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Inleidende bepaling
Dit contract dekt, binnen de grenzen van de waarborgen
en voor zover deze effectief zijn onderschreven, de
schade veroorzaakt door een daad van terrorisme, zoals
gedefinieerd en geregeld door de wet van 1 april 2007
(BS 15 mei 2007).
In dit kader is Nateus nv toegetreden tot de vzw TRIP
(Terrorism Reinsurance and Insurance Pool).
Zowel het principe als de modaliteiten m.b.t. de
vergoeding van een schadegeval voortvloeiend uit een

daad van terrorisme worden voortaan bepaald door een
Comité dat losstaat van de verzekeringsondernemingen
en dat is opgericht overeenkomstig artikel 5 van de wet
van 1 april 2007.
In het kader van de waarborg Terrorisme is echter de
schade uitgesloten veroorzaakt door wapens of tuigen die
bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging
van een atoomkern.

I

Definities
artikel 1  Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit contract wordt verstaan onder:
1.1 Contracterende partijen
1.1.1 ‘Wij’ (de verzekeringsmaatschappij) Nateus nv,
Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen, RPR 0808 719 880 Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer
2652 ( BS 24/12/2008).
1.1.2 ‘U’ (de verzekerden)
De verzekeringnemer, dit is de natuurlijke of rechtspersoon die het contract onderschrijft, ongeacht of hij
tevens eigenaar is of optreedt in naam van of ten behoeve
van de eigenaar, en waarvan de hoofdverblijfplaats in
België gelegen is.
1.2 Verzekerd object
Het in uw Bijzondere Voorwaarden omschreven verzekerde object met de daarbij behorende standaarduitrusting en toebehoren.
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1.3 Verzekerde waarde van de objecten
Voor nieuw aangekocht objecten: de factuurwaarde d.w.z.
de door de verkoper officieel vastgestelde verkoopprijs,
exclusief kortingen, met inbegrip evenwel van de wettelijk
niet-recupereerbare btw, geldig op de datum van de
eerste ingebruikneming.
Voor tweedehandsobjecten of voor objecten ouder dan
5 jaar op het ogenblik van de ingangsdatum van de polis:
de tussen partijen overeengekomen of de door een
deskundige vastgestelde waarde.
U staat in voor de juistheid van de verzekerde waarde van
de objecten.

De waardevermindering op grond van ouderdom wordt,
behoudens afwijkende bepaling, als volgt toegepast:
- voor de elektrische apparaten, de wikkelingen van
elektrische motoren, generatoren en transformatoren,
alsook voor de zwakstroom elektrische apparaten: 5 %
per jaar, met een maximum van 50 %
- voor de vergoedbare schade aan pompen van alle aard,
aan de overbrengings-, stuur-, ophangings- en werkorganen 10 % per jaar, met een maximum van 50 %
- voor de vergoedbare schade aan de niet-elektrische
motoren: 10 % per jaar, met een maximum van 50 %
- voor de andere delen van het beschadigde object,
wordt de waardevermindering op grond van ouderdom
bepaald door de vaststellingen van de deskundige
Deze afschrijvingen worden berekend vanaf het bouwjaar,
de laatste vervanging of de laatste inwikkeling.
De waardeverminderingen op grond van het technische
en technologische waardeverlies van het object worden
bepaald door de vaststellingen van de deskundige.
1.5 Verzekerd bedrag van de aansprakelijkheid
Het bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden dat de
maximale vergoeding van de materiële schade uitmaakt
per schadegeval. Dit bedrag geldt in eerste risico. Het
bedrag van de immateriële gevolgschade zit steeds vervat
in het bedrag van de materiële schade.

1.4 Werkelijke waarde van de objecten
De werkelijke waarde is de waarde van het object in de
staat waarin dit zich bevindt de dag vóór het schadegeval
d.w.z. na aftrek van de stoffelijke waardevermindering op
grond van ouderdom, gebruik en onderhoudstoestand en
na aftrek van het technische en technologische waardeverlies van het object.

3

1.6 Geldigheidsgebied
Behoudens afwijkende bepaling in de Bijzondere Voorwaarden wordt hieronder begrepen: de terreinen binnen
de perimeter of de omheining van (i) uw onderneming,
(ii) van een derde onderneming, (iii) van particuliere
werven, en daarbuiten tot op een afstand van maximaal
50 m van de dichtstbijzijnde toegangspoort.
1.7 Schade
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
1.7.1 Materiële schade
Iedere beschadiging, vernieling of verlies van het
verzekerde object of van de last terwijl deze getakeld of
vervoerd wordt door het verzekerde object.
1.7.2 Immateriële gevolgschade
De immateriële schade die het gevolg is van een door
dit contract gedekte materiële schade in het kader van
formule D (aansprakelijkheid).
Onder immateriële gevolgschade wordt verstaan, ieder
geldelijk nadeel dat voortvloeit uit de onbruikbaarheid
van de door het verzekerde object getakelde of vervoerde
last en in het bijzonder de toename van de algemene
onkosten, productievermindering, bedrijfstilstand, winstverlies, verlies van cliënteel of marktaandeel en andere
gelijkaardige schade.
1.8 Verborgen gebrek
Onder verborgen gebrek wordt voor de toepassing van dit
contract verstaan een ernstig intrinsiek gebrek aan het
verzekerde object waardoor dit niet kan worden gebruikt

