermogen van derden)
- Art. 39,6 : 15.000 EUR (Family)

50.000 EUR mits het voorleggen van een 
bankgarantie (Family Comfort)

- Art. 40,1 :   7.500 EUR
- Art. 40,2 :   7.500 EUR
- Art. 40,3 :   7.500 EUR

 Deze bedragen gelden per schadegeval en ongeacht het aantal  
betrokken verzekerden.

 Voor de waarborg Rechtsbijstand Family Prestige
- Art. 41,1 tot 3 :  75.000 EUR
- Art. 41,4 :  13.000 EUR (fiscaal recht)
- Art. 41,5 :  13.000 EUR (administratief recht)
- Art. 41,6 1 :  7.500 EUR (Arbeidsrecht)

Art. 41,6 2 :  7.500 EUR (Sociaal Recht)
- Art. 41,7 :  13.000 EUR (Contractenrecht); de limiet wordt 

verminderd tot 7.500 euro voor wat betreft 
de contractuele geschillen met betrekking tot 
de goede uitvoering van het bouwen, verbou-
wen,  verbeteren, renoveren, restaureren en de 
afbraak van een onroerende goed, wanneer 
het optreden van een architect of het verkrij-
gen van de toestemming van een bevoegde 
overheid wettelijk vereist is

- Art. 41,8 :  13.000 EUR (Erfrecht, schenkingen en 
testamenten)

- Art. 41,9 :  3.375 EUR per verzekerde persoon 
Echtscheiding)

- Art. 41,10 :  13.000 EUR (Personen- en familierecht)
- Art. 41,11 :  7.500 EUR (Intellectuele rechten)

 Deze bedragen gelden per schadegeval en ongeacht het aantal  
betrokken verzekerden.

3. Deze vergoedingsgrenzen zijn van toepassing al naargelang de 
door u onderschreven waarborgen Rechtsbijstand. Zo in eenzelfde 
schadegeval meerdere verzekerden betrokken zijn en het totale 
bedrag van de uitgaven onze vergoedingsgrens overschrijdt, dient 

u te bepalen welke voorrang er bij de uitputting van het verzekerd 
bedrag door de Rechtsbijstandverlener moet verleend worden aan 
elk der verzekerden.

 Indien anderen dan één of meer verzekerden bij een procedure 
betrokken zijn en, op dezelfde juridische grond en zonder dat 
er sprake is van een onderling belangenconflict, een concreet 
belang hebben, komen wij financieel tussen naar verhouding 
van het aantal belanghebbende verzekerden tot het totaal aantal 
belanghebbenden.

ARTIKEL 35. WAAR IS DEZE VERZEKERING 
GELDIG?
1.  Rechtsbijstand Home
 De waarborg rechtsbijstand vermeld in de artikelen 37 en 38 wordt 

verleend in België en binnen de territoriale grenzen voorzien in 
artikel 13.

2.  Rechtsbijstand Family
 De waarborg rechtsbijstand vermeld in de artikelen 39 en 40 wordt 

verleend:
• in heel de wereld voor de verzekerde materies Burgerlijk verhaal, 

Burgerlijk verhaal plus, Burgerlijke verdediging, Strafrechtelijke 
verdediging, Onvermogen van derden en Strafrechtelijke 
borgtocht;

• in alle landen van de Europese Unie voor de verzekerde mate-
ries Consumentenrecht en Schuldvorderingen;

• in België voor de verzekerde materies Administratieve bijstand.

 De waarborg rechtsbijstand vermeld in het artikel 41 wordt 
verleend:
• in heel de wereld voor de verzekerde materies Burgerlijk ver-

haal, Burgerlijke verdediging en Strafrechtelijke verdediging.
• in alle landen van de Europese Unie voor de verzekerde mate-

ries Contractenrecht, Sociaal recht en Intellectuele rechten.
• in België voor de verzekerde materies : Fiscaal recht, Administratief 

recht, Arbeidsrecht, Echtscheidingsrecht, Personen- en familie-
recht, Erfrecht, schenkingen en testamenten.

ARTIKEL 36. WANNEER MOET HET 
SCHADEGEVAL ZICH VOORDOEN?
Het schadegeval moet zich voordoen terwijl deze verzekering van kracht 
is. Er wordt geen rechtsbijstand verleend wanneer de gebeurtenis of 
de omstandigheid, die aan de oorsprong ligt van het schadegeval, 
zich voordeed voor de aanvang van deze verzekering en de verzekerde 
het schadegeval kon verwachten of redelijkerwijze kon voorzien bij de 
onderschrijving van deze verzekering of nog wanneer in strafzaken de 
inbreuk gepleegd werd vóór de aanvang van deze verzekering.
In bepaalde verzekerde materies verlenen wij geen rechtsbijstand voor 
schadegevallen die zich voordoen binnen een zekere periode te rekenen 
vanaf de aanvangsdatum van deze verzekering. Deze periode, wachttijd 
genoemd, bedraagt:

Rechtsbijstand Home Comfort
• 3 maanden voor de waarborgen Contracten en Administratief recht. 

Rechtsbijstand Family comfort
• 3 maanden voor de waarborgen Consumentenrecht en 

Schuldvorderingen.

Rechtsbijstand Family Prestige
•  12 maanden voor de waarborg Fiscaal recht;
• 12 maanden voor de waarborg Administratief recht;
•   3 maanden voor de waarborg Arbeidsrecht;
•   3 maanden voor de waarborg Sociaal recht;
•  12 maanden voor de waarborg Contractenrecht;
• 24 maanden voor de waarborg Echtscheidingsrecht;
• 12 maanden voor de waarborg Personen- en familierecht;
• 3 maanden voor de waarborg Erfrecht, schenkingen en testamenten;
• 3 maanden voor de waarborg Intellectuele rechten.

De hierboven vermelde wachttijd is niet van toepassing indien deze 
verzekering is gesloten onmiddellijk aansluitend op een andere rechts-
bijstandverzekering; waaraan de verzekerde voor het schadegeval, bij 
voortbestaan, gelijke rechten had kunnen ontlenen.
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Hoofdstuk 2. Verzekerde materies
ARTIKEL 37. RECHTSBIJSTAND HOME
1. BURGERLIJK VERHAAL
Wij verlenen rechtsbijstand teneinde herstel te bekomen van de schade 
aan het verzekerde gebouw en de verzekerde inhoud, berokkend door 
een derde van wie de aansprakelijkheid buiten overeenkomst op basis 
van de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek of gelijk-
aardige bepalingen van buitenlands recht betrokken is.

2. BURGERLIJKE VERDEDIGING
Wij verlenen rechtsbijstand wanneer, uit hoofde van een gebeurtenis 
voorzien door één van de onderschreven waarborgen in titel 2, de 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde in verband 
met het verzekerde gebouw en de verzekerde inhoud, op basis van de 
artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige 
bepalingen van buitenlands recht wordt ingeroepen.
Wij verlenen geen waarborg wanneer de dekking van een burgerrech-
telijke aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeroepen, behalve 
in geval van belangenconflict tussen de verzekerde en deze verzekeraar.

3. STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING
Wij verlenen rechtsbijstand wanneer de verzekerde vervolgd wordt 
wegens een inbreuk op de strafwetgeving naar aanleiding van een 
gebeurtenis die gedekt is in titel 2.
Wij verlenen evenwel geen dekking wanneer de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheidsverzekeraar dient tussen te komen om zich te verdedigen 
tegen een eventuele burgerlijke partij, behalve in geval van belangen-
conflict tussen de verzekerde en deze verzekeraar.

4. ONVERMOGEN VAN DERDEN
Wij betalen aan de verzekerde, die genoten heeft van de waarborg 
burgerlijk verhaal, het bedrag dat hem in hoofdsom als vergoeding van 
zijn materiële schade werd toegekend door een rechtbank, wanneer 
de aansprakelijke en behoorlijk geïdentificeerde derde van een onop-
zettelijke daad onvermogend is en zijn onvermogen behoorlijk werd 
vastgesteld door het mislukken van een procedure van gedwongen ten-
uitvoerlegging. De waarborg is dus niet verworven voor gewelddaden 
op personen of goederen, diefstal of poging tot diefstal, vandalisme en 
andere opzettelijke feiten.
Deze vergoeding zal betaald worden na aftrek van een drempel van 
250 EUR, met een maximum van 7.500 EUR. Zo de aansprakelijke derde 
opnieuw vermogend wordt, kunnen wij slechts ons verhaal uitoefenen 
nadat de verzekerde volledig vergoed werd.

