Algemene Voorwaarden
Verzekering Alle Risico's

Voorwoord

Uw contract bestaat uit 2 delen
1. De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en preciseren
onze wederzijdse verbintenissen. Zij geven nauwkeurig weer waar en onder welke
omstandigheden uw waardevolle voorwerpen zijn verzekerd. Ze onderstrepen de
waarborguitsluitingen die vetgedrukt zijn. Zij geven ook aan wat u moet doen bij
schadegeval en op welke manier wij u zullen vergoeden.
2. De bijzondere voorwaarden bevatten de persoonlijke gegevens van uw contract,
zoals uw naam en adres. Zij beschrijven de voorwerpen die u bij ons heeft laten
verzekeren en preciseren voor welke bedragen deze voorwerpen zijn verzekerd. U vindt
in de bijzondere voorwaarden ook de te betalen premie, evenals de einddatum van uw
contract.

Hoe uw contract raadplegen ?
De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de opbouw van uw contract. Zo zal u
de referenties (artikel) van een bepaald punt dat u wenst te raadplegen snel kunnen
terugvinden.

U mag rekenen op de waarborgen van uw contract
Indien u zo voorzichtig bent geweest om bepaalde voorwerpen te laten verzekeren, dan
is het ongetwijfeld omdat zij een bepaalde waarde voor u hebben. Meer nog, omdat u
eraan gehecht bent. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat u alle maatregelen zal nemen
om deze voorwerpen lang te kunnen behouden.
Preventieve maatregelen - hoe doeltreffend die ook mogen zijn - sluiten evenwel nooit
geheel de mogelijkheid uit van diefstal, beschadiging of zelfs verlies van kostbare
voorwerpen.
U kan erop rekenen dat AG Insurance u op dat ogenblik zal vergoeden voor de
herstelling of het materieel verlies van uw goederen.

AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32(0)2 664 81 11 - Fax +32(0)2 664 81 50
0079-2000904N-24042010

Verzekering Alle Risico's

Inhoudstafel

Hoofdstuk I : Omvang van de verzekering

Blz.

Wat verstaat men onder ?

3

Wat is de omvang van de waarborg ?

3

Bijzondere bepalingen

3

Aangenomen waarde

4

Waar is men verzekerd ?

5

De waarborg is niet verleend als de schade ...

5

Wat dient u te doen bij schadegeval ?

5

Op welke basis wordt het bedrag van de schadevergoeding bepaald ?

6

Wat gebeurt er als de voorwerpen worden teruggevonden ?

6

Wat gebeurt er bij eigendomsoverdracht ?

6

Wat moet er gedaan worden bij verhuis ?

6

Verhaal

6

Andere verzekeringen

7

Verzekering voor rekening en ten bate van derden

7

Wanneer is er verjaring ?

7

Rechtsmacht

7

Hoofdstuk II : Administratieve bepalingen

2

Wat zijn uw verplichtingen ?

8

Welke sanctie is voorzien zo u uw verplichtingen niet naleeft ?

8

Vanaf welk ogenblik dekken wij het risico ?

8

Wanneer dient de verzekeringnemer de premie te betalen ?

8

Wanneer kan men aan het contract een einde stellen ?

9

Wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden en van de premies

9

Expertise

9

Verscheidene verzekeringnemers

9

Verzekering Alle Risico's

HOOFDSTUK I :

OMVANG VAN DE VERZEKERING

Artikel 1 : Wat verstaat men onder ?
U : de verzekerde.
Wij : AG Insurance n.v. ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer
0404.494.849 - gevestigd te B-1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53 verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079.
Verzekeringnemer : de onderschrijver van het contract.
Verzekerde : de verzekeringnemer, ieder onder zijn dak wonend familielid en iedere als
dusdanig in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon.
Derde : iedere persoon buiten de verzekerde.