De waarborgen
artikel 2  Voorwerp van de verzekering
Wij vergoeden binnen de perken van deze Algemene en
uw Bijzondere Voorwaarden materiële beschadigingen
en/of verliezen van de in uw Bijzondere Voorwaarden
omschreven objecten, veroorzaakt door een van de hierna
vermelde categorieën van risico’s (Formule A, B of C).
Wij vergoeden opruimings-, lichtings-, en vernietigingskosten:
- voor zover zij het gevolg zijn van een gewaarborgd
risico
en
- indien zij aangegaan zijn in uitvoering van een maatregel getroffen of bevolen door een bevoegde overheid
of wanneer ze, gelet op de omstandigheden redelijkerwijze door u zijn aangegaan.
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1.9 Reddingskosten
De kosten die voortvloeien uit:
- de maatregelen die wij hebben gevraagd om de gevolgen
van een verzekerde 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 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.

artikel 3  Geldigheidsgebied en -duur van de
waarborgen
De waarborg geldt:
1. binnen het in uw Bijzondere Voorwaarden omschreven geldigheidsgebied;
2. terwijl het verzekerde object in werking is,
stilstaat of vervoerd wordt binnen het in uw Bijzondere
Voorwaarden omschreven geldigheidsgebied;
3. tijdens de verrichtingen van demonteren, verplaatsen of opnieuw monteren die noodzakelijk zijn voor
het onderhoud, de controle of de herstelling van het
verzekerde object.
De waarborg kan uitgebreid worden tot het vervoer van
het verzekerde object buiten het in uw Bijzondere Voorwaarden omschreven geldigheidsgebied, mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst
voordat het vervoer plaatsvindt en tegen een overeen te
komen bijpremie.
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waarvoor het is bestemd als gevolg van ontwerp-,
constructie- of materiaalfouten en dat niet wordt
opgemerkt na een normale controle door een ernstig en
aandachtig persoon die professioneel met deze materie
vertrouwd is.
Wordt niet als een verborgen gebrek beschouwd, het
loutere feit dat het verzekerde object niet voldoet aan
de functies waarvoor het bestemd is of niet beantwoordt
aan de objectieven van rendement, doeltreffendheid,
duurzaamheid of kwaliteit of aan andere kenmerken
aangekondigd door de constructeur.

artikel 4  Categorieën van risico’s (Formule A, B of C)
De waarborgen gelden uitsluitend voor de hierna
vermelde categorieën van risico’s en afhankelijk van
de door u gekozen formule die vermeld staat in uw
Bijzondere Voorwaarden.
4.1 Formule A (beperkte dekking)
4.1.1 terwijl het verzekerde object in werking is of
stilstaat: brand, bliksem, ontploffing, val van vliegtuigen,
instorten van bruggen, tunnels en andere kunstwerken,
overstroming, lawine, sneeuwstorting en bergstorting,
botsen, stoten, slippen, omslaan;
4.1.2 tijdens het vervoer: enig ongeval overkomen aan
het vervoermiddel waarop het verzekerde object is
geladen mits dit vervoermiddel zelf ook beschadigd
werd;
4.1.3 diefstal of poging daartoe wanneer redelijkerwijze
mag worden aangenomen dat zulks het gevolg is van een
van hogergenoemde risico’s;
4.1.4 de invloed van de weersgesteldheid wanneer
redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zulks het
gevolg is van een van hogergenoemde risico’s.
4.2 Formule B (alle risico’s)
Buiten de risico’s vermeld sub formule A, geldt formule
B ook voor volgende risico’s:
4.2.1 een van buiten aankomend onheil inclusief schuld,
nalatigheid, verzuim en kwaadwilligheid gepleegd door
personen in dienst van de verzekerde;
4.2.2 volledige en gedeeltelijke diefstal van het verzekerde object na inbraak of na geweldpleging op
personen.
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4.3 Formule C (alle risico’s alsook de gevolgen van
verborgen gebrek)
Buiten de risico’s vermeld sub formule B, geldt formule C
ook voor volgende risico’s:
4.3.1 het verborgen gebrek van het casco en het toebehoren van het verzekerde object;
4.3.2 het verborgen gebrek van de motoren van het
verzekerde object.
Met dien verstande dat enkel de gevolgen van het
verborgen gebrek gedekt zijn en dat derhalve de kosten
en uitgaven om het verborgen gebrek zelf op te heffen,
uitgesloten blijven.
4.4 Formule D (aansprakelijkheid)
In uitbreiding van een van bovenstaande formules
wordt eveneens de aansprakelijkheid voor materiële
beschadigingen en verliezen, met inbegrip van de
immateriële gevolgschade, aan de last gedekt, terwijl
deze getakeld of vervoerd wordt door het verzekerde
object. Beschadigingen en verliezen ontstaan vóór de
laadoperatie en na de losoperatie zijn niet gedekt.

