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Inhoud
Deze voorwaarden werden opgesteld op basis van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en de
diverse uitvoeringsbesluiten. De dwingende bepalingen van deze wet zijn van toepassing. De andere bepalingen gelden
eveneens, behalve wanneer ervan wordt afgeweken in de Algemene of in de Bijzondere Voorwaarden.
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Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing met voorrang op de Algemene Voorwaarden en duiden aan welke
uitgave van de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
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Uitleg bij de cursief gedrukte woorden vindt u terug in de ‘Definities’, onder art. 1 van deze Algemene Voorwaarden.
Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden worden gebruikt, moeten deze in dezelfde betekenis worden gelezen
tenzij dit daar uitdrukkelijk wordt tegengesproken. Deze bepaling primeert op de Bijzondere Voorwaarden.
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Algemene Voorwaarden

Definities
ART. 1
Baloise Insurance:
Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Derden:
iedere persoon met uitzondering van de verzekeringnemer.
Van de schadeloosstelling zijn evenwel uitgesloten:
– de persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval volgens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek;
– de persoon die van alle aansprakelijkheid is ontheven volgens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
– de verzekeringsonderneming die ter uitvoering van een andere verzekeringsovereenkomst de geleden schade heeft vergoed.
Gebruikersaansprakelijkheid:
schade, reddings-, opruimings- en sloopkosten en onbruikbaarheid van onroerende goederen waarvoor de gebruikers van
een pand of van een gedeelte van een pand aansprakelijk zijn volgens artikel 1302 van het Burgerlijk Wetboek.
Huurdersaansprakelijkheid:
schade, reddings-, opruimings- en sloopkosten en onbruikbaarheid van onroerende goederen waarvoor de huurders aansprakelijk zijn volgens de artikelen 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek.
Schadegeval:
het voorvallen van de schade die aanleiding kan geven tot de waarborg van de polis. Het geheel van de schade, te wijten aan
eenzelfde voorval of aan een reeks van identieke voorvallen, wordt als één enkel schadegeval beschouwd.
Verhaal van derden:
schade, reddings-, opruimings- en sloopkosten en onbruikbaarheid van onroerende goederen, veroorzaakt door brand of
ontploffing die de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting beschadigt en overslaat naar goederen die aan derden
toebehoren, waarvoor de verzekeringnemer aansprakelijk is volgens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek.

hij die de polis onderschrijft in een van volgende hoedanigheden van de voor het publiek toegankelijke inrichting, zoals
omschreven in de Bijzondere Voorwaarden:
– als exploitant van de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting;
– als organisator van het onderwijs of de beroepsopleiding in de inrichting die in de Bijzondere Voorwaarden is omschreven;
– als gebruiker van het in de Bijzondere Voorwaarden omschreven kantoorgebouw;
– als organisator van de eredienst in de inrichting in de Bijzondere Voorwaarden omschreven.
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Verzekeringnemer:
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Voorwerp van de waarborg
ART. 2
Baloise Insurance dekt de objectieve aansprakelijkheid waartoe de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting
voor de verzekeringnemer aanleiding kan geven in geval van brand of ontploffing op basis van artikel 8 van de wet van 30 juli
1979. De dekking is verworven voor de schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de geldigheidsduur van de polis,
onverminderd de bepalingen van artikel 10.

Omvang van de waarborgen
ART. 3
Baloise Insurance betaalt de lichamelijke en stoffelijke schade in hoofdsom per schadegeval ten belope van de volgende
bedragen:
– voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: 14.873.611,49 EUR;
– voor materiële schade: 743.680,57 EUR.
De voornoemde bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het basisindexcijfer is
dit van de maand juli 1991, namelijk 110,34 (op basis 100 in 1988). De aanpassing gebeurt jaarlijks op 30 augustus en voor
de eerste maal op 30 augustus 1992.
De bedragen die verzekerd zijn voor materiële schade zijn zowel van toepassing op beschadiging van zaken als op zogenaamde
immateriële schade (genotsderving, onderbrekingen van activiteiten, bedrijfsschade, productiestilstanden, winstdervingen
en andere gelijkaardige schade die niet uit lichamelijke letsels voortkomt).

ART. 4
Indien het totaal van de gevorderde schadeloosstellingen de verzekerde som overschrijdt, worden de rechten van de benadeelden tegen Baloise Insurance naar evenredigheid verminderd tot dat bedrag. Indien Baloise Insurance, onbekend met
het bestaan van de vorderingen van andere benadeelden, te goeder trouw aan een benadeelde een groter bedrag dan hem
toekomt heeft uitgekeerd, blijft zij tegenover die anderen slechts verplicht ten belope van het overblijvende gedeelte van de
verzekerde som.

