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Begripsbepalingen
artikel 1  
1.1 U (de verzekerde)
- de verzekeringnemer, dit is de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die dit contract onderschrijft
- de leden van het inrichtend comité en hun aangestelden
- de vrijwillige helpers
1.2 Wij
Voor wat de waarborg Burgerrechtelijke aansprakelijkheid betreft
Nateus nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 2652
(BS van 24/12/2008), RPR 808 719 880
Voor wat de waarborg Rechtsbijstand betreft
Audi nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0359
(BS 24/12/2008), RPR 0404 454 762
1.3 Derde
Alle andere personen dan de verzekerden die in 1.1
werden omschreven.
1.4 Schade
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
- Lichamelijke schade
Deze schade omvat de geldelijke of morele gevolgen
van iedere aantasting van de fysische integriteit van
een persoon en meer bepaald: inkomstenverlies, de
herstel-, transport- en begrafeniskosten en andere
dergelijke schade.
- Materiële schade
Iedere beschadiging, waardevermindering, vernieling
of verlies van zaken of energie, alsook iedere schade
veroorzaakt aan dieren.
- Immateriële schade
Ieder geldelijk nadeel dat voortvloeit uit het verlies van
voordelen verbonden aan de uitoefening van een recht,
het genot van een goed of van diensten van een persoon
en in het bijzonder: onbruikbaarheid van roerende en
of onroerende goederen, toename van de algemene
onkosten, productievermindering, bedrijfsstilstand,
winstverlies, verlies van cliënteel of marktaandeel en
andere dergelijke schade.

1.5 Ongeval
Een plotse, onopzettelijke en onvoorzienbare gebeurtenis.
1.6 Schadegeval
Het zich voordoen van een schade die recht geeft op de
verzekeringswaarborg.
Vormt een en hetzelfde schadegeval, het geheel van
schade die gesteund is op eenzelfde oorspronkelijke oorzaak of op een geheel van identieke oorzaken. In deze hypothese heeft het schadegeval betrekking op het gehele
jaar waarin de eerste schade voorgevallen is.
1.7 Verzekerde activiteiten
De organisatie van de activiteiten zoals nader omschreven in de Bijzondere Voorwaarden.
1.8 Vrijstelling
Het gedeelte van de vergoeding dat te uwen laste blijft en
waarvan het bedrag bepaald is in de Algemene en/of de
Bijzondere Voorwaarden.
1.9 Vrijwilliger
De natuurlijke personen op wie de verzekeringnemer een
beroep doet in toepassing van artikel 5 van de wet van
3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
1.10 Reddingskosten
De kosten die voortvloeien uit:
- de maatregelen die wij hebben gevraagd om de gevolgen van een verzekerd schadegeval te voorkomen of te
beperken
- de redelijke maatregelen die u uit eigen beweging hebt
genomen om bij een nakend gevaar een schadegeval
te voorkomen of, zodra het schadegeval ontstaat, de
gevolgen ervan te voorkomen of te beperken met dien
verstande dat:
• het gaat om dringende maatregelen die u verplicht
bent onmiddellijk te nemen en waarbij het voor u
onmogelijk is om onze voorafgaande toestemming
te verkrijgen zonder het risico te lopen onze belangen te schaden
• bij nakend gevaar het niet tijdig nemen van deze
maatregelen beslist tot een schadegeval zou leiden
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Onder immateriële gevolgschade verstaat men: de
immateriële schade die het gevolg is van een door dit
contract gedekte lichamelijke of materiële schade.

Onder zuiver immateriële schade verstaat men: de
immateriële schade die niet het gevolg is van een door
dit contract gedekte lichamelijke of materiële schade.
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Voorwerp en omvang van de waarborg
artikel 2 Voorwerp en omvang van de verzekering
Wij verzekeren u binnen de grenzen vastgesteld in de
Algemene en de Bijzondere Voorwaarden wanneer uw
burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is wegens
schade veroorzaakt aan derden tijdens de verzekerde
activiteiten.
De persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerden
is eveneens gedekt; zij worden onderling als derden
beschouwd.
De waarborg wordt uitgebreid tot de schade veroorzaakt
door voedselvergiftiging of de aanwezigheid van vreemde
voorwerpen in voedsel en dranken die aan derden worden verstrekt tijdens de verzekerde activiteiten.
Indien naar aanleiding van een verzekerd schadegeval
de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers van toepassing is, verlenen wij onze waarborg
conform en ten belope van de minimumgarantievoorwaarden vastgesteld door het KB van 19 december 2006.
De verzekeringnemer verklaart in het bezit te zijn van
de voor het inrichten van de verzekerde activiteiten
nodige vergunningen en toelatingen, indien deze wettelijk
vereist zijn.
artikel 3  De verzekerde aansprakelijkheid
Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid
buiten overeenkomst zoals deze omschreven wordt door
het Belgische en buitenlandse recht zoals dat van kracht
is op het ogenblik dat de schade zich voordoet.
artikel 4

