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Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract, met name de wet van 4 april 2014 op de verzekeringen. 

Indien de verzekerde vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot het contract of een schadegeval, moet hij 
contact opnemen met zijn makelaar of met de diensten van de maatschappij. Zij zullen alles in het werk stellen 
om de verzekerde te helpen.

Blijft het probleem onopgelost dan kan hij zich schriftelijk wenden tot:

AG Insurance nv

Dienst Klachtenbeheer

Emile Jacqmainlaan 53

1000 Brussel

E-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt, kan hij, onverminderd 
het verhaal in rechte, het geschil voorleggen aan:

Ombudsman van de Verzekeringen

De Meeûsplantsoen 35

1000 Brussel

www.ombudsman.as
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Artikel 1: Verzekerbare voorwerpen

A. Metalen constructies met of zonder mechanische en/of elektrische installaties;

B. Mechanische, elektrische of elektronische machines, toestellen en installaties;

C. Montage-uitrusting;

D. Andere voorwerpen die zich op de montageplaats bevinden.

Artikel 2: Waarborgen
De maatschappij verbindt er zich toe de verzekerde te vergoeden voor onvoorziene en plotselinge schade aan de in de Bijzondere 
Voorwaarden van dit contract omschreven voorwerpen die zich tijdens de erin gespecificeerde montage- en proeftermijnen 
voordoet en aan één van de volgende oorzaken te wijten is:

A. onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden van de verzekerde 
of van derden.

Onder vandalisme wordt verstaan elke irrationele daad waardoor iemand een goed beschadigt of vernielt.

Onder kwaadwilligheid wordt verstaan elke opzettelijke daad met de bedoeling schade te berokkenen;

B. fouten in het ontwerp, de constructie, de plannen, de bouwplaats, de montage, gebreken of fouten in het materiaal;

C. vallen, stoten, botsen en indringen van een vreemde substantie alsook alle andere montage-ongevallen;

D. brand, bliksem, ontploffing andere dan die van explosieven, botsing met allerhande luchtvaart- en ruimtevaartuigen alsook 
met andere voorwerpen die daarbij weggeslingerd of omvergeworpen worden;

E. storm en hagel, vorst, kruien van het ijs, grondverschuiving en -inzakking;

F. overstroming, wassen en waterlopen, aardbeving en in het algemeen iedere natuurramp.

Het verlies of de beschadiging van verzekerde voorwerpen ten gevolge van gewone diefstal of diefstal met inbraak of van een 
diefstalpoging op de montageplaats zijn gelijkgesteld met onvoorziene en plotselinge schade.

Artikel 3: Bijkomende waarborgen
Op voorwaarde van een uitdrukkelijke overeenkomst in de Bijzondere Voorwaarden en van een bijkomende premie kan de 
maatschappij ook de volgende dekkingen verlenen:

A. schade tijdens het laden, het vervoer en het lossen van de omschreven goederen;

B. bijkomende kosten zoals:

 – versneld vervoer,

 – overuren,

 – nachtwerk,

 – beroep op buitenlandse technici.

Artikel 4: Uitsluitingen

A. Ongeacht de grondoorzaak, is van de verzekering uitgesloten iedere schade die te wijten is aan:

1) het niet naleven van de regels van de kunst;

2) slijtage en/of voortijdige vermoeidheid te wijten aan het feit dat het verzekerde voorwerp niet beantwoordt aan het gebruik 
waarvoor het bestemd is, zelfs indien het vrij is van gebreken en ontwerpfout;

3) gebreken of fouten die reeds bestonden bij het sluiten van de verzekering en die de verzekerde bekend hadden moeten zijn;

4) aan één van de hierna volgende gevallen hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks:

a) oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;

b) arbeidsconflict* en iedere collectief (politiek, sociaal, economisch of ideolo- gisch) geïnspireerde daad van geweld of 
van terrorisme*, al dan niet gepaard gaand met rebellie tegen autoriteiten (naargelang de aanwezigheid van rebellie: 
wordt als volksbeweging* of oproer* beschouwd), de aanslagen* inbegrepen.
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c) opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar de verzekerde goederen zich 
bevinden door een leger- of politiemacht, of door geregelde of ongeregelde strijders;

5) schade die veroorzaakt wordt door (of de verzwaring van schade veroorzaakt wordt door):

 – tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door wijziging van de atoomkern-structuur;

 – iedere nucleaire brandstof, ieder radioactief product of iedere radioactieve afvalstof of iedere bron van ioniserende straling;

6) die veroorzaakt wordt door het in werking houden of het weer in werking stellen van een beschadigd voorwerp voor de 
definitieve herstelling of voordat de regelmatige werking hersteld is.