5. STRAFRECHTELIJKE BORGTOCHT
Wij betalen aan de verzekerde het bedrag van de strafrechtelijke 
borgtocht vooruit, met een maximum van 15.000 EUR, indien deze uit 
hoofde van een gebeurtenis voorzien door één van de onderschreven 
waarborgen in titel 2, in het buitenland geëist wordt door de plaatse-
lijke overheden teneinde, hetzij de invrijheidstelling van de verzekerde 
te bekomen wanneer hij in voorlopige hechtenis is genomen, hetzij zijn 
vrijheid te behouden indien hij dreigt in hechtenis te worden genomen.
Het voorgeschoten bedrag, vermeerderd met de in België geldende 
wettelijke interesten en met de eventuele terugvorderingkosten, moet 
terugbetaald worden zodra de borgtocht is vrijgegeven of zodra de 
verzekerde definitief is veroordeeld.

ARTIKEL 38. RECHTSBIJSTAND HOME 
COMFORT
Bovenop de verzekerde materies voorzien in artikel 37 verlenen wij 
eveneens rechtsbijstand in de volgende materies:

1. CONTRACTEN
Wij verlenen rechtsbijstand voor schadegevallen die betrekking hebben 
op contracten in verband met het verzekerde gebouw.
Voor schadegevallen die verband houden met contracten gesloten in 
het kader van bouw- of verbouwingswerken is de waarborg nochtans 
beperkt tot de expertisekosten noodzakelijk in het kader van een 
minnelijke regeling.
De waarborg is niet toepasselijk op schadegevallen die verband houden 
met de verhuring van het verzekerde gebouw en waarin de verzekerde 
betrokken is in de hoedanigheid van eigenaar-verhuurder.

2. ADMINISTRATIEF RECHT
Wij verlenen rechtsbijstand voor schadegevallen waarin de verzekerde 
in verband met het verzekerde gebouw betrokken is tegenover een 
Belgische administratie. De waarborg is niet toepasselijk op schade-
gevallen die het gevolg zijn van een bouwovertreding of een niet 
regelmatig ingediende bouwaanvraag.

ARTIKEL 39. RECHTSBIJSTAND FAMILY
1. BURGERLIJK VERHAAL
Wij verlenen rechtsbijstand teneinde een schadevergoeding te bekomen 
van de lichamelijke en/of materiële schade die aan de verzekerde in zijn 
privéleven wordt berokkend door een derde van wie de aansprakelijk-
heid buiten overeenkomst op basis van de artikelen 1382 tot 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van buitenlands 
recht betrokken is.

Is eveneens gedekt de vordering :
• op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (burenhinder) 
• op basis van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of 

ontploffing (in toepassing van de wet van 30 juli 1979 en het K.B. 
van 5 augustus 1991); 

• op basis van de objectieve aansprakelijkheid in het voordeel van de 
zwakke weggebruiker (in toepassing van artikel 29bis van de wet 
van 21 november 1989); 

• t.o.v. de Commissie voor hulp aan Slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden.

Wij verdedigen eveneens de rechten van de verzekerde voor de louter 
morele schade opgelopen na het overlijden van een verzekerde of van 
een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.

Is niet begrepen in de waarborg:
• de vordering tot herstel van de schade op basis van de wet inzake 

arbeidsongevallen:
• de vordering tot herstel van de schade berokkend door een derde 

van wie de contractuele aansprakelijkheid in het gedrang is, ook 
al kan deze laatste aansprakelijk gesteld worden op eender welke 
andere basis.

Wij verlenen nochtans rechtsbijstand teneinde herstel te bekomen van 
• de extracontractuele schade die aan de verzekerde wordt berok-

kend in het kader van een overeenkomst inzake personenvervoer; 
• de lichamelijke schade die de contractuele aansprakelijkheid van 

een arts, verplegingsinrichting of beoefenaar van een paramedisch 
beroep in het gedrang brengt; deze dekking is enkel verworven 
indien de verzekerde ons een medisch attest voorlegt dat het begin 
van bewijs levert van de beroepsfout van voornoemde personen of 
inrichtingen.

2. BURGERLIJKE VERDEDIGING
Wij verlenen rechtsbijstand wanneer de aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst van de verzekerde in zijn privéleven, op basis van de 
artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige 
bepalingen van buitenlands recht wordt ingeroepen.
Wij verlenen geen waarborg wanneer de dekking van een burgerrech-
telijke aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeroepen, behalve 
in geval van belangenconflict tussen de verzekerde en deze verzekeraar.

3. STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING
Wij verlenen rechtsbijstand aan de verzekerde wanneer hij vervolgd 
wordt wegens een inbreuk op:
• de strafwetgeving naar aanleiding van een schadegeval dat gedekt 

is in titel 3;
• de wetten en reglementen op de politie van het wegverkeer uit 

hoofde van zijn hoedanigheid van voetganger, fietser of ruiter.
De dekking is tevens verworven wanneer de ouders worden aange-
sproken in hun hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke voor 
de betaling van de geldboete die lastens hun minderjarige kinderen 
wordt gevorderd.
Wij verlenen evenwel geen dekking wanneer de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheidsverzekeraar dient tussen te komen om zich te verdedigen 
tegen een eventuele burgerlijke partij, behalve in geval van belangen-
conflict tussen de verzekerde en deze verzekeraar.
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4. ADMINISTRATIEVE BIJSTAND
Wij verlenen administratieve bijstand aan de verzekerde bij het vervullen 
van de formaliteiten die nodig zijn om een vergoeding te bekomen 
lastens het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke geweld-
daden, indien de verzekerde uit hoofde van deze gewelddaden genoten 
heeft van de waarborg Burgerlijk Verhaal.

5. ONVERMOGEN VAN DERDEN
Wij betalen aan de verzekerde, die genoten heeft van de waarborg 
burgerlijk verhaal, het bedrag dat hem in hoofdsom als vergoeding 
van zijn materiële of lichamelijke schade werd toegekend door een 
rechtbank, wanneer de aansprakelijke en behoorlijk geïdentificeerde 
derde van een onopzettelijke daad onvermogend is en zijn onvermogen 
behoorlijk werd vastgesteld door het mislukken van een procedure van 
gedwongen tenuitvoerlegging.
Deze vergoeding zal betaald worden na aftrek van een vrijstelling van 
250 EUR, met een maximum van 7.500 EUR. Zo de aansprakelijke derde 
opnieuw vermogend wordt, kunnen wij slechts ons verhaal uitoefenen 
nadat de verzekerde volledig vergoed werd.

6. STRAFRECHTELIJKE BORGTOCHT
Wij betalen aan de verzekerde het bedrag van de strafrechtelijke 
borgtocht vooruit, met een maximum van 15.000 EUR, indien deze uit 
hoofde van een gebeurtenis voorzien door één van de onderschreven 
waarborgen in titel 3 in het buitenland geëist wordt door de plaatselijke 
overheden teneinde, hetzij de invrijheidstelling van de verzekerde te 
bekomen wanneer hij in voorlopige hechtenis is genomen, hetzij zijn 
vrijheid te behouden indien hij dreigt in hechtenis te worden genomen.
Het voorgeschoten bedrag, vermeerderd met de in België geldende 
wettelijke interesten en met de eventuele terugvorderingskosten, moet 
terugbetaald worden zodra de borgtocht is vrijgegeven of zodra de 
verzekerde definitief is veroordeeld.

ARTIKEL 40. RECHTSBIJSTAND FAMILY 
COMFORT
Bovenop de verzekerde materies voorzien in artikel 39 verlenen wij 
eveneens rechtsbijstand in de volgende materies:

1. BURGERLIJK VERHAAL PLUS
In uitbreiding van artikel 39,1 verlenen wij ook rechtsbijstand teneinde 
herstel te bekomen van de extracontractuele schade die aan de 
verzekerde wordt berokkend door derden van wie de contractuele 
aansprakelijkheid kan worden ingeroepen.

2. CONSUMENTENRECHT
•  Wij verlenen rechtsbijstand voor schadegevallen die verband hou-

den met contracten van verkoop, huur, herstelling of onderhoud 
van roerende zaken of van dienstverlening waarin de verzekerde 
als consument, in het kader van zijn privé-leven, betrokken is en 
optreedt tegen een leverancier of dienstverlener die handelt in het 
kader van een handels- of ambachtelijke activiteit.

• De waarborg is nochtans niet toepasselijk op schadegevallen in 
verband met: 
- onroerende goederen;
- rechten op uitkeringen waarop de verzekerde aanspraak kan 

maken krachtens de sociale zekerheidswetgeving;
- verzekeringscontracten;
- motorvoertuigen, caravans of luchtvaartuigen.

3. SCHULDVORDERINGEN
•  Wij verlenen rechtsbijstand voor schadegevallen die verband 

houden met de niet-terugbetaling van een rechtmatige schuld 
aangegaan door een derde jegens de verzekerde in het kader van 
zijn privé-leven.

