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Definities
artikel 1  Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder:
1.1  Contracterende partijen:
1.1.1  Wij (de verzekeringsmaatschappij):
Voor wat betreft de waarborgen Burgerrechtelijke
aansprakelijkheid en Ongevallen:
Nateus nv,
Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 2652
(BS van 24/12/2008), RPR 808 719 880.
Voor wat betreft de waarborg Rechtsbijstand:
Audi nv,
Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 2652
(BS 24/12/2008), RPR 0404 454 762
1.1.2  U (de verzekerde):
- de verzekeringnemer;
- de samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende
partner en de andere personen die gewoonlijk onder
het dak wonen van de verzekeringnemer als deze een
natuurlijk persoon is en voorzover zij deelnemen aan
de activiteiten van de onderneming;
- de bedrijfsleider, de werkende vennoten, de bestuurders, de zaakvoerders, de aangestelden en de onbezoldigde helpers tijdens de uitoefening van hun functie.
1.2  Derden
Alle andere personen dan de verzekerden die in 1.1.2.
werden omschreven.
1.3  Gebruikersaansprakelijkheid
De schade, reddings-, behouds-, opruimings- en
sloopkosten waarvoor u als gebruiker van een
onroerend goed of van een gedeelte van een onroerend
goed aansprakelijk kunt worden gesteld op grond van
artikel 1302 van het Burgerlijk Wetboek.
1.4  Huurdersaansprakelijkheid
De schade, reddings-, behouds-, opruimings- en
sloopkosten waarvoor u als huurder aansprakelijk kunt
worden gesteld op grond van de artikelen 1732, 1733 en
1735 van het Burgerlijk Wetboek.
1.5  Leidinggevende personen
Alle personen die beschikken over het gezag van
bedrijfsleider of aan wie dit gezag gedeeltelijk werd
overgedragen. Dit gezag verleent hen de bevoegdheid om
beslissingen te nemen en instructies te geven wanneer
zij handelen binnen het kader van hun bevoegdheden en
niet als uitvoerende aangestelden.
1.6  Levering van een product
De materiële bezitsovergang van een product. Dit is het
ogenblik waarop u effectief elke vorm van toezicht of
controle ten aanzien van het product heeft verloren ten
voordele van een andere bestemmeling.

1.7  Loonmassa
Het geheel van de bezoldigingen d.w.z. van elke betaling
aan het personeel en aan allen die een actieve functie
uitoefenen binnen de verzekerde onderneming ten titel
van lonen of wedden, commissielonen, gratificaties,
aandelen in de winst, fooien, een raming van de salarissen
in natura, premies, gestorte bijdragen voor betaald verlof,
getrouwheidspremies, ..., voor geleverde prestaties.
1.8  Milieuverontreiniging
De verslechtering, door de wijziging van de bestaande
kenmerken, van de kwaliteit van de atmosfeer, het water
of de grond door het inbrengen of het onttrekken van
substanties, of energie.
1.9  Omzet
Het totaal van de sommen opeisbaar door de
verzekeringnemer of door de personen die in zijn naam
optreden als prijs voor alle koopwaar en vervaardigde,
verkochte of verdeelde producten, alsook voor geleverde
prestaties zoals installaties, onderhouds-, herstellingsof andere werken, BTW niet inbegrepen.
1.10  Ongeval
Een plotse, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis.
1.11  Product
Om het even welk tastbaar roerend goed door u geleverd
in het kader van de verzekerde ondernemingsactiviteit.
1.12  Reddingskosten
De kosten die voortvloeien uit:
1.12.1  de maatregelen die wij hebben gevraagd om de
gevolgen van een verzekerde schadegeval te voorkomen
of te beperken;
1.12.2  de redelijke maatregelen die u uit eigen beweging
heeft genomen om bij een nakend gevaar een schadegeval
te voorkomen of, zodra het schageval 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.
1.13  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.
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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.
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.
1.14  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.
1.15  Uitvoering van werken
De vroegste datum van een van volgende feiten: voorlopige
oplevering, inbezitneming, terbeschikkingstelling of inbedrijfstelling van werken, of, in het algemeen, zodra u de
beschikkings- of controlemacht over de werken effectief
heeft verloren.
1.16  Verhaal van derden
Deze waarborg dekt de aansprakelijkheid die u kunt
oplopen krachtens de artikelen 1382 tot en met
1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor de materiële
schade, de bewarings- en de opruimingskosten en de
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onbruikbaarheid van onroerende goederen veroorzaakt
door een brand of een ontploffing gewaarborgd door een
brandverzekering en die, na vooraf door het brandcontract
verzekerde goederen te hebben beschadigd, overgaat op
de goederen die eigendom zijn van derden, inbegrepen
de gasten, met uitsluiting van schade veroorzaakt door
vervuiling van de bodem, de atmosfeer of het water
evenals de grondwaterlaag, behalve wanneer deze
vervuiling het gevolg is van substanties of energie die
beroepshalve worden aangewend.
Deze waarborg omvat eveneens de tenlasteneming
van uw aansprakelijkheid voor de kosten gemaakt door
derden om een schade te stoppen of te beperken of de
verzekerde goederen te vrijwaren tegen de gevolgen van
een schadegeval.
1.17  Verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die dit
contract onderschrijft.
1.18  Verzekeringsjaar
De periode tussen 2 jaarlijkse vervaldagen van het
contract.
1.19  Verzekeringsperiode
De duurtijd van het contract vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden.
1.20  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.
1.21  Werken
Alle door u uitgevoerde werken in het kader van de
verzekerde ondernemingsactiviteit met uitzondering
van louter intellectuele werken (studies, raadgevingen,
richtlijnen).

De waarborgen
HOOFDSTUK 1 - DE WAARBORG BA UITBATING

artikel 2  Het verzekerde risico
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 door de personen en de
onroerende en de roerende goederen die worden ingezet
tijdens de verzekerde activiteiten van de onderneming.
Deze waarborg omvat alle nevenactiviteiten en -werken
die verband houden met de verzekerde activiteiten van de
onderneming.
Worden als nevenactiviteiten en -werken beschouwd:
- de organisatie van of de deelname aan manifestaties
van culturele, commerciële, publicitaire of sociale
aard;
- de georganiseerde en toegelaten bezoeken aan de
onderneming en aan haar werven;
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- de bereiding van maaltijden voor het personeel,
alsook de gratis verstrekking van voedsel en
dranken aan derden, met inbegrip van het risico van
voedselvergiftiging en de aanwezigheid van vreemde
voorwerpen;
- de organisatie van evenementen voor de rekrutering
van nieuwe personeelsleden;
- het onderhoud, de schoonmaak, de herstelwerkzaamheden aan het materieel en de installaties,
met inbegrip van deze uitgevoerd aan de gebouwen, de
stoepen en binnenplaatsen die dienen voor de uitbating
van de verzekerde onderneming, voorzover deze werken
de stabiliteit van de gebouwen niet aantasten. Blijven
in dat opzicht uitgesloten: de afbraak-, bouw- en
verbouwingswerken, alsmede graafwerken waarbij
mechanische werktuigen worden gebruikt.
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1. Algemene omschrijving van het risico

artikel 3  De verzekerde aansprakelijkheid
3.1  Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst zoals deze omschreven wordt
door het Belgisch en buitenlands recht zoals dat van
kracht is op het ogenblik dat de schade zich voordoet.
Bij uitbreiding verzekeren wij uw contractuele aansprakelijkheid indien zij voortvloeit uit een schadeverwekkend
feit dat op zichzelf aanleiding kan geven tot een aansprakelijkheid buiten overeenkomst. De waarborg is dan
evenwel beperkt tot het bedrag van de vergoedingen
die verschuldigd zouden zijn indien aan de aansprakelijkheidsvordering een buitencontractuele grondslag was
gegeven.
3.2  Is niet gedekt:
3.2.1  de schade die voorvloeit uit een aansprakelijkheid
zonder fout krachtens elke communautaire, regionale
of nationale wetgeving of reglementering of krachtens
soortgelijke buitenlandse wetgevingen, met uitzondering
van de dekking voorzien in het kader van artikel 6
(Zelfrijdende werktuigen en motorrijtuigen), 10 (Milieuverontreiniging) en 11 (Burenhinder).
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;
- de zuivere immateriële schade, voorzover deze het
gevolg is van een plotse gebeurtenis die onvoorzienbaar
en onopzettelijk is in hoofde van de verzekeringnemer
en de leidinggevende personen van de onderneming.
4.2  De verzekerde bedragen
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 ongeval.
Het bedrag voorzien voor de materiële schade omvat
eveneens de immateriële schade.
Behoudens afwijkende bepaling in de Bijzondere of
in de Algemene Voorwaarden is het bedrag van de
zuivere immateriële schade beperkt tot € 125 000 per
schadegeval en per verzekeringsjaar.
4.3  De vrijstelling
Per schadegeval wordt een vrijstelling, waarvan het
bedrag is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden,
afgetrokken van het bedrag van de vergoeding voor de
materiële en de immateriële schade.
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.
artikel 5  De dekking in de ruimte
5.1  Wij verzekeren u voor de schade die zich in de gehele
wereld heeft voorgedaan voorzover zij te wijten is aan de
activiteit van de in België gelegen uitbatingszetels van de
verzekerde onderneming.
Wanneer met uw medeweten werken buiten Europa
worden verricht, moet u ons daarvan onmiddellijk
inlichten. De waarborg wordt uitsluitend verleend na
onze schriftelijke aanvaarding.
5.2  Is niet gedekt:
5.2.1  de schade die zich heeft voorgedaan in de
Verenigde Staten van Amerika en Canada. Zakenreizen,
de deelneming aan seminaries of vergaderingen, evenals
het bezoek aan vakbeurzen zijn echter steeds verzekerd,
ongeacht waar zij plaatsvinden
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2. Bijzonderheden in verband met sommige risico’s
artikel 6  Zelfrijdende werktuigen en motorrijtuigen
6.1  Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade
veroorzaakt aan derden door het gebruik van zelfrijdende
werktuigen of motorrijtuigen in het geval van:
6.1.1  een uitbatingsrisico, dit is een ongeval dat niet
onder de toepassing valt van de verplichte verzekering
voor motorrijtuigen.
Bij een verzekerd uitbatingsrisico is de waarborg
verworven zowel binnen als buiten de omheining van uw
verzekerde onderneming.
6.1.2  een rijrisico, dit is een ongeval veroorzaakt
door een niet-geïmmatriculeerd zelfrijdend werktuig
of motorrijtuig dat u al dan niet toebehoort, wanneer
dit gebruikt wordt om werken uit te voeren binnen de
omheining van uw verzekerde onderneming of van een
derde onderneming, alsook op particuliere werven, en
daarbuiten tot op een afstand van maximaal 50 m van de