Artikel 2 : Wat is de omvang van de waarborg ?
a. Wij waarborgen u, op basis van de in het verzekeringsvoorstel opgenomen
verklaringen, tegen elke diefstal, verlies of verdwijning van het geheel of een gedeelte
van de u toebehorende en in de bijzondere voorwaarden omschreven voorwerpen,
alsmede tegen elke schade aan die voorwerpen. De waarborg is uitgebreid tot de
diefstallen, ontvreemdingen en het misbruik van vertrouwen, gepleegd door de
dienstboden of iedere andere persoon aan wie de voorwerpen werden toevertrouwd.
b. Die voorwerpen zijn gedekt, behoudens wat is gepreciseerd onder c. hierna :
- wanneer u ze draagt of wanneer u ze gebruikt ;
- wanneer u ze, waar dan ook, bewaart ;
- gedurende de tijd dat u ze verplaatst of verzendt. Deze verplaatsing of verzending mag
gebeuren zowel via land, water als via het luchtruim.
c. Diefstal in onbemande motorrijtuigen.
De schade die zich voordoet wanneer de voorwerpen zich in een onbemand motorrijtuig
bevinden
- is bij dag gedekt tot 743,68 EUR, voor het geheel van al de voorwerpen, mits die
voorwerpen zich bevinden in de bagageruimte van het rijtuig waarvan iedere toegang op
slot is. Onder bagageruimte wordt verstaan, de voor de bagage bestemde ruimte, binnen
het voertuig, op voorwaarde dat deze ruimte aan alle kanten is afgesloten en dat de
inhoud ervan onzichtbaar is van buitenuit.
Juwelen en bont zijn evenwel van de dekking uitgesloten als het rijtuig onbemand
is ;
- is bij nacht uitgesloten (behoudens wanneer het rijtuig is gestald in een
(niet-collectieve) privé-garage, die aan alle kanten is gesloten ; het spreekt vanzelf, dat
juwelen en bont steeds zijn uitgesloten).

Artikel 3 : Bijzondere bepalingen
Zijn of bevatten de gewaarborgde voorwerpen :
- juwelen : u dient er zorg voor te dragen, dat de rijgdraad der echte parels alsmede het
montuur der edelstenen in perfecte staat gehouden worden ;
- bont : het kan in bewaring worden gegeven.
In afwijking van 2. b hierboven, verzaken wij aan elk verhaal tegen de bewaarder of zijn
personeel, behoudens zware fout van deze laatste. Het verzaken aan het verhaal wordt
niet toegepast tegenover de eventuele verzekeraars of andere aansprakelijke derden ;
- schilderijen : de schade voortkomend uit een eigen gebrek is uitgesloten en
ondermeer het afschilferen en afspringen van verf, de schade veroorzaakt door de
inwerking van dag- of kunstlicht ;
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- boeken en manuscripten : de schade te wijten aan vlekken en beschadiging
voortkomend uit het manipuleren, evenals deze ontstaan door klimaatinvloeden,
zijn uitgesloten ;
- muziekinstrumenten :
zijn uitgesloten :
- het springen van snaren en huiden ;
- de krassen en deuken ;
- de mechanische of elektrische schade voor elektriciteitsverbruikende apparaten.
Gedurende het transport moet u zich persoonlijk belasten met de zorg voor het
instrument. Tijdens nachtverblijf in schouwburgen, music-halls, danszalen,
cinema's of andere publieke vermaakgelegenheden zijn de voorwerpen niet gedekt,
tenzij ze toevertrouwd werden aan de eigenaar of bestuurder van de instelling ter
bewaring op een veilige plaats ;
- wapens : de waarborg strekt zich uit tot het springen van geweerlopen.
Zijn echter uitgesloten de eenvoudige kras op de geweerkolf, alsook de corrosie en
de roest van de geweerlopen ;
- fototoestellen en camera's : de waarborg heeft slechts uitwerking als u die toestellen
als amateur gebruikt.
Zijn eveneens uitgesloten het breken van lampen, elektronische buizen, gedrukte
schakelingen, flitslampen en dergelijke, tenzij het toestel zelf gelijktijdig
beschadigd werd.