artikel 5  Uitsluitingen
5.1 Wij vergoeden geen beschadigingen, verliezen en/of
kosten van de verzekerde objecten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel en/of gedeeltelijk veroorzaakt
worden door of ontstaan uit:
5.1.1 Risico’s van oorlog:
- oorlog met of zonder verklaring, burgeroorlog, revolutie,
vijandelijkheden,
vergeldingsmaatregelen,
aanhouding, neming, molest door welke regering
ook, vriend of vijand, erkend of niet erkend, muiterij,
opstand of de daaruit ontstane burgerlijke onlusten
of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een
oorlogvoerende macht;
- kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel
plaatsen of detentie, die voortvloeien uit de risico’s
zoals vermeld in de vorige alinea, alsook de gevolgen
ervan of van iedere poging daartoe;
- achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andere
achtergelaten oorlogswapens;
- andere oorlogsrisico’s bepaald in de Belgische wet;
- door alle oorlogsongevallen en oorlogsgevaren in het
algemeen.
5.1.2 Risico’s van staking, oproer en sabotage
- stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een
oploop, een lock-out of aan onlusten veroorzaakt door
arbeidsgeschillen,
- iedere daad van sabotage, die er op gericht is om de
normale werking van uw onderneming te verstoren of
te hinderen.
5.1.3 Risico’s van radioactieve contaminatie en van
chemische, biologische, biochemische of elektromagnetische wapens:
- ioniserende stralingen van of radioactieve besmetting
door nucleaire brandstof en/of nucleair afval en/of
door de verbranding van nucleaire brandstof;
- de radioactieve, toxische, ontplofbare of andere
gevaarlijke of besmettende eigenschappen van eender
welke nucleaire installatie, reactor en/of andere
nucleaire constructie of bestanddeel;
- eender welk wapen of middel, waarbij atoom- of
nucleaire splitsing en/of fusie, of andere gelijksoortige
reactie of radioactieve kracht of materie worden
gebruikt;
- radioactieve, toxische, ontplofbare of andere
gevaarlijke of besmettende eigenschappen van eender
welke radioactieve materie. De uitsluiting in deze
paragraaf is niet toepasselijk op radioactieve isotopen,
andere dan nucleaire brandstof, wanneer zulke
isotopen voorbereid, vervoerd, opgeslagen of gebruikt
worden voor commerciële, agrarische, medische,
wetenschappelijke of andere gelijkaardige vreedzame
doeleinden;
- eender welk chemisch, biologisch, biochemisch of
elektromagnetisch wapen.
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5.2 Wij vergoeden geen beschadigingen, verliezen enof
kosten van de verzekerde objecten veroorzaakt door:
5.2.1 Opzet en grove schuld van de verzekerde.
Worden als grove schuld gekwalificeerd:
- het vrijwillig aangaan van een risico of het niet nemen
van gepaste voorzorgen om de herhaling van een
schade te voorkomen die zich reeds heeft voorgedaan,
om de bedrijfskosten 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 uit te
voeren;
- het handelen in staat van dronkenschap of in
soortgelijke toestand die het gevolg is van het gebruik
van producten, onder andere alcoholische dranken,
geneesmiddelen, drugs;
- het gebruik van fysiek geweld, de deelname aan twistof vechtpartijen, weddenschappen of uitdagingen;
- wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, degene
die het verzekerde object bestuurt, bedient of erop
zit zich ervan bewust had moeten zijn niet over de
noodzakelijke bekwaamheid te beschikken, noch over
de vereiste technische kennis om het verzekerde object
te besturen of te bedienen;
- wanneer op het ogenblik van het schadegeval, degene
die het verzekerde object bestuurt, bedient of erop
zit niet beschikt, hetzij over een wettelijk vereist en
rechtsgeldig brevet, vergunning of rijbewijs, hetzij
over de uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van
iemand die tot machtigen bevoegd is;
In geval van opzet en als hierboven gekwalificeerde
grove schuld door aangestelden, blijft de waarborg u
verworven, mits toepassing van een vrijstelling van
10 % op het schadebedrag met een minimum van
€ 250 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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5.2.2 roest, oxidatie en ontkleuring;
5.2.3 gewoon mechanisch, elektrisch en elektronisch
defect;
5.2.4 de slechte staat, de slijtage, het onvoldoende
onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het verzekerde object;
5.2.5 schade zoals schilfers, krassen, deuken, alsook
elke schade van esthetische aard;
5.2.6 de niet-naleving van de wettelijke en administratieve
voorschriften inzake de veiligheid. Indien de niet-naleving
gebeurt door een aangestelde, blijft de waarborg u
verworven, mits toepassing van een vrijstelling van 10 %
op het schadebedrag met een minimum van € 250 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.
5.3 Wij vergoeden nooit
5.3.1 iedere vorm van contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid, met inbegrip van 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 het verzekerde object
al dan niet is ingeschreven, van de verzekerde als gevolg
van beschadigingen, verliezen en kosten hoe dan ook
veroorzaakt door de verzekerde objecten. Deze uitsluiting
geldt niet binnen de perken van Formule D , bedoeld in
artikel 4.4;
5.3.2 de vergoeding van beschadigingen, verliezen en/of
kosten veroorzaakt terwijl verzekerde objecten gebruikt
worden voor andere activiteiten dan deze omschreven in
uw Bijzondere Voorwaarden;
5.3.3 onrechtstreekse schade zoals stilliggen, gebruiksderving , productie- of rendementsverlies. Deze uitsluiting
geldt niet binnen de perken van Formule D, bedoeld in
artikel 4.4;
5.3.4 de schade die valt onder de garantie van de
constructeur of leverancier of die gedekt is door een
bestaand onderhoudscontract.
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5.1.4 Risico’s van cybernetische aanvallen:
- het gebruik of aanwending, als een middel om kwaad
te berokkenen, van eender welke computer, computersysteem, computersoftwareprogramma, kwaadwillige
code, computervirus of procedé of eender welk ander
elektronisch systeem.
5.1.5 Risico’s van asbest:
- asbest en/of schadelijke eigenschappen ervan, alsook
elk ander materiaal waarin asbest in eender welke
vorm aanwezig is.