dichtstbijzijnde toegangspoort.
Indien het een verzekerd rijrisico betreft en de wet
inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor
motorrijtuigen van toepassing is, verlenen wij voor
zelfrijdende werktuigen en motorrijtuigen dekking op
basis van de modelpolis ‘Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen’ en dit tot beloop van
de bedragen voorzien in de Wet van 21 november 1989,
met inbegrip van de schade-eisen op grond van artikel
29 bis van deze wet.
In alle andere gevallen is de waarborg verworven binnen
de grenzen van de verzekerde bedragen en de bepalingen
van onderhavig contract.
6.2  Is niet gedekt:
6.2.1  het rijrisico van een geïmmatriculeerd motorrijtuig;
6.2.2  de schade aan het zelfrijdend werktuig of
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artikel 7  De aansprakelijkheid van de aansteller
7.1  Wij verzekeren de aansprakelijkheid die u ten laste
kan worden gelegd als aansteller voor de schade
veroorzaakt door uw aangestelden naar aanleiding van
het gebruik van een motorrijtuig toebehorend aan, of
gehuurd of geleasd door een ander persoon dan de
verzekeringnemer, voorzover dit motorrijtuig niet gedekt
is in het kader van de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Wij behouden ons het recht voor om verhaal uit te oefenen
op de aansprakelijke aangestelde.
7.2  Is niet gedekt:
7.2.1  de persoonlijke aansprakelijkheid van de
aangestelde bestuurder;
7.2.2  de schade aan het motorrijtuig gebruikt of bestuurd
door de aansprakelijke aangestelde.
artikel 8  De schade aan de voertuigen van het
personeel
8.1  Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade
veroorzaakt aan de voertuigen van de aangestelden,
de vennoten, de bestuurders en de zaakvoerders. Per
beschadigd voertuig wordt een vrijstelling toegepast van
€ 125.
Deze vrijstelling is aanvullend op iedere andere vrijstelling
vermeld in de Algemene of de Bijzondere Voorwaarden
van het contract.
8.2  Is niet gedekt:
8.2.1  de schade veroorzaakt door een personeelslid aan
het voertuig waarvan hij houder is;
8.2.2  de schade aan de voertuigen die eigendom zijn van
de verzekeringnemer of die door hem worden gehuurd
of geleasd.
artikel 9  Brand, vuur, ontploffing, rook en water
9.1  Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor:
9.1.1  de lichamelijke schade, de materiële en de
immateriële schade veroorzaakt door brand, vuur,
ontploffing, rook of water;
9.1.2  de materiële en de immateriële schade veroorzaakt
door brand, vuur, ontploffing, rook of water aan lokalen,
tenten en andere bewoonde of gehuurde infrastructuren
voor een termijn van maximaal 30 dagen met het oog op
de organisatie van culturele, commerciële, publicitaire of
sociale manifestaties.
Onze tussenkomst voor de waarborgen bepaald in 9.1.1
en 9.1.2 is beperkt voor de materiële en de immateriële
schade tot € 125 000 per schadegeval en tot € 250 000
per verzekeringsjaar.
9.2  Is niet gedekt:
9.2.1  hetgeen verzekerbaar is onder de waarborgen
Verhaal van derden, Huurders- of gebruikersaansprakelijkheid in het kader van een brandverzekerings-

6

contract;
9.2.2  uw objectieve aansprakelijkheid bij brand of
ontploffing zoals bepaald in artikel 8 van de Wet van
30 juli 1979.
artikel 10  Milieuverontreiniging
10.1  Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de
schade veroorzaakt aan derden die voortvloeit uit
milieuverontreiniging ten gevolge van een plotse
gebeurtenis die onvoorzienbaar en onopzettelijk is in
hoofde van de verzekeringnemer, de leidinggevende
personen of de verantwoordelijken die onder meer belast
zijn met de milieuproblematiek van de onderneming
en die het rechtstreekse gevolg is van de verzekerde
activiteiten van de onderneming.
Deze waarborg is eveneens verworven indien de vordering
tot schadeloosstelling wordt ingesteld op basis van artikel
544 van het Burgerlijk Wetboek.
Onze tussenkomst is voor de materiële en de immateriële
gevolgschade beperkt tot € 125 000 per schadegeval en
per verzekeringsjaar.
10.2  Is niet gedekt:
10.2.1  de zuiver immateriële schade;
10.2.2  de schade veroorzaakt of verergerd door een
inbreuk van de reglementering inzake milieubescherming
wanneer dit niet-naleven werd gedoogd of niet
genegeerd kon worden, voor het zich voordoen van de
milieuverontreiniging, door de verzekeringnemer, de
leidinggevende personen of de verantwoordelijken die
onder meer belast zijn met de milieuproblematiek van de
onderneming.
artikel 11  Burenhinder
11.1  Wij verzekeren u voor de schade voortvloeiend uit de
toepassing van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of
van elke andere gelijkaardige wetsbepaling, ten gevolge
van burenhinder waarvan de oorsprong gelegen is in de
verzekerde activiteiten van de onderneming.
Onze tussenkomst is voor de materiële en de immateriële
gevolgschade beperkt tot € 125 000 per schadegeval en
tot € 250 000 per verzekeringsjaar.
11.2  Is niet gedekt:
11.2.1  de zuiver immateriële schade;
11.2.2  de schade veroorzaakt door burenhinder die
uitsluitend voortkomt uit een contractuele verbintenis;
11.2.3  de schade die gedekt is in artikel 9 (Brand, vuur,
ontploffing, rook en water) en 10 (Milieuverontreiniging).
artikel 12  Onderaannemers
12.1  Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade
veroorzaakt aan derden naar aanleiding van werken
uitgevoerd door uw onderaannemers, voor zover deze
werken in verband staan met de verzekerde activiteiten
van de onderneming.
Wij behouden ons het recht voor om verhaal uit te oefenen
op de aansprakelijke onderaannemer.
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motorrijtuig, dat u al dan niet toebehoort, betrokken bij
het ongeval.

12.2  Is niet gedekt:
12.2.1  de persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers;
12.2.2  de schade die uitgesloten zou zijn indien de
onderaannemers de hoedanigheid van verzekerden
hadden;
12.2.3  de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van
het voorwerp zelf van het contract, met name de schade
bestaande uit kosten opgelopen om een slecht uitgevoerd
werk geheel of gedeeltelijk over te doen of te verbeteren,
om een gebrekkig product te vervangen of te herstellen,
en schade zoals vertraging in de uitvoering van een
bestelling of van een prestatie.
artikel 13  Privé-werken
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade
veroorzaakt aan derden door werken of prestaties
uitgevoerd door uw aangestelden, voorzover deze
exclusief bestemd zijn voor de privé-behoeften van de
verzekeringnemer, van de leidinggevende personen
van de onderneming, en van hun gezinsleden die onder
hetzelfde dak wonen.
artikel 14  Uitgeleende aangestelden
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade
veroorzaakt aan derden die het gevolg is van werken
uitgevoerd door aangestelden die u occasioneel ter
beschikking stelt van andere werkgevers tijdens
activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de
verzekerde onderneming.
artikel 15  Geleend of gehuurd personeel
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade
veroorzaakt aan derden door het occasioneel geleende
of gehuurde personeel dat vreemd is aan de verzekerde
onderneming, maar dat onder uw gezag, leiding en
toezicht werkt in het kader van de verzekerde activiteiten
van de onderneming.
Bij een arbeidsongeval waarbij het geleende of gehuurde
personeel slachtoffer zou zijn, verzekeren wij eveneens de

