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Verzekering B.A. Jacht

EERSTE DEEL : OMVANG VAN DE WAARBORGEN.
HOOFDSTUK 1 : DE WAARBORG "JAGER-SCHUTTER"

Onderstaande waarborgen zijn alleen van toepassing indien zij als dusdanig
vermeld worden in de Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 1 : De burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de jager-schutter
1. Conform het Koninklijk besluit van 15 juli 1963, verzekeren wij de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid die u, wegens een ongevalsgebeurtenis, ten laste gelegd wordt door
een derde die lichamelijke of stoffelijke schade opgelopen heeft :

- ten gevolge van het dragen en het gebruik van wapens tijdens de jacht of tijdens een
klopjacht, evenals van het vervoer van die wapens van en naar de plaatsen waar de jacht
of de drijfjacht plaats heeft.

- veroorzaakt door jachthonden gedurende een jachtpartij of op de heen- en terugweg
ervan.

- ten gevolge van het bezit, het gebruik en het hanteren van wapens ;

- ten gevolge van tijdelijke verlaten of aan derden of aangestelden toevertrouwde
wapens ;

2. Wij verzekeren niet :

a) de schade veroorzaakt door jachtmethodes die niet toegelaten zijn door de
wetgeving terzake

b) de verzekerde die op het ogenblik van het schadegeval de reglementering
inzake het bekomen van een jachtverlof (of jachtvergunning) of inzake het
verdelgen van schadelijk wild niet heeft nageleefd.

Artikel 2 : Brand en waterschade
Indien er in de bijzondere voorwaarden melding van gemaakt wordt, verzekeren wij de
schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook of water aan het jachtpaviljoen dat u
niet toebehoort, doch dat tijdelijk door u in gebruik genomen wordt.

Artikel 3 : Buitenlandse genodigde
Wij verzekeren één genodigde die in het buitenland woont, als jager of schutter voor een
periode van 5 dagen, indien hij in het bezit is van een in België afgeleverde jacht-
vergunning.

Artikel 4 : Waar bent u verzekerd ?
De waarborg "Burgerlijke Aansprakelijkheid Jager-Schutter" is verworven in de ganse
wereld, voor zover de verzekerde voldoet aan de wettelijke normen om in het betrokken
land te jagen.

Artikel 5 : Bijzondere bepalingen
a) Ontegenstelbaarheid van uitzonderingen
De annulatie, de opzegging of de schorsing van het contract of van de waarborg kunnen
slechts tegengesteld worden aan derden na een periode van vijftien dagen volgend op
hun betekening, per aangetekend schrijven geadresseerd door de maatschappij aan de
autoriteit die de jachtvergunning of -licentie afgeleverd heeft.
Deze termijn gaat in de dag na afgifte van het aangetekend schrijven bij de post.
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Verzekering B.A. Jacht

De betekening kan ten vroegste gebeuren :
- de dag dat de waarborg eindigt ten overstaan van de verzekerde indien het een
schorsing betreft ;
- de dag van kennisgeving door één van de partijen aan de andere indien het een
opzegging van het contract betreft.

b) Bevoegde rechtbank
Elke gerechtelijke actie voortvloeiend uit het onderhavige contract zal gebracht worden
voor de rechtbank van het rechtsgebied waar de verzekeringsnemer gedomicilieerd is.

c) Bescherming van derden
De partijen in dit contract verbinden zich ertoe om de clausules van het contract niet te
wijzigen op een manier die afbreuk doet aan de rechten van de slachtoffers.

d) Recht op terugbetaling van de betaalde schadevergoedingen
Indien wij de excepties, nietigverklaringen en vervallenverklaringen die voortvloeien uit de
wet of uit het contract niet aan de benadeelde kunnen tegenstellen, behouden wij ons het
recht voor verhaal tegen u uit te oefenen in de mate dat we onze uitkeringen hadden
kunnen weigeren of verlagen volgens de wet of het verzekeringscontract. Het verhaal
heeft betrekking op de schadevergoedingen waartoe wij hoofdelijk tot betaling gehouden
zijn evenals op de gerechtskosten en de interesten.
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Verzekering B.A. Jacht

HOOFDSTUK 2 : DE WAARBORG "JACHTOPZIENER - DRIJVER"

Onderstaande waarborgen zijn alleen van toepassing indien zij als dusdanig
vermeld worden in de Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 6 : De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
jachtopziener - drijver

1. Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u, wegens een
ongevalsgebeurtenis, ten laste gelegd wordt door een derde die lichamelijke of stoffelijke
schade geleden heeft door de jachtopzieners en andere aangestelden, waarvan het
aantal bepaald is in de bijzondere voorwaarden, tijdens of door toedoen van hun in dienst
van de verzekeringnemer uitgeoefende functie.