B. Zijn eveneens uitgesloten:

1) schade ten gevolge van gebruiksderving, winstderving, genotsderving, klanten- verlies, contractuele boeten, strafsommen 
voor vertraging in de voltooiing van de werkzaamheden en voor ontoereikend rendement;

2) kosten voor het verwijderen, weer inbrengen of het verlies van stoffen in bewerking of elk ander product in de machines, 
leidingen of vergaarbakken. Deze uitsluiting is niet van toepassing op diëlektrische vloeistoffen;

3) verliezen of schade rechtstreeks veroorzaakt door de proeven aan vuurvaste bekledingen;

4) kosten voor het herstellen of het wederopbouw om herzieningen of correcties uit te voeren of wijzigingen of verbeteringen 
aan te brengen van welke aard dan ook;

5) kosten voor het zoeken naar of evalueren van schade;

6) kosten voor het in overeenstemming brengen van de verzekerde goederen met de contractuele specificaties of de vereisten 
van een eventuele controle-instelling;

7) schade van esthetische aard;

8) kosten voor het opnieuw maken van tekeningen, modellen, vormen en matrijzen van de constructeur die noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van een herstelling, de kosten voor het opsporen van de oorzaak en de gevolgen van een gebrek, de 
kosten voor het reproduceren van de informatie die op om het even welke informatiedrager (kaarten, schijven, banden 
enz.) is opgeslagen;

9) kosten betreffende noodherstellingen of voorlopige herstellingen.

C. Ieder verlies dat bij het opmaken van een periodieke inventaris of het uitvoeren van een controle ontdekt wordt.

Artikel 5: Aangegeven waarden - Onderverzekering
De aangegeven waarde wordt onder de verantwoordelijkheid van de verzekerde vastgesteld. Bij het opnemen in het contract 
moet deze waarde voor elk voorwerp gelijk zijn aan de nieuwvervangingswaarde, dat wil zeggen aan de prijs, zonder korting, 
van een in alle opzichten identiek en afzonderlijk gekocht nieuw voorwerp, verhoogd met de kosten voor verpakking, vervoer 
en montage, alsook de eventuele taksen en rechten, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde in zoverre 
die door de verzekerde gerecupereerd kan worden.

Er is onderverzekering wanneer de aangegeven waarde van een voorwerp lager is dan de nieuwvervangingswaarde bij de 
opneming ervan in het contract.

Artikel 6: Duur van het contract

A. Het contract wordt gevormd vanaf de handtekening van de partijen. De waarborg neemt evenwel slechts aanvang na de 
betaling van de eerste premie. De verzekerden, ondertekenaars van één en hetzelfde contract, zijn hoofdelijk en voor het 
geheel verbonden.

B. Binnen de perken van de montage- en proefperiodes, begint de verbintenis van de maatschappij voor elk voorwerp na het 
lossen ervan op de montageplaats en eindigt na de eerste van de in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde proeftermijn, 
voorlopige oplevering, ingebruikname of indienststelling.

C. Bij onderbreking van de montage kan de verzekering - mits bijzondere overeenkomst - geheel of gedeeltelijk geschorst worden.

De verzekeringsduur van de proeven zal evenwel nooit, of er onderbreking was of niet, de periode overtreffen vermeld in de 
Bijzondere Voorwaarden.

Elke verlenging van de voorziene verzekeringsperiodes moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande bijzondere 
overeenkomst.
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Artikel 7: Premie

A. De premie is eenmalig, in haar geheel verschuldigd en vooraf betaalbaar bij de ontvangst van een vervalbericht of op 
overlegging van een kwitantie.

Zij wordt berekend op basis van de aangegeven waarden en van de in de Bijzondere Voorwaarden vastgestelde periodes.

Zijn eveneens voor rekening van de verzekerde alle kosten, taksen en andere lasten toegepast of toe te passen uit hoofde 
van dit contract en ze worden samen met de premie geïnd.

B. Bij niet-betaling van de premie:

de maatschappij zal de verzekerde per deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven een herinnering sturen die geldt 
als ingebrekestelling. Ze zal hem hierbij eveneens een forfaitaire vergoeding aanrekenen ten belope van 12,50 EUR (index 
111,31 - augustus 2009 - basis 2004=100) verschuldigd 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 EUR. 