verhaalsvordering dat dit personeel, zijn rechthebbenden
en/of de arbeidsongevallenverzekeraar van de uitlener of
verhuurder eventueel tegen u zou kunnen uitoefenen.
artikel 16  Onroerende en roerende goederen
16.1  Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de
schade veroorzaakt door de roerende en de onroerende
goederen die dienen voor de uitbating van de verzekerde
onderneming, met inbegrip van:
- het door u bewoonde gedeelte van het gebouw;
- publiciteitspanelen, uithangborden, licht- en andere
reclameborden voorzover deze zich op de uitbatingszetels bevinden;
- het gebruik van (goederen)liften, voorzover deze liften
beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en
periodiek (minstens jaarlijks) worden gecontroleerd
door een erkend organisme.
16.2  Wij verzekeren eveneens uw aansprakelijkheid
voor de schade veroorzaakt door het eigen gebrek van
roerende zaken, onder meer materieel, die dienen voor
de uitbating van de verzekerde onderneming en die
occasioneel ter beschikking worden gesteld van derden.
Deze waarborg geldt niet voor roerende goederen of
materieel dat verhuurd wordt, in leasing wordt gegeven
of dat op proef ter beschikking wordt gesteld van klanten
of derden.
artikel 17  Schade aan het gereedschap toebehorend
aan derden
17.1  Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade
veroorzaakt aan het gereedschap van derden dat op het
ogenblik van het schadegeval gratis werd gebruikt door
een verzekerde.
Onze tussenkomst is voor de materiële en de immateriële
schade beperkt tot € 1 500 per schadegeval.
17.2  Is niet gedekt:
17.2.1  de schade veroorzaakt aan gereedschap waarvan
de verzekeringnemer eigenaar is of dat door hem wordt
gehuurd of geleasd.
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3. Aanvullende waarborg voor ongevallen in de bedrijfsgebouwen en op de toegangswegen
artikel 18  Het voorwerp, de draagwijdte en de
omvang van de aanvullende waarborg
18.1  De basiswaarborg
Wij betalen, ongeacht of uw aansprakelijkheid betrokken
is of niet, de in 18.3 voorziene vergoedingen aan derden die
het slachtoffer zijn van een ongeval dat zich voordoet:
- in het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat
normaal voor het publiek toegankelijk is (zoals
winkelruimten, toonzalen, vergaderzalen, ...) en dat
door u wordt gebruikt voor de uitoefening van de
verzekerde activiteiten van de onderneming;
- op de toegangswegen met inbegrip van de private
parkeerplaatsen van voormeld gebouw.

Deze waarborg is enkel verworven voor de ongevallen die
zich voordoen naar aanleiding van en tijdens de verzekerde
activiteiten en geldt enkel ten voordele van de personen
die zich met uw toelating in het gebouw bevinden zoals
klanten, zakenrelaties en bezoekers.
18.2  Definitie van het begrip ongeval
Voor de toepassing van deze waarborg verstaat men
onder het begrip ongeval de plotse gebeurtenis die
lichamelijk schade veroorzaakt en waarvan de oorzaak
of een van de oorzaken vreemd is aan het organisme van
het slachtoffer.
Het begrip ongeval wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de rechtspraak inzake arbeidsongevallen.
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18.3  Omvang van de waarborg
Wij vergoeden tot beloop van € 1 500 per schadegeval:
18.3.1  de geneeskundige, chirurgische, farmaceutische
en de hospitalisatiekosten na aftrek van de bedragen die
ten laste vallen van de mutualiteit;
18.3.2  de materiële schade, zoals schade aan kledij,
brillen, tandprotheses en hoorapparaten die het rechtstreekse gevolg is van een ongeval zoals bepaald in
artikel 18.2.
De kosten voor tandprotheses worden terugbetaald tot
maximaal € 125 per tand, per slachtoffer en per ongeval.
De kosten voor een hoorapparaat worden terugbetaald
tot maximaal € 500 per hoorapparaat per ongeval.

18.4  Vrijstelling
Per schadegeval wordt een vrijstelling van € 50 afgetrokken van het bedrag van de schadevergoeding.
Deze vrijstelling wordt niet toegepast indien het bedrag
van de schade deze vrijstelling overtreft.
18.5  Is niet gedekt:
18.5.1  de schade, die louter het gevolg is van een
ziekte, een lichamelijk gebrek of elke aan het ongeval
voorafgaande toestand, behalve wanneer deze het rechtstreekse gevolg is van een door deze waarborg gedekt
ongeval.

4. Uitsluitingen eigen aan de waarborg BA uitbating
artikel 19  Uitsluitingen
Zonder afbreuk te doen aan de op een andere plaats in
de Algemene of de Bijzondere Voorwaarden vermelde
uitsluitingen, verzekeren wij u in het kader van de waarborg BA uitbating niet voor:
19.1  de schade veroorzaakt door producten na hun
levering of de werken na hun uitvoering;
19.2  de schade veroorzaakt aan toevertrouwde goederen;
19.3  de schade die voortvloeit uit financiële verrichtingen;
19.4  de schade veroorzaakt door roerende of onroerende
goederen die deel uitmaken van het patrimonium van
de verzekerde onderneming maar die niet worden
aangewend voor de uitbating van de onderneming, met
uitzondering van de schade veroorzaakt door het gedeelte
van het gebouw dat door u wordt bewoond;

19.5  de schade die wordt veroorzaak door het bezit, het
gebruik of de manipulatie van explosieven, munitie of
oorlogstuigen;
19.6  de schade veroorzaakt door lucht-, zee- of
riviervaartuigen of door om het even welk drijvend tuig;
19.7  de schade die wordt veroorzaakt door stortbergen
of steenbergen, evenals door bewegingen, verzakkingen,
verschuivingen en inzakkingen van de bodem ten gevolge
van een ondernemingsactiviteit die werken aan de bodem
of aan de gebouwen met zich meebrengt;
19.8  de schade die haar oorsprong vindt in de aansluitingen met spoorwegen en de installaties voor
overbrenging van gas, vloeistoffen of elektriciteit, die zich
bevinden buiten de omheining van de bedrijfszetels.

HOOFDSTUK 2 - DE WAARBORG BA TOEVERTROUWDE GOEDEREN
1. Algemene omschrijving van het risico
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artikel 21  De verzekerde aansprakelijkheid
Wij verzekeren uw contractuele aansprakelijkheid en
uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst zoals deze
omschreven wordt door het Belgisch en buitenlands recht
zoals dat van kracht is op het ogenblik dat de schade zich
voordoet.
Wij verzekeren u binnen de grenzen van de wettelijke
bepalingen betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zonder dat wij gehouden kunnen zijn tot
een ruimere schadevergoeding die voortvloeit uit de
specifieke verplichtingen waartoe u zich bij contract of
overeenkomst zou hebben verbonden.
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artikel 20  Het verzekerde risico
Wij verzekeren u binnen de grenzen vastgesteld in de
Algemene en de Bijzondere Voorwaarden wanneer
uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is
wegens schade veroorzaakt aan de roerende of de
onroerende goederen waarvan u houder bent en die het
voorwerp hebben uitgemaakt of moeten uitmaken van
een werk, een manipulatie, een dienstverlening of een
advies in het kader van de verzekerde activiteiten van de
onderneming.
Worden als één goed beschouwd, de goederen die door
hun conditionering, hun verpakking of hun complementariteit één geheel vormen.
In geval van werken uitgevoerd bij derden worden enkel
als toevertrouwd beschouwd, de afscheidbare gedeelten
van samengestelde goederen die effectief het voorwerp
uitmaken van de prestatie of van de manipulatie.

artikel 22  De verzekerde schade, de verzekerde
bedragen en de vrijstelling
22.1  De verzekerde schade
Wij waarborgen de vergoeding van:
- de materiële schade;
- de immateriële gevolgschade.
22.2  De verzekerde bedragen
Onze tussenkomst is:
- per schadegeval, beperkt het bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden is vermeld;
- per verzekeringsjaar, beperkt tot het dubbele van het
bedrag per schadegeval.
Het bedrag voorzien voor de materiële schade omvat
eveneens de immateriële gevolgschade. Onze maximale
tussenkomst voor de immateriële gevolgschade bedraagt
50 % van het bedrag van de materiële schade.
22.3  De vrijstelling
Per schadegeval wordt een vrijstelling, waarvan het
bedrag is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden,

afgetrokken van het bedrag van de vergoeding voor de
materiële en de immateriële gevolgschade.
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.
artikel 23  De dekking in de ruimte
23.1  Wij verzekeren u voor de schade die zich in de
gehele wereld heeft voorgedaan voorzover zij te wijten is
aan de activiteit van de in België gelegen uitbatingszetels
van de verzekerde onderneming.
Wanneer met uw medeweten werken buiten Europa
worden verricht, moet u ons daarvan onmiddellijk
inlichten. De waarborg wordt uitsluitend verleend na
onze schriftelijke aanvaarding.
23.2  Is niet gedekt:
23.2.1  de schade die zich heeft voorgedaan in de
Verenigde Staten van Amerika en Canada.

2. Uitsluitingen eigen aan de waarborg BA toevertrouwde goederen
artikel 24  Uitsluitingen
Zonder afbreuk te doen aan de op een andere plaats in
de Algemene of de Bijzondere Voorwaarden vermelde
uitsluitingen, verzekeren wij u in het kader van de waarborg BA toevertrouwde goederen niet voor:
24.1 de schade aan de goederen waarvan u eigenaar,
huurder of bewoner bent of die u uitsluitend bezit met
het oog op opslag, beheer of exploitatie van voorraad,
bewaarneming, een demonstratie, tentoonstelling,
verkoop of vervoer;
24.2 de schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing,
rook en water ontstaan binnen de omheining van de
verzekerde onderneming;
24.3 de schade die niet het gevolg is van een plotse

gebeurtenis of die niet voorvloeit uit een oorzaak die
buiten het beschadigde voorwerp ligt;
24.4 de schade aan door u of door uw onderaannemers
geleverde of bezorgde goederen en die zich voordoet
tijdens de installatie, het testen, de afstelling of iedere
andere prestatie vóór de beëindiging van de werkzaamheden;
24.5 de schade aan goederen die door de verzekerden worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden;
24.6 de schade voortvloeiend uit diefstal, verlies of
verdwijning, alsook schade aan geld of waardepapieren;
24.7 de kosten om slecht uitgevoerde werken geheel of
gedeeltelijk opnieuw uit te voeren.