Onder dezelfde voorwaarden wordt die dekking uitgebreid tot de persoonlijke
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van bedoelde jachtopzieners zelfs wanneer ze als
officier van de gerechtelijke politie optreden.

Is in de waarborg begrepen, de schade veroorzaakt :

- door het gebruik van een fiets zonder motor door de jachtopzieners (zowel in het
beroeps- als in het privé-leven) ;

- door de honden die de jachtopzieners en de drijvers in hun functie vergezellen ;

- door de jachtwapens gebruikt door de jachtopzieners en de drijvers bij de uitoefening
van hun functie.

2. Wij verzekeren niet de verzekerde die op het ogenblik van het schadegeval de
reglementering inzake het bekomen van een jachtverlof (of jachtvergunning) of
inzake het verdelgen van schadelijk wild niet heeft nageleefd.

Artikel 7 : Waar bent u verzekerd ?

De waarborg "Burgerlijke Aansprakelijkheid Jachtopziener - Drijver" is verworven in
België.
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Verzekering B.A. Jacht

HOOFDSTUK 3 : DE WAARBORG "DIRECTEUR - INRICHTER VAN
JACHTPARTIJEN OF DRIJFJACHTEN"

Onderstaande waarborgen zijn alleen van toepassing indien zij als dusdanig
vermeld worden in de Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 8 : De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de directeur -
inrichter van jachtpartijen of drijfjachten

1. Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u, wegens een
ongevalsgebeurtenis, ten laste gelegd wordt in de hoedanigheid van directeur of inrichter
van jachtpartijen, door een derde, de deelnemers incluis, tijdens de jachtpartijen of
drijfjachten die u leidt of inricht.

De dekking is verworven voor 10 jachten van maximum 30 geweren per verzekerings-
jaar.

2. Wij verzekeren niet :

a) uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid als jager, schutter of bezitter van
vuurwapens

b) uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid als jachtopziener - drijver

c) de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers en genodigden
aan klopjachten.

Artikel 9 : Waar bent u verzekerd ?

De waarborg "Burgerlijke Aansprakelijkheid Directeur - inrichter van jachtpartijen of
drijfjachten" is verworven in België.
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Verzekering B.A. Jacht

TWEEDE DEEL : GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 10 : Verzekerde bedragen

Per schadegeval komen wij tussen tot :

- 6.250.000,00 EUR voor de schade die het gevolg is van lichamelijke letsels ;

- 375.000,00 EUR voor de stoffelijke schade.

De dadingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke geldboeten, de minnelijke of
administratieve schikkingen alsook de kosten van strafvervolging zijn niet ten laste van de
maatschappij.

Artikel 11 : Algemene uitsluitingen

Wij verzekeren u niet voor :

a. de door u opzettelijk veroorzaakte schade

b. de schade veroorzaakt in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie,
geestesstoornis of onder invloed van verdovende middelen of naar aanleiding van
weddenschappen of uitdagingen, tenzij u bewijst dat er geen enkel oorzakelijk
verband bestaat tussen deze omstandigheden en het schadegeval

c. de schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog en feiten van dezelfde aard.

d. de schade veroorzaakt door nucleaire reacties, radioactiviteit of ioniserende
stralingen

e. de schade die voortvloeit uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die
onderworpen is aan een andere wettelijke verplichting.

f. de contractuele vergoedingen waartoe u gehouden bent.
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Verzekering B.A. Jacht

DERDE DEEL : ADMINISTRATIEVE BESCHIKKINGEN

Artikel 12 : Verblijfplaats
De waarborg is geldig voor zover de verzekerde gewoonlijk in België verblijft. Zij wordt
geschorst zodra de verzekerde zijn verblijfplaats in het buitenland vestigt. Elke
kennisgeving aan de verzekeringsnemer zal op geldige wijze geschieden op de laatste
officieel door de maatschappij gekende woonplaats.