Bij niet-betaling van de premie binnen de 15 dagen vanaf de dagna deze ingebrekestelling, zullen alle waarborgen van het 
contract geschorst worden en zal het contract opgezegd wordenna afloop van een nieuwe termijn van ten minste 15 dagen, 
te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

C. Indien de waarborgen geschorst worden, blijven de premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen verschuldigd, op 
voorwaarde dat de verzekerde in gebreke gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert de ingebrekestelling de 
schorsing van de waarborgen.

De vordering van de maatschappij kan echter niet meer bedragen dan de premies voor twee opeenvolgende jaren.

De waarborgen zullen terug in voege gesteld worden op het moment van de effectieve en integrale betaling van de premies.

Artikel 8: Beschrijving en wijziging van het risico - aangifte door de verzekerde

A. De aan te geven gegevens
• Bij het afsluiten van het contract, dienen alle omstandigheden die de verzekerde bekend zijn en die hij redelijkerwijze 

moet beschouwen als gegevens die voor de maatschappij van invloed kunnen zijn bij de beoordeling van het risico, 
nauwkeurig meegedeeld te worden (bijvoorbeeld elke vorm van afstand van verhaal die hij zou hebben toegestaan of 
andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp door de verzekerde afgesloten).

• In de loop van het contract, dienen alle nieuwe omstandigheden of wijzigingen van omstandigheden die hem bekend zijn en 
die hij redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van aard zijn om het risico aanmerkelijk en blijvend te verzwaren, 
nauwkeurig en zo spoedig mogelijk meegedeeld te worden met name: in geval van ongebruikelijke stopzetting van de 
werkzaamheden of van iedere essentiële wijziging in de inlichtingen die hij bij het sluiten van het contract verstrekt heeft.

B. Aanpassing van het contract
Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van een onjuiste 
of onvolledige beschrijving van het risico of van een verzwaring ervan, kan zij:

• een wijziging van het contract voorstellen die ingaat:

 – op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de onjuiste of onvolledige beschrijving van het risico bij het afsluiten 
van het contract;

 – met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring van het risico in de loop van het contract, ongeacht of de 
verzekerde deze verzwaring al dan niet heeft meegedeeld;

• het contract opzeggen indien de maatschappij aantoont dat zij het risico in geen geval zou verzekerd hebben.

Indien de verzekerde het voorstel tot wijziging van het contract weigert of indien hij, bij het verstrijken van een termijn van 
één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard heeft, kan de maatschappij het contract 
binnen 15 dagen opzeggen.

C. Bij schadegeval
• Indien het verzwijgen of de onjuistheid in de beschrijving van het risico de verzekerde niet kan verweten worden, zal de 

maatschappij de overeengekomen vergoeding betalen.

• Indien dit verzwijgen of deze onjuistheid de verzekerde wel kan verweten worden, zal de maatschappij tegemoetkomen 
op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekerde had moeten betalen indien hij 
het risico nauwkeurig had beschreven.

• Indien de maatschappij aantoont dat zij in geen geval het risico zouden verzekerd hebben, beperkt zij haar tussenkomst tot 
de terugbetaling van een bedrag dat gelijk is aan alle premies betaald vanaf het ogenblik dat het risico onverzekerbaar werd.
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D. Vermindering van het risico
• Wanneer het verzekerde risico aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de maatschappij, indien die vermindering 

bij het sluiten van het contract had bestaan, aan andere voorwaarden zou hebben verzekerd, zal zij een overeenkomstige 
vermindering van de premie toestaan vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de vermindering van het risico.

• Indien de contractpartijen het niet eens worden over de nieuwe premie binnen één maand na aanvraag van de verzekerde 
tot vermindering, kan de verzekerde het contract opzeggen.

E. In geval van fraude
Indien het verzwijgen of onjuist meedelen opzettelijk is gebeurd en de maatschappij misleidt bij het beoordelen van het risico.

 – bij de afsluiting van het contract, dan is het contract van rechtswege nietig;

 – in de loop van het contract, dan kan de maatschappij het contract met onmiddellijke uitwerking opzeggen.

Alle premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van de fraude, komen toe 
als schadevergoeding en, bij schadegeval, kan zij haar waarborg weigeren.