HOOFDSTUK 3 - DE WAARBORG BA NA LEVERING
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1. Algemene omschrijving van het risico
artikel 25  Het verzekerde risico
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 door producten na hun
levering of door werken na hun uitvoering, in het kader
van de verzekerde activiteiten van de onderneming.
Deze waarborg omvat de schade die het gevolg is van
een gebrek van de producten of de werken, te wijten aan
een fout of een nalatigheid in de conceptie, de fabricage,
de verwerking, de voorbereiding of de conditionering,
de verpakking, de etikettering, de instructies, de
gebruiksaanwijzingen of de waarschuwingen, alsook in
het kader van de plaatsing, de montage, de assemblage,
het herstel of het onderhoud.

artikel 26  De verzekerde aansprakelijkheid
26.1  Wij verzekeren uw contractuele aansprakelijkheid
en uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst zoals deze
omschreven wordt door het Belgisch en buitenlands recht
zoals dat van kracht is op het ogenblik dat de schade zich
voordoet.
Wij verzekeren u binnen de grenzen van de wettelijke
bepalingen betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zonder dat wij gehouden kunnen zijn tot
een ruimere schadevergoeding die voortvloeit uit de
specifieke verplichtingen waartoe u zich bij contract of
overeenkomst zou hebben verbonden.
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26.2  Is niet gedekt:
26.2.1  de schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid
zonder fout krachtens elke communautaire, regionale of
nationale wetgeving of reglementering, met uitzondering
van de Wet van 25 februari 1991 (betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken) of krachtens
soortgelijke buitenlandse wetgevingen.
artikel 27  De verzekerde schade, de verzekerde
bedragen en de vrijstelling
27.1  De verzekerde schade
Wij waarborgen de vergoeding van:
- de lichamelijke schade;
- de materiële schade;
- de immateriële gevolgschade;
- de zuiver immateriële schade, voorzover deze
uitsluitend voortvloeit uit brand, ontploffing, implosie,
kortsluiting, braak of plotselinge breuk.
27.2  De verzekerde bedragen
Onze tussenkomst is, per schadegeval en per verzekeringsjaar, beperkt tot het bedrag dat in de Bijzondere
Voorwaarden is vermeld en dit ongeacht het aantal derden
betrokken bij het ongeval.
Het bedrag voorzien voor de materiële schade omvat
eveneens de immateriële schade.
Behoudens afwijkende bepaling in de Bijzondere of de
Algemene Voorwaarden is de zuiver immateriële schade
beperkt tot € 125 000 per schadegeval en per verzekeringsjaar.
27.3  De vrijstelling
Per schadegeval wordt een vrijstelling, waarvan het
bedrag is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden,
afgetrokken van het bedrag van de vergoeding voor de
materiële en de immateriële schade.
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.
artikel 28  De dekking in de ruimte
28.1  Wij verzekeren u voor de schade die zich in
de gehele wereld heeft voorgedaan voorzover deze
veroorzaakt is door geleverde producten of uitgevoerde
werken in het kader van de verzekerde activiteiten van
uw in België gelegen uitbatingszetels van de verzekerde
onderneming.
Wanneer met uw medeweten, producten geleverd of
werken uitgevoerd worden buiten Europa, moet u ons
daarvan onmiddellijk inlichten. De waarborg wordt
uitsluitend verleend na onze schriftelijke aanvaarding.
28.2  Is niet gedekt:
28.2.1  de schade die zich heeft voorgedaan in de
Verenigde Staten van Amerika en Canada.
artikel 29  Bewaarplicht van technische gegevens
U moet gedurende 11 jaar na het op de markt brengen
van uw producten alle bestellingspecificaties bewaren,
alsook alle meetresultaten registreren en bijhouden
van alle kwaliteitscontroles en uitgevoerde tests die
een normaal en zorgvuldig vakman uitoefent, in het
bijzonder de controles in het kader van de veiligheid van
de producten, de modaliteiten van de productiestadia,
verpakking, stockage, verzending, levering, installatie en
de gebruiksaanwijzingen.
Indien het niet-naleven van deze verplichtingen ertoe leidt
dat uw aansprakelijkheid niet meer zinvol kan betwist
worden, zullen wij onze waarborg slechts verlenen na
aftrek van een vrijstelling van 10 % per schadegeval met
een minimum van € 750 en een maximum van € 2 500.
Deze vrijstelling is aanvullend op iedere andere in het
contract bepaalde vrijstelling.

artikel 30  Milieuverontreiniging
30.1  Wij verzekeren eveneens uw aansprakelijkheid
voor de schade veroorzaakt aan derden die voortvloeit
uit milieuverontreiniging die het rechtstreekse gevolg
is van producten na hun levering of van werken na hun
uitvoering.
Deze waarborguitbreiding is enkel verworven voor milieuverontreiniging ten gevolge van een plotse gebeurtenis
die onvoorzienbaar en onopzettelijk is in hoofde van de
verzekeringnemer, de leidinggevende personen of de
verantwoordelijken die onder meer belast zijn met de
milieuproblematiek van de onderneming.
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Onze tussenkomst is voor de materiële en de immateriële
gevolgschade beperkt tot € 125 000 per schadegeval en
per verzekeringsjaar.
30.2   Is niet gedekt:
30.2.1  de zuiver immateriële schade;
30.2.2  de schade veroorzaakt of verergerd door een
inbreuk van de reglementering inzake milieubescherming
wanneer dit niet-naleven werd gedoogd of niet
genegeerd kon worden, voor het zich voordoen van de
milieuverontreiniging, door de verzekeringnemer, de
leidinggevende personen of de verantwoordelijken die
onder meer belast zijn met de milieuproblematiek van de
onderneming.
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2. Waarborguitbreiding

3. Uitsluitingen eigen aan de waarborg BA na levering
artikel 31  Uitsluitingen
Zonder afbreuk te doen aan de op een andere plaats in
de Algemene of de Bijzondere Voorwaarden vermelde
uitsluitingen, verzekeren wij u in het kader van de
waarborg BA na levering niet voor:
31.1  de aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet of
onvoldoende uitvoeren van tests of controles voorafgaand
aan het in omloop brengen van producten, rekening
houdend met de stand van de kennis op technisch en
wetenschappelijk vlak op dat moment;
Wanneer de aansprakelijke heeft gehandeld als een
uitvoerend aangestelde en niet als leidinggevende, blijft
de waarborg u verworven, mits toepassing van een
vrijstelling van 10 % met een minimum van € 750 en een
maximum van € 2 500. Deze vrijstelling is aanvullend op
iedere andere in het contract bepaalde vrijstelling.
Wij behouden ons een recht van verhaal voor tegen de
aansprakelijke aangestelde.
31.2  de schade die voortvloeit uit het loutere feit dat
de geleverde goederen of de uitgevoerde werken niet
voldoen aan de functies waarvoor ze bestemd zijn of
niet beantwoorden aan de objectieven van rendement,
doeltreffendheid, duurzaamheid of kwaliteit of aan de
kenmerken aangekondigd door de verzekeringnemer;

31.3  de schade die het gevolg is van een zichtbaar gebrek
bij de levering of een gebrek dat u bekend is vooraleer het
schadegeval zich heeft voorgedaan, tenzij u bewijst dat u
het schadegeval onmogelijk kon voorkomen;
31.4  de kosten voor de vervanging of de herstelling
van geleverde producten en/of uitgevoerde werken die
gebrekkig zijn; indien het geleverde product en/of het
uitgevoerde werk geïncorporeerd is in een ander goed,
zijn de vervanging of herstelling van dat goed eveneens
uitgesloten;
31.5  de schade die voorvloeit uit de 10-jarige aansprakelijkheid van de architecten en de aannemers of gelijkaardige aansprakelijkheden;
31.6  de kosten voor opzoeking, onderzoek en uit de
markt nemen van producten of werken die gebrekkig
zijn of vermoed worden het te zijn, met inbegrip van de
rehabilitatiekosten via publiciteit, alsook de vergoedingen
die uit dien hoofde aan derden verschuldigd zijn als
schadevergoeding;
31.7  de schade veroorzaakt door producten geleverd
of werken uitgevoerd voor de werking, de bouw of de
uitrusting van luchtvaart- of ruimtetuigen, nucleaire en
offshore-installaties.

HOOFDSTUK 4 - DE WAARBORG RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN
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1. Algemene omschrijving van het risico
artikel 32  Het verzekerde risico
Wij behartigen uw belangen en betalen alle onkosten
voor onderzoek, expertise, consultatie of gerechtelijke
bijstand, evenals de gerechtskosten, met uitsluiting van
alle boeten, met de bedoeling:
32.1  ten laste van een derde die buiten overeenkomst
aansprakelijk is, schadeloosstelling te verkrijgen voor:
32.1.1  de lichamelijke schade die werd opgelopen door
een verzekerde, zoals vermeld in artikel 1.1.2, naar
aanleiding van en tijdens de uitvoering van de verzekerde
activiteiten van de onderneming en wanneer deze
verzekerde geen vergoedingen geniet in het kader van de
arbeidsongevallenverzekering.
32.1.2  de materiële schade veroorzaakt aan goederen
behorende tot de verzekerde onderneming en de
immateriële schade die daarvan het gevolg is;
De schade waarvan vergoeding wordt gevraagd op
basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek
(burenhinder) wordt alleen opgevorderd wanneer deze
schade voortvloeit uit een ongeval, dit wil zeggen een
plotse, onvoorziene en onopzettelijke gebeurtenis.
Bij terugvordering van uw geleden schade, komt de
gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding ons toe.