Artikel 13 : Uw verplichtingen.
In het bijzonder bij schadegeval moeten de verzekeringnemer en de verzekerde :
a. onmiddellijk het schadegeval schriftelijk melden aan de maatschappij en dit ten laatste
op de tiende dag te rekenen vanaf de dag dat het schadegeval is voorgevallen.

b. zich onthouden van alle erkenning van aansprakelijkheid, van elke dading, van elke
vaststelling van schade, van elke betaling of belofte tot schadevergoeding. Het louter
erkennen van de feiten of het door de verzekerde verschaffen van eerste geldelijke hulp
en het verlenen van onmiddellijke medische bijstand worden niet aanzien als erkenning
van aansprakelijkheid.

c. aan de maatschappij, zonder verwijl, alle bewijsstukken van de schade en alle
documenten met betrekking tot het schadegeval overmaken. Alle dagvaardingen en in
het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken moeten aan de
maatschappij onmiddellijk na hun afgifte of betekening overgemaakt worden.

d. op de zittingen verschijnen, zich onderwerpen aan alle onderzoeksmaatregelen
bevolen door de rechtbanken en akten van rechtspleging op verzoek van de
maatschappij vervullen.

Artikel 14 : Onze verplichtingen
Vanaf het ogenblik dat de maatschappij tot het verlenen van dekking is gehouden en voor
zover deze wordt ingeroepen, stellen wij ons, binnen de grenzen van de dekking, achter
onze verzekerde.
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de
maatschappij en van de verzekerde samenvallen, heeft de maatschappij het recht om, in
de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden. De
maatschappij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.
De tussenkomst van de maatschappij houdt geen enkele erkenning in van aansprake-
lijkheid vanwege de verzekerde en zij mag hem ook geen nadeel berokken.

Artikel 15 : Wat wordt verstaan onder ?
U de verzekeringsnemer, onderschrijver van het contract
Wij AG Insurance nv verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel

gevestigd te E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, RPR
Brussel - BTW BE 0404.494.849

Derden alle andere personen dan :
a) u, uw echtgeno(o)t(e) evenals uw bloed- en aanverwanten in directe lijn

wanneer ze onder uw dak wonen en op uw kosten leven ;
b) uw personeel wanneer de wetgeving met betrekking tot de

vergoeding van arbeidsongevallen op hen van toepassing is.

Artikel 16 : Inlichtingen
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om
contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen alles in het werk
stellen om u te helpen.
Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich wenden tot AG Insurance nv,
Ombudsdienst, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, ombudsman@aginsurance.be.
Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt,
kan u, onverminderd het verhaal in rechte , het geschil voorleggen aan de ombudsman
van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35,1000 Brussel, www. ombudsman.as.

Voor het overige zijn de bepalingen van de Belgische wetgeving en meer bepaald
de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten van toepassing.
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Rechtsbijstand Jacht

Algemene Voorwaarden

1. Wat verstaat men onder

U : de verzekeringnemer, onderschrijver van het contract

Wij : AG Insurance nv
Verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel gevestigd te E.
Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0404.494.849
in het kader van de waarborg rechtsbijstand wordt het beheer van de dossiers
"rechtsbijstand" toevertrouwd aan onze aparte en gespecialiseerde dienst
"Providis".

De verzekerde :
- U ;
- de wettelijke vertegenwoordiger indien u minderjarige bent.

De mandataris :
de maatschappij vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Derden : iedere andere persoon dan
- de verzekerde ;
- diegenen die gewoonlijk met de verzekerde in gezinsverband samenwonen en door

hem worden onderhouden.

2. Welke prestaties verlenen wij ?

1. Strafrechtelijke verdediging

Wij verdedigen de verzekerde op strafrechtelijk gebied in geval van doding of
verwondingen door onvoorzichtigheid tijdens de jacht.

2. Burgerrechtelijk verhaal

Wij stellen tegen de aansprakelijke derde een extracontractuele vordering in ter ver-
goeding van :
- de lichamelijke schade of de materiële schade, overkomen samen met de lichamelijke

schade, aan de verzekerde, veroorzaakt, hetzij tijdens een jachtpartij hetzij tijdens zijn
aanwezigheid op een schietstand of -terrein ;

- de schade veroorzaakt aan de honden, toebehorend aan de verzekerde, tengevolge
van een schadegeval dat zich tijdens een jachtpartij heeft voorgedaan.

Wij mogen weigeren een vordering in te stellen of een verhaal uit te oefenen wanneer uit
de ingewonnen inlichtingen blijkt dat de eventuele aansprakelijke derde onvermogend is
en dit zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de objectiviteitsclausule (artikel
4.2).
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3. Wat is de omvang van de waarborg ?