artikel 6  Verzekerde waarde en onderverzekering
Wanneer bij een schadegeval blijkt dat de verzekerde
waarde van het verzekerde object lager is dan de te
verzekeren waarde dan passen wij de evenredigheidsregel als volgt toe:
Schadevergoeding x verzekerde waarde
			
te verzekeren waarde
Alvorens de evenredigheidsregel toe te passen, wordt
van de schadevergoeding het bedrag van de toepasselijke
vrijstelling afgetrokken.
Indien bij totaal verlies de uit te keren vergoeding
moet verminderd worden met de waarde van het
wrak, dan gebeurt deze aftrek na toepassing van de
evenredigheidsregel.
Wij passen de evenredigheidsregel niet toe wanneer
de ontoereikendheid van de verzekerde waarde niet
meer bedraagt dan 10 % van de te verzekeren waarde.
Bedraagt de onderverzekering meer dan 10 % dan wordt
de evenredigheidsregel integraal toegepast.
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artikel 7  Schaderegeling inzake materiële
beschadiging en/of verlies van het
verzekerde object (Formules A, B en C)
7.1 De berekening van de vergoeding in geval van
gedeeltelijke beschadiging van het verzekerde object:
U maakt ons voor de herstelling van het verzekerde object
een kostenraming van de schade over. Wij gelasten een
deskundige met het nazicht van uw schade.
De schadevergoeding wordt bepaald door:
7.1.1 de som van de loonkosten en de kosten voor
materialen en vervangingsstukken, die gemaakt
worden om het beschadigde materiaal opnieuw in de
werkingstoestand van vóór het schadegeval te brengen;
7.1.2 het resultaat verkregen onder 7.1.1 te verminderen
met de waarde van de onderdelen die nog bruikbaar zijn.
Op voorlegging van de herstellingsfactuur vergoeden
wij u de prijs van de herstellingskosten zoals deze
werden vastgesteld door een deskundige, vermeerderd
met de wettelijke niet-recupereerbare btw. Als basis
dient het btw-tarief van toepassing op het ogenblik van
het schadegeval.
De loonkosten worden berekend:
Door het in aanmerking nemen van:
1. de loon- en reiskosten m.b.t. het demonteren,
herstellen en opnieuw monteren, rekening houdend
met de in België gebruikelijke lonen en reiskosten voor
werkzaamheden tijdens de normale werkuren;
2. na uitdrukkelijke overeenkomst, de extra kosten
voor werkzaamheden buiten de normale werktijden, tot
beloop van 50 % van de in 1. in aanmerking genomen
kosten;