32.2  de strafrechtelijke verdediging waar te nemen
van een verzekerde, zoals vermeld in artikel 1.1.2, die
als betichte moet verschijnen voor een strafrechtbank
wegens overtreding van wetten of reglementen begaan
naar aanleiding van en ter gelegenheid van de verzekerde
activiteiten van de onderneming.
artikel 33  De omvang van de verzekering Rechtsbijstand
De waarborg Rechtsbijstand ondernemingen is uitsluitend
van toepassing op geschillen die voortvloeien uit de
verzekerde activiteiten van de onderneming en wordt
enkel verleend binnen de grenzen van de hoofdstukken 1,
2 en 3 van dit contract.
De waarborgen zijn niet van toepassing op geschillen
die voortvloeien uit het privé-leven, ook al hebben deze
gevolgen op de verzekerde ondernemingsactiviteit.
artikel 34  De verzekerde bedragen
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 ongeval.
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artikel 35  De dekking in de ruimte
35.1  Wij verzekeren u voor de schade die zich in de gehele
wereld heeft voorgedaan voorzover deze te wijten is aan
de activiteiten van de in België gelegen uitbatingszetels
van de verzekerde onderneming.
Wanneer met uw medeweten activiteiten buiten Europa
worden verricht, moet u ons daarvan onmiddellijk

inlichten. De waarborg wordt uitsluitend verleend na
onze schriftelijke aanvaarding.
35.2  Is niet gedekt:
35.2.1  de schade die zich heeft voorgedaan in de
Verenigde Staten van Amerika en Canada. Zakenreizen,
de deelneming aan seminaries of vergaderingen,
evenals het bezoek aan vakbeurzen zijn steeds verzekerd
ongeacht waar zij plaatsvinden.

2. Waarborguitbreidingen
artikel 36  Onvermogen van derden
Wij vergoeden de schade, die u heeft geleden en ingevolge
de waarborg Rechtsbijstand zoals omschreven in de
artikels 32.1 en 32.2 wordt teruggevorderd, tot beloop van de
eerste schadeschijf van € 7 500 per schadegeval, wanneer
het schadegeval veroorzaakt werd door een geïdentificeerde
derde waarvan het bewezen is dat deze onvermogend is.
Het vergoedingsbedrag van deze eerste schadeschijf zal
verminderd worden met alle uitkeringen die u uit hoofde
van dit schadegeval heeft 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 37  Voorschieten van vergoeding
Bij een gewaarborgd schadegeval in België veroorzaakt door
een geïdentificeerde derde, waarvan de aansprakelijkheid
vaststaat, zullen wij de later te recupereren vergoeding voor
het niet-betwiste bedrag van de schade aan u voorschieten
tot beloop van € 7 500 per schadegeval.
Deze waarborg is nochtans niet verworven voor de materiële
schade veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal.

artikel 38  Strafrechtelijke borgtocht
Wanneer u in het buitenland aangehouden wordt
naar aanleiding van een gewaarborgd schadegeval en
wanneer uw vrijlating afhankelijk is van de betaling van
een borgtocht, dan verlenen wij borg of schieten wij het
vereiste bedrag voor tot beloop van € 12 500.
Het voorgeschoten bedrag, vermeerderd met de in België
geldende wettelijke interesten en met de eventuele
terugvorderingkosten, moet terugbetaald worden binnen
3 maanden na uw invrijheidstelling.
artikel 39  Reis- en verblijfkosten
Wij vergoeden naar aanleiding van een gewaarborgd
schadegeval de noodzakelijke en niet-recupereerbare
reis- en verblijfkosten, wanneer u verplicht bent persoonlijk te verschijnen voor een buitenlandse rechtbank
ingevolge een gewaarborgd ongeval, hetzij als betichte,
hetzij voor het opvorderen van de schadeloosstelling.
artikel 40  Genadeverzoek
Wij nemen de kosten van één genadeverzoek ten laste
indien de verzekerde bij een gewaarborgd schadegeval
tot een effectieve vrijheidsstraf wordt veroordeeld.

artikel 41  De belangen van de verzekeringnemer
primeren
Wanneer de verzekerde een andere persoon is dan de
verzekeringnemer, zullen wij alleen dan en in die mate
de waarborg Rechtsbijstand ondernemingen verlenen
ten gunste van die verzekerde, wanneer en in zoverre de
verzekeringnemer zich daartegen niet verzet.
artikel 42  Vrije keuze van advocaat en deskundige
Wij hebben het recht vooraleer een advocaat of deskundige
aangesteld wordt, uw belangen waar te nemen door zelf
eerst te streven naar een minnelijke regeling van het
schadegeval.
Wanneer die minnelijke regeling niet kan bekomen worden
en wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke
of administratieve procedure, of wanneer de aanstelling van
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een advocaat vereist is voor de strafrechtelijke verdediging,
dan bent u vrij in de keuze van een advocaat of van iedere
andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens
de op de procedure toepasselijke wet om uw belangen te
verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
Kiest u geen advocaat of een andere persoon die de
vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure
toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te
vertegenwoordigen of te behartigen, dan zullen wij de
aanstelling ervan in uw naam doen.
Telkens als er zich tussen u en ons een belangenconflict
voordoet, bent u vrij in de keuze van een advocaat of
van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties
heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om
uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te
behartigen.
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3. Organisatie van de rechtsbijstand bij een gewaarborgd schadegeval

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.
Wanneer u verandert van advocaat of deskundige, dan
zijn wij enkel gehouden de kosten op ons te nemen die
voortvloeien uit de tussenkomst van de aanvankelijk
gekozen advocaat of deskundige. Deze bepaling geldt niet
wanneer u buiten uw wil om gedwongen wordt een andere
advocaat of deskundige te nemen.
artikel 43  Arbitrageregeling
Wij zullen geen waarborg moeten verlenen wanneer wij na
onderzoek van de feiten en de dossiers van oordeel zijn dat
uw aanspraken noch in rechte noch in feite gegrond zijn en/of
niet te verdedigen zijn, evenmin wanneer wij oordelen dat
het minnelijk regelingsvoorstel van de tegenpartij rechtmatig en bevredigend is, of wanneer wij oordelen dat na een
rechterlijke uitspraak geen beter resultaat kan bekomen
worden in een hogere aanleg, of nog wanneer bevonden
wordt dat de aansprakelijke derde klaarblijkelijk niet
solvabel is, onverminderd de bepalingen van artikel 36.
Indien u omtrent de in vorige alinea voorziene gevallen, of
in het algemeen omtrent de gedragslijn die wij volgen voor
regeling van het verzekerde schadegeval, onze mening
niet kunt delen, dan heeft u het recht een advocaat van
uw keuze te raadplegen, na onze kennisgeving van ons
standpunt of van onze weigering om uw stelling te volgen.
Deze raadpleging doet geen afbreuk aan uw recht om een
rechtsvordering in te stellen.

Indien de advocaat ons standpunt bevestigt, dan zijn wij van
iedere verdere tussenkomst ontlast en wordt aan u de helft
betaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging.
Indien u tegen het advies van deze advocaat op uw kosten een
procedure begint of voortzet en een beter resultaat bekomt
dan hetgeen u zou hebben bekomen indien u ons standpunt
zou hebben gevolgd, dan zijn wij gehouden om waarborg
te verlenen en de kosten en honoraria van de raadpleging
terug te betalen die te uwen laste zijn gebleven.
Indien de geraadpleegde advocaat uw stelling bevestigt,
dan zijn wij, ongeacht de afloop van de procedure, ertoe
gehouden waarborg te verlenen met inbegrip van de kosten
en honoraria van de raadpleging.
artikel 44  Geschillen Hof van Cassatie
Wij zijn niet verplicht verder tussenkomst te verlenen voor
geschillen die moeten worden voorgelegd aan het Hof
van Cassatie wanneer het terug te vorderen schadebedrag
in hoofdsom minder bedraagt dan € 1 250 (dit bedrag is
gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van mei
2005, namelijk 117,85 (basis 1996 = 100).
artikel 45  Rechtsopvolging
Wanneer een verzekerde, zoals vermeld in artikel 1.1.2
overlijdt, vóór het tot stand komen van de schaderegeling
zoals voorzien in artikel 32.1 dan gaat de verzekering
voor dat schadegeval over op de rechthebbenden.