• De waarborg is nochtans niet toepasselijk op schuldvorderingen die 
ten gronde worden betwist of die rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortvloeien uit of te maken hebben met contracten inzake onroe-
rende goederen.

ARTIKEL 41. RECHTSBIJSTAND FAMILY 
PRESTIGE
De minimale voorwaarden van hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 
2019 zijn van toepassing.

Bovenop de verzekerde materies voorzien in artikel 39.4 t.e.m. 39.6 en 
40 verlenen wij rechtsbijstand in de volgende materies voor geschillen in 
het kader van het privéleven en het professioneel leven voor wat betreft 
het artikel 41.6.1.

1. BURGERLIJK VERHAAL
De waarborg dekt de vorderingen tot schadevergoeding gegrond op 
een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.

2. STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING
De waarborg dekt de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, 
uitgezonderd de misdaden en de gecorrectionaliseerde misdaden. Voor 
wat betreft de misdaden en de gecorrectionaliseerde misdaden moet 
in de overeenkomst worden bepaald dat de dekking slechts zal worden 
verleend voor zover de verzekerde definitief wordt vrijgesproken, buiten 
vervolging wordt gesteld bij een gerechtelijke beslissing die in kracht 
van gewijsde is gegaan of in geval van verjaring.

3. BURGERLIJKE VERDEDIGING
De waarborg dekt de verdediging van de extracontractuele bur-
gerlijke belangen van de verzekerde bij belangenconflict met zijn 
BA-verzekering.

4. FISCAAL RECHT
De waarborg dekt de geschillen die ressorteren onder het fiscaal recht.

5. ADMINISTRATIEF RECHT
De waarborg dekt de geschillen die ressorteren onder het administratief 
recht.

6.1 ARBEIDSRECHT
De waarborg dekt de geschillen die betrekking hebben op het arbeids-
contract of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaar-
dige statuten, hierin begrepen de geschillen die betrekking hebben op 
het sociaal statuut van zelfstandigen.

6.2 SOCIAAL RECHT
De waarborg dekt de schadegevallen die verband houden met rechten 
op uitkeringen waarop de verzekerde aanspraak kan maken krachtens 
de sociale zekerheidswetgeving.

7. CONTRACTENRECHTEN
De waarborg dekt de geschillen die ressorteren onder het recht inzake 
verbintenissen uit overeenkomst in de ruime zin, daaronder begrepen 
het consumentenrecht.

8. ERFRECHT, SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
De waarborg dekt de geschillen die ressorteren onder het erf-, schen-
kings- en testamentrecht.

9. ECHTSCHEIDING
De waarborg dekt de eerste echtscheiding die begint tijdens de waar-
borgtermijn van de overeenkomst en alle geschillen met betrekking 
tot goederen of personen die daaruit voortvloeien. Het einde van een 
wettelijk samenwonen is gelijkgesteld aan een echtscheiding.

10.PERSONEN- EN FAMILIERECHT
De waarborg dekt de eerste bemiddeling in familiezaken voor de 
geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, daar-
onder begrepen de meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn 
zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, het 
recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht 
op persoonlijk contact met de kinderen.
Echtscheiding valt onder de waarborg 41.9.
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11. INTELLECTUELE RECHTEN
Wij verlenen rechtsbijstand voor schadegevallen die verband houden 
met octrooien, merken, tekeningen, modellen en auteursrechten, voor 
zover ze niet ontstaan in het kader van de voornaamste beroepsactivi-
teit van de verzekerde.

Hoofdstuk 3. Uitsluitingen
ARTIKEL 42. UITSLUITINGEN
1. Voor de Rechtsbijstand Home (artikelen 37 en 38), de rechtsbij-

stand Family (artikel 39) en de rechtsbijstand Family Comfort (artikel 
40) is waarborg niet van toepassing op:
• schadegevallen die zich voordoen :

- bij oorlog of gelijkaardige feiten en bij burgeroorlog;
- ter gelegenheid van oproer, stakingen, lock-out of col-

lectieve (politieke of ideologische) gewelddaden, behalve 
indien de verzekerde bewijst dat hij er niet actief aan 
deelnam;

- bij daden van terrorisme. De verzekerde geniet wel de 
waarborg “Burgerlijk Verhaal” in geval van terrorisme;

• schadegevallen in verband met de politieke of vakbondsactivi-
teiten van de verzekerde;

• schadegevallen veroorzaakt door:
- wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door 

structuurwijziging van de atoomkern;
- een nucleaire brandstof, een radioactief product, radioac-

tief afval of een bron van ioniserende stralingen;
• schadegevallen in verband met milieuhinder behalve wanneer 

zij worden veroorzaakt door een ongeval;
• schadegevallen in verband met de volgende burenhinder: 

- het verlies van zicht, lucht of licht;
- lawaai, geur, stof, golven en stralingen;
- het verkeer te land, op zee of in de lucht;

• schadegevallen in verband met het eigendomsrecht (waaronder 
de afpaling, de medeeigendom, het vruchtgebruik, het gebruik, 
de bewoning, de erfdienstbaarheden, …)

• schadegevallen voortvloeiend uit de persoonlijke aansprakelijk-
heid van de verzekerde die minstens 16 jaar oud is en die, ofwel 
een opzettelijke daad, ofwel één van volgende zware fouten 
heeft begaan:
- staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijk-

aardige staat ingevolge het gebruik van andere producten 
dan alcoholhoudende dranken (zoals niet voorgeschreven 
geneesmiddelen, verdovende of opwekkende middelen);

- deelname aan twisten, vechtpartijen,weddenschappen of 
uitdagingen;

- plegen van misdaden of opzettelijke wanbedrijven;
- plegen van geweld op personen of het kwaadwillig bescha-

digen of ontvreemden van goederen;
• schadegevallen die voortvloeien uit deelname aan jacht of 

veroorzaakt door wild;
• schadegevallen waarbij de verzekerde betrokken is in de 

hoedanigheid van eigenaar, huurder, bestuurder of houder 
van een motorrijtuig of aanhangwagen die aan de wettelijk 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
is onderworpen, of van een luchtvaartuig, motorboot met een 
vermogen van meer dan 8 KW (10 PKDIN) of van een zeilboot 
van meer dan 300 kg;

 Deze uitsluiting is niet van toepassing:
- wanneer de verzekerde betrokken is als eigenaar, huurder, 

bestuurder of houder van motorrijtuigen bestemd voor 
knutselwerk, tuinwerk of ontspanning die door hun con-
structie geen hogere snelheid dan 15 km per uur kunnen 
bereiken;

- wanneer de verzekerde een motorrijtuig te land of een 
spoorrijtuig bestuurt of in beweging brengt alvorens 
hiervoor de wettelijke vereiste leeftijd te hebben bereikt en 
buiten medeweten van zijn ouders, van de personen die 
hem onder hun bewaking hebben en van de houder van 
het rijtuig.

• geschillen in verband met dit contract;
• de verdediging van belangen van derden of van belangen aan 

de verzekerde overgedragen door afstand van betwiste rechten 
of conventionele subrogatie;

• schadegevallen in verband met het vennootschapsrecht en 
verenigingsrecht, associatieovereenkomsten, feitelijke vereni-
gingen, geschillen tussen associatieleden onderling, alsook 
geschillen tussen vennoten onderling

• schadegevallen in verband met beleggingen, waaronder begre-
pen eigendom, bezit, beheer aankoop en verkoop van aandelen 
en obligaties.