De verzekerde schade, de verzekerde
bedragen en de vrijstelling
4.1 De verzekerde schade
Wij waarborgen de vergoeding van:
- de lichamelijke schade
- de materiële schade
- de immateriële gevolgschade
Is niet verzekerd:
- de zuivere immateriële schade
4.2 De verzekerde bedragen
4.2.1 Onze tussenkomst is beperkt tot de bedragen die in
de Bijzondere Voorwaarden zijn vermeld. Deze bedragen
gelden per schadegeval, ongeacht het aantal derden
betrokken bij het schadegeval. Het bedrag voorzien voor
de materiële schade omvat eveneens de immateriële
gevolgschade.
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4.2.2 Wij betalen eveneens de wettelijk voorgeschreven
reddingskosten voor zover ze betrekking hebben op
de schade die door deze verzekering gedekt wordt;
deze kosten worden ten laste genomen zelfs boven de
verzekerde bedragen, maar binnen de limieten tot welke
de betaling ervan wettelijk kan begrensd worden, zoals
omschreven in 4.2.4.
4.2.3 Wij betalen eveneens de interest op de in hoofdsom
verschuldigde schadevergoeding, de kosten betreffende
de burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de erelonen
en kosten van advocaten en deskundigen maar alleen in
zover die kosten door ons of met onze toestemming zijn
gemaakt of, in geval van een belangenconflict dat niet
aan u te wijten is, voor zover die kosten niet onredelijk
zijn gemaakt.
4.2.4 Voor zover de reddingskosten waarvan sprake in
4.2.2 en de interesten en de kosten waarvan sprake is in
4.2.3, en de als hoofdsom verschuldigde vergoeding het
verzekerde totaalbedrag niet overschrijden, nemen wij
voormelde kosten en interesten volledig ten laste.
Boven de verzekerde bedragen zijn de reddingskosten, de
interesten en kosten beperkt tot:
- € 682 521,62 wanneer het verzekerde maximumbedrag lager is dan of gelijk is aan € 3 412 608,11
- € 682 521,62 plus 20 % van het gedeelte van het verzekerde maximumbedrag dat tussen € 3 412 608,11 en
€ 17 063 040,54 ligt
- € 3 412 608,11 plus 10 % van het gedeelte van het
verzekerde maximumbedrag boven € 17 063 040,54,
met een maximumbedrag van € 13 650 432,43 voor
reddingskosten enerzijds en interesten en kosten
anderzijds.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van
juni 2009, namelijk 111,04 (basis 2004 = 100).
4.3 De vrijstelling
Behoudens afwijkende bepaling, blijft voor de materiële
schade een vrijstelling van € 125 te uwen laste.
Voormeld bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van
juni 2009, namelijk 111,04 (basis 2004 = 100).
Wanneer eenzelfde schadegeval aanleiding geeft
tot schade die het voorwerp uitmaakt van specifieke
vrijstellingen, wordt elke vrijstelling los van de andere
toegepast op de schade waarop zij betrekking heeft.
4.4 De dekking in de ruimte
De waarborg is geldig voor de schade die zich voordoet
in Europa, voor zover de verzekeringnemer zijn gewone
woonplaats in België heeft, of indien het om een vennootschap of vereniging gaat waarvan de zetel van haar
activiteiten in België is gevestigd. Is nochtans uitgeslo-
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ten de schade die zich voordoet in Albanië, Azerbeidzjan,
Bulgarije, Estland, Georgië, Hongarije, Kazakstan, Letland, Litouwen, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië,
Rusland, Slowakije, Tsjechië en Wit-Rusland.
artikel 5  Uitsluitingen
Zonder afbreuk te doen aan de op een andere plaats in
de Algemene of de Bijzondere Voorwaarden vermelde
uitsluitingen, verlenen wij geen tussenkomst:
5.1 voor de opzettelijk veroorzaakte schadegevallen
5.2 voor de schade veroorzaakt door de zware fout van
de verzekerde
Worden als gevallen van zware fout aanzien:
- schade veroorzaakt in staat van dronkenschap,
intoxicatie door alcohol of in gelijkaardige toestand die
het gevolg is van het gebruik van producten andere dan
alcoholhoudende producten
- de deelname aan vechtpartijen, onmiskenbaar
roekeloze daden, weddenschappen of uitdagingen
- inbreuken op de elementaire normen van voorzichtigheid of veiligheid, op wetten, regels of gebruiken die
verband houden met de verzekerde activiteiten, terwijl
de gevolgen van deze inbreuken normaal te voorzien
waren voor elke met deze materie vertrouwde persoon
- het vrijwillig aangaan van een risico of het niet nemen
van gepaste voorzorgen om kosten te verminderen of
de uitvoering van de werken te versnellen
- de aanvaarding of de uitvoering van werken waarvan
u zich bewust had moeten zijn dat u noch over de
noodzakelijke bekwaamheid, noch over de vereiste
technische kennis of over de passende materiële of
menselijke middelen beschikte om deze werken te
kunnen uitvoeren
5.3 voor de schade veroorzaakt aan de organisatie
5.4 voor de schade die niet het gevolg is van een gedekte
lichamelijke of materiële schade
5.5 voor de schade die voortvloeit uit het niet-naleven
van specifieke verplichtingen waartoe u zich bij contract
of overeenkomst hebt verbonden zoals uitvoeringstermijnen, uitgebreidere aansprakelijkheden, waarborgen
of boetebedingen en waaraan u zich zonder dit contract
of overeenkomst niet zou hebben blootgesteld
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5.6 voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks
het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van de
radioactiviteit of van de voortbrenging van ioniserende
stralingen
5.7 voor schade veroorzaakt door personen- of goederenliften

