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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 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
Customer complaints dienst
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
E-mail: info@ombudsman.as
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Voorbehoud
Het contract bestaat uit twee delen:
De algemene voorwaarden beschrijven de wederzijdse verbintenissen tussen de verzekerde en de maatschappij alsook de
inhoud van de waarborgen en van de uitsluitingen.
De bijzondere voorwaarden beschrijven de persoonlijke gegevens van de verzekerde en de waarborgen die hij heeft afgesloten.
Zij vullen de algemene voorwaarden aan en vernietigen ze in de mate dat ze er strijdig mee zouden zijn.

Hoe het contract raadplegen?
De inhoudsopgave geeft een duidelijk overzicht van de algemene voorwaarden van het contract.
Het lexicon geeft de juiste draagwijdte van de woorden die aangeduid zijn met een sterretje.

Voorafgaande begripsbepalingen
De verzekerde duidt de verzekerden aan, dit wil zeggen:
-- de verzekeringnemer, eigenaar van het verzekerd materieel* en wiens maatschappelijke zetel in België gevestigd is;
-- het personeel van de verzekeringnemer in de uitoefening van zijn/haar functies;
-- iedere andere persoon die als verzekerde is vermeld in het verzekeringscontract.
De maatschappij duidt aan
AG Insurance nv, gevestigd te B-1000 BRUSSEL, Emile Jacqmainlaan, 53, toegelaten onder nummer 0079, onder toezicht
van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het
nummer 0404.494.849, BTW: BE 404.494.849.

Correspondentieadres
Om geldig te zijn moeten de berichten die voor de maatschappij bestemd zijn, worden gestuurd naar de maatschappelijke zetel
of naar één van de regionale zetels in België. De voor de verzekerde bestemde berichten zijn geldig verzonden, zelfs ten aanzien
van de erfgenamen of rechthebbenden, naar zijn adres dat in de bijzondere voorwaarden vermeld is of naar ieder ander adres
(eventueel via elektronische middelen) dat de maatschappij zou zijn meegedeeld. Indien verscheidene personen het contract
hebben ondertekend, is ieder bericht dat de maatschappij aan één van hen stuurt ook geldig voor alle anderen.

Wat moet de verzekerde doen indien hij het slachtoffer is van een schadegeval?
Om na te gaan of het gaat om een verzekerd