Artikel 4 : Aangenomen waarde
a. Als dit in de bijzondere voorwaarden is vermeld, is de verzekering gesloten op basis
van de "aangenomen waarde", dit wil zeggen dat de waarde van elk verzekerd voorwerp,
zoals zij aangehaald wordt in de schatting aangeduid in de polis, aangenomen wordt door
elke partij als zijnde de waarde die als basis dient bij het regelen van de vergoeding bij
schadegeval, en dit zolang u ons bij elke jaarlijkse premievervaldag een schatting der
verzekerde voorwerpen laat geworden ; zoniet zal het regelen gebeuren op basis van de
werkelijke waarde.
Inzake de juwelen zal de jaarlijkse schatting moeten preciseren dat, na voorlegging aan
de expert en na verificatie door deze laatste, betreffende juwelen geen enkel gebrek
vertonen dat het risico zou kunnen veranderen.
Voor de toepassing van de aangenomen waarde, moeten de bedragen geschat worden :
a) indien de juwelen aangekocht werden binnen het jaar : naar hun aankoopwaarde ;
b) indien de juwelen meer dan 1 jaar oud zijn : naar hun vervangingswaarde als nieuw ;
c) indien het oude of antieke juwelen betreft : naar hun recente aankoopwaarde of
vervangingswaarde in een gespecialiseerde handel.
b. Fototoestellen, camera's en hun toebehoren zijn evenwel altijd in "aangenomen
waarde" verzekerd. Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de aankoopwaarde van de voorwerpen. Bij schadegeval gebeurt de vergoeding voor het verlies of de
totale vernieling ervan naar de navolgende vergoedingsschaal :
- 1ste ouderdomsjaar
:
100 %
- 2de ouderdomsjaar
:
90 %
- 3de ouderdomsjaar
:
75 %
- 4de tot 7de ouderdomsjaar :
60 %
vanaf het 8ste ouderdomsjaar: de verkoopwaarde van het voorwerp.
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Artikel 5 : Waar is men verzekerd ?
De verzekering geldt in Europa (exclusief Albanië, Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië,
Tsjechoslovakije, de U.S.S.R.), op de Azoren, de Kanarische Eilanden, het eiland Malta,
Madeira en in Turkije.
De waarborg geldt voor zover de verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats in België
heeft. Ze is van rechtswege opgezegd zodra hij België verlaat om zich in het buitenland
te vestigen. Elke kennisgeving geschiedt geldig op de laatst gekende woonplaats van de
verzekeringnemer.

Artikel 6 : De waarborg is niet verleend als de schade ...
a. opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van diefstal op poging tot diefstal,
gepleegd door u of met uw medeplichtigheid, door of met medeplichtigheid van uw
ascendenten of descendenten, alsmede hun echtgenoten ;
b. is veroorzaakt door sleet, waardevermindering, langzaam verval, vochtigheid,
insecten (ondermeer motten), wormen, allerhande knaagdieren of parasieten ;
c. het gevolg is van deuken, schrammen, ontregeling, alsmede die welke is
veroorzaakt door een verkeerde behandeling van de verzekerde voorwerpen of het
gebruik ervan voor een doel waartoe ze niet zijn bestemd ;
d. van mechanische of elektrische aard is ;
e. het gevolg is van gelijk welke reinigings-, onderhouds-, herstellings-,
restauratie- of transformatiewerken ;
f. zich voordoet als de voorwerpen zich in tentoonstellingen bevinden ;
g. is veroorzaakt aan lampen en buizen, alsook aan saffieren en diamanten van
pick-ups ;
h. 1) zich voordoet naar aanleiding van oorlog (ondermeer burger- of buitenlandse
oorlog, subversieve actie), invasie, oproer (ondermeer opstand, muiterij, rebellie,
verzet, revolutie, beroering onder de bevolking), werkstaking, krijgswet, staat van
beleg, onlusten, alsmede elke gewelddaad van (politieke of ideologische)
collectieve inspiratie, al dan niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid ;
2) zich voordoet naar aanleiding van opeising onder welke vorm ook door een
militaire of politiemacht, of door geregelde of ongeregelde strijders ;
3) is veroorzaakt door elk feit of opeenvolging van feiten met dezelfde oorsprong,
mits dit feit of die feiten of bepaalde veroorzaakte schade voortvloeien uit of het
gevolg zijn van radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke
eigenschappen van splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen, alsmede
de schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit om het even
welke ioniserende stralingsbron ;
4) rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van eender welke beslissing van de
overheid (ondermeer douane-autoriteiten) of van personen die door de overheid
gemachtigd zijn en handelen binnen de perken van deze bevoegheid.
De uitsluitingen bedoeld in punt h, zijn niet van toepassing zo u aantoont dat er
geen rechtstreeks of onrechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen deze
gebeurtenissen en de schade.