F.  De verzekerde moet de maatschappij en haar mandatarissen op ieder moment toegang tot de bouwplaats 
verlenen.

G. De verzekerde moet:
1) ervoor zorgen dat de voorziene voorzorgs- en controlemaatregelen vóór de proeven in werk gesteld zijn;

2) het materieel en de installaties dienend voor de uitvoering van de werken in goede staat van werking houden;

3) na vaststelling van een gebrek in een verzekerd goed, dat normaal in serie kan voorkomen bij andere goederen, alle 
maatregelen ter correctie nemen.

Indien de verzekerde niet voldoet aan de hiervoor vermelde verplichtingen vermindert de maatschappij haar prestaties ten 
belope van het door haar geleden nadeel.

Artikel 9: Verplichtingen bij schadegeval - Herstellingsvergunning

A. Bij schadegeval moet de verzekerde:

1) alle middelen aanwenden waarover hij beschikt om de omvang van de schade te beperken. Met dat doel dient hij in 
voorkomend geval de richtlijnen van de maatschappij na te leven;

2) er onmiddellijk de maatschappij van verwittigen via telefoon of fax; een telefoongesprek dient binnen 5 dagen na het 
schadegeval schriftelijk bevestigd te worden. In geval van diefstal of opzettelijk veroorzaakte schade, onmiddellijk klacht 
indienen bij de gerechtelijke autoriteiten;

3) zo snel mogelijk de maatschappij inlichtingen verstrekken over de oorzaak, de omvang en de gevolgen van het schadegeval;

4) zijn volledige medewerking verlenen om de oorzaken en omstandigheden van het schadegeval te bepalen. Hiervoor 
dient hij de toestemming te geven tot ieder onderzoek en zich te onthouden van iedere wijziging of verplaatsing van de 
beschadigde voorwer- pen die het onderzoek zou kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken;

5) de maatschappij alle aanwijzingen en documenten bezorgen waarmee het schade- bedrag geraamd kan worden en de 
“loonkosten” en “kosten voor materialen en vervangingsstukken” staven door middel van facturen of alle andere documenten;

6) de maatschappij alle technische of andere bijstand verlenen die ze vraagt om subrogerend verhaal in te stellen op de 
aansprakelijke derden. De kosten voor die bijstand worden hem door de maatschappij terugbetaald.

B. De verzekerde mag het voorwerp laten herstellen indien hij de toestemming van de maatschappij verkregen heeft, of indien 
de maatschappij niet tussen beide is gekomen na het verstrijken van 5 dagen die volgen op de schriftelijke aangifte van het 
schadegeval; in dit geval verbindt hij zich de beschadigde stukken te bewaren.

C. Indien de verzekerde één van voornoemde verplichtingen niet nakomt, vermindert de maatschappij haar prestatie ten belope 
van het door haar geleden nadeel.

Artikel 10: Raming van de schade

A. Het schadebedrag, de nieuwvervangingswaarde en de werkelijke waarde van de beschadigde voorwerpen worden in der 
minne of door twee deskundigen geraamd, van wie de ene door de verzekerde en de andere door de maatschappij wordt 
benoemd. Indien de deskundigen het niet eens zijn, dan voegen zij zich een derde deskundige toe, met wie zij moeten 
samenwerken en zich bij meerderheid van stemmen uitspreken.
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Bij gebrek aan een meerderheid is het advies van de derde deskundige doorslaggevend. De deskundigen dienen eveneens 
hun mening te geven over de oorzaken van het schadegeval.

B. Benoemt één van de partijen haar deskundige niet, of zijn beide deskundigen het niet eens omtrent de keuze van de derde, 
dan gebeurt de benoeming door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de verblijfplaats van de verzekerde 
op verzoek van de meest gerede partij. Indien één van de deskundigen zijn opdracht niet vervult, wordt hij volgens dezelfde 
procedure vervangen zonder inbreuk op de rechten van de partijen.

C. Elke partij draagt haar eigen kosten en honoraria van deskundig onderzoek. De kosten en honoraria van de derde deskundige 
en de proceskosten worden door de maatschappij en de verzekerde elk voor de helft gedragen.

D. Het deskundig onderzoek, of iedere andere verrichting die met het oog op de vaststelling van de schade gedaan wordt, 
doet in niets afbreuk aan de rechten en excepties waarop de maatschappij zich zou beroepen.