3. na uitdrukkelijke overeenkomst, wanneer voor de
werkzaamheden een beroep wordt gedaan op technici
uit het buitenland, het loongedeelte dat hoger is dan de
onder 1. vermelde lonen, de reis- en verblijfkosten en
in het algemeen alle extra kosten die voortvloeien uit
de inschakeling van deze technici. De hoogte van deze
vergoeding wordt bepaald in het contract;
4. door aan het bedrag van de onder 1. vermelde
kosten desbetreffende taksen toe te voegen, met
uitzondering van de btw in zoverre die door u kan
gerecupereerd worden.
De kosten voor materiaal en vervangingsstukken wordt
berekend:
Door het in aanmerking nemen van:
1. de kosten van de gebruikte materialen en
vervangingstukken, alsook de kosten voor het vervoer, op
de goedkoopste manier, van die materialen en stukken;
2. na uitdrukkelijke overeenkomst de extra kosten
voor versneld vervoer, tot beloop van 50 % van het bedrag
van de onder 1. in aanmerking genomen vervoerskosten;
3. door aan het bedrag van de onder 1. verkregen
kosten de desbetreffende rechten en taksen toe te
voegen, met uitzondering van de btw in zoverre die door u
kan gerecupereerd worden.
7.2 De berekening van de vergoeding in geval van totaal
verlies van het verzekerde object:
De door ons aangestelde deskundige beslist of het
verzekerde object totaal verlies is.
Er is een totaal verlies wanneer het object technisch
onherstelbaar is of wanneer de herstellingskosten hoger
zijn dan de werkelijke waarde van het object op het
ogenblik van het schadegeval.
In geval van totaal verlies vergoeden wij de werkelijke
waarde van het object na aftrek va de verkoopsopbrengst
van het wrak of van de onderdelen die nog bruikbaar zijn.
7.3 Vergoeding in geval van diefstal
De vergoeding verschuldigd ten gevolge van diefstal
van het verzekerde object wordt slechts uitgekeerd na
minimaal 60 dagen volgend op uw schadeaangifte en op
voorwaarde dat het onderzoek is afgesloten.
Bij het terugvinden van het verzekerde object, moet u
ons in alle gevallen onmiddellijk verwittigen en gelden
volgende regels:
Uw verzekerde object wordt teruggevonden vóór
betaling van de vergoeding
Wordt het gestolen verzekerde object teruggevonden
vóór de betaling van de vergoeding, dan betalen wij u de
vergoeding zoals voorzien bij herstelling of totaal verlies.
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7.4 Begrenzing van de berekende vergoeding
De berekende vergoeding wordt steeds begrensd tot de
werkelijke waarde van het verzekerde object onmiddellijk
vóór het ongeval.
7.5 Vrijstelling
Op de berekende vergoeding passen wij de vrijstelling toe
die bepaald is in uw Bijzondere Voorwaarden.
7.6 Opruimings-, lichtings- en vernietigingskosten
De werkelijk gemaakte en gedekte opruimings-,
lichtings- en vernietigingskosten zijn binnen de grenzen
van de verzekerde waarde te onzen laste tot beloop
van maximaal 10 % van de verzekerde waarde van de
goederen in risico met een maximum van € 10 000.
7.7 Begrenzing van de omvang van de schadevergoeding
De schadevergoeding wordt voor elk schadegeval of reeks
van schadegevallen, voortvloeiend uit dezelfde oorzaak,
begrensd tot maximaal één keer de verzekerde waarde
van elk getroffen verzekerd object.
7.8 Reddingskosten, interesten en erelonen
7.8.1 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 7.8.3.
7.8.2 Wij betalen eveneens de interest op de in het
kader van formule D in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten
en deskundigen maar alleen voor zover die kosten door
ons of met onze toestemming zijn gemaakt of, in geval
van belangenconflict dat niet aan u te wijten is, voor zover
die kosten niet onredelijk zijn gemaakt.
7.8.3 Voor zover de reddingskosten waarvan sprake in
7.8.1 en de interesten, kosten en erelonen waarvan sprake
is in 7.8.2, en de als hoofdsom verschuldigde vergoeding
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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).
7.9 Uitgesloten kosten
In geen geval worden de volgende loonkosten en kosten
voor materialen en vervangingsstukken vergoed:
7.9.1 het opnieuw maken van tekeningen, modellen,
vormen en matrijzen van de constructeur die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van een herstelling;
7.9.2 het opsporen van de oorzaak en de gevolgen
van een eigen gebrek behalve de door de verzekeraars
bevolen expertiseverrichtingen;
7.9.3 het reproduceren van de gegevens die op om het
even welke informatiedrager (kaarten, schijven, banden,
enz.) zijn opgeslagen.
7.9.4 noodherstellingen of voorlopige herstellingen,
tenzij wij of onze deskundige hiervoor voorafgaand en
schriftelijk de toelating hebben gegeven;
7.9.5 de kosten voor het verwijderen, weer inbrengen of
het verlies van stoffen in bewerking of elk ander product
in het verzekerde object.
7.10 Onenigheid over de omvang van de schade
Bij onenigheid over de omvang, wordt de schade
vastgesteld door 2 deskundigen, de ene gekozen door
u, de andere door ons. Komen deze deskundigen niet
tot overeenstemming, dan duiden zij samen een derde
deskundige aan, die binnen de grenzen van hun eigen
schattingen het schadebedrag zal vaststellen. Laat een
van de partijen na haar deskundige aan te wijzen of
worden de eerste 2 deskundigen het niet eens over de
keuze van de derde binnen 15 dagen na verzending van
het tot hen gerichte verzoek per aangetekende brief, dan
kan de meest gerede partij de tweede en gebeurlijk de
derde deskundige laten aanwijzen door de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg van uw woonplaats.
Elke partij betaalt de kosten en erelonen van haar
deskundige. De kosten en erelonen van de derde
deskundige worden door ieder voor de helft gedragen.
De deskundigen zijn van elke formaliteit ontslagen.
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Uw verzekerde object wordt teruggevonden na betaling
van de vergoeding
Wordt het gestolen verzekerde object teruggevonden
nadat wij de vergoeding hebben betaald dan hebt u de
keuze om:
- het verzekerde object niet terug te nemen:
In dat geval doet u afstand van de verkoopprijs van het
verzekerde object en machtigt u ons om in onze eigen
naam en voor onze eigen rekening de verkoopprijs van
de koper te ontvangen.
- het verzekerde object terug te nemen:
In dat geval moet u ons de ontvangen vergoeding
terugbetalen, terwijl wij eventuele kosten voor herstelling of beschadiging dragen.