Artikel 7 : Wat dient u te doen bij schadegeval ?
In geval van diefstal, poging tot diefstal, verdwijning of verlies, moet u zodra u er kennis
van neemt, ons verwittigen en klacht neerleggen of alle nuttige aangiften doen bij de
politie of bij de rijkswacht van de plaats van het schadegeval.
Alle bewijslast met betrekking tot de werkelijkheid van het schadegeval, de omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan en het schadebedrag, berusten op u.
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Artikel 8 : Op welke basis wordt het bedrag van de schadevergoeding
bepaald ?
a) U draagt uw evenredig aandeel in de schade indien uit de schatting blijkt dat de
waarde van de goederen hoger is dan het bedrag waarvoor ze verzekerd zijn. Deze
schikking wordt niet toegepast wanneer de voorwerpen verzekerd zijn in "aangenomen
waarde", behalve wanneer bij gedeeltelijke schade blijkt dat de vervangingswaarde van
het door een schadegeval getroffen gedeelte hoger is dan zijn waarde op de dag van de
tot basis van de verzekerde waarden dienende schatting.
b) Zijn voorwerpen, die een paar of een stel vormen, voor één en hetzelfde bedrag
verzekerd, dan is elk bestanddeel van dit paar of dit stel verzekerd voor een bedrag
gedeeld door het aantal voorwerpen waaruit het paar of het stel bestaat. De schatting zal
geen rekening houden met de waardevermindering die er zou kunnen uit voortvloeien.
c) Wij mogen de door het schadegeval getroffen voorwerpen geheel of gedeeltelijk
vervangen of herstellen. Geen vervanging of herstelling mag worden verricht zonder onze
voorafgaandelijke toestemming ; de vervanging zal moeten slaan op een ander voorwerp
van dezelfde aard en van dezelfde of hogere waarde.

Artikel 9 : Wat gebeurt er als de voorwerpen worden teruggevonden ?
Worden de voorwerpen teruggevonden, dan dient u ons hiervan onmiddellijk in kennis te
stellen.
Werd de vergoeding reeds uitgekeerd, dan worden de teruggevonden voorwerpen onze
eigendom.
U heeft evenwel de keuze die voorwerpen terug te nemen binnen de 45 dagen nadat ze
zijn teruggevonden. In dat geval betaalt u ons de vergoeding met betrekking tot de
teruggevonden voorwerpen terug, verminderd met het bedrag van de door die
voorwerpen opgelopen schade.

Artikel 10 : Wat gebeurt er bij eigendomsoverdracht ?
De verzekering eindigt van rechtswege zodra de eigendomsoverdracht van verzekerde
voorwerpen wordt verricht, ongeacht dit na overlijden of ingevolge cessie onder levenden
gebeurt.
Bij overlijden van de verzekeringnemer evenwel, blijft het contract doorlopen ten gunste
van de overlevende echtgenoot, tot het verstrijken van het lopende verzekeringsjaar.

Artikel 11 : Wat moet er gedaan worden bij verhuis ?
U moet ons ervan in kennis stellen binnen de kortst mogelijke termijn, hoewel de
waarborg verworven blijft gedurende 30 dagen ; eens deze termijn verstreken, wordt de
waarborg Diefstal met inbraak of inklimming geschorst zolang ons geen aangifte van het
nieuwe domicilie van de verzekeringnemer werd gedaan.

Artikel 12 : Verhaal
Wij zijn, uit kracht van het contract zelf, gesubrogeerd in alle rechten van de
vergoedingsgerechtigde.
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Artikel 13 : Andere verzekeringen
Met betrekking tot de vergoeding van de schade, worden alle verzekeringen geacht
gelijktijdig te zijn onderschreven, en de schadevergoeding wordt verdeeld naar
evenredigheid van de door elk van deze verzekeraars voor die goederen verzekerde
bedragen.