Artikel 11: Berekening van de vergoeding

A. De vergoeding wordt bepaald:

1) door het samentellen van de “loonkosten” en “kosten voor materialen en vervangings- stukken” (cfr. B en C infra) die 
gemaakt worden om het beschadigde voorwerp opnieuw in de toestand van voor de schade te brengen;

2) door van de onder 1) in aanmerking genomen kosten de eventueel in het contract bepaalde afschrijvingen voor veroudering 
af te trekken;

3) door het onder 2) verkregen bedrag te beperken tot de werkelijke waarde van het voorwerp onmiddellijk voor de schade, 
dat wil zeggen de nieuwvervangingswaarde op de dag van de schade na aftrek van de veroudering en de technische 
waardevermindering;

4) door van het onder 3) verkregen bedrag de waarde van de brokstukken en van de op één of andere manier nog bruikbare 
stukken af te trekken;

5) door van het onder 4) verkregen bedrag de bij het contract bepaalde vrijstelling af te trekken. Indien verschillende voorwerpen 
door eenzelfde schadegeval getroffen zijn, wordt alleen de hoogste vrijstelling in aanmerking genomen;

6) door, in geval van onderverzekering, op het onder 5) verkregen bedrag de verhouding toe te passen die bestaat tussen de 
waarde die voor het geheel van de verzekerde voorwerpen is opgegeven en de waarde die aangegeven had moeten zijn. 
In geen geval mag de vergoeding voor elk beschadigd voorwerp groter zijn dan de aangegeven waarde. De maatschappij 
draagt de reddingskosten (cfr. D infra) wanneer die met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, ook al zijn de 
aangewende pogingen vruchteloos geweest.

B. De “loonkosten” worden berekend:

1) door het in aanmerking nemen van:

a) de loon- en reiskosten m.b.t. het demonteren, herstellen en weer opnieuw monteren, rekening houdend met de in 
België gebruikelijke lonen en reiskosten voor werkzaam- heden tijdens de normale werkuren;

b) mits uitdrukkelijke overeenkomst in de Bijzondere Voorwaarden, de extra kosten voor werkzaamheden buiten de 
normale werktijden, tot beloop van 50 % van het bedrag van de onder a) in aanmerking genomen kosten;

c) mits uitdrukkelijke overeenkomst in de Bijzondere Voorwaarden, wanneer voor de werkzaamheden een beroep wordt 
gedaan op technici uit het buitenland, het loongedeelte dat hoger is dan de onder a) hierboven 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.

2) door aan het bedrag van de onder 1) verkregen kosten de desbetreffende taksen toe te voegen, met uitzondering van de 
belasting op de toegevoegde waarde in zoverre die door de verzekerde gerecupereerd kan worden.

C. De “kosten voor materialen en vervangingsstukken” worden berekend:

1) door het in aanmerking nemen van:

a) de kosten van de gebruikte materialen en vervangingsstukken, alsook de kosten voor het vervoer, op de goedkoopste 
wijze, van die materialen en stukken;

b) mits uitdrukkelijke overeenkomst in de Bijzondere Voorwaarden, de extra kosten voor versneld vervoer, tot beloop van 
50 % van het bedrag van de onder a) in aanmerking genomen vervoerskosten;

2) door aan het bedrag van de onder 1) verkregen de desbetreffende rechten en taksen toe te voegen, met uitzondering 
van de belasting op de toegevoegde waarde in zoverre die door de verzekerde gerecupereerd kan worden.

D. De “reddingskosten”:

Deze kosten zijn beperkt tot de aangegeven waarde met een maximum van 18.592.014,36 EUR. Deze beperking is verbonden 
met index 113,77 van de consumptieprijzen van november 1992 (basis 1988 = 100).
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E. Worden niet in aanmerking genomen als “loonkosten” en “kosten voor materialen en vervangingsstukken” en blijven dus ten 
laste van de verzekerde: de extra kosten die bij een herstelling gemaakt worden voor revisie, wijzigingen of verbeteringen.

F. De verplichtingen van de maatschappij voor dat schadegeval eindigen zodra het beschadigd voorwerp terug in zijn toestand 
van voor het schadegeval gebracht is.

G. De verzekerde heeft in geen geval het recht het beschadigde voorwerp aan de maatschappij over te laten.

Artikel 12: Subrogatie
Alleen al uit hoofde van het contract treedt de maatschappij in alle rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde.