5.8 voor schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige
feiten of door burgeroorlog
5.9 voor schade veroorzaakt door burgerlijke, politieke
of godsdienstige onlusten, betogingen, stakingen en
lock-out, tenzij u bewijst niet actief eraan te hebben deelgenomen
5.10 voor de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die onderworpen is aan een
wettelijk verplichte verzekering, onder meer deze
bedoeld in de wetgeving op de verplichte verzekering
inzake motorrijtuigen, ongeacht of dit motorrijtuig al dan
niet is ingeschreven. Deze uitsluiting geldt niet wanneer
naar aanleiding van een verzekerd schadegeval de wet
van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
van toepassing is.
5.11 voor de materiële schade en de immateriële
schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een
ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand die
ontstaat of meegedeeld wordt door het gebouw waarvan
de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is, met
uitzondering evenwel van schade veroorzaakt in hotels
of gelijkaardige logementshuizen door de verzekerden
betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf in het
kader van de verzekerde activiteiten
5.12 voor schade veroorzaakt door gebouwen ter
gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de
aanpassingswerken eraan
5.13 voor de materiële schade door aardverschuiving,
een grondverzakking of een overstroming
5.14 voor schade veroorzaakt door het gebruik van
zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten die aan de
verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden
5.15 voor schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of door hem
in huur genomen worden
5.16 voor schade veroorzaakt door het beoefenen van de
jacht alsmede de wildschade
5.17 voor alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke
eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat
asbest bevat onder om het even welke vorm
5.18 voor de schade voortvloeiend uit het verlies,
de verdwijning of de diefstal van informatiedragers
van elektronische apparatuur, met inbegrip van de
opgeslagen informatie en de immateriële schade die
hieruit voortvloeien
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5.19 voor schade veroorzaakt door vuurwapens, springstoffen, munitie, oorlogstuigen, tribunes

5.25 voor de schade die zich heeft voorgedaan in de
Verenigde Staten van Amerika en Canada

5.20 voor schade voortkomend uit de aansprakelijkheid
na levering

5.26 voor de schade veroorzaakt door:
- milieuverontreiniging, verontreiniging van de bodem,
van het water of van de atmosfeer
- geluid, geur, temperatuur, vocht
- trillingen en stralingen
Deze uitsluiting geldt echter niet wanneer deze schade het
gevolg is van een plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke
gebeurtenis in hoofde van de verzekerde.

5.21 voor de materiële schade veroorzaakt aan de
roerende en onroerende goederen die u in uw bezit hebt
voor het werk, het vervoer, de herstelling, het gebruik
of elk ander doel, of die u gekregen hebt ten titel van
bewaargeving, huur, ontlening of pacht
5.22 voor de materiële schade veroorzaakt aan het
gedeelte van de goederen dat het voorwerp van het werk
uitmaakt
5.23 voor de gerechtelijke minnelijke, administratieve of
economische boeten, dwangsommen en de schadevergoedingen als strafmaatregel of afschrikmiddel
in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals de
gerechtskosten inzake strafvervolgingen

Indien het schadegeval valt onder de toepassing van de
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, blijven de contractuele uitsluitingen voorzien in de
Bijzondere of de Algemene Voorwaarden van dit contract
onverminderd van toepassing, met dien verstande dat,
in geval van tegenstrijdigheid tussen de contractuele
uitsluitingen en de uitsluitingen vermeld in artikel 5 van
het KB van 19 december 2006 krachtens voormelde wet,
steeds voorrang zal worden verleend aan de tekst van het
voormelde KB.

5.24 voor de schade als gevolg van de aansprakelijkheid
van de bestuurders van rechtspersonen betreffende
fouten begaan in hun hoedanigheid van bestuurder

III

Rechtsbijstand
Deze aanvullende verzekering is enkel van kracht mits uitdrukkelijke vermelding ervan in de Bijzondere Voorwaarden
voor zover hiervoor de premie werd betaald.