2. Voor de rechtsbijstand Family Prestige (artikel 41) blijven uitge-
sloten ongeacht de aangelegenheid waarop zij betrekking hebben:
1° de geschillen waarbij de verzekerde optreedt als eigenaar, 

huurder, bestuurder of houder van een boot, een luchtvaartuig 
of  een motorrijtuig in de zin van artikel 1 van de wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen; 

2° de geschillen met betrekking tot de directe of indirecte gevol-
gen van de wijziging van ioniserende stralingen;

3° de geschillen met betrekking tot de gevolgen van oorlogsdaden;
4° de geschillen met betrekking tot de gevolgen van oproer of 

terrorisme begrepen in de zin van de wet betreffende de verze-
kering tegen schade door terrorisme van 1 april 2007 waaraan 
de verzekerde actief heeft deelgenomen;

5° de geschillen die het gevolg zijn van de daden van grove of 
opzettelijke schuld in hoofde van de verzekerde in het geval van  
opzettelijke slagen en verwondingen, moord, doodslag, agres-
sie, vechtpartijen, gewelddaden, aanranding, voyeurisme, men-
senhandel, racisme, xenofobie, dronkenschap of gelijkaardige 
toestand voortvloeiend uit het gebruik van drugs, medicijnen 
of hallucinogene stoffen, fraude, oplichting, afpersing, laster, 
diefstal, smokkel, vandalisme, deelnemen aan of aanzetten tot 
verboden weddenschappen, hacking, valsheid in geschrifte, 
valsheid en gebruik van valse stukken, identiteitsdiefstal, bela-
ging, verkrachting en stedenbouwkundige overtredingen;

6° de geschillen die het gevolg zijn van een loutere wanbetaling 
door de verzekerde zonder betwisting;

7° de geschillen tussen verzekerden wanneer zij rechten kunnen 
doen gelden, hetzij onderling, hetzij tegen de verzekeringsne-
mer, krachtens dezelfde overeenkomst van rechtsbijstandsver-
zekering, met uitzondering van het bepaalde in art. 41.9;

8° de geschillen met betrekking tot een collectief arbeidsconflict, 
een faillissement, een gerechtelijke reorganisatie en een sluiting 
van een onderneming;

9° de geschillen met betrekking tot een professionele activiteit 
met uitzondering van deze bepaald in artikel 41 6° 1;

10° voor de waarborg Contractenrecht, de geschillen betreffende 
andere onroerende goederen dan datgene waar de verze-
keringsnemer zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd of zal 
vestigen;

11° de geschillen met betrekking tot het bouwen, veranderen, 
verbeteren, renoveren, restaureren, afbreken van een onroe-
rend goed wanneer deze werken werden uitgevoerd door een 
aannemer die niet ingeschreven is bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen om de gezegde werken uit te voeren;

12° de geschillen verbonden met de rechtsbijstandsverzekerings-
overeenkomst zelf en de uitvoering ervan;

13° de verdediging van belangen van derden of van belangen die 
aan de verzekerde werden overgedragen door afstand van 
betwiste rechten of conventionele subrogatie.
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TITEL 5 
Verzekering  
“Ongeval Privé-Leven”
Hoofdstuk 1:  
Algemene bepalingen
ARTIKEL 43. WIE IS VERZEKERD?
Wij beschouwen als verzekerden, dit wil zeggen als personen op 
wie het ongevallenrisico rust, de verzekeringnemer en de bij hem 
inwonende personen, ook al verblijven ze tijdelijk elders om studie-, 
ontspannings-, gezondheids- of beroepsredenen.

Personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen in hoofdberoep 
verliezen de hoedanigheid van verzekerde.

Afhankelijk van de gekozen verzekerde personen vermeld in de bij-
zondere voorwaarden, heeft de verzekering ofwel exclusief betrekking 
op de kinderen van de verzekeringnemer of van zijn echtgenoot of 
samenwonende partner (optie “Kinderen”), of op alle voornoemde 
personen (andere opties). 

Indien de gekozen verzekerde personen vermeld in de bijzondere 
voorwaarden ook kinderen omvatten, dan is ieder kind van de verzeke-
ringnemer of van zijn samenwonende echtgenoot of partner, die niet 
bij de verzekeringnemer inwoont, verzekerd ter aanvullende titel tot hij 
meerderjarig is, of zo lang hij recht geeft op kinderbijslag door les te 
volgen in een onderwijs- of universitaire instelling.
Worden ook als verzekerden beschouwd: de minderjarige kleinkinderen 
van de verzekeringnemer of van zijn samenwonende echtgenoot of 
partner, maar alleen wanneer deze kinderen onder het toezicht staan 
van de verzekeringnemer of van zijn samenwonende echtgenoot of 
partner.

ARTIKEL 44. WAT WAARBORGEN WIJ?
Wij waarborgen de betaling van de overeengekomen vergoeding bij 
een lichamelijk ongeval overkomen aan de verzekerde in zijn privé-le-
ven, d.w.z. buiten iedere bezoldigde activiteit.

Onder lichamelijk ongeval moet worden begrepen een plotse gebeur-
tenis waarvan de oorzaak of één van de oorzaken vreemd is aan het 
organisme van de verzekerde en die een lichamelijk letsel of de dood 
tot gevolg heeft. Deze notie wordt geïnterpreteerd volgens de Belgische 
rechtspraak betreffende de arbeidsongevallen.

ARTIKEL 45. WAAR IS DEZE VERZEKERING 
GELDIG?
Deze verzekering geldt wereldwijd.

Hoofdstuk 2: Waarborgen
ARTIKEL 46. OVERLIJDEN
Indien de verzekerde uiterlijk na drie jaar overlijdt ten gevolge van een 
lichamelijk ongeval, keren wij de overeengekomen vergoeding uit aan 
de niet uit de echt of van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot 
of bij ontstentenis, aan de wettige erfgenamen tot en met de vierde 
graad, tenzij een andere begunstigde werd aangeduid.

Indien de verzekerde geen begunstigde nalaat of indien hij jonger is 
dan 5 jaar of ouder dan 75 jaar, wordt de vergoeding bij overlijden 
vervangen door een tegemoetkoming in de begrafeniskosten met een 
maximum van 2.500 EUR of 10 % van het overlijdenskapitaal indien dit 
bedrag hoger is.

De bij overlijden en blijvende invaliditeit toegekende vergoedingen zijn 
niet cumuleerbaar. Dit betekent dat eventueel voor blijvende invaliditeit 
betaalde vergoedingen altijd worden afgetrokken van de vergoeding 
die opeisbaar is bij overlijden ten gevolge van hetzelfde ongeval. De 

wegens blijvende invaliditeit betaalde vergoeding komt definitief toe 
aan de verzekerde, zelfs indien ze het bedrag van de vergoeding bij 
overlijden overschrijdt.

ARTIKEL 47. BLIJVENDE INVALIDITEIT
Bij blijvende invaliditeit als gevolg van een lichamelijk ongeval, keren wij 
aan de verzekerde een vergoeding uit, vastgesteld door onze adviserend 
geneesheer op basis van de graad van invaliditeit volgens de “Officiële 
Belgische Schaal der Invaliditeiten” (OBSI) van kracht op het ogenblik 
van de consolidatie, zonder rekening te houden met het door de verze-
kerde uitgeoefende beroep.

De graad van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld op basis van de 
globale invaliditeit, verminderd met de voorafbestaande graad van 
invaliditeit. Hij kan nooit hoger zijn dan 100 %.

Bij een invaliditeitsgraad kleiner dan 5 % is geen enkele vergoeding ver-
schuldigd. Boven die drempel wordt de vergoeding vanaf het eerste % 
berekend als volgt:
- voor het gedeelte tot en met 25 %: op basis van het verzekerde 

bedrag;
- voor het gedeelte boven 25 % tot en met 50 %: op basis van 

driemaal het verzekerde bedrag;
- voor het gedeelte boven 50 %: op basis van vijfmaal het verzekerde 

bedrag.

Dit betekent dat de vergoeding gelijk is aan 20 % van het verzekerde 
bedrag voor een invaliditeitsgraad van 20 %, 100 % van het verzekerde 
bedrag bij een invaliditeitsgraad van 50 %; 250 % van het verzekerde 
bedrag bij een invaliditeit van 80 %; 350 % van het verzekerde bedrag 
bij een invaliditeit van 100 %.

Wanneer de verzekerde de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt, is deze 
cumulatieve regel niet meer van toepassing en wordt de vergoeding, 
vanaf de drempel, altijd berekend op basis van het verzekerde bedrag.

De invaliditeit wordt vastgesteld op het ogenblik van de consolidatie van 
de letsels maar ten laatste drie jaar na de dag van het ongeval.

Indien de toestand van de verzekerde uiterlijk een jaar na de dag van 
het ongeval nog geen consolidatie toelaat, keren wij op aanvraag een 
voorschot uit gelijk aan de helft van het bedrag dat overeenstemt met 
de verwachte blijvende invaliditeit, zonder dat dit de overeengekomen 
overlijdensvergoeding kan overschrijden. Dit voorschot komt definitief 
toe aan de verzekerde, ongeacht de definitieve invaliditeitsgraad die 
later wordt vastgesteld.

ARTIKEL 48. BEHANDELINGSKOSTEN
Wanneer de verzekerde, ten gevolge van een lichamelijk ongeval, letsels 
oploopt die een medische of paramedische behandeling vereisen, 
vergoeden wij hem ten belope van het in de bijzondere voorwaarden 
bepaalde bedrag, alle kosten van de door een geneesheer verstrekte of 
voorgeschreven behandelingen die noodzakelijk zijn voor zijn genezing, 
ongeacht of het ongeval een tijdelijke arbeidsongeschiktheid mee-
brengt of niet, met of zonder hospitalisatie.