1. De ten laste genomen kosten

In het kader van een gewaarborgd schadegeval, nemen wij de betaling van de kosten en
honoraria ten laste met betrekking tot :
- expertises en onderzoeken ;
- tussenkomst van een advocaat ;
- een gerechtelijke procedure,

evenals de redelijkerwijze gemaakte verplaatsingskosten per trein (1ste klasse) of per
lijnvliegtuig en de verblijfskosten (hotelkamer + ontbijt) wanneer de verzekerde
persoonlijk in zijn hoedanigheid van verdachte voor een buitenlandse rechtbank moet
verschijnen.

Wij nemen echter niet ten laste :. de kosten en honoraria aangegaan door de verzekerde zonder er ons vooraf van
verwittigd te hebben behoudens gerechtvaardigde dringendheid ;. de boetes, opdeciemen, transacties met het openbaar ministerie, de kosten met
betrekking tot de controles van de staat van dronkenschap en de alcoholintoxicatie of
een hiermee vergelijkbaar toestand veroorzaakt door het gebruik van andere
produkten.

Indien de staat van onkosten en honoraria een abnormaal hoog bedrag vertoont,
verbindt de verzekerde er zich toe om aan de bevoegde autoriteit of het bevoegde
gerecht uitspraak te vragen op onze kosten over de staat van onkosten en honoraria.
Anders behouden wij ons het recht voor om onze tussenkomst te beperken.

2. Territoriale uitgestrektheid

Wij verlenen dekking aan de verzekerde voor elk feit overkomen in een land waar de
verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Jacht van de verzekerde van toepassing
is.

3. Subrogatie

In de mate van onze prestaties treden wij in de rechten van de verzekerde tegen de
aansprakelijke derde.

4. Suppletiviteit

De waarborg heeft slechts een suppletief karakter met betrekking tot elke andere
verzekering waarvan de onderschrijvingsdatum deze van het huidige contract
voorafgaat.
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4. Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde ?

Wij onderzoeken samen de te nemen maatregelen en zullen de nodige stappen doen om tot een
minnelijke regeling te komen. Geen enkel voorstel zal door ons aanvaard worden zonder uw akkoord
of dat van de betrokken verzekerde.

1. De vrije keuze

Wanneer er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure of telkens als er
zich een belangenconflict tussen de verzekerde en ons voordoet, heeft de verzekerde de
vrije keuze een advocaat of van ieder ander persoon die de vereiste kwalificaties heeft
krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te
vertegenwoordigen of te behartigen. Nochtans zal de verzekerde in geval van een
gerechtelijke procedure in het buitenland zelf de bijkomende kosten en honoraria dragen
die voortvloeien uit de keuze van een advocaat die niet behoort tot de territoriaal
bevoegde jurisdictie.

Als de verzekerde in de loop van de procedure beslist om van advocaat te veranderen,
zal hij zelf de bijkomende kosten en honoraria dragen die eruit zouden voortvloeien,
tenzij hij buiten zijn wil om gedwongen wordt om een andere advocaat te nemen.

Wanneer de aanstelling van een expert of tegenexpert gerechtvaardigd is, kan de
verzekerde deze vrij kiezen. Nochtans zal hij zelf de bijkomende kosten en honoraria
dragen die voortvloeien uit de keuze van een expert die zijn beroep uitoefent in een
andere provincie of, in het buitenland, in een ander gelijkwaardig administratief district
dan datgene waar de opdracht moet worden uitgevoerd.

2. De objectiviteitsclausule

Wanneer er een meningsverschil is tussen de verzekerde en ons over de gedragslijn die
zal worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval kan de verzekerde, zonder
afbreuk te doen aan de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, een
schriftelijke consultatie vragen aan de advocaat die zich met de zaak bezighoudt of aan
een advocaat van zijn keuze, zoals bepaald in artikel 4.1.

Dit recht zal nog eens vermeld worden in de kennisgeving die we aan de verzekerde
richten om onze positie te bevestigen of onze weigering om zijn standpunt te volgen mee
te delen.

Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, nemen we de
kosten en honoraria ten laste, met inbegrip van de kosten en honoraria van de
raadpleging, ongeacht de afloop van de procedure.
Als deze advocaat ons standpunt bevestigt, zullen we onze tussenkomst stopzetten,
nadat we de helft van de kosten en honoraria van deze raadpleging hebben
terugbetaald. Indien de verzekerde in dit geval op zijn kosten een procedure begint en
een beter resultaat bekomt dan wat hij zou bekomen hebben als hij ons standpunt en dat
van de advocaat zou hebben gevolgd, verlenen we waarborg en betalen we de kosten
en de honoraria terug, met inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging.
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5. Wat zijn de begrenzingen van onze prestaties ?