4. Uitsluitingen eigen aan de waarborg Rechtsbijstand ondernemingen
om het even welke prestatie verricht vooraleer een
schadeaangifte werd ingediend of zonder dat hiertoe ons
voorafgaandelijk akkoord werd verkregen, behoudens in
geval van gerechtvaardigde hoogdringendheid;
46.4  wanneer u met een frauduleus inzicht een onjuiste
of onvolledige verklaring deed waardoor wij over de
tenlastenneming en/of het verdere verloop van het
schadegeval worden misleid;
46.5  voor
geschillen
betreffende
contractuele
verplichtingen, met inbegrip van de geschillen over de
toepasselijkheid van de waarborg Rechtsbijstand;
46.6  voor de door een verzekerde geleden schade
of begane inbreuk in de hoedanigheid van eigenaar,
bestuurder, passagier of houder van een voertuig
onderworpen aan de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
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artikel 46  Uitsluitingen
Zonder afbreuk te doen aan de op een andere plaats in de
Algemene of de Bijzondere Voorwaarden vermelde uitsluitingen, verzekeren wij u in het kader van de waarborg
Rechtsbijstand ondernemingen niet:
46.1  voor de onkosten en erelonen van een rechtsgeding
wanneer het bedrag van het verhaal in hoofdsom € 750
niet overschrijdt (dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie
van het indexcijfer van de consumptieprijzen met als
basisindexcijfer dat van mei 2005, namelijk 117,85
(basis 1996 = 100);
46.2  voor de schikkingen van het Openbaar Ministerie, de
gerechtelijke geldboeten, de minnelijke of administratieve
schikkingen;
46.3  voor de onkosten en de erelonen van advocaten,
experts, gerechtsdeurwaarders met betrekking tot
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HOOFDSTUK 5 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE WAARBORGEN

artikel 48  Reddingskosten, interesten en kosten
48.1  Reddingskosten
Wij betalen eveneens de wettelijk voorgeschreven
reddingskosten voorzover 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 48.2.
48.2  Interesten en kosten
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
voorzover die kosten door ons of met onze toestemming
zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict dat niet
aan u te wijten is, voorzover die kosten niet onredelijk
zijn gemaakt. De betaling van deze interesten en kosten
gebeurt volgens dezelfde begrenzingen als deze die
gelden voor de reddingskosten, zoals omschreven in
48.1.
Boven de verzekerde bedragen zijn de reddingskosten, de
interesten en kosten beperkt tot:
- € 630 296,70 wanneer het verzekerde maximumbedrag
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lager is dan of gelijk is aan € 3 151 483,48;
- € 630 296,70 plus 20 % van het gedeelte van het
verzekerde maximumbedrag dat tussen € 3 151 483,48
en € 15 757 417,42 ligt;
- € 3 151 483,48 plus 10 % van het gedeelte van het
verzekerde maximumbedrag boven € 15 757 417,42,
met een maximumbedrag van € 12 605 933,94 voor
reddingskosten enerzijds en interesten en kosten
anderzijds.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van
mei 2005, namelijk 117,85 (basis 1996 = 100).
artikel 49  Uitsluitingen van toepassing op alle
waarborgen
Zonder afbreuk te doen aan de op een andere plaats in
de Algemene of de Bijzondere Voorwaarden vermelde
uitsluitingen, verzekeren wij u niet voor:
49.1  De aansprakelijkheid voor de opzettelijk veroorzaakte schade;
49.2  De schade die het gevolg is van een zware fout;
Onder zware fout wordt verstaan:
49.2.1  Inbreuken op de elementaire normen van
voorzichtigheid of veiligheid, op wetten, regels of
gebruiken die verband houden met de activiteiten van de
verzekerde onderneming, terwijl de gevolgen van deze
inbreuken normaal te voorzien waren voor elke met de
materie vertrouwde persoon.
49.2.2  Het vrijwillig aangaan van een risico of het niet
nemen van gepaste voorzorgen om de herhaling van
een schade te voorkomen die zich reeds eerder heeft
voorgedaan, om de bedrijfskosten te verminderen of de
uitvoering van de werken te versnellen.
49.2.3  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.
49.2.4  Het gebruik van fysiek geweld, de deelname aan
twist- of vechtpartijen, uitdagingen of weddenschappen,
het stellen van handelingen in een staat van dronkenschap,
alcoholintoxicatie of onder invloed van verdovende
middelen of andere bewustzijnsbeïnvloedende middelen.
Wanneer de aansprakelijke heeft gehandeld als een
uitvoerend aangestelde en niet als leidinggevende, blijft
de waarborg u verworven, mits toepassing van een
vrijstelling van 10 % met een minimum van € 750 en een
maximum van € 2 500.
Deze vrijstelling is aanvullend op iedere andere in het
contract bepaalde vrijstelling.
Wij behouden ons tevens een recht van verhaal voor tegen
de aansprakelijke aangestelde.
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artikel 47  De dekking in de tijd
47.1  Wij verzekeren u:
47.1.1  wegens de schade die zich voordoet tijdens de
geldigheidsduur van het contract;
Wanneer u de verzekerde activiteit vrijwillig en
definitief heeft stopzet, blijft de waarborg verworven
voor elke schade die zich voordoet binnen 12 maanden
te rekenen vanaf de stopzetting, op voorwaarde dat
het schadeverwekkende feit is voorgevallen tijdens de
geldigheidsduur van het contract.
47.1.2  voor de eisen tot schadevergoeding die na afloop
van het contract worden ingediend en dit tot de wettelijke
verjaring, voorzover deze eisen betrekking hebben op een
schade die gedekt is in 47.1.1.
47.2  Is niet gedekt:
47.2.1  de schade die het gevolg is van de daden
of de feiten die zich hebben voorgedaan vóór de
inwerkingtreding van het contract, maar die u bij uw
vorige verzekeraar had aangegeven ten bewarende titel
en waarvan de schadeverwekkende gevolgen ten laste
van deze verzekeraar vallen overeenkomstig artikel 78§2
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
47.2.2  de schade die het gevolg is van daden of feiten
waarvoor u aansprakelijk zou kunnen gesteld worden
en die u vóór de inwerkingtreding van het contract
bekend waren, maar die u bij de onderschrijving niet had
aangegeven.

49.3  De schade voortvloeiend uit financiële operaties,
misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte,
verduistering, ontvreemdingen of diefstallen, alsook deze
die het gevolg is van oneerlijke concurrentie, schending
van intellectuele rechten zoals handelsmerken,
uitvindingsoctrooien, tekeningen of modellen en auteursrechten;
49.4  De schade die voortvloeit uit het niet-naleven van
specifieke verplichtingen waartoe u zich bij contract
of overeenkomst heeft verbonden zoals uitvoeringstermijnen, uitgebreidere aansprakelijkheden, waarborgen of boetebedingen en waaraan u zich zonder dit
contract of deze overeenkomst niet zou hebben blootgesteld;
49.5  De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
sociale lasthebbers van de verzekerde onderneming
krachtens de wetgeving op de handelsvennootschappen
of gelijkaardige wetgeving, voor beheersfouten, wanneer
deze betrokken is in hun hoedanigheid van bestuurder of
zaakvoerder;
49.6  De gerechtelijke, transactionele, administratieve
of economische boeten, de schadevergoeding die als
strafmaatregel wordt toegepast (zoals ‘punitive damages’
of ‘exemplary damages’ in sommige buitenlandse rechtsstelsels), evenals de gerechtskosten van de strafvervolging
tenzij dit uitdrukkelijk anders bepaald is in de Bijzondere
of de Algemene Voorwaarden;
49.7  De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het
gevolg is van of verband houdt met asbest, alsook met om
het even welk materiaal dat asbest bevat en dit ongeacht
onder welke vorm of in welke hoeveelheid;
49.8  De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het
gevolg is van of verband houdt met tabak;
49.9  De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het
gevolg is van of verband houdt met genetisch gemodificeerde organismen (GMO);

49.10  De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks
wordt veroorzaakt door of verband houdt met elektromagnetische velden (EMF) of stralingen;
49.11  De schade die rechtstreek of onrechtstreeks het
gevolg is van of verband houdt met de aanwezigheid
van giftige schimmels (Toxic Mold), sporenplanten of
zwammen;
49.12  De schade van welke aard ook aan elektronische
informatiedragers (hardware en software), alsook aan de
gegevens die ze bevatten, waneer deze rechtstreeks of
onrechtstreeks het gevolg is van of op welke manier ook
wordt veroorzaakt door:
- het gebruik van elektronische communicatiemiddelen
zoals internet, intranet, extranet of andere gelijkaardige
systemen met inbegrip van informatiedragers (cd-rom,
diskette, ....);
- het binnendringen en de werking van computervirussen
in deze systemen;
49.13  De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te
wijten is aan:
- de wijziging van de structuur van de atoomkern;
- de kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes;
- radioactiviteit,
- het voortbrengen van ioniserende stralingen van gelijk
welke aard;
- de schadelijke eigenschappen van kernbrandstoffen en
nucleaire substanties of van radioactieve producten of
afvalstoffen;
49.14  De schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog
en feiten van dezelfde aard;
49.15  De schade veroorzaakt tijdens een staking,
lock-out, oproer, daden van terrorisme of sabotage,
gewelddaden met collectieve inslag (politieke, sociale,
ideologische of andere) al dan niet gepaard gaande met
verzet tegen de overheid, tenzij u bewijst dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen die gebeurtenissen
en het schadegeval.