Heeft de verzekerde de leeftijd van 75 jaar bereikt, dan wordt het in de 
bijzondere voorwaarden bepaalde plafond verdubbeld.

Zijn eveneens inbegrepen in het verzekerde bedrag voor deze waarborg:
- de kosten van plastische chirurgie naar aanleiding van een gedekt 

ongeval;
- de kosten van een eerste prothese en orthopedie, alsook de kosten 

van een voorlopige prothese en orthopedie;
- de kosten voor het medisch vereiste vervoer voor opname, over-

plaatsing of vertrek uit een ziekenhuis;
- de vervoer- en repatriëringskosten van het stoffelijk overschot in 

België;
- de opsporings- en reddingskosten van de verzekerde;
- de schade aan de kleding die de verzekerde droeg op het ogenblik 

van het ongeval.

Deze vergoeding gebeurt tot de consolidatie van de lichamelijke 
letsels, gedurende maximum drie jaar na de dag van het ongeval, 
met aftrek van de vergoedingen waarop de verzekerde recht heeft bij 
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sociale zekerheidsinstellingen of krachtens enige andere verzekering van 
dezelfde aard.
Indien de verzekerde niet in orde is met de sociale zekerheid, beperken 
wij onze tussenkomst door van het totaal van de gemaakte kosten, het 
gedeelte af te trekken dat door de sociale zekerheid ten laste zou zijn 
genomen was de verzekerde in orde geweest.

ARTIKEL 49. BIJKOMENDE KOSTEN WEGENS 
ONGESCHIKTHEID
Wanneer de verzekerde als gevolg van het lichamelijk ongeval niet 
meer in staat is taken te verrichten die hij gewoonlijk vervulde vóór het 
ongeval en er binnen het gezin van de verzekerde geen enkel alternatief 
bestaat, dekken wij de bijkomende kosten opgelopen voor:
- huishoudelijk taken;
- schoolinhaalcursussen;
- diverse verplaatsingen;
- oppas van kinderen of dieren die deel uitmaken van het gezin van 

de verzekerde;
- de begeleiding van afhankelijke personen die deel uitmaken van het 

gezin;
ten belope van het in de bijzondere voorwaarden bepaalde bedrag.

ARTIKEL 50. BIJSTAND ONGEVAL PRIVÉ-
LEVEN
A. WELKE DIENSTEN BIEDT DE HULPVERLENER DE VERZE-
KERDE AAN, ONAFHANKELIJK VAN IEDER SCHADEGEVAL?
• De verzekerde kan 7 dagen op 7, tussen 7.00 en 20.00 uur, terecht 

op het nummer 02/286.70.00 om allerhande informatie te vragen 
over hulp- en zorgverlening aan huis, telebewaking, huur van 
medische apparatuur, herstellings- en revalidatiecentra, rusthuizen, 
dienstdoende apothekers en artsen, verhuizing, enz. ...

• Bij belangrijke wijzigingen in de gezinstoestand (geboorte van een 
meerling, hospitalisatie van bejaarden gedurende meer dan 30 
dagen of overlijden van de partner) en om huishoudelijke ongeval-
len te voorkomen, organiseert onze hulpverlener: 
- het bezoek aan huis om de potentiële ongevallenrisico’s vast te 

stellen;
- de opstelling van een verslag met de aanbevolen inrichtingen.

 Deze tussenkomst is gewaarborgd tot een bedrag van 1.000 EUR.

B. WAT MOET DE VERZEKERDE DOEN BIJ EEN 
SCHADEGEVAL?
• De verzekerde neemt zo snel mogelijk contact op met Insurance 

Services by Belfius, op het telefoonnummer 02/286.70.00, steeds 
bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, voor uw dringende 
bijstandsbehoeftes en tijdens de gebruikelijke kantooruren voor het 
beheer van uw schadedossier. 

• De verzekerde geeft zijn naam, voornaam, adres, polisnummer en 
telefoonnummer waar we hem kunnen bereiken op, alsook een 
nauwkeurige beschrijving van de oorzaak, omstandigheden en 
gevolgen van het schadegeval. 

• De verzekerde vindt nadere details over het schadebeheer en zijn 
verplichtingen in dit kader, in het hoofdstuk “Schadegevallen” van 
dit contract.

C. WELKE BIJSTANDSDIENSTEN WORDEN ER NA EEN SCHA-
DEGEVAL PRECIES VERLEEND?
1. Onze hulpverlener organiseert ten onze laste:

- het vervoer of de repatriëring van de verzekerde van de plaats 
waar hij geïmmobiliseerd of gehospitaliseerd is naar zijn woon-
plaats, het dichtstbijzijnde ziekenhuis of het ziekenhuis dat het 
best is uitgerust om hem te verzorgen;

- wanneer het ongeval zich voordoet tijdens een reis in het 
buitenland, het telefonisch contact met onze geneesheer in 
België, in de taal van dit contract, om zijn gezondheidstoestand 
en eventueel te treffen maatregelen te bespreken.

2. Ter aanvulling van onze financiële vergoedingen in geval van 
ongeschiktheid zoals vermeld in artikel 49, kunt u, binnen de 12 
maanden volgend op de datum van het ongeval, beroep doen op 
onze hulpverlener voor de organisatie van:

- de medische hulpverlening inclusief de thuiszorg en -hulp, de 
huur van het nodige medisch materiaal en eventueel van een 
telebewakingstoestel;

- het leveren van maaltijden aan huis, geneesmiddelen en 
berichten, de verplaatsing van een kapper, pedicure of andere 
zorgverlener, met dien verstande dat de kosten van de presta-
ties ten laste blijven van de verzekerde;

-  het vervoer van de verzekerde, bijvoorbeeld door het ter 
beschikking stellen van een privé-chauffeur in de week volgend 
op zijn terugkeer naar huis;

- de hulp van een privéleraar;
- de administratieve hulpverlening: het bezorgen van informatie 

over de bevoegde instanties;
- de zorg voor huisdieren (enkel honden en katten);
- de volgende prestaties ter vervanging van de taken die 

gewoonlijk door de verzekerde worden verricht wanneer bin-
nen het gezin van de verzekerde geen enkel alternatief bestaat: 
- de diensten van een huishoudhulp;
- de diensten van een kinderoppas;
- het vervoer van de kinderen;
- de meest geschikte begeleiding, ook door telebewaking, 

van afhankelijke personen die deel uitmaken van het gezin 
van de verzekerde.

 Deze tussenkomst is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeld 
in de bijzondere voorwaarden, onder de waarborg “Bijkomende 
kosten wegens ongeschiktheid”.

3. Bij blijvende invaliditeit van minstens 5% en die de mobiliteit van 
de verzekerde aantast, kan u beroep doen op onze hulpverlener tot 
maximum een jaar na de vaststelling van de permanente invaliditeit 
voor de organisatie van:
- het bezoek van specialisten om een audit te verrichten van 

de verzekerde woonplaats, de bijstand bij het beheer van de 
inrichtingswerken en de bijstand bij het zoeken van financiering 
bij privé- of publieke instellingen;

- de bijstand bij het zoeken van een aangepast voertuig;
- de bijstand voor de professionele herinschakeling;
- de nodige psychologische bijstand indien voorgeschreven 

door een arts, beperkt tot 5 sessies bij een in België erkende 
psycholoog;

- het zoeken van een nieuwe woning, een rusthuis of aangepaste 
instelling voor personen die afhankelijk zijn van het gezin van 
de verzekerde.

 Deze tussenkomst is gewaarborgd tot een totaal bedrag van 
2.500 EUR.

4. Bij overlijden van een verzekerde, kan u beroep doen op onze 
hulpverlener voor: 
- de organisatie van de begrafenis, inclusief het repatriëren van 

het stoffelijk overschot naar de begrafenisplaats in België;
- een administratieve en juridische bijstand inzake administratie-

ve formaliteiten bij overlijden;
- het leveren van de nodige psychologische bijstand voor zover 

die voorgeschreven is door een arts. Onze financiële tussen-
komst is beperkt tot 5 sessies bij een erkende psycholoog in 
België;

- het zoeken, binnen een periode van 3 maanden na het overlij-
den van de verzekerde, van een nieuwe woning, een rusthuis 
of instelling aangepast aan de nieuwe gezinstoestand, voor de 
gezinsleden die van hem afhankelijk zijn. 

D. ALGEMENE OPMERKINGEN:
• Indien blijkt dat de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de 

bovengenoemde prestaties geen gedekt schadegeval is, zullen wij 
de verzekerde vragen om terugbetaling van de aangegane kosten.

• De gewaarborgde diensten en prestaties moeten altijd door ons 
worden geregeld. Zo niet, geven ze daarna geen recht op enige 
vergoeding of compensatie. Indien de hulpverlener de verzekerde 
toestaat om zelf de kosten van de gewaarborgde prestaties te 
betalen, zullen ze hem worden vergoed op voorlegging van de 
originele bewijsstukken die ons moeten worden toegestuurd. 