III

Administratieve Voorwaarden
Hoofdstuk 1 –
Beschrijving van het verzekerde risico
artikel 8  De nauwkeurige beschrijving van het risico
Het contract wordt opgesteld volgens de beschrijving die
u geeft van het te verzekeren object.
U moet zowel bij het sluiten van uw contract als tijdens
de duur ervan:
- het risico volledig en juist aan ons voorstellen;
- alle u bekende omstandigheden, die u redelijkerwijs
kan beschouwen als gegevens die van invloed kunnen
zijn op onze beoordeling van het risico, nauwkeurig
meedelen;
- alle andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp
opgeven.
8.1 Bij het sluiten van het contract
Indien u opzettelijk informatie verzwijgt of onjuist
meedeelt waardoor wij worden misleid bij de beoordeling
van dat risico, is uw contract nietig. Wij zijn gerechtigd om
de premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop
wij kennis hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen
of het opzettelijk onjuist meedelen, te behouden.
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Indien u niet opzettelijk informatie verzwijgt of onjuist
meedeelt, doen wij u een voorstel tot wijziging van
uw contract, binnen een maand vanaf de dag van onze
kennisname van het verzwijgen of van het onjuist
meedelen. Het voorstel tot wijziging heeft uitwerking de
dag van onze kennisname van het verzwijgen of van het
onjuist meedelen.
Wij kunnen uw contract opzeggen:
- binnen 15 dagen: indien u het voorstel tot wijziging
weigert of niet aanvaardt een maand nadat u het hebt
ontvangen;
- binnen een maand vanaf de dag van onze kennisname:
indien wij bewijzen dat we het risico nooit zouden
hebben verzekerd.
8.2 Tijdens de duur van uw contract
In geval van een aanzienlijke en blijvende verzwaring
van het risico, doen we u een voorstel tot wijziging van
uw contract binnen de maand vanaf de dag van onze
kennisname van de verzwaring. Deze wijziging heeft
uitwerking met terugwerkende kracht vanaf de dag van
de verzwaring.
Wij kunnen uw contract opzeggen:
- binnen 15 dagen: indien u het voorstel tot wijziging
weigert of niet aanvaardt een maand nadat u het hebt
ontvangen;
- binnen een maand vanaf de dag van onze kennisname
indien we bewijzen dat we het risico nooit zouden
hebben verzekerd.