Artikel 14 : Verzekering voor rekening en ten bate van derden
De verzekering voor rekening en ten bate van derden :
- heeft slechts uitwerking in de mate dat die goederen niet zijn gedekt door een andere
verzekering, met hetzelfde voorwerp en door de derden zelf onderschreven ;
- wordt, voor de door de verzekeringen van derden gedekte schade, omgevormd tot
verzekering van de aansprakelijkheid, die u ten laste zou kunnen worden gelegd voor de
aan die goederen veroorzaakte schade.
De vergoeding met betrekking tot aan derden toebehorende goederen wordt aan u
uitgekeerd ; u moet, op uw verantwoordelijkheid en zonder enige mogelijkheid tot verhaal
vanwege de derden tegen ons, de betaling aan die derden verrichten.

Artikel 15 : Wanneer is er verjaring ?
Iedere vordering tot betaling van de schade verjaart na een termijn van 6 maanden, te
rekenen vanaf de dag van het schadegeval.

Artikel 16 : Rechtsmacht
A. Alle geschillen tussen partijen, behoudens die waarvan sprake in artikel 23 en die
betreffende de invordering van de premies, kosten, belastingen en lasten die door de
verzekeringnemer dienen te worden gedragen, worden aan twee scheidsrechters
voorgelegd, de ene aangesteld door u, de andere door ons.
B. Zijn de scheidsrechters het niet eens over de te nemen beslissing, dan leggen ze dit
vast in een proces-verbaal en doen beroep op een derde scheidsrechter om gezamenlijk
uitspraak te doen.
C. De scheidsrechters, wat ook hun aantal is, oordelen samen naar de rechtsvoorschriften en ze mogen, op straffe van nietigheid, niet afwijken van de bepalingen van dit
contract. Ze zijn van gerechtelijke formaliteiten ontslagen.
D. Verzuimt één van de partijen haar scheidsrechter aan te stellen, of kunnen de
scheidsrechters het niet eens worden over de keuze van de derde scheidsrechter, dan
wordt die, op verzoek van de meest gerede partij, aangesteld door de Voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg van het rechtsgebied van uw woonplaats, en wordt
vervolgens gehandeld zoals bepaald sub. C. hiervoor.
E. De scheidsrechterlijke kosten worden door elk van de partijen voor de helft gedragen.
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HOOFDSTUK II :

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 17 : Wat zijn uw verplichtingen ?
A. Bij de onderschrijving van het contract.
Ons alle inlichtingen bezorgen waardoor wij ons een juiste voorstelling van het risico
kunnen vormen.
B. In de loop van het contract.
Alle maatregelen nemen om schadegevallen te voorkomen. Ons inlichten binnen een
termijn van 15 dagen over wijzigingen aan het risico nadat deze zich hebben voorgedaan
en de premieverhogingen, die hieruit mochten voortspruiten, betalen.
Ons iedere wijziging van woonplaats meedelen. Indien u in staat van staking van
betaling, kennelijk onvermogen of faillissement verkeert, moet u ons hiervan binnen de 8
dagen aangifte doen.
C. Bij schadegeval.
Alle nodige maatregelen nemen om de schade te beperken. Ons aangifte doen van het
schadegeval binnen de 8 dagen nadat het zich voordeed, behalve in geval van
heirkracht. Ons alle juiste, volledige of nuttige inlichtingen en alle bewijsstukken bezorgen
en ons binnen de kortst mogelijke tijd in het bezit stellen van alle documenten die op het
schadegeval betrekking hebben, inzonderheid een voor waar en oprecht verklaarde
omstandige staat met begroting van de schade en van de waarde van de verzekerde
goederen. Onze richtlijnen volgen en alle maatregelen treffen waar wij u om verzoeken.

Artikel 18 : Welke sanctie is voorzien zo u uw verplichtingen niet
naleeft ?
Indien u de uit het contract voortspruitende verplichtingen niet bent nagekomen, behalve
in geval van heirkracht, zult u van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig
is, verstoken zijn van elk recht op vergoeding.
Deze vervallenverklaring kan eveneens ingeroepen worden tegen iedere derde,
begunstigde van het contract.
Wij zullen de terugbetaling kunnen vorderen van de kosten en vergoedingen die wij ten
onrechte betaald hebben.