• De diensten en prestaties die niet werden gevraagd of die 
door de verzekerde werden afgewezen, geven achteraf nooit 
recht op terugbetaling of compenserende schadevergoeding maar 
komen eventueel in aanmerking voor de aanvullende vergoedingen 
bedoeld in artikel 49.
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Hoofdstuk 3:  
Gemeenschappelijke uitsluitingen
ARTIKEL 51. GEMEENSCHAPPELIJKE 
UITSLUITINGEN
Zijn uitgesloten:
1. ongevallen die zich voordoen tijdens een beroepsactiviteit;
2. die zich voordoen terwijl de verzekerde een landmotorrijtuig, een 

luchtvaartuig of een speedboot bestuurt;
3. waarvan de lichamelijke schade al recht geeft op een vergoeding 

op grond van de Belgische wetgeving of analoge bepalingen uit het 
buitenlands recht. Worden in het bijzonder bedoeld :
• artikel 29 bis van de Wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
(bescherming van de zwakke weggebruikers zoals voetgangers, 
fietsers, ruiters, passagiers, betrokken bij een ongeval met een 
motorrijtuig);

• de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en 
ontploffing in voor het publiek toegankelijke inrichtingen;

• de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers;
• de wetgeving op de arbeidsongevallen; 
• de Wet van 1 augustus 1985 betreffende de financiële hulp aan 

slachtoffers van opzettellijke gewelddaden.
 Wij verlenen toch administratieve bijstand aan de verzekerde om 

alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor het bekomen van 
een vergoeding voor deze lichamelijke schade opgelopen in het 
kader van zijn privéleven.

4. ongevallen die de verzekerde overkomen terwijl hij in een toestand 
van geestelijke onevenwichtigheid, dronkenschap of alcoholin-
toxicatie verkeert, of onder invloed is van verdovende middelen. 
Nochtans komen wij tussen bij gebrek aan een oorzakelijk verband 
tussen deze omstandigheden en de schade;

5. ongevallen die met opzet worden veroorzaakt of verergerd door de 
verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde;

6.  ongevallen die het gevolg zijn, hetzij van een weddenschap, een uit-
daging of vrijwillige blootstelling aan een uitzonderlijk gevaar, tenzij 
met het doel mensenlevens te redden, hetzij van een criminele daad 
uit hoofde van de verzekerde;

7. ongevallen die zich voordoen bij mobilisatie of veroorzaakt zijn 
door een oorlogsfeit, burgeroorlog, opstoot, oproer of staat van 
beleg; deze uitsluiting geldt niet voor ongevallen in het buitenland 
tot veertien dagen na het begin van de vijandelijkheden, voor zover 
België daarbij niet betrokken is en de verzekerde door die gebeur-
tenissen wordt verrast;

8. ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt 
door een aardbeving of vloedgolf, behalve bij een tijdelijk verblijf in 
het buitenland, door een wijziging van de atoomkern of iedere bron 
van ioniserende stralingen. Medisch vereiste bestraling ingevolge 
een gedekt ongeval zijn verzekerd.

Zijn eveneens uitgesloten:
1. het optreden van een ongeval of de verergering van de gevolgen 

wegens voorafbestaande letsels of ziekten en de verergeringen die 
zouden voortvloeien uit het feit dat de verzekerde geen regelmatige 
medische behandeling volgt;

2. zelfdoding of poging tot zelfdoding;
3. de beoefening van sport tegen beloning, met dien verstande dat 

een loutere kostenvergoeding niet als beloning wordt beschouwd; 
de beoefening van gevechtssporten, lucht- of klimsporten, speleo-
logie, bobsleeën, skispringen, steeplechase of diepzeeduiken met 
autonoom ademhalingstoestel;

4. de deelneming (training en voorbereidende proeven inbegrepen) 
aan wedstrijden met motorrijtuigen.
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Lexicon

AANBOTSEN
Door aanbotsen verstaan wij een plotse, toevallige en onvoorziene 
schok aan de verzekerde goederen.

AANGENOMEN WAARDE
De waarde die uitdrukkelijk wordt vastgesteld door één of meerdere 
experten die u en wij in onderling akkoord aanduiden. Het schat-
tingsverslag van deze expert(en) maakt deel uit van de bijzondere 
voorwaarden.

AANHORIGHEID
Een aan het hoofdgebouw aanpalend gebouw dat via een binnendeur 
in rechtstreekse verbinding staat met het hoofdgebouw.

AANSLAGEN 
Alle vormen van oproer, volksbaewegingen en daden van terrorisme.

AANVULLENDE VERGOEDINGEN
Zie artikel 24.

AARDBEVING
Elke aardbeving van natuurlijke oorsprong
-  geregistreerd met een magnitude van minstens vier graden 
op de schaal van Richter of
-  die tegen dit gevaar verzekerbare goederen gelegen in een 
straal van 10 km van het aangeduide gebouw vernietigt, breekt of 
beschadigt,
 alsmede de overstromingen, het overlopen of het opstuwen 
van de openbare riolen, de aardverschuivingen of –verzakkingen die 
eruit voortvloeien.
Worden beschouwd als één enkele aardbeving, de initiële aardbeving 
en haar naschokken die optreden binnen 72 uur, alsook de verzekerde 
gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien.

AARDVERSCHUIVING OF GRONDVERZAKKING
Een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag die goede-
ren vernielt of beschadigt, welke geheel of ten dele te wijten is aan een 
natuurlijk fenomeen anders dan een overstroming of een aardbeving.

ARBEIDSCONFLICTEN
Elke collectieve betwisting, in welke vorm zich die ook voordoet, in het 
kader van arbeidsverhoudingen, met inbegrip van staking en lock-out.
Een staking is een door een groep werknemers, bedienden,ambtenaren 
of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk.
Een lock-out is een voorlopige sluiting van een onderneming waar-
toe beslist is om het personeel tot een vergelijk te bewegen in een 
arbeidsconflict.

BEDRIJFSSCHADE
De vaste algemene onkosten, nl. deze die niet verminderen ingevolge 
het schadegeval, waaraan het exploitatieresultaat wordt toegevoegd 
indien het batig is of waarvan het exploitatiebedrag wordt afgetrokken 
indien het deficitair is.

BEGLAZING
Indien het gebouw verzekerd is: ruiten, spiegelglas, kunstglas, spiegels, 
dakvensters, al dan niet doorschijnende koepels en panelen in glas of 
kunststof.
Indien de inhoud verzekerd is: ruiten in kasten, glazen tafels, legbladen 
en spiegels.
Kunstglas is glas vervaardigd op een ambachtelijke manier, d.w.z. met 
de hand en enig in vorm, kleur of versiering.

BEWARINGSKOSTEN
De kosten gemaakt om de verzekerde en geredde goederen te bescher-
men, te bewaren en te vrijwaren teneinde verergering van de schade 
te voorkomen, met inbegrip van de kosten gemaakt om deze goederen 
te verplaatsen en terug te plaatsen teneinde de herstelling te kunnen 
uitvoeren.

BIJGEBOUW
Een al dan niet aan het hoofdgebouw aanpalend gebouw dat niet via 
een binnendeur in rechtstreekse verbinding staat met het hoofdgebouw.

BRAND
Verbranding van een voorwerp met vlammen buiten een normale 
vuurhaard en waarbij een ontvlamming ontstaat die zich kan uitbreiden, 
of beschadiging van dit voorwerp zonder te branden door een brand 
in de nabijheid.

DAGWAARDE
Beurs-, markt- of vervangingswaarde van een goed.

DAKBEDEKKING
De bedekking die het dak waterdicht maakt (zoals pannen, leien en 
roofing),zijn directe ondersteuning (zoals panlatten en platen waarop 
roofing wordt bevestigd) en de isolatie tussen voornoemde elementen 
en de draagstructuur van het dak.

EVENREDIGHEIDSREGEL
De evenredigheidsregel laat ons toe de vergoeding die wij moeten 
betalen bij een schadegeval te verminderen, wanneer de inlichtingen 
die u ons hebt gegeven en die als basis dienden voor het opstellen van 
dit contract niet juist blijken te zijn.

Er zijn twee soorten evenredigheidsregels:
•  de evenredigheidsregel van de bedragen:

te vergoeden schade x verzekerd bedrag

bedrag dat verzekerd had moeten zijn

 Deze regel is van toepassing binnen de wettelijke beperkingen 
wanneer de bedragen die u besliste te verzekeren, ontoereikend 
zijn.