Niet-verzekerde risico’s
ART. 5
Onverminderd de bepalingen van artikel 10 wordt de waarborg van de verzekering niet verleend voor:
B0096-0454V0000.06-01102004

a. schade die de verzekeringnemer opzettelijk heeft veroorzaakt;
b. schade die de verzekeringnemer door grove schuld heeft veroorzaakt, nl.:
– in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan
alcoholische dranken;
– door het niet-naleven van wetten, regels of gebruiken eigen aan de activiteiten van de verzekerde onderneming
waarbij voor iedere met de materie vertrouwde persoon duidelijk moet zijn dat hieruit haast onvermijdelijk schade
moet ontstaan;
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c. schade die de verzekeringnemer heeft veroorzaakt:
– hetzij door het uitlokken van weddenschappen of uitdagingen;
– hetzij door deelname aan vechtpartijen;
d. materiële schade die het gevolg is van welke aansprakelijkheid ook van de verzekeringnemer die verzekerbaar is door de
dekking Huurdersaansprakelijkheid, Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden van een brandverzekeringsovereenkomst;
e. schade die de verzekeringnemer heeft veroorzaakt door het niet in acht nemen van maatregelen en verordeningen opgelegd
door de bevoegde overheid ter uitvoering van de protectie tegen en de preventie van brand en ontploffing.

Kosten en interesten - reddingskosten
ART. 6
Baloise Insurance dekt, zelfs boven de verzekerde som en zonder vermelding in de Bijzondere Voorwaarden:
a. de interesten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten voor burgerlijke rechtsvorderingen, alsook
de honoraria en de kosten van de advocaten en de deskundigen;
b. de reddingskosten, dat wil zeggen:
– de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die Baloise Insurance gevraagd heeft te nemen om de gevolgen van een
gedekte schade te voorkomen of te beperken;
– de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die de verzekerde redelijkerwijs uit eigen beweging als goede huisvader
heeft genomen overeenkomstig de regels van de zaakwaarneming, ofwel om een gedekt schadegeval te voorkomen
of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, voor zover dat deze maatregelen dringend zijn. Dat wil zeggen
dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen, zonder mogelijkheid om Baloise Insurance te verwittigen of
voorafgaand haar akkoord te verkrijgen, zonder haar belangen te schaden.
Indien het gaat om maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen, moet er nakend gevaar zijn. Dat wil zeggen dat
er onmiddellijk en zeker een gedekt schadegeval zal volgen indien deze maatregelen niet worden genomen.
Deze dekking geldt slechts indien:
– de reddingskosten, interesten en kosten betrekking hebben op de door deze polis verzekerde waarborgen;
– de verzekerde Baloise Insurance onmiddellijk op de hoogte bracht van alle door hem genomen reddingsmaatregelen;

– de reddingskosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van nakend
gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is;
– de reddingskosten die voortvloeien uit het feit dat de verzekerde niet tijdig de preventiemaatregelen heeft genomen die
hij normalerwijze had moeten nemen.
Indien de reddingskosten, de interesten en kosten en de als hoofdsom verschuldigde vergoeding het verzekerde totaalbedrag
overschrijden, zijn de reddingskosten enerzijds en de interesten en kosten anderzijds elk beperkt als volgt:
– wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR: 495.787,05 EUR;
– wanneer het verzekerde totaalbedrag tussen 2.478.935,25 EUR en 12.394.676,24 EUR ligt: 495.787,05 EUR plus 20 % van
het verzekerde totaalbedrag tussen 2.478.935,25 EUR en 12.394.676,24 EUR;
– wanneer het verzekerde totaalbedrag 12.394.676,24 EUR overschrijdt: 2.478.935,25 EUR plus 10 % van het deel van het
verzekerde totaalbedrag boven 12.394.676,24 EUR, met een maximum van 9.915.740,99 EUR.
De bovenvermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van
november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).
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– de kosten door Baloise Insurance of met haar toestemming werden gemaakt.
Blijven uitgesloten:
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Schaderegeling
ART. 7
Schadeaangifte
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen na het schadegeval schriftelijk worden aangegeven
aan Baloise Insurance. De aangifte gebeurt bij voorkeur op het door Baloise Insurance ter beschikking gestelde formulier.
Iedere schadeaangifte moet, in de mate van het mogelijke, de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen
van het schadegeval, de naam, de voornamen en de woonplaats van de getuigen en van de benadeelden vermelden.
Medewerking
De verzekeringnemer moet bovendien aan Baloise Insurance alle nuttige inlichtingen en documenten verschaffen en haar ieder
onderzoek met betrekking tot het schadegeval vergemakkelijken.
Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten voor een schadegeval moeten aan Baloise Insurance worden overgemaakt binnen
48 uur nadat zij aan de verzekeringnemer zijn afgegeven of betekend.
De verzekeringnemer is verplicht te verschijnen voor de rechtbank wanneer de procedure dit vergt en zich te onderwerpen aan
de door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregelen.