6.1 Terugvorderen van schade: waarborg tot maximaal
€ 12 500
Wij vorderen schadeloosstelling ten laste van een derde
die buiten overeenkomst aansprakelijk is voor:
6.1.1 de lichamelijke schade die werd opgelopen door
een verzekerde, zoals vermeld in artikel 1.1, naar aanleiding van en tijdens de uitvoering van de verzekerde
activiteiten en wanneer deze verzekerde geen vergoedingen geniet in het kader van de arbeidsongevallenverzekering
6.1.2 de materiële schade veroorzaakt aan goederen
behorende tot de verzekerde organisatie en de immateriële schade die daarvan het gevolg is
Bij terugvordering van uw geleden schade komt de
gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding ons toe.
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6.2 Strafrechtelijke verdediging: waarborg tot maximaal
€ 12 500
Wij zorgen voor uw strafrechtelijke verdediging, alsook voor een genadeverzoek bij veroordeling tot
vrijheidsberoving, wanneer u wordt vervolgd wegens
inbreuken op wetten, besluiten, decreten of reglementen
ten gevolge van nalatigheid, onvoorzichtigheid of
onvrijwillige feiten, begaan naar aanleiding van en ter
gelegenheid van de verzekerde activiteiten.
Bij vervolging wegens opzettelijke daden of feiten is
onze waarborg slechts verworven wanneer u op grond
van de feiten wordt vrijgesproken door een in kracht van
gewijsde gegane beslissing.
Onze dekking geldt echter niet voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden.
6.3 Vergoeding bij onvermogen van derden: waarborg
tot maximaal € 6 250
Wij vergoeden de schade, die u hebt geleden en die
ingevolge de waarborg omschreven in 6.1 wordt teruggevorderd, ten belope van de eerste schadeschijf van
€ 6 250 per schadegeval, wanneer het schadegeval
veroorzaakt werd door een geïdentificeerde derde
waarvan het bewezen is dat deze aansprakelijk en
onvermogend is.
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artikel 6  Het verzekerde risico en de verzekerde
waarborgen
Wij behartigen uw belangen en betalen alle onkosten
voor onderzoek, expertise, consultatie of gerechtelijke
bijstand, evenals de gerechtskosten, met uitsluiting van
alle boeten of minnelijke schikkingen, binnen de grenzen
van onderstaande waarborgen:

Het vergoedingsbedrag van deze eerste schadeschijf zal
verminderd worden met alle uitkeringen die u uit hoofde
van dit schadegeval hebt ontvangen of moet ontvangen
van enige andere persoon, verzekeraar of instelling.
Deze waarborg is nochtans niet verworven voor de
materiële schade veroorzaakt door diefstal of poging tot
diefstal.
artikel 7 De dekking in de ruimte
De waarborg is geldig voor de schade die zich voordoet in Europa, voor zover de verzekeringnemer zijn
gewone woonplaats in België heeft, of indien het om
een vennootschap of vereniging gaat waarvan de zetel
van haar activiteiten in België is gevestigd. Is nochtans
uitgesloten de schade die zich voordoet in Albanië,
Azerbeidzjan, Bulgarije, Estland, Georgië, Hongarije,
Kazakstan, Letland, Litouwen, Moldavië, Oekraïne, Polen,
Roemenië, Rusland, Slowakije, Tsjechië en Wit-Rusland.
artikel 8  Uitsluitingen
Zonder afbreuk te doen aan de op een andere plaats in
de Algemene of de Bijzondere Voorwaarden vermelde
uitsluitingen, verlenen wij geen tussenkomst:
8.1 voor schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige
feiten of door burgeroorlog
8.2 voor schade veroorzaakt door burgerlijke, politieke of
godsdienstige onlusten, betogingen, stakingen en lockout, tenzij u bewijst niet actief eraan te hebben deelgenomen
8.3 voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te
wijten is aan atoomreacties, radioactiviteit of ioniserende
stralen
8.4 voor het terugvorderen van zuiver immateriële
schade, dit wil zeggen van elke schade die niet tevens
gepaard gaat met lichamelijke of materiële schade
Deze uitsluiting geldt niet voor het terugvorderen van
morele schade bij weerkaatsing.
8.5 voor de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk
verplichte verzekering, onder meer deze bedoeld
in de wetgeving op de verplichte verzekering inzake
motorrijtuigen, ongeacht of dit motorrijtuig al dan niet is
ingeschreven
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8.6 voor geschillen in uw hoedanigheid van bestuurder,
houder of eigenaar van luchtvaartuigen
8.7 voor geschillen in uw hoedanigheid van bestuurder,
houder of eigenaar van zeilboten met een gewicht van
meer dan 200 kg en gemotoriseerde vaartuigen