•  de evenredigheidsregel van de premies:

te vergoeden schade x betaalde preie

premie die had moeten worden toegepast

 Deze regel is van toepassing binnen de wettelijke beperkingen 
wanneer het evaluatierooster of een element dat de premie kan 
beïnvloeden, niet meer met de werkelijkheid overeenstemt.

EXPERTISEKOSTEN
De honoraria (B.T.W. inbegrepen), aangerekend door een onafhankelijk 
beroepsexpert.
Een beroepsexpert is een deskundige, erkend door een aangenomen 
syndicale kamer en aangesteld door de verzekerde om de schade aan 
de verzekerde goederen waarvan hij eigenaar is, te schatten.

GEBOUW
Zie artikel 11

GEBRUIKERSAANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt op basis van het artikel 
1302 van het Burgerlijk Wetboek in zijn hoedanigheid van gebruiker 
ten aanzien van de eigenaar. Krachtens deze wetsbepaling heeft de 
gebruiker van het verzekerde gebouw, zonder huurder ervan te zijn, 
de verplichting het gebouw bij einde gebruik aan de eigenaar terug te 
geven in dezelfde staat waarin hij het in gebruik genomen heeft. Hij is 
dan ook aansprakelijk voor alle schade, met inbegrip van brandschade, 
die niet aan toeval of overmacht te wijten is.

GEMOTORISEERD SPEELGOED
Speelgoed, volgens de definitie bepaald door het K.B. van 4 maart 
2002 in verband met de veiligheid van het speelgoed, dat bestemd is 
voor gebruik door kinderen jonger dan 14 jaar en dat voldoet aan de 
volgende 2 kenmerken:
- (elektrisch) aangedreven met een spanning van maximum 24 volt;
- een maximum snelheid van 18 km / uur.
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GRAFFITI
Opschriften of tekeningen op het verzekerde gebouw aangebracht met 
spuitbus, borstel, viltstift, diamantpunt en dergelijke.

HAGEL
Bevroren atmosferische neerslag.

HOME COMPUTER
Elke computer, draagbare computers inbegrepen, hoofdzakelijk binnen 
het gebouw gebruikt en bestemd voor zowel privé- als voor beroeps-
gebruik. Toestellen die mobiele telefonie als hoofdfunctie hebben zijn 
uitgesloten.

HUISDIEREN
Tamme dieren die, voor het nut of de gezelligheid, door de verzekerde 
in het gebouw gehouden en verzorgd worden voor particuliere 
doeleinden.

HUISVESTINGSKOSTEN
De kosten van logement, al dan niet in een hotel.

HUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt op basis van de artike-
len 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek in zijn hoedanigheid 
van huurder ten aanzien van de verhuurder. Krachtens deze wetsbepa-
lingen staat de huurder in voor alle schade aan het gehuurde gebouw 
die tijdens de huurperiode is ontstaan, met inbegrip van brandschade. 
Hij ontsnapt aan deze aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat de 
schade buiten zijn schuld is ontstaan. Hij blijft altijd aansprakelijk voor 
schade die zijn huisgenoten of onderhuurders hebben aangericht.

HYDRAULISCHE INSTALLATIE
Alle, al dan niet flexibele, leidingen, zowel binnen als buiten het 
verzekerde gebouw of van een naburig gebouw, die het water, van 
welke bron ook, aanvoeren, vervoeren of afvoeren alsook de apparaten 
die met deze leidingen verbonden zijn, zoals was- of afwasmachines, 
sanitaire toestellen of installaties en verwarmingsinstallaties.
IMPLOSIE
De plotse en hevige uiting van krachten veroorzaakt door het binnen-
dringen van gassen, dampen of vloeistoffen in apparaten of recipiënten, 
buizen en leidingen inbegrepen.

INBOEDEL
Zie artikel 11 onder de notie “inhoud”.

INDEXCIJFERS
•  ABEX-INDEXCIJFER
 Het indexcijfer van de bouwkosten, zesmaandelijks vastgesteld 

door de Belgische Vereniging der Experts (ABEX) in opdracht van 
Assuralia.

•  ONDERSCHRIJVINGSINDEXCIJFER
 Het ABEX-indexcijfer of het indexcijfer der consumptieprijzen dat 

van toepassing is op de dag van de onderschrijving van dit contract 
en dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden.

•  VERVALDAGINDEXCIJFER
 Het ABEX-indexcijfer of het indexcijfer der consumptieprijzen dat 

van toepassing is op de jaarlijkse vervaldag van dit contract.
•  INDEXCIJFER DER CONSUMPTIEPRIJZEN
 Het indexcijfer, maandelijks vastgesteld door de Minister van 

Economische Zaken en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

INFORMATIEDRAGERS
Harde schijven, diskettes, cd-romschijven, magneetbanden, cassetten 
en dergelijke.

INHOUD
Zie artikel 11.

INWERKING VAN ELEKTRICITEIT
Kortsluiting, overspanning, overbelasting of inductie op elektrische of 
elektronische toestellen en installaties.

JUWELEN
Kleine bewerkte voorwerpen bestemd om gedragen te worden en 
vervaardigd in edel metaal (goud, zilver en platina) en/of bevattende 
edelstenen of parels.

KOOPWAAR
Zie artikel 11 onder de notie “inhoud”.

KOSTPRIJS
De prijs die de verzekerde zou moeten betalen om een goed in normale 
omstandigheden te vervangen.

KWAADWILLIGHEID (DADEN VAN)
Elke opzettelijke daad gesteld door een derde waardoor een verzekerd 
goed wordt beschadigd of vernield.

LICHAMELIJKE SCHADE (L.S.)
Alle nadelige gevolgen van een aantasting van de fysieke integriteit van 
een persoon, met inbegrip van verzorgingskosten, inkomensverliezen, 
morele en esthetische schade.

LITIGIEUS BEDRAG
De financiële omvang van het geschil wordt bepaald in functie van 
in de hoofdsom verschuldigde bedragen gevorderd door of voor de 
verzekerde en die behoorlijk gestaafd zijn. De interesten, de dwang-
sommen, de directe of indirecte kosten voor verdediging en expertise, 
de rechtsplegingvergoeding en de gerechtskosten maken geen deel uit 
van de financiële omvang van het geschil.

MATERIEEL
Zie artikel 11 onder de notie “inhoud”.

MATERIELE SCHADE OF STOFFELIJKE SCHADE (S.S)
Elke beschadiging, vernieling of verlies van een zaak, alsook elke aantas-
ting van de fysieke integriteit van een dier.

MATERIELE WEDERSAMENSTELLINGSWAARDE
De reproductiekosten met uitsluiting van de studie-en opzoekingkosten.

NIEUWWAARDE
•  voor het gebouw: de kostprijs voor de wederopbouw in nieuwe 

staat of voor de herstelling, met inbegrip van de honoraria van 
architecten en studiebureaus en de niet terugvorderbare taksen en 
rechten;

•  voor de inhoud: de kostprijs voor de vervanging door toestellen of 
installaties met gelijkwaardige prestaties of voor de wedersamen-
stelling in nieuwe staat, met inbegrip van de niet terugvorderbare 
taksen en rechten;

ONGEVAL
Een plotse, onvrijwillige en onvoorzienbare gebeurtenis in hoofde van 
de verzekerde.
In het kader van de verzekering “Ongeval Privé-Leven” is het begrip 
‘lichamelijk ongeval’ gedefinieerd in artikel 44. 

ONREGELMATIGE BEWONING
Een gebouw is onregelmatig bewoond wanneer het hoofdgebouw niet 
beantwoordt aan de criteria van regelmatige bewoning.

ONTDOOIING
Elke temperatuurverandering die voortvloeit uit een stilstand van het 
koelsysteem.

ONTPLOFFING
De plotse en hevige uiting van krachten veroorzaakt door de uitzetting 
van gassen, dampen of vloeistoffen.
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OPROER
Een gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een 
groep personen, die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en geken-
merkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door 
verzet tegen de organen die met de handhaving van de openbare orde 
belast zijn, zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel 
heeft de gestelde openbare machten omver te werpen.

OVERLOPEN VAN OPENBARE RIOLEN
Het overlopen of het opstuwen van openbare riolen dat wordt veroor-
zaakt door het wassen van het water of door atmosferische neerslag, 
een storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming.

OVERSTROMING
Elk buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of 
zeeën die het gevolg is van atmosferische neerslag, smelten van sneeuw 
of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf;
alsmede de overstromingen, het overlopen of het opstuwen van de 
openbare riolen, de aardverschuivingen of –verzakkingen die eruit 
voortvloeien. Het begrip ‘overstroming’ omvat ook het afvloeien van 
water wegens onvoldoende absorptie door de grond ten gevolge van 
atmosferische neerslag.
Worden beschouwd als één enkele overstroming, de initiële overloop 
van een waterloop, kanaal, meer, vijver of zee en elke overloop die 
optreedt binnen 168 uur na het zakken van het waterpeil te weten 
de terugkeer binnen zijn gewone limieten van de waterloop, kanaal, 
meer, vijver of zee, alsook de verzekerde gevaren die er rechtstreeks 
uit voortvloeien.