ART. 8
Bij vordering tot schadevergoeding tegen de verzekeringnemer en voor zover de belangen van Baloise Insurance en van de
verzekeringnemer samenvallen, leidt Baloise Insurance het geding in zijn naam en op haar kosten.

ART. 9
Subrogatie
Baloise Insurance treedt in de plaats van de verzekeringnemer om met schadelijders of hun rechtverkrijgenden te onderhandelen en om de schade zonder erkenning van aansprakelijkheid te vergoeden. Baloise Insurance treedt in de rechten
van de benadeelde derden die zij schadeloos gesteld heeft en ook in de rechten van de verzekeringnemer tegen de voor het
schadegeval aansprakelijke derden ten belope van de door haar betaalde sommen.

ART. 10
Recht van de benadeelde derden
Geen uit de wet of de polis voortvloeiende nietigheid, uitsluiting of exceptie kan aan de benadeelde derden worden tegengeworpen door Baloise Insurance.
De beëindiging, nietigverklaring, ontbinding, opzegging of schorsing van de overeenkomst of van de dekking, kunnen door
Baloise Insurance alleen aan de benadeelde derden worden tegengeworpen voor schadegevallen die voorvallen na het verstrijken van een termijn van 30 dagen na de kennisgeving van het feit door Baloise Insurance, via een aangetekende brief, aan
de burgemeester van de gemeente waarin de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting zich bevindt. De termijn
gaat in, de dag na de indiening van de aangetekende kennisgeving bij de post.

ART. 11
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Verhaal
Baloise Insurance behoudt zich een recht van verhaal voor op de verzekeringnemer, voor alle gevallen van nietigheid, uitsluiting en exceptie.
De schadegevallen die zich voordoen terwijl de beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding, de opzegging  of de schorsing
van de polis of van de dekking al van kracht is tussen partijen, maar vóór het verstrijken van de termijn van 30 dagen, zoals
bepaald in artikel 10, geven aanleiding tot het instellen van verhaal door Baloise Insurance op de verzekeringnemer.
Dit verhaal heeft betrekking op de schadevergoedingen in hoofdsom, alsook op de gerechtskosten en interesten die
Baloise Insurance moet betalen.
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Verzekeringsmodaliteiten
ART. 12
Aanvang van de polis
De dekking wordt verleend vanaf de datum aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden en ten vroegste nadat de eerste premie
is betaald.

ART. 13
Duur van de polis
De duur van de polis wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt de polis
stilzwijgend voor eenzelfde periode vernieuwd, tenzij hij door een van de partijen ten minste 3 maanden voor het verstrijken
van de lopende periode werd opgezegd.

ART. 14
Indien de verzekeringnemer, om welke reden ook, de bij art. 2 bedoelde aansprakelijkheid niet meer op zich neemt, moet hij
Baloise Insurance hiervan binnen 8 dagen verwittigen.
Indien hij deze verplichting niet vervult en er hieruit nadeel voor Baloise Insurance voortvloeit, heeft Baloise Insurance het recht
een vermindering van haar prestaties ten overstaan van de verzekeringnemer te eisen ten belope van het nadeel dat zij geleden
heeft. In geval van frauduleus opzet mag Baloise Insurance iedere dekking ten overstaan van de verzekeringnemer afwijzen.

ART. 15
Premiebetaling
De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, is een jaarpremie, ook bij gesplitste premiebetaling toegestaan in de Bijzondere Voorwaarden.
De premie moet op de vervaldagen vooruitbetaald worden op verzoek van Baloise Insurance of de verzekeringsbemiddelaar
die op dat ogenblik door Baloise Insurance daartoe gemandateerd is.
Baloise Insurance kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de verzekeringnemer in gebreke stellen en als sanctie
de dekking van de polis schorsen of de polis opzeggen.
Vanaf deze ingebrekestelling moet de premie rechtstreeks en uitsluitend aan Baloise Insurance betaald worden. Bij nietbetaling binnen een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de ingebrekestelling, is de dekking geschorst
en zijn nieuwe schadegevallen niet meer verzekerd.
Wanneer er geen andere achterstallige premies zijn voor deze polis, gaat de dekking terug in, de dag nadat Baloise Insurance
de premie - eventueel verhoogd met interesten - ontvangen heeft.
Tijdens de schorsingsperiode heeft Baloise Insurance het recht om deze polis op te zeggen. Deze opzegging gaat in na het
verstrijken van een termijn die niet korter mag zijn dan 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van schorsing.