Artikel 13: Opzegging van het contract

A. De maatschappij mag het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen:

1) in geval van niet-betaling van de premie;

2) in de bij artikel 8 beoogde gevallen betreffende de beschrijving en wijziging van het risico;

3) na elk schadegeval* met betrekking tot het contract, doch uiterlijk één maand na de betaling van de vergoeding of de 
weigering ervan, met uitwerking 3 maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening ervan. 

Wanneer de verzekerde één van de verplichtingen die voortvloeien uit het schadegeval niet heeft nageleefd met de bedoeling 
de maatschappij te misleiden: de maatschappij kan het contract te allen tijd opzeggen. De opzegging wordt van kracht 
één maand te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs 
of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ervan, op voorwaarde dat de 
maatschappij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen de verzekerde of 
hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de betreffende artikelen van het Strafwetboek.

B. De verzekerde kan het contract opzeggen 

1) in geval van gedeeltelijke opzegging ervan, met uitwerking op de dag waarop deze gedeeltelijke opzegging ingaat.

2) in geval van vermindering van het risico overeenkomstig artikel 8.D.

C. Opzeggingsmodaliteiten

Het contract wordt opgezegd met een aangetekende brief, of door afgifte van de opzeggingsbrief aan de geadresseerde 
tegen ontvangstbewijs, of door deurwaardersexploot;

Behalve in de gevallen waar dit in het contract anders bepaald is, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn 
van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de brief ter post, de datum van het ontvangstbewijs of 
het deurwaardersexploot.

Artikel 14: Scheidsrechterlijke uitspraak en toepasselijke wet

A. Alle andere betwistingen tussen partijen dan die welke betrekking hebben op de vordering van de premies, belastingen en 
kosten worden aan drie scheidsrechters voorgelegd, van wie de eerste door de verzekerde, de tweede door de maatschappij 
en de derde door de eerste twee gekozen worden.

B. De scheidsrechters vellen een gemeenschappelijk oordeel in de bewoordingen van het recht en mogen, op straffe van 
nietigheid, niet afwijken van de bepalingen van het contract. Ze zijn vrijgesteld van gerechtelijke formaliteiten.

C. Wanneer één van de partijen haar scheidsrechters niet benoemt of de scheidsrechters niet akkoord gaan over de keuze 
van de derde scheidsrechter, gebeurt die benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg van de verblijfplaats van de verzekerde, tenzij er na het ontstaan van het aan de scheidsrechters 
voorgelegde geschil een tegengestelde overeenkomst gesloten wordt. Vervolgens wordt te werk gegaan zoals beschreven 
in paragraaf B hierboven.

D. De kosten van de scheidsrechterlijke uitspraak worden voor de ene helft door de verzekerde en voor de andere helft door 
de maatschappij gedragen.

E. Dit contract is onderworpen aan de Belgische wet, met name de wet van 4 april 2014 op de verzekeringen.
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Artikel 15: Kennisgevingen
De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen, te weten: 

 - voor de maatschappij: in haar zetel in België of één van de regionale zetels in België,

 - voor de verzekerde: op het in het contract vermelde adres of op het achteraf aan de maatschappij* meegedeelde adres.

Voor de aanwijzing, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, van de deskundigen of scheidsrechters van wie 
sprake is in de artikelen 10 en 14, kiest de verzekerde die zijn verblijfplaats in het buitenland heeft, evenwel zijn verblijfplaats op 
de plaats van het risico waarover de betwisting ontstaan is met betrekking tot de verzekering ervan.

Iedere kennisgeving geschiedt geldig op deze adressen, zelfs ten opzichte van erfgenamen of rechtverkrijgenden van de 
verzekerde zolang zij geen adresverandering aan de maatschappij* hebben bekendgemaakt. Is er meer dan één verzekerde, dan 
is iedere mededeling van de maatschappij* gestuurd naar het door hen gekozen adres, vermeld in de bijzondere voorwaarden of 
op een later tijdstip meegedeeld, geldig voor alle verzekerden. Iedere kennisgeving is geldig gedaan per aangetekend schrijven 
of in enige andere door de wet toegestane vorm.

Artikel 16: Collectief contract

A. Wanneer verschillende maatschappijen partij zijn bij dit contract, wordt een leidende maatschappij aangewezen in de 
bijzondere voorwaarden; gebeurt dit niet, dan treedt de eerst vermelde maatschappij op de lijst van de medeverzekeraars 
als leidende maatschappij op.

B. 