II

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN
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HOOFDSTUK 1 - BESCHRIJVING VAN HET VERZEKERDE RISICO
artikel 50  De nauwkeurige beschrijving van het
risico
Het contract wordt opgesteld volgens de beschrijving die
u geeft van het te verzekeren risico.
50.1  Bij het sluiten van het contract
U moet ons alle omstandigheden meedelen waarvan u
kennis heeft en die u redelijkerwijze moet beschouwen
als gegevens die voor ons van belang kunnen zijn bij de
beoordeling van het risico.
Zo moet u ons meer bepaald nauwkeurig inlichten
omtrent alle elementen en bijzonderheden van de door u
uitgeoefende ondernemingsactiviteit, alsook over die van
de andere verzekerden.
Daarnaast moet u ons alle middelen ter beschikking

stellen om de aard en de staat van het risico te kennen,
onder meer door ons toegang te verstrekken tot de
installaties, de boeken en de documentatie.
50.2  In de loop van het contract
U moet ons zo spoedig en zou nauwkeurig mogelijk
iedere wijzigiging meedelen die u redelijkerwijze moet
beschouwen als gegevens die de kans dat een schadegeval
zich voordoet aanzienlijk en blijvend verzwaren.
Moeten onder andere als een risicoverzwaring worden
beschouwd:
- de uitoefening van nieuwe activiteiten, zowel tijdelijke
als blijvende;
- de oprichting van nieuwe uitbatingszetels;
- het gebruik van materialen, materieel, procédés of
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technieken die een verzwaring van het risico tot gevolg
hebben;
- de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe
producten;
- de deelname aan bijzondere projecten al dan niet door
de participatie aan een tijdelijke vereniging.
artikel 51  Fraude in de beschrijving van het risico
Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen opzettelijk
gebeurt, waardoor wij bij de beoordeling van het risico
misleid werden:
51.1  bij het sluiten van het contract, is dit van rechtswege
nietig;
51.2  in de loop van het contract, kunnen wij het met
onmiddellijke uitwerking opzeggen.
Alle premies die vervielen tot op het ogenblik waarop wij
kennis kregen van de fraude, zijn ons verschuldigd als
schadevergoeding en interesten.
artikel 52  De verzwaring van het risico
Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de
dag waarop wij in kennis werden gesteld van een onjuiste
of onvolledige beschrijving van het risico of van een
verzwaring ervan, kunnen wij:
52.1  een wijziging van het contract voorstellen met
aanvang:
- op de dag waarop wij in kennis gesteld werden van de

onjuiste of onvolledige beschrijving van het risico bij
het sluiten van het contract;
- met terugwerkende kracht op de dag van de verzwaring
van het risico, in de loop van het contract, ongeacht of u
deze verzwaring al dan niet heeft aangegeven;
Indien u het voorstel tot wijziging van het contract
weigert, of indien u ons voorstel niet heeft aanvaard
bij het verstrijken van een termijn van één maand te
rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, kunnen wij
het contract opzeggen binnen 15 dagen volgend op deze
termijn van één maand.
52.2  het contract opzeggen indien wij het bewijs
leveren dat wij het risico in geen geval zouden verzekerd
hebben.
artikel 53  De vermindering van het risico
Wanneer het risico aanzienlijk en blijvend is verminderd,
en wel zo dat, indien de vermindering had bestaan op
het ogenblik van het sluiten van het contract, wij onder
andere Voorwaarden zouden verzekerd hebben, zullen
wij een overeenkomstige premievermindering toekennen
vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het
risico kennis hebben gekregen.
Indien wij niet tot een akkoord komen met u over de
nieuwe premie binnen een maand vanaf uw verzoek tot
vermindering, kunt u het contract opzeggen.

HOOFDSTUK 2 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL
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verzoeken;
54.6  zich onthouden van elke erkenning van
aansprakelijkheid, van elke transactie, van elke
vaststelling van schade, van elke betaling of belofte van
schadevergoeding. De erkenning van materiële feiten of
het toedienen van de eerste materiële of medische hulp
worden evenwel niet beschouwd als een erkenning van
aansprakelijkheid.
artikel 55  Onze verplichtingen
Wij stellen ons achter u binnen de grenzen van de waarborgen vanaf het ogenblik dat u deze inroept.
Wij hebben het recht om in uw plaats de vordering van de
benadeelden te bestrijden, voorzover onze belangen
samenvallen op het vlak van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
Wij kunnen de benadeelden vergoeden indien daartoe grond
bestaat.
Onze tussenkomst houdt geen enkele erkenning in van uw
aansprakelijkheid en kan u geen nadeel berokkenen.
Indien u strafrechtelijk vervolgd wordt en de burgerlijke
belangen nog niet zijn geregeld, nemen wij zowel uw
strafrechterlijke als uw burgerrechtelijke verdediging waar,
voorzover u aanspraak kunt maken op de waarborgen van
dit contract.
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artikel 54  Uw verplichtingen
U moet:
54.1  alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen
van het schadegeval te voorkomen en te beperkten;
54.2  ons het schadegeval schriftelijk aangeven binnen
8 dagen nadat u er kennis van heeft genomen of zo
spoedig als redelijkerwijze mogelijk is;
De aangifte moet plaats, datum, uur, oorzaak en
verder alle nuttige inlichtingen verschaffen over de
omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het
schadegeval. Daarnaast moet u ons de identiteit van de
veroorzaker van het schadegeval, van de benadeelden
evenals van de getuigen meedelen.
54.3  ons onverwijld alle stukken ter rechtvaardiging
van de schade en alle documenten betreffende het
schadegeval overmaken. De dagvaardingen en in het
algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten
met betrekking tot het schadegeval moeten aan ons
worden overgemaakt zodra ze overhandigd of betekend
zijn, of ten laatste binnen 48 uur na hun ontvangst;
54.4  onze richtlijnen volgen en alle maatregelen treffen
waar wij of onze afgevaardigden om verzoeken;
54.5  op de zittingen verschijnen, u onderwerpen aan de
onderzoeksmaatregelen opgelegd door de rechtbank
en alle proceduremaatregelen vervullen waar wij om

Indien u maar recht heeft op een verminderde prestatie of
indien wij moeten tussenkomen in het voordeel van een derde
met verhaalsrecht tegen u, zullen wij uw strafrechtelijke
verdediging niet waarnemen.
artikel 56  Het niet-naleven van verplichtingen
Wij kunnen onze prestatie reduceren in verhouding tot
het nadeel dat wij hebben geleden, indien u een van uw
verplichtingen vermeld in artikel 54 niet nakomt.
Wij kunnen onze waarborg weigeren indien het nietnaleven van deze verplichtingen met bedrieglijk opzet is
gebeurd en ons contract opzeggen, met ingang vanaf de
datum van de betekening.
artikel 57  Bij verzwaring van het risico of fraude in
de beschrijving van het risico
Wij leveren de overeengekomen prestatie indien het
verzwijgen of het onjuist meedelen bij de beschrijving van
het risico u niet kan verweten worden.
Indien dit verzwijgen of onjuist meedelen u daarentegen
wel kan verweten worden, leveren wij de prestatie in
verhouding tussen de betaalde premie en de premie die
u zou moeten betaald hebben indien u het risico waarvan
de ware aard door het schadegeval aan het licht kwam,
correct had beschreven.
Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico
in geen geval zouden verzekerd hebben, zullen wij ons
beperken tot de terugbetaling van alle premies betaald
vanaf het ogenblik waarop het risico onverzekerbaar
werd.
Wij zullen het schadegeval niet ten laste nemen indien
u ons opzettelijk heeft misleid met betrekking tot de
elementen ter beoordeling van het risico.

deze van een begunstigde tegen de aansprakelijke derde
ten belope van onze uitgaven.
U kunt bijgevolg geen afstand van verhaal aanvaarden
ten voordele van enige natuurlijke of rechtspersoon of
organisme zonder onze voorafgaande en schriftelijke
toestemming.
Indien, door uw toedoen of door de begunstigde, de
subrogatie geen uitwerking meer kan hebben in ons
voordeel, dan kunnen wij van u of van de begunstigde de
betaalde schadevergoeding terugvorderen in de mate van
het geleden nadeel.
De subrogatie mag noch u, noch de begunstigde benadelen indien de subrogatie slechts gedeeltelijk is gebeurd.
In dat geval kunt u, alsook de begunstigde uw rechten
uitoefenen voor hetgeen nog verschuldigd is, bij voorrang
boven ons.
Wij hebben geen enkel recht van verhaal op uw
bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, uw
echtgeno(o)t(e) en aanverwanten in rechte lijn,
noch op de bij u inwonende personen, uw gasten en
huispersoneel, behoudens in geval van kwaad opzet.
Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze
personen wanneer hun aansprakelijkheid daadwerkelijk
door een verzekeringscontract is gedekt.
artikel 59  Het recht van verhaal
Wanneer wij verplicht zijn een derde te vergoeden,
beschikken wij, onafhankelijk van elke andere
rechtsvordering, over een verhaalsrecht tegen u in de
mate waarin wij onze prestaties hadden kunnen weigeren
of verminderen.
Het verhaal heeft betrekking op de betaling van de
vergoedingen die wij moeten betalen in hoofdsom alsook
op de gerechtskosten en de interesten.

artikel 58  De subrogatie
Wij zijn gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen of
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HOOFDSTUK 3 - BEREKENING EN BETALING VAN DE PREMIE
artikel 60  De betaling van de premie
U moet op ons verzoek het in het vervaldagbericht
vermelde premiebedrag betalen, dat de belastingen, de
bijdragen en de kosten omvat.
Deze premie moet betaald worden tegen de vervaldag
die vermeld is in het bericht waarin u om betaling wordt
gevraagd.
Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen
wij de dekking schorsen of het contract opzeggen nadat
wij u per deurwaardersexploot of per aangetekende brief
in gebreke hebben gesteld.
De schorsing of de opzegging heeft uitwerking na het
verstrijken van een termijn van ten minste 15 dagen, te
rekenen vanaf de dag die volgt op de betekening of de
afgifte ter post van de aangetekende brief. Wij behouden
ons hierbij het recht voor om een forfaitair bedrag aan te
rekenen voor onze administratiekosten.