ART. 16

Indien Baloise Insurance haar verzekeringsvoorwaarden of haar tarief wijzigt, mag zij de gewijzigde voorwaarden of het tarief op
iedere waarborg toepassen vanaf de eerstkomende jaarvervaldag, na kennisgeving aan de verzekeringnemer.
De verzekeringnemer kan echter de betreffende waarborg of de hele polis opzeggen binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving.
Deze mogelijkheid tot opzegging bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden het gevolg
is van een aanpassing die wordt opgelegd door de bevoegde autoriteiten en waarvan de toepassing gelijkvormig is voor alle
maatschappijen.
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Aanpassing van de voorwaarden en de premie
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ART. 17
Einde van de polis
Baloise Insurance kan de polis opzeggen:
a. tegen het einde van elke verzekeringsperiode;
b. in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens voor de omschrijving van het
risico bij het afsluiten van de polis, indien Baloise Insurance het risico nooit zou hebben verzekerd, of indien het voorstel
tot wijziging van de polis geweigerd of niet aanvaard wordt door de verzekeringnemer;
c. in geval van verzwaring van het risico, indien Baloise Insurance het risico nooit zou hebben verzekerd, of indien het voorstel
tot wijziging van de polis geweigerd of niet aanvaard wordt door de verzekeringnemer;
d. in geval van niet-betaling van de premie;
e. na iedere aangifte van een schadegeval, maar binnen 31 dagen na de betaling van de vergoedingen of de weigering van
de tussenkomst;
f. in geval van schorsing van de polis;
g. in geval van faillissement of overlijden van de verzekeringnemer;
h. in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de verzekeringnemer of op de verzekering van deze aansprakelijkheid, maar ten laatste 6 maanden na de inwerkingtreding van deze bepalingen.
De verzekeringnemer kan de polis opzeggen:
a. tegen het einde van elke verzekeringsperiode;
b. na iedere aangifte van een schadegeval, maar binnen 31 dagen na de betaling van de vergoedingen of de weigering van
de tussenkomst;
c. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden of van het tarief;
d. in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van de toelating van Baloise Insurance;
e. in geval van vermindering van het risico indien de verzekeringnemer het met Baloise Insurance over de nieuwe premie niet
eens kan worden binnen 31 dagen na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer.
Wanneer de polis wordt opgezegd, heeft de opzegging uitwerking na het verstrijken van een termijn van 31 dagen, behalve:
– wanneer de verzekeringnemer een van zijn verplichtingen ontstaan door het schadegeval niet is nagekomen met de bedoeling Baloise Insurance te misleiden.
De opzegging door Baloise Insurance wordt dan van kracht bij de betekening ervan;
– wanneer de dekking geschorst is. De opzegging door Baloise Insurance heeft dan onmiddellijk gevolg, voor zover er 15
dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van de dekking verlopen zijn;
– bij opzegging tegen het einde van elke verzekeringsperiode.
Indien de polis wordt opgezegd na schadegeval, moet de opzegging gebeuren ten laatste 1 maand na de uitbetaling of de
weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. De opzegging wordt 3 maanden na de dag van betekening van kracht.
Evenwel kan zij van kracht worden 1 maand na de dag van betekening ervan, indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de
begunstigde een van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar
te misleiden, op voorwaarde dat deze bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend
tegen een van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496
of 510 tot 520 van het Strafwetboek.

ART. 18
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Mededelingen
De verzekeringnemer verbindt zich ertoe elke adreswijziging dadelijk mee te delen aan Baloise Insurance.
De voor Baloise Insurance bestemde mededelingen moeten gedaan worden aan een van haar zetels in België.
De voor de verzekeringnemer bestemde mededelingen zijn geldig gedaan aan het laatste door Baloise Insurance gekende
adres.
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ART. 19
Verzekeringsattest
Bij het afsluiten van de polis levert Baloise Insurance aan de verzekeringnemer een verzekeringsattest af overeenkomstig
artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991. Een duplicaat van dit attest wordt bezorgd aan de burgemeester
van de gemeente waar de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting zich bevindt.

ART. 20
Verificatie
De verzekeringnemer garandeert Baloise Insurance toegang tot de verzekerde instellingen, onder meer voor controle van de
genomen maatregelen ter voorkoming van schadegevallen, en staat haar ook toe controle uit te oefenen op de gedane verklaringen door inzage van alle documenten die daartoe nuttig zijn.

ART. 21
Rechtsmacht
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Betwistingen over deze polis vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden.
Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking?
Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen.
U kunt ons bereiken via telefoon: 078 15 50 56 of via mail: ombudsdienst@baloise.be.
Indien dit geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot:
Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel

U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB
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Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as