8.8 voor schade veroorzaakt door het beoefenen van de
jacht, alsook door wild
8.9 voor geschillen in verband met de aankoop, de
verkoop en het beheer van roerende waarden of financiële
diensten
8.10 voor geschillen in verband met huwelijksvermogensrecht, vennootschapsrecht, auteursrecht,
intellectuele eigendomsrechten (merken, modellen,
tekeningen, octrooien, ...)
8.11 voor geschillen met de fiscale administratie inzake
de rechtstreekse inkomstenbelasting, btw, registratierechten, successierechten, douane en accijnzen
8.12 voor de geschillen in verband met wanbetaling van
een niet-betwistbare factuur, huur- of verkoopprijs, van
een kredietaflossing of van een verzekeringspremie
8.13 voor de geschillen betreffende verzekeringscontracten afgesloten met Audi

8.14 voor de terugbetaling van geldboetes, minnelijke
schikkingen met het Openbaar Ministerie, kosten van
alcohol- of drugtests en retributies, alsook de vergoedingen waartoe de verzekerde veroordeeld wordt om te
betalen
8.15 voor vorderingen op basis van rechten die aan de
verzekerde werden overgedragen na het schadegeval
Dit geldt eveneens voor rechten van derden die u in eigen
naam zou laten gelden.
8.16 in geval van vorderingen voor het Hof van
Cassatie, het Grondwettelijk Hof of van internationale
of supranationale rechtscolleges wanneer het terug te
vorderen schadebedrag in hoofdsom minder bedraagt
dan € 1 250
Dit drempelbedrag wordt gewijzigd volgens de verhouding die bestaat tussen het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand voorafgaand aan deze waarin
het schadegeval zich voordoet en het indexcijfer van
juni 2009, namelijk 111,04 (basis 2004).
8.17 voor de terugbetaling van kosten en erelonen van
een deskundige of advocaat die werd gelast zonder ons
akkoord
8.18 in geval van bedrog of de door de verzekerde
opzettelijk veroorzaakte schadegevallen
8.19 voor de schade als gevolg van de aansprakelijkheid
van de bestuurders van rechtspersonen betreffende
fouten begaan in hun hoedanigheid van bestuurder
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8.20 voor de schade die zich heeft voorgedaan in de
Verenigde Staten van Amerika en Canada
8.21 voor de schade veroorzaakt door:
- milieuverontreiniging, verontreiniging van de bodem,
van het water of van de atmosfeer
- geluid, geur, temperatuur, vocht
- trillingen en stralingen
Deze uitsluiting geldt echter niet wanneer deze schade het
gevolg is van een plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke
gebeurtenis in hoofde van verzekerde.
8.22 voor schade veroorzaakt door vuurwapens, springstoffen, munitie, oorlogstuigen, tribunes
artikel 9  Rechtsopvolging
Wanneer een verzekerde, vermeld in artikel 1.1, overlijdt
vóór het tot stand komen van de schaderegeling gaat,
voor zover onze basiswaarborgen bedoeld in artikel 6
definitief verworven waren, de verzekering voor dat
schadegeval over op de rechthebbenden.
artikel 10  De belangen van de verzekeringnemer
primeren
Wanneer de verzekerde een andere persoon is dan de
verzekeringnemer, zullen wij waarborg verlenen in het
voordeel van die verzekerde, in zoverre de verzekeringnemer zich daartegen niet verzet.
artikel 11  Het nastreven van een minnelijke schikking
Wij hebben het recht om in iedere zaak eerst een minnelijke regeling na te streven.