Indien wij de dekking geschorst hebben, kunnen wij de
overeenkomst nog opzeggen indien wij ons dit recht in
de ingebrekestelling hebben voorbehouden. In dat geval
heeft de opzegging slechts uitwerking ten vroegste na
het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen
vanaf de eerste dag van de schorsing. Indien wij ons dit
recht niet hebben voorbehouden in de ingebrekestelling,
kan de opzegging slechts gebeuren mits een nieuwe
aanmaning zoals hoger vermeld.
Als de dekking geschorst is, zullen wij de waarborgen
opnieuw in voege stellen om 00h00 de dag nadat wij
de integrale betaling van de gevorderde premies, desgevallend verhoogd met het bedrag van de administratiekosten en de interesten, ontvangen hebben.
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artikel 61  De berekening van de premie
De berekening van de premie gebeurt op de wijze die in
de Bijzondere Voorwaarden is vermeld.
artikel 62  Controle van de loon- en de
omzetaangiften
Wij behouden ons het recht voor om de juistheid van
door u of door uw lasthebber ingediende loon- en/of
omzetaangiften te controleren.
Met dat doel hebben wij of onze afgevaardigden vrije
toegang tot de onderneming en verbindt u zich ertoe om

onverwijld alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.
Meer bepaald verbindt u zich ertoe alle bescheiden en
individuele rekeningen die voor de sociale of de fiscale
controle moeten worden voorgelegd ter beschikking te
houden van de door ons met controle belaste personen;
wij beschikken over deze mogelijkheid gedurende 3 jaar
na het einde van het contract.
De personen die belast zijn met deze controle verbinden
zich tot strikte geheimhouding.
In geval van niet-naleving van deze verplichtingen hebben wij het recht om het contract op te zeggen.

artikel 63  De inwerkingtreding van het contract
Het contract vangt aan op de datum vermeld in de
Bijzondere Voorwaarden, voorzover de eerste premie
betaald is. Het uur van aanvang van de verzekering
is, bij overeenkomst, op 00h00 vastgesteld, dit van de
beëindiging op 00h00.
artikel 64  De duur van het contract
De duur van het contract is vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden.
Op het einde van de verzekeringsperiode wordt uw
contract stilzwijgend verlengd voor de periode vermeld
in de Bijzondere Voorwaarden, tenzij het door een van
de partijen ten minste 3 maanden vóór het verstrijken
van de lopende periode werd opgezegd bij een ter post
aangetekende brief.
artikel 65  Het einde van het contract
65.1.  De opzegging van het contract
U kunt het contract opzeggen:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode,
overeenkomstig artikel 64;
- tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer de
termijn tussen de datum van afsluiten 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;
- bij wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van
de premies, overeenkomstig de modaliteiten bepaald
in artikel 66;
- na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
één maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding;
- bij een risicovermindering, overeenkomst artikel 53.
Wij kunnen het contract opzeggen:
- in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist
meedelen van het risico in de loop van het contract,
overeenkomstig artikel 51;
- in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen
van gegevens bij de beschrijving van het risico bij het
sluiten van het contract of in geval van verzwaring van
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het risico, volgens de modaliteiten voorzien in artikel
52;
- in geval van het niet-naleven van uw verplichtingen bij
schadegeval, overeenkomstig artikel 56;
- in geval van niet-naleven van uw verplichtingen in het
kader van de controle van de loon- en de omzetaangiften,
overeenkomstig artikel 62;
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode,
overeenkomstig artikel 64;
- tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer de
termijn tussen de datum van afsluiten 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;
- in geval van niet-betaling van de premie, overeenkomstig
de modaliteiten bepaald in artikel 60;
- na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
één maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding;
- in geval van overlijden van de verzekeringnemer,
overeenkomstig artikel 65.3;
- in geval van faillissement, overeenkomstig artikel 65.4;
- in geval van afstand, inbreng of overgang van een
activiteit, overeenkomstig artikel 65.5;
- in geval van wijziging van de wetgeving die een invloed
kan hebben op de draagwijdte van de waarborg;
- in geval door u woonstkeuze in het buitenland wordt
gedaan.
65.2  Vorm en uitwerking van de opzegging
De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, per
aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs.
Behalve wanneer dit anders is bepaald heeft deze opzeg
slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van
maand.
In geval van opzeg na schadegeval (artikel 65.1) heeft
deze opzeg slechts uitwerking na het verstrijken
van een termijn van 3 maanden. Deze termijn wordt
evenwel teruggebracht tot één maand wanneer u of
de begunstigde een van uw verplichtingen, ontstaan
door het schadegeval, niet bent nagekomen met de
bedoeling ons te misleiden, en op voorwaarde dat wij een
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HOOFDSTUK 4 - HET VERLOOP VAN HET CONTRACT

klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend
bij een onderzoeksrechter of tot dagvaarding voor een
vonnisgerecht zijn overgegaan, op basis van de artikelen
193,196,197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek.
Deze opzegtermijnen beginnen te lopen vanaf de
dag volgend op de betekening of de datum van het
ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief,
vanaf de dag die volgt op de afgifte ter post.
Behoudens afwijkende bepaling in de Bijzondere Voorwaarden geldt de opzeg 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.
65.3  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 kennisneming van het overlijden.
65.4  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 is 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 3 maanden na de
faillietverklaring opzeggen.

65.5  Afstand, inbreng of overgang van een activiteit
Bij afstand of inbreng, bij overgang van een activiteit, bij
opslorping, omvorming, fusie, ontbinding of vereffening,
worden onze prestaties van rechtswege geschorst zodra
een van voornoemde gevallen zich voordoet.
Het contract kan naargelang het geval worden:
- aangepast, waarna het opnieuw in voege treedt;
- opgezegd, in welk geval u zich er bij wijze van schadevergoeding toe verbindt ons een bedrag te betalen
dat gelijk is aan de hoogste jaarpremie van de laatste
3 jaar.
artikel 66  De wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van de premies
Indien wij de verzekeringsvoorwaarden en/of de premies
wijzigen, kunnen wij deze gewijzigde Voorwaarden of
premies toepassen op elke waarborg van dit contract
vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag, nadat wij u
daarover vooraf hebben ingelicht.
U kunt evenwel het contract of de betrokken waarborg
binnen een maand opzeggen indien deze kennisgeving
uiterlijk 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag werd
gedaan en binnen 3 maanden bij een latere
kennisgeving.
Deze opzeg kan evenwel ten vroegste uitwerking hebben
op de eerstkomende jaarlijkse hoofdvervaldag, volgend
op de kennisgeving van de tariefwijziging.
Deze opzeggingsmogelijkheid bestaat niet wanneer
de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of de
premies voortvloeit uit een algemene aanpassing die
door de bevoegde overheid wordt opgelegd en wanneer
de toepassing ervan gelijk is voor alle maatschappijen.

HOOFDSTUK 5 - DIVERSE BEPALINGEN
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artikel 67  Verscheidene verzekeringnemers
Indien de verzekering afgesloten wordt door meer dan
een verzekeringnemer, dan zijn zij hoofdelijk en
ondeelbaar tegenover ons gebonden.
artikel 68  Woonplaats en briefwisseling
- Alle briefwisseling die u naar ons stuurt, is
geldig verzonden indien zij gestuurd is naar onze
vennootschapszetel of naar onze exploitatiezetel.
- Alle briefwisseling die wij naar u sturen, is geldig
verzonden, ook ten aanzien van erfgenamen en
rechtverkrijgenden, indien zij verstuurd is naar het
adres aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden of het
adres dat later aan ons werd meegedeeld.
- Ingeval er verscheidene verzekeringnemers zijn, is
elke mededeling die wij aan een van hen richten, geldig
ten opzichte van allen.

artikel 69  Toepasselijk recht en rechtsmacht
Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract.
Alle geschillen in verband met dit contract behoren
uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken.
artikel 70  Wie kan u helpen bij de uitvoering van het
contract?
Uw verzekeringsmakelaar kan u inlichten over uw
contract en de prestaties die eruit voortvloeien. De
verzekeringsmakelaar 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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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 03 247 35 90
E-mail: info@ombudsman.as
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artikel 71  Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer
U verklaart akkoord te gaan met de verwerking van uw
persoonsgegevens door Nateus nv, Frankrijklei 79 in
2000 Antwerpen, zijnde de verantwoordelijke van de
verwerking in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, en het KB van
13 februari 2001 ter uitvoering van voornoemde wet.
De persoonsgegevens die u aan ons heeft medegedeeld
zullen wij registreren en verwerken met het oog op het
beheer van de relaties die uit het verzekeringscontract
voortvloeien, het beheer van de contracten en schadegevallen, het voorkomen van misbruiken en fraude en het
opmaken van statistieken.
U gaat akkoord met de uitwisseling van die gegevens met
de verzekeringsmakelaars waarmee wij werken, alsook
met de mededeling ervan aan andere derden wanneer de
uitvoering van het verzekeringscontract dit vereist of in
geval van een wettig belang.

Zo stemt u er meer bepaald mee in dat wij deze persoonsgegevens kunnen mededelen aan ESV Datassur,
wanneer deze relevant zijn voor de beoordeling van
de risico’s en het beheer van de contracten en de
schadegevallen.
U heeft het recht om de gegevens die op u betrekking
hebben in te zien en, in voorkomend geval, te laten
rechtzetten. Hiertoe moet een gedateerd en ondertekend
verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart,
verstuurd worden naar Datassur, Dienst Bestanden, de
Meeûsplantsoen 29 in 1000 Brussel.
U geeft tevens uw uitdrukkelijke en bijzondere toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die de
gezondheid betreffen onder de verantwoordelijkheid van
een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Indien
zulks noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking
of voor de doeleinden van het verzekeringscontract
mogen dergelijke gegevens bij andere personen worden
ingezameld.
U beschikt te allen tijde over een individueel en kosteloos
recht op toegang en op verbetering van onjuiste gegevens.
Bijkomende inlichtingen kunt u steeds bekomen bij de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
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