1. De begrenzing per schadegeval.

Wij waarborgen onze tussenkomst tot beloop van 12.500,00 EUR per schadegeval.

Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in een schadegeval dient u te bepalen
welke voorrang er bij uitputting van het verzekerd bedrag moet verleend worden.

Indien een verzekerde die onze prestaties geniet overlijdt, worden deze toegekend aan
zijn (haar) echtgenoot die niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden is of aan zijn (haar)
levenspartner. Bij ontstentenis van deze laatste worden zij verleend aan de kinderen die
geboren of moeten geboren worden, bij onstentenis van deze laatsten, aan zijn
ascendenten.

2. Het overlijden van een verzekerde die onze prestaties geniet.

Indien een verzekerde die onze prestaties geniet overlijdt, worden deze toegekend aan
zijn (haar) echtgenoot die niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden is. Bij ontstentenis
van deze laatste worden zij verleend aan de kinderen die geboren zijn of moeten
geboren worden, bij ontstentenis van deze laatsten, aan zijn ascendenten.

3. De uitsluitingen

De waarborg is niet van toepassing in de onderstaande gevallen, tenzij de verzekerde
bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het schadegeval en deze
omstandigheden :

A. wanneer de verzekerde zich in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of onder
invloed van verdovende middelen bevindt ;

B. wanneer het ongeval opzettelijk veroorzaakt wordt of te wijten is aan een zware fout
van de verzekerde of wanneer hij opzettelijk valse of onvolledige verklaringen aflegt ;

C. voor de schade naar aanleiding van oorlogsfeiten, oproer, collectieve
arbeidsconflicten, burgeroproer of politieke onlusten.

De waarborg is niet van toepassing :

D. wanneer een verzekerde rechten kan laten gelden tegen een andere verzekerde ;
E. voor de schade geleden door en de overtredingen gepleegd door een verzekerde in

hoedanigheid van eigenaar, bestuurder, passagier, of houder van een motorrijtuig
onderworpen aan de wettelijk verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen ;

F. wanneer het bedrag van de vordering minder bedraagt dan 125,00 EUR.
G. voor de schade die te wijten is aan de effecten van elke eigenschap van nucleaire

producten, splijtstoffen of radioactief afval ;
H. voor de schade die het gevolg is van twist, agressie, aanslag tenzij de verzekerde

bewijst dat hij er noch een provocateur, noch een aansteker van was.
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6. Hoe onze tussenkomst verkrijgen ?

1. Preventieplicht

De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het
schadegeval te voorkomen en te beperken.

2. De aangifte

Wanneer een verzekerde onze tussenkomst wenst, dient hij ons daarvan zo vlug
mogelijk uitvoerig schriftelijk in kennis te stellen.

Als aan deze verplichting niet wordt voldaan :. zal de verzekerde zelf de bijkomende kosten dragen die uit zijn nalatigheid zouden
voortvloeien ;. komen wij niet tussen als de aangifte ons meer dan een jaar na het zich voordoen
van het schadegeval bereikt, tenzij ze aan de mandataris zou gedaan zijn.

3. Het bezorgen van informatie

De verzekerde dient ons zo vlug mogelijk alle documenten en briefwisseling te bezorgen
en alle nuttige inlichtingen te verstrekken die het dossierbeheer kunnen
vergemakkelijken, en ons op de hoogte te houden van het verloop van de zaak.

Als aan deze verplichting niet wordt voldaan kunnen we onze tussenkomst onderbreken
in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens.
In de andere gevallen kunnen we onze tussenkomst beperken of terugvorderen in de
mate dat wij schade hebben geleden en wij het bewijs daarvan hebben geleverd.

4. Verjaringstermijn

Overeenkomstig artikel 34 en 35 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst
bedraagt de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering uit de verzekerings-
overeenkomst drie jaar.

7. Wat zijn de administratieve beschikkingen.

1. Beheer van het contract

De mandataris stelt het contract voor, geeft het uit, int de premies en staat in voor de
wijzigingen en de opzegging of vernietiging in de loop van de verzekerde periode.