artikel 13  Verandering van advocaat of deskundige
Wanneer u verandert van advocaat of deskundige, zijn wij
slechts gehouden de kosten te dragen van de aanvankelijk
gekozen advocaat of deskundige. Deze bepaling geldt
niet in de gevallen waarin u buiten uw wil om gedwongen
wordt een andere advocaat of deskundige te nemen.
Hiermee wordt bedoeld bij overlijden of stopzetting van
de activiteiten van uw advocaat of deskundige.
artikel 14  Objectiviteitsclausule
Wanneer wij, na onderzoek van de feiten en het dossier,
van oordeel zijn dat uw aanspraken niet gegrond zijn of niet
te verdedigen zijn, zullen wij geen verdere tussenkomst
verlenen.
Wij zullen evenmin tussenkomst verlenen wanneer
wij menen dat het minnelijke regelingsvoorstel van de
tegenpartij aanvaardbaar is of dat er geen beter resultaat
kan worden behaald na een rechterlijke uitspraak in een
hogere aanleg.
Wanneer de aansprakelijke derde klaarblijkelijk onvermogend is, zal onze tussenkomst zich beperken tot de
waarborg Vergoeding bij onvermogen van derden in de
zin van artikel 6.3.
Ingeval u in een van deze gevallen geen vrede kunt
nemen met het door ons ingenomen standpunt, hebt u
het recht een advocaat van uw keuze te raadplegen om
een gemotiveerd juridisch advies te bekomen.
Wanneer de advocaat ons standpunt bevestigt, beëindigen
wij iedere verdere tussenkomst en betalen wij u de helft
van de kosten en honoraria van deze raadpleging terug.
Indien u, tegen het advies van deze advocaat in, op eigen
kosten een procedure begint of voortzet en een beter
resultaat bekomt dan u zou hebben bekomen indien u
ons standpunt zou hebben gevolgd, zijn wij gehouden
onze waarborg te verlenen en de kosten en honoraria van
de raadpleging terug te betalen. Indien de geraadpleegde
advocaat uw stelling bevestigt, zijn wij, ongeacht de
afloop van de procedure, ertoe gehouden onze waarborg
te verlenen met inbegrip van de kosten en honoraria van
de raadpleging.
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artikel 12  Vrije keuze van advocaat en deskundige
Wanneer tot een gerechtelijke of administratieve procedure moet worden overgegaan of wanneer de aanstelling
van een advocaat vereist is voor uw strafrechtelijke
verdediging, kiest u vrij de advocaat om uw belangen te
verdedigen of te behartigen.
Wanneer de aanstelling van een deskundige gerechtvaardigd is, mag u deze eveneens vrij kiezen op voorwaarde dat de gekozen deskundige over de nodige
kwalificaties beschikt om uw belangen te behartigen.
Indien u geen voorkeur hebt, zullen wij de aanstelling in
uw naam doen.
Ook wanneer er zich een belangenconflict tussen u en
ons voordoet, bent u vrij in de keuze van een advocaat
of een deskundige om uw belangen te verdedigen of te
behartigen.

U moet bij de aanstelling van de door u gekozen advocaat
of deskundige onmiddellijk de naam en het adres van
deze advocaat of deskundige aan ons meedelen.
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IV

Administratieve Voorwaarden
artikel 15 V
 erplichtingen van de verzekerde bij
schade
15.1 Preventiemaatregelen
U moet alle redelijke en noodzakelijke maatregelen
treffen om een schadegeval te voorkomen en zodra zich
een schadegeval voordoet, moet u de gevolgen ervan
voorkomen en beperken.
15.2 In geval van schade bent u verplicht:
- Ons uiterlijk binnen 8 dagen in kennis te stellen van het
verzekerde schadegeval met opgave van de schadedatum, plaats, oorzaak en omstandigheden alsook van
iedere andere verzekering die de schade dekt.
- Ons alle nuttige inlichtingen en documenten te bezorgen
alsook de vragen te beantwoorden die u worden gesteld
opdat wij de omstandigheden van het schadegeval en de
omvang van de schade kunnen vaststellen.
- Onze afgevaardigde of onze expert te ontvangen en hun
vaststellingen te vergemakkelijken.
- Alle dagvaardingen, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten of, in het algemeen, alle documenten
die verband houden met het schadegeval, tijdig en
alleszins binnen 48 uur aan ons over te maken.
- Persoonlijk voor de rechtbank te verschijnen indien dat
nodig is en onze richtlijnen of deze van de aangestelde
advocaat of deskundige op te volgen.
15.3  Wat bij het niet-naleving van de verplichtingen?
Niet-naleving van de verplichtingen waarvan sprake in
art. 15.1 en 15.2 geeft ons het recht om de voorziene
schadevergoeding te verminderen of terug te vorderen
evenredig met het door ons geleden nadeel. Niet-naleving
van een termijn kan echter niet als een verzuim worden
beschouwd, indien u de gevraagde mededeling zo snel
mogelijk hebt gedaan.
Indien u de verplichtingen met bedrieglijk opzet niet bent
nagekomen, hebben wij het recht dekking te weigeren.
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15.4 Subrogatie
Wij treden in uw rechten voor de terugvordering van
de bedragen die wij ten laste hebben genomen of de
voorschotten die wij hebben uitgekeerd.
artikel 16  Totstandkoming en duur van het contract
16.1 De gegevens van het contract
U moet zowel bij het afsluiten van het contract als tijdens
de duur ervan:
- Het risico volledig en juist aan ons voorstellen.
- Alle u bekende omstandigheden, waarvan u redelijkerwijze kunt aannemen dat ze een invloed kunnen hebben
op onze beoordeling van het risico, nauwkeurig aan ons
meedelen.
- Alle andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp
opgeven.

Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze verplichting. Bij verzwijging of onjuiste mededeling zullen wij naargelang van het geval onze tegemoetkoming
beperken of weigeren volgens de bepalingen van de wet.
16.2 Bijzondere Voorwaarden
De Bijzondere Voorwaarden zijn het gedeelte van de
polis waarin de specifieke kenmerken van de omschreven
waarborg worden beschreven en die samen met de
Algemene Voorwaarden het verzekeringscontract uitmaken.
De Bijzondere Voorwaarden vervangen de Algemene
Voorwaarden voor zover ze ermee strijdig zouden zijn.
16.3 Aanvang van het contract
Het contract vangt aan op de datum vermeld in de
Bijzondere Voorwaarden, voor zover de eerste premie
is betaald. Het uur van aanvang van de verzekering
is, bij overeenkomst, op 00h00 vastgesteld; dat van de
beëindiging op 00h00.
16.4 Duur van het contract
Tenzij anders werd overeengekomen is de duur van het
contract vastgesteld op één jaar. Het contract wordt
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van
één jaar, tenzij het door een van de partijen werd opgezegd.
artikel 17  Einde van het contract
17.1 Opzegging
U kunt het contract opzeggen:
- Tegen het einde van elke verzekeringsperiode, mits
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
- Bij wijziging van het tarief, binnen een maand indien wij
de kennisgeving van de tariefwijziging uiterlijk 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract ter
kennis hebben gebracht en binnen 3 maanden bij een
latere kennisgeving.
- Tegen de aanvangsdatum van het contract, indien de
termijn tussen de afsluitingsdatum van het contract
en de aanvangsdatum ervan langer is dan één jaar, op
voorwaarde dat de opzeg ten minste 3 maanden vóór de
aanvangsdatum gebeurt.
- Na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
één maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding.
- Bij een risicovermindering indien u binnen een maand
na de aanvraag tot premievermindering hierover geen
akkoord met ons bereikt.
Wij kunnen het contract opzeggen:
- Tegen het einde van elke verzekeringsperiode, mits
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
- Tegen de aanvangsdatum van het contract, indien de
termijn tussen de afsluitingsdatum van het contract
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Vorm en uitwerking van de opzegging
De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, per
aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs.
Deze opzeg heeft uitwerking na het verstrijken van een
termijn van:
- 1 maand, in geval van opzeg na risicovermindering,
risicoverzwaring, woonstkeuze in het buitenland of in
geval van tariefwijziging.
Uw opzeg na tariefwijziging kan evenwel ten vroegste
uitwerking hebben op de eerstkomende jaarlijkse
vervaldag van de premie, volgend op de kennisgeving
van de tariefwijziging.
- 3 maanden, in geval van opzeg na schadegeval.
Deze opzeg kan evenwel van kracht worden na één maand,
indien u of de begunstigde een van uw verplichtingen,
ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen
met de bedoeling ons te misleiden, op voorwaarde dat
wij een klacht met burgerlijke partijstelling hebben
ingediend bij een onderzoeksrechter of indien wij tot
dagvaarding voor een vonnisgerecht zijn overgegaan,
op basis van art. 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van
het Strafwetboek.
te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of
de datum van het ontvangstbewijs of in geval van een
aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die volgt op
de afgifte ter post.
Elke opzeg geldt steeds voor het geheel van het
contract.
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode
na de datum van het van kracht worden van de opzegging,
wordt door ons terugbetaald.
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17.2 Eigendomsoverdracht onder de levenden
Het contract eindigt van rechtswege:
- voor roerende goederen: vanaf het ogenblik waarop u
de goederen niet meer in uw bezit hebt.
- voor onroerende goederen: 3 maanden na de datum
van het verlijden van de authentieke akte. Gedurende
deze periode geldt de verzekering ook voor de overnemer, tenzij hij deze waarborg geniet uit hoofde van
een ander contract.
17.3 Overdracht na overlijden
In geval van overlijden van de verzekeringnemer:
- blijft het contract voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die verplicht zijn de premies te betalen.
- kunnen de erfgenamen het contract per aangetekende
brief opzeggen binnen 3 maanden en 40 dagen na het
overlijden.
- kunnen wij het contract opzeggen binnen 3 maanden te
rekenen vanaf de kennisname van het overlijden.
17.4 Faillissement
In geval van faillissement van de verzekeringnemer:
- blijft het contract voortbestaan ten voordele van de
massa van de schuldeisers, die aan ons het bedrag
verschuldigd zijn van de premies vervallen vanaf de
faillietverklaring.
- kan de curator het contract opzeggen binnen 3 maanden
die volgen op de faillietverklaring.
- kunnen wij het contract ten vroegste drie maanden na
de faillietverklaring opzeggen.
artikel 18  De premie
18.1 Algemeen
De premie, met inbegrip van de taksen en de kosten, moet
op ons verzoek op de vervaldag vooraf worden betaald.
18.2 Niet-betaling van de premie
Niet-betaling van de premie kan de schorsing van de
waarborg of de opzegging van uw contract tot gevolg
hebben, overeenkomstig de bepalingen van de wet.
artikel 19  Diverse bepalingen
19.1 Wie kan u helpen bij de uitvoering van uw contract?
Uw verzekeringsmakelaar kan u inlichten over uw
contract en de prestaties die eruit voortvloeien. Hij zal u
bij de uitvoering van het contract steeds terzijde staan.
Daarnaast kunt u steeds contact opnemen met de
Ombudsman van de maatschappij:
Ombudsman Nateus nv
Frankrijklei 79 - 2000 Antwerpen
Tel. 03 247 36 37 - Fax 03 247 35 90
E-mail: ombudsman@nateus.be
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en de aanvangsdatum ervan langer is dan één jaar, op
voorwaarde dat de opzeg ten minste 3 maanden vóór de
aanvangsdatum gebeurt.
- In geval van niet-betaling van de premie.
- Na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
één maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding.
- Als blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan het
meegedeelde risico.
- Indien u het voorstel tot aanpassing van het contract
weigert of niet aanvaardt binnen een maand na de
ontvangst ervan. De opzegging moet binnen 15 dagen
gebeuren.
- Indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in geen
geval zouden hebben verzekerd. De opzegging moet
gebeuren uiterlijk één maand te rekenen vanaf de dag
waarop wij kennis kregen van de verzwaring.
- In geval van wijziging van de wetgeving die een invloed
kan hebben op de draagwijdte van de waarborg.
- Ingeval door u woonstkeuze in het buitenland wordt
gedaan.