In geval van een aanzienlijk en blijvende vermindering van
het risico, staan wij u een vermindering van premie toe
vanaf de dag van onze kennisname van de vermindering.
U kunt uw contract opzeggen indien we niet tot een
akkoord komen binnen een maand na uw vraag tot
vermindering.
Hoofdstuk 2 –
Rechten en verplichtingen bij schadegeval
artikel 9  Uw verplichtingen
Zodra u kennis hebt van een schadegeval, moet u ons
hiervan verwittigen en handelen als goede huisvader.
U moet:
9.1 alle nuttige maatregelen treffen om de schade te
beperken, om de goederen te vrijwaren en onze eventuele
instructies nakomen. Indien het onmogelijk is deze
instructies te bekomen, bent u ertoe gehouden, ongeacht
de verplichtingen hierboven vermeld, ter plaatse een
vaststelling te laten verrichten met de vermelding van
de aard, de oorzaak en de omvang van de schade, dit
tegensprekelijk met de gebeurlijke aansprakelijke derden
of, bij ontstentenis, met een bevoegde overheid;
9.2 ons het schadegeval schriftelijk aangeven binnen
8 dagen nadat u ervan kennis hebt genomen of zo
spoedig als redelijkerwijze mogelijk met opgave van
de schadedatum, plaats, oorzaak en omstandigheden
en verder alle nuttige inlichtingen verschaffen over de
omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het
schadegeval;
9.3 bij diefstal of ander misdrijf:
onmiddellijk klacht neerleggen bij de gerechtelijke
overheid van de plaats van de vaststelling en bij de politie
van de plaats van uw uitbatingzetel;
9.4 uw eigen aangestelden de nodige instructies geven
teneinde de hierboven vermelde verplichtingen na te
leven;
9.5 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 h na hun ontvangst;
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artikel 10  Niet-naleven van de verplichtingen
Niet-naleving van de verplichtingen waarvan sprake in
artikel 9 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.
artikel 11  Subrogatie en verhaal
Wij zijn gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen of
deze van een begunstigde tegen de aansprakelijke derde
ten belope van onze uitgaven. U kunt bijgevolg geen
afstand van verhaal aanvaarden ten voordele van enig
natuurlijk 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 begunstigden
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
begunstigden 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.
Wij treden eveneens in uw rechten voor wat de door
de tegenpartij verschuldigde rechtsplegingsvergoeding
betreft, zulks tot beloop van de uitgaven die wij in het
kader van uw burgerlijke belangen ten laste hebben
genomen.
artikel 12  Medeverzekering en leiding
In geval van medeverzekering gelden de volgende
bepalingen:
12.1 Er bestaat geen hoofdelijkheid tussen de verzekeraars die dit contract ondertekenen, zodat tussen u en
iedere verzekeraar een afzonderlijk contract tot stand
komt voor het bedrag of het percentage door iedere
verzekeraar ondertekend;
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12.2 De verzekeraars geven aan de leidende verzekeraar
de opdracht tot het presteren van wat volgt:
- met u overeenkomen omtrent contractvoorwaarden en
premies;
- alle mededelingen voor de verzekeraars bestemd in
ontvangst nemen, zodat mededeling aan de leidende
verzekeraar gedaan, geacht wordt aan alle verzekeraars te zijn geschied.
12.3 Bij schadegeval alles te doen wat hiervoor nodig of
nuttig kan zijn voor de goede regeling ervan.
Deze opdracht gebeurt onbezoldigd, tenzij anders wordt
overeengekomen.
Hoofdstuk 3 –
betaling van de premie
artikel 13  De betaling van de premie
De premie, met inbegrip van de taksen en taksen, moet
op ons verzoek op de in de Bijzondere Voorwaarden
vastgestelde vervaldagen vooruit betaald worden.
artikel 14  Niet-betaling van de premie
Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen
wij de dekking schorsen of het contract opzeggen,
nadat wij u bij deurwaardersexploot of bij een ter post
aangetekende brief in gebreke hebben gesteld.
De schorsing of de opzegging heeft uitwerking na het
verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen
vanaf de dag die volgt op de betekening of de afgifte ter
post van de aangetekende brief.
Indien wij de dekking geschorst hebben, kunnen wij
het contract nog opzeggen, wanneer wij ons dit recht
hebben voorbehouden. In dat geval heeft de opzegging
slechts uitwerking ten vroegste na het verstrijken van
een termijn van15 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag
van de schorsing. Indien wij ons dit recht niet hebben
voorbehouden, 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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9.6 persoonlijk voor de rechtbank of scheidsgerecht
verschijnen indien dat nodig is, u onderwerpen aan de
onderzoeksmaatregelen opgelegd door de rechtbank
of scheidsgerecht en onze richtlijnen of deze van de
aangestelde advocaat of deskundige opvolgen.

Hoofdstuk 4 Het verloop van het contract
artikel 15  Samenstelling van uw contract
Uw contract bestaat uit 2 delen:
- de Algemene Voorwaarden beschrijven de inhoud van
de waarborgen, de uitsluitingen alsook onze wederzijdse rechten en verplichtingen;
- de Bijzondere Voorwaarden beschrijven uw persoonlijke
gegevens en de waarborgen die u hebt onderschreven.
Zij vervangen de Algemene Voorwaarden indien ze
hiermee strijdig zouden zijn.
artikel 16 Aanvang van uw contract
Tenzij anders overeengekomen vangt de polis aan op de in
uw Bijzondere Voorwaarden vermelde datum, voor zover
de eerste premie met bijhorende lasten betaald is. Het uur
van de aanvang van de verzekering is, bij overeenkomst,
op 00h00 vastgesteld, dit van de beëindiging op 00h00,
Belgische tijd.
artikel 17  De duur van uw contract
Tenzij anders overeengekomen is de duur van het
contract vastgesteld op een jaar. Op het einde van elke
verzekeringsperiode wordt uw contract stilzwijgend
verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar, tenzij
deze opgezegd werd per aangetekende brief door een van
de partijen, ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van
de lopende periode.
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artikel 18  Het einde van uw contract
18.1 De opzegging van het contract
U kunt het contract opzeggen:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig art. 18;
- na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
een maand na uitbetaling of de weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding;
- in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden
en van het tarief of alleen van het tarief overeenkomstig
art. 20;
- in geval van ons faillissement, ons gerechtelijk akkoord
of intrekking van onze toelating;
- in geval van vermindering van het risico, zoals bepaald
in art. 8.2;
- tegen de aanvangsdatum van het contract, wanneer
de termijn tussen de datum van het afsluiten van het
contract en de aanvangsdatum ervan langer is dan een
jaar, op voorwaarde dat de opzeg ten minste 3 maanden
vóór de aanvangsdatum gebeurt.