1) De verzekering wordt door elke maatschappij voor haar aandeel en zonder hoofdelijkheid aangegaan. Het voorzorgsbedrag 
wordt onder de maatschappijen in dezelfde verhouding verdeeld als de verzekerde bedragen. Indien de verhogingen 
van de verzekerde bedragen het voorzorgsbedrag overschrijden, wordt het overschot pas na instemming van iedere 
medeverzekeraar gedekt, niettegenstaande de aan de leidende maatschappij krachtens paragraaf C.4), gegeven volmacht.

2) De buitenlandse medeverzekeraars kiezen hun verblijfplaats op hun hoofdzetel in België of, bij ontstentenis, op het adres dat 
ze in het contract opgeven: ze erkennen het bij artikel 14 bepaalde scheidsgerecht, alsook die van de Belgische rechtbanken.

C. 

1) De leidende maatschappij stelt het contract en de bijvoegsels op, die door alle betrokken partijen ondertekend worden. 
Het contract wordt in tweevoud opgesteld, waarvan het ene exemplaar bestemd is voor de verzekerde en het andere 
voor de leidende maatschappij, die het exemplaar voor rekening van de medeverzekeraars bijhoudt.

2) De leidende maatschappij bezorgt een kopie van het contract aan iedere mede- verzekeraar, die erkent ze te hebben 
ontvangen door loutere ondertekening ervan.

3) De leidende maatschappij wordt geacht de lasthebber van de medeverzekeraars te zijn voor het ontvangen van de bij het 
contract bepaalde mededelingen. De verzekerde kan hem alle betekeningen en kennisgevingen doen, met uitzondering 
van die welke betrekking hebben op rechtsvorderingen op de andere medeverzekeraars. De leidende maatschappij brengt 
de medeverzekeraars op de hoogte.

4) De leidende maatschappij ontvangt het schadebericht. Zij doet het nodige om de schadegevallen te regelen en kiest 
hiervoor de deskundige van de maatschappij, onverminderd evenwel het recht van iedere medeverzekeraar om het 
deskundig onderzoek te laten opvolgen door een lasthebber van zijn keuze.

5) De leidende maatschappij ontvangt het bericht van schadegeval. Zij doet het nodige om de schadegevallen te regelen 
en kiest met dat doel de expert van de maatschappijen*, onverminderd evenwel het recht van elke medeverzekeraar om 
de schatting door één door hem gekozen lasthebber te laten volgen.

D. De leidende maatschappij moet zo spoedig mogelijk iedere opzegging of wijziging van haar aandeel aan de andere 
medeverzekeraars meedelen. Die medeverzekeraars moeten hetzelfde doen tegenover de leidende maatschappij.

E. In geval van opzegging of vermindering van het aandeel van de leidende maatschappij beschikken de andere medeverzekeraars 
over een termijn van een maand vanaf die opzegging of vermindering om hun aandeel op te zeggen of te wijzigen. De opzegging 
door de andere medeverzekeraars gaat in na het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, 
zonder dat de datum van ingang vroeger mag vallen dan die welke van toepassing is voor het aandeel van de leidende maatschappij.

F. In geval van opzegging van het aandeel van de leidende maatschappij beschikt de verzekerde over een termijn van een 
maand vanaf de kennisgeving van de opzegging om zelf het hele contract op te zeggen.
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Artikel 17: Lexicon

Aanslag
Alle vormen van oproer*, volksbeweging* of daden van terrorisme*.

Arbeidsconflict
elke collectieve betwisting in welke vorm die zich ook voordoet in het kader van de arbeidsverhoudingen met inbegrip van 
staking en oproer.

Lock-out
voorlopige sluiting waartoe door een onderneming besloten is om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een arbeidsconflict.

Oproer
gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en 
gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de diensten zonder dat een dergelijke 
beweging noodzakelijk tot doel heeft openbare machten omver te werpen.

Staking 
door een vereniging van loontrekkenden, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen stilleggen van het werk

Terrorisme
een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of 
door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel 
goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of 
de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.

Verzekerde
 - de verzekeringnemer,

 - de bij hem inwonende personen,

 - hun personeel bij de uitoefening van hun functie,

 - de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer bij het uitoefenen van hun functie,

 - elke andere persoon die als verzekerde in het verzekeringscontract wordt aangeduid.

Volksbeweging
gewelddadige beweging, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen die, zonder dat er opstand is tegen de gevestigde 
orde, toch plaatsvindt met gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige dagen.