U kunt natuurlijk ook terecht bij de Ombudsdienst van de
Verzekeringen:
Ombudsdienst van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35 - 1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as.
19.2 Verscheidene verzekeringnemers
Indien de verzekering door meer dan een verzekeringnemer wordt afgesloten, dan zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons gebonden.
19.3 Woonplaats en briefwisseling
Alle briefwisseling die u naar ons stuurt, is geldig
verzonden indien zij naar onze vennootschapszetel is
verstuurd.
Alle briefwisseling die wij naar u sturen, is geldig
verzonden, ook ten aanzien van erfgenamen en rechtverkrijgenden, indien zij is verstuurd naar het adres
aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden of naar het
adres dat ons later werd meegedeeld.
Indien er verscheidene verzekeringnemers zijn, is elke
mededeling die wij aan een van hen richten, geldig ten
opzichte van allen.
19.4 Rechtsmacht
Het Belgische recht is van toepassing op dit contrat.
Alle geschillen in verband met dit contract behoren
uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
19.5 Bescherming persoonlijke levenssfeer
Nateus nv verwerkt uw meegedeelde persoonsgegevens
overeenkomstig de bepalingen van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Nateus nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen.
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Nateus nv verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende
doeleinden:
- het aanbieden van een volledige dienstverlening in
verzekeringen, d.i. de evaluatie en aanvaarding van
het risico, het afsluiten van het verzekeringscontract,
het beheer en de verdere opvolging ervan, het beheer
en afhandelen van schadegevallen en het opmaken
van statistieken

- naar aanleiding van controlewerkzaamheden, met
name bij onderzoek en opsporing van frauduleuze
praktijken en onregelmatigheden
- voor zover u zich hiertegen niet uitdrukkelijk hebt
verzet, voor marketingdoeleinden
Uw persoonsgegevens kunnen tevens voor deze doeleinden worden meegedeeld aan derden met wie
Nateus nv contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is en waarvan u op verzoek een lijst
kunt bekomen. Deze personen zijn contractueel onderworpen aan een speciale geheimhoudingsplicht.
Nateus nv heeft het recht uw persoonsgegevens die
relevant zijn voor de beoordeling van de risico’s en het
beheer van de contracten en schadegevallen, mee
te delen aan Datassur ESV, de Meeûsplantsoen 29 in
1000 Brussel.
U geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Nateus nv
om voor dezelfde doeleinden persoonsgegevens in
verband met uw gezondheid te verwerken. U gaat er
eveneens mee akkoord de persoonsgegevens in verband met uw gezondheid te laten behandelen, buiten de
verantwoordelijkheid van een professionele gezondheidsberoepsbeoefenaar, door personen die deze gegevens
nodig hebben in de functie die ze uitoefenen. Deze personen zijn onderworpen aan een speciale vertrouwelijkheidsverplichting.
U geeft uitdrukkelijk de toestemming aan uw behandelende artsen en aan alle andere personen die door
Nateus nv ondervraagd worden, om alle inlichtingen
in verband met uw gezondheidstoestand, nodig voor
het afsluiten, het beheer of de uitvoering van uw
verzekeringscontract, met inbegrip van een verklaring
over uw doodsoorzaak, te verstrekken aan de adviserende geneesheer van Nateus nv.
U heeft steeds het recht tot inzage en tot verbetering van
uw persoonsgegevens. Hiertoe richt u een gedateerd en
ondertekend verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart, aan de verantwoordelijke voor de verwerking
(Nateus nv, Datassur ESV,…).
Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in Brussel.
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