Artikel 19 : Vanaf welk ogenblik dekken wij het risico ?
Het contract komt tot stand vanaf zijn aanvaarding door de verzekeringnemer.
Het wordt van kracht op de datum aangeduid in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 20 : Wanneer dient de verzekeringnemer de premie te betalen ?
Van zodra het contract tot stand komt, is de premie verschuldigd. De premie is
ondeelbaar, jaarlijks en vooraf betaalbaar op de in het contract vastgestelde vervaldag.
De premie is haalbaar. Het verzoek de premie te betalen staat evenwel gelijk met het aan
huis aanbieden van de kwitantie. Zo 15 dagen na het zenden van een herinneringsbrief,
waarbij de verzekeringnemer verzocht wordt de premie te voldoen, deze onbetaald blijft,
is de waarborg met terugwerkende kracht vanaf de vervaldatum geschorst en hij wordt
pas opnieuw van kracht om 24 uur, daags na de integrale betaling van de hoofdsom, de
rente en de kosten. Die onbetaalde premie en de premies die in de loop van de termijn
van schorsing komen te vervallen, blijven ons verschuldigd.
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Artikel 21 : Wanneer kan men aan het contract een einde stellen ?
Zo het contract door de partijen niet opgezegd wordt ten minste 90 dagen vóór het einde
van de termijn waarvoor het werd onderschreven, wordt het contract van rechtswege
vernieuwd voor een termijn gelijk aan de eerste, gedeelte van een jaar uitgesloten.
Wij mogen aan het contract geheel of gedeeltelijk een einde stellen :
a) na elke aangifte van schadegeval ; deze mogelijkheid houdt op 30 dagen na betaling
van de schadevergoeding of na de betekening van onze weigering van tussenkomst. In
dit geval kunnen wij eveneens aan alle andere door u onderschreven polissen een einde
stellen ;
b) in geval van wijziging van het risico ;
c) in geval u de uit het contract voortspruitende verplichtingen niet nakomt ;
d) wanneer u in staat van staking van betaling, kennelijk onvermogen of faillissement
verkeert.
De opzeggingen voorzien in de punten a tot d) hiervoor gaan in op de 15de dag om 24
uur, vanaf de dag waarop hun betekening verzonden werd.
De premie wordt terugbetaald naar rata van de nog resterende termijn.

Artikel 22 : Wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden en van de
premies
Zo wij onze verzekeringsvoorwaarden of ons tarief wijzigen, mogen wij de voorwaarden
en de gewijzigde premies toepassen, met ingang van de eerstvolgende jaarlijkse
vervaldag, na de verzekeringnemer hiervan in kennis te hebben gesteld.
De verzekeringnemer kan evenwel de betrokken waarborg van de voorwerpen die aan de
wijziging onderworpen zijn, opzeggen binnen de dertig dagen na ontvangst van dit
bericht. In geval van een tariefwijziging wordt de termijn van 30 dagen naar 3 maanden
gebracht.
Na deze termijn, worden de nieuwe voorwaarden als aangenomen beschouwd.

Artikel 23 : Expertise
Bij gebrek aan overeenkomst aangaande de omvang van de schade aan de door
onderhavig contract verzekerde goederen en aangaande hun waarde en de percentages
van de waardevermindering wegens verval, worden deze op tegenspraak vastgesteld
door twee deskundigen, die aangesteld en behoorlijk gemandateerd zijn, de ene door u
en de andere door ons.
Kan geen overeenkomst bereikt worden, dan kiezen de deskundigen een derde
deskundige. De drie deskundigen beslissen gemeenschappelijk, maar bij gebrek aan
meerderheid, zal het advies van de derde deskundige doorslaggevend zijn.
Stelt één der partijen haar deskundige niet aan of worden de twee deskundigen het niet
eens over de keuze van de derde deskundige dan wordt hij, op verzoek van de meest
gerede partij, aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van uw
woonplaats.
Elke partij draagt de kosten en erelonen van haar deskundige. De kosten en erelonen
van de derde deskundige, alsmede de kosten voor zijn aanduiding, worden per helften
verdeeld.
De deskundigen zijn van elke formaliteit ontslagen. Hun beslissing is soeverein en
onherroepelijk.

Artikel 24 : Verscheidene verzekeringnemers
Zijn er verscheidene verzekeringnemers, dan zijn ze hoofdelijk en ondeelbaar gebonden,
en iedere mededeling die wij tot één van hen richten, is geldig ten opzichte van allen.
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