2. Mededelingen

A. Bij onderschrijving en in de loop van het contract ;
alle mededelingen moeten gericht worden aan de mandataris.

B. Bij schadegeval :
alle mededelingen die voor ons bestemd zijn moeten aan onze maatschappelijke
zetel gericht zijn.

C. Alle mededelingen die voor u bestemd zijn, zijn geldig gedaan aan het laatste adres
dat u heeft opgegeven.
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D. Alle mededelingen waarvoor het versturen van een aangetekende brief voorzien is,
zijn geldig gedaan door een ander middel, als bewezen is dat de bestemmeling er
daadwerkelijk van op de hoogte was.

3. Aanvang van het contract
Het contract neemt een aanvang vanaf de datum vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.

4. Premie
De premie is jaarlijks en vooraf betaalbaar bij het aanbieden van een kwitantie of bij ontvangst van
een vervaldagbericht vanwege de mandataris. De taksen en de vastgestelde of vast te stellen
kosten die van toepassing zijn op dit contract, evenals de kosten van de polis, de bijvoegsels en
de splitsing, zijn ten uwen laste.

In geval van niet-betaling van de op de vervaldag verschuldigde bedragen, zal u een forfaitaire
vergoeding ten belope van 12,50 € (index 111,31, augustus 2009 - basis 2004=100) verschuldigd
zijn aan AG Insurance, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die vergoeding varieert ieder
jaar op 1 januari in functie van de evolutie van de index der consumptieprijzen, op basis van de
index van de maand december van het vorige jaar. In geen geval zal dit bedrag lager zijn dan
12,50 €.

Bij niet-betaling, ten laatste 16 dagen na het versturen van een aangetekende herinnering, wordt
de waarborg geschorst met terugwerkende kracht tot de vervaldag van de niet-betaalde premie.
De waarborg heeft pas uitwerking de dag volgend op deze van de volledige betaling van de
verschuldigde sommen en de dekkingskosten. De tijdens de opschorting vervallen premie blijft
verschuldigd bij wijze van boete.

5. Duur
Het contract wordt gesloten voor maximaal één jaar en stilzwijgend vernieuwd voor
opeenvolgende periodes van één jaar.

6. Opzegging
A. U kan het contract opzeggen per aangetekende brief :

- op de jaarlijkse vervaldag mits een opzegging van 3 maanden vóór deze datum in acht te
nemen ;

- met onmiddellijke uitwerking, na elk schadegeval en ten laatste 3 maanden na onze laatste
betaling of de bekendmaking van onze weigering van tussenkomst ;
- in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden of het tarief.
Als wij onze verzekeringsvoorwaarden of ons tarief wijzigen, zal deze aanpassing van
toepassing zijn vanaf de jaarlijkse vervaldag die volgt op de datum van de kennisgeving.
Nochtans kan u in de 3 maand die volgen op de ontvangst van deze kennisgeving het
contract opzeggen voor de volgende vervaldag. Na deze termijn worden de nieuwe
voorwaarden of het tarief beschouwd als aanvaard.

B. De mandataris kan het contract opzeggen bij aangetekende brief :
- op de jaarlijkse vervaldag mits een opzegging van 3 maanden vóór deze datum in acht te

nemen ;
- met uitwerking 30 dagen na de bekendmaking,. na een schadegeval in geval van fraude ten laatste 1 maand na onze betaling of onze

weigering tot tussenkomst.. bij een wijziging aan de gegevens van het contract.
- met onmiddellijke uitwerking :. gedurende de gehele periode van schorsing van de waarborgen, ten gevolge van de

niet-betaling van de premie ;. wanneer de verzekeringnemer zich in een toestand van bankroet of faillissement bevindt.

Wij betalen het niet-verbruikt gedeelte van de premie terug.
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7. Overlijden van de verzekeringnemer
Ingeval van overlijden van de verzekeringnemer, heeft de mandataris de mogelijkheid om over te
gaan tot de opzegging van het contract, met uitwerking 30 dagen na de kennisgeving aan de
erfgenamen. Bij gebreke hiervan zal het contract in rechte behouden worden in het voordeel van
de erfgenamen, die gehouden zijn tot premiebetaling. Zij kunnen het contract opzeggen binnen de
termijn van 3 maanden en 40 dagen na het overlijden van de verzekeringnemer.

8. Opzegging of schorsing van het contract Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Jacht van de
mandataris
Elke opzegging of schorsing van het contract Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Jacht van de
mandataris brengt automatisch de opzegging of de schorsing van het contract Rechtsbijstand
Jacht mee.
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