PRIVE-LEVEN
Alle feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van die welke voort-
vloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit.
De weg van en naar het werk en de beroepsverplaatsingen maken 
deel uit van het privé-leven, behalve in het kader van de verzekering 
”Ongeval Privé-Leven”.

PRIVE-GARAGE
Een box of een standplaats in een individuele autobergplaats of in 
een gemeenschappelijke garage. Zowel deze autobergplaats als de 
gemeenschappelijke garage moeten voorzien zijn van een toegang die 
met sleutels afsluitbaar is.

REDDINGSKOSTEN
De kosten die voortvloeien uit:
•  de door ons gevraagde maatregelen om de gevolgen van een 

gewaarborgd schadegeval te voorkomen of te beperken;
•  de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging als 

een goed huisvader heeft genomen of op bevel van een bevoegde 
overheid, hetzij om een gewaarborgd schadegeval te voorkomen, 
hetzij, van zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan 
te voorkomen of te beperken, voor zover dat:
-  deze maatregelen dringend zijn, d.w.z. dat de verzekerde 

verplicht is ze onmiddellijk te nemen, zonder ons vooraf te 
kunnen verwittigen en zonder onze voorafgaande instemming 
te kunnen vragen;

-  indien het gaat om maatregelen om een gewaarborgd schade-
geval te voorkomen, er nakend gevaar is, d.w.z. dat er op zeer 
korte termijn zeker een gewaarborgd schadegeval zou volgen 
indien deze maatregelen niet worden genomen.

Zo worden onder meer brandweer- en blussingskosten beschouwd als 
reddingskosten.

REGELMATIGE BEWONING
Een gebouw is regelmatig bewoond wanneer het hoofdgebouw ’s 
nachts bewoond is.
Een niet-bewoning van maximum 120 nachten (waarvan ten hoogste 
90 opeenvolgende) gedurende de 12 maanden die het schadegeval 
voorafgaan, wordt evenwel toegestaan.

SLIJTAGE
De waardevermindering van een goed door ouderdom, gebruik, fre-
quentie en kwaliteit van onderhoud ervan.

SNEEUW-EN IJSDRUK
De druk uitgeoefend door een opgehoopte sneeuw- of ijsmassa of door 
het vallen, het glijden of het verplaatsen ervan.

STORM
De wind die, ofwel binnen een straal van 10 km rond het gebouw 
beschadiging veroorzaakt aan hetzij tegen deze wind verzekerbare 
constructies, hetzij andere goederen die aan deze wind een weerstand 
bieden gelijkaardig aan de weerstand van de verzekerde goederen, 
ofwel op het dichtst bij het gebouw gelegen waarnemingsstation van 
het Koninklijk Meteorologisch Instituut een topsnelheid van minstens 
80 km/uur bereikt.

STUDENTENVERBLIJF
Het gebouw of een gedeelte ervan, al dan niet gemeubileerd, dat voor 
studiedoeleinden gehuurd of gebruikt wordt door de verzekeringnemer 
of een persoon die bij hem inwoont of één van hun kinderen.

TAGGING
Snel gemaakte graffititekeningen.

TERRORISME
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideolo-
gische, 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 overheid onder 
druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een 
dienst of een onderneming te belemmeren.
Overeenkomstig de Wet van 1 april 2007 en haar uitvoeringsbesluiten 
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, 
beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van 
terrorisme.

TIJDELIJKE EN OCCASIONELE VERBLIJFPLAATS
Het gebouw of de residentiële caravan die occasioneel en tijdelijk 
geheel of gedeeltelijk gehuurd of gebruikt worden voor privé- of 
beroepsdoeleinden.

TUINMEUBELEN 
Geheel van tafels, stoelen, bijzettafels en banken, inclusief toebehoren 
(o.a. kussens, parasols en partytenten) maar met uitsluiting van tuinde-
coraties en goederen die deel uitmaken van het gebouw.

VAKANTIEVERBLIJF
Het gebouw,een gedeelte ervan of de residentiële caravan die tijdens de 
vakantie of op reis occasioneel en tijdelijk gehuurd of gebruikt worden 
voor privé- of beroepsdoeleinden.

VANDALISME (DADEN VAN)
Elke irrationele en zinloze daad gesteld door een derde waardoor een 
verzekerd goed wordt beschadigd of vernield.

VERHAAL VAN DERDEN
De aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt op basis van de artike-
len 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek voor de materiële en 
immateriële schade (zoals onbruikbaarheid van onroerende goederen 
en bedrijfsschade), aanvullende vergoedingen inbegrepen, geleden 
door derden, gasten inbegrepen, en veroorzaakt … overslaat op hun 
goederen. 

VERHAAL VAN HUURDERS OF GEBRUIKERS
De aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt:
•  op basis van artikel 1721, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek in zijn 

hoedanigheid van verhuurder ten aanzien van de huurder of
•  naar analogie, in zijn hoedanigheid van eigenaar ten aanzien van de 

gebruiker, voor de materiële schade (met inbegrip van de aanvullen-
de vergoedingen, waaronder de onbruikbaarheid van onroerende 
goederen, en de bedrijfsschade) veroorzaakt aan de inhoud van de 
huurder of de gebruiker door een gewaarborgd schadegeval dat te 
wijten is aan een constructiefout of een gebrek aan onderhoud van 
het gebouw.
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VERKOOPWAARDE
De prijs die de verzekerde normaal voor een goed zou krijgen als hij het 
te koop zou aanbieden op de nationale markt.

VERSCHROEIING
Oververhitting zonder ontvlamming.

VERVANGINGSWAARDE
De prijs die betaald wordt bij aankoop van een goed in normale 
marktomstandigheden.

VERZAMELING
Een geheel van gelijkaardige voorwerpen die een zodanige eenheid 
vormen dat het ontbreken van een deel ervan een grotere waardever-
mindering met zich meebrengt dan de waarde van dat deel en die ver-
zameld worden omwille van hun zeldzaamheid, eigenheid, esthetische 
waarde of documentatiewaarde.

VERZEKERINGSJAAR
De periode tussen twee jaarlijkse premievervaldagen, of, indien de 
datum van inwerkingtreding van dit contract verschilt van de jaarlijkse 
vervaldag, de periode tussen de eerstgenoemde datum en de eerste 
jaarlijkse vervaldag. Indien dit contract een einde neemt tussen twee 
jaarlijkse vervaldagen in, strekt het laatste verzekeringsjaar zich uit 
over de periode tussen de laatste jaarlijkse vervaldag en de datum van 
beëindiging van dit contract.

VOLKSBEWEGING
Een gewelddadige beweging, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep 
personen die, zonder dat er opstand is tegen de gevestigde orde, toch 
plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door 
ongeregeldheden of onwettige daden. 

VRIJWILLIGERSWERK
Iedere activiteit bedoelt door de Wet van 3 juli 2005 betreffende de 
rechten van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk wordt geacht verricht te 
worden in het privé-leven.
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VUURHAARD
Het gedeelte van een woonruimte of het voorwerp uitgerust om er 
vuur in voort te brengen, meer bepaald : de schouwen (open haard, 
inbouwcassette), kachels en barbecues.

WAARBORGUITBREIDINGEN
Zie artikel 25.

WAARDEN
Niet-ingezette edelstenen of parels, staven of gemunte edele metalen, 
bankbiljetten, cheques, effecten zoals aandelen of obligaties, zegels, 
ongeacht of deze voorwerpen al dan niet deel uitmaken van een verza-
meling of daarmee gelijkgestelde zaken.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN
Stijlmeubelen, schilderijen, oude manuscripten, boeken, kunstvoor-
werpen, tapijten, pelzen, voorwerpen in goud, zilver of platina, verza-
melingen en meer algemeen alle zeldzame of waardevolle stukken of 
verzamelstukken, uitgezonderd juwelen en waarden.

WERKELIJKE WAARDE
De nieuwwaarde (niet-terugvorderbare taksen en rechten, zoals B.T.W. 
en registratierechten inbegrepen) verminderd met de sleet.

ZAAL VOOR FAMILIEFEESTEN EN -BIJEENKOMSTEN
Het gebouw of gedeelte van een gebouw, tenten of chapiteaus die 
gehuurd of gebruikt worden ter gelegenheid van een familiefeest of 
-bijeenkomst.