Wij kunnen het contract opzeggen:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig art. 18;
- in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke
onjuiste mededeling van gegevens betreffende het
risico in de loop van de overeenkomst;
- in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke
onjuiste mededeling van gegevens betreffende de
omschrijving van het risico, bij het sluiten van uw
contract zoals bepaald in art. 8.1 en in geval van
verzwaring van het risico zoals bepaald in art. 8.2;
- in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig
art. 15;
- na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
een maand na de uitbetaling of de weigering tot
uitbetaling van de schadevergoeding;
- in geval van faillissement, overeenkomstig art. 19.5;
- 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;
- in geval van overlijden van de verzekeringnemer
overeenkomstig art. 19.3.
18.2 Vorm en uitwerking van de opzegging
De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per
aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs.
Behalve wanneer dit anders bepaald is, heeft deze
opzegging slechts uitwerking na het verstrijken van een
termijn van één maand.
In geval van opzeg na schadegeval 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 begunstigden een van
uw verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet
bent nagekomen met de bedoeling ons te misleiden
en op voorwaarde dat wij een 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.
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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18.4 Overdracht onder 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 deze laatste waarborg geniet uit hoofde van een
ander contract.
18.5 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 opzeggen ten vroegste
3 maanden na de faillietverklaring.
artikel 19  De wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief
Indien wij de verzekeringsvoorwaarden en ons tarief of
enkel ons tarief wijzigen, passen wij uw contract aan op
de volgende jaarlijkse vervaldag, nadat wij u daarover
hebben ingelicht. U kunt evenwel het contract 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 opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer de
wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het
tarief voortvloeit uit een algemene aanpassing die door
de bevoegde overheid wordt opgelegd en wanneer de
toepassing ervan gelijk is voor alle verzekeraars.
Hoofdstuk 5 –
Diverse bepalingen
artikel 20  Verscheidene verzekeringnemers
Indien de verzekering gesloten wordt door meer dan een
verzekeringnemer, dan zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar
tegenover ons gebonden.
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artikel 21  Woonplaats en briefwisseling
- Alle briefwisseling die u naar ons stuurt, is
geldig verzonden indien zij gestuurd is naar onze
vennootschapszetel.
- 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 uw 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 22 Toepasselijk recht - rechtsmacht - arbitrage
22.1 Toepasselijk recht - rechtsmacht
Het Belgische recht is van toepassing op dit contract.
Alle geschillen in verband met dit verzekeringscontract
behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken. De bevoegde rechter is deze van de plaats
waar de verzekeringsovereenkomst is getekend, tenzij
tussen de belanghebbende partijen wordt overeengekomen door arbitrage tot overeenstemming te komen.
22.2 Arbitrage
In geval van arbitrage worden de geschillen tussen u en
ons met betrekking tot dit contract beslecht door een
scheidsgerecht. Iedere partij benoemt haar scheidsrechter en de 2 aldus benoemde scheidsrechters
benoemen de derde scheidsrechter.
In geval van onenigheid met betrekking tot de benoeming
van de derde scheidsrechter, zal deze benoemd worden
door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg,
en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Het scheidsgerecht beslist in laatste instantie, tenzij
een beroepsmogelijkheid voorzien is in het arbitragecompromis of in de hiervoor geldende briefwisseling.
De gewone rechtbanken blijven bevoegd voor de
geschillen die enkel betrekking hebben op de inning van
de niet-betwiste premie.
artikel 23  Wie kan u helpen bij de uitvoering van uw
contract?
Uw verzekeringstussenpersoon 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 Nateus nv:
Ombudsman van 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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18.3 Overdracht na overlijden
In geval van overlijden van de verzekeringnemer:
- blijft het contract bestaan 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.

U kunt natuurlijk ook terecht bij de Ombudsdienst van de
Verzekeringen:
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
Tel.: 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as

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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artikel 24  Bescherming 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 hebt 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 verzekeringsbemiddelaars 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 Datassur ESV, wanneer deze relevant zijn
voor de beoordeling van de risico’s en het beheer van de
contracten en de schadegevallen.
U hebt 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.

13

14

B 7-013-2009-09

15

B 7-013-2009-09

16

B 7-013-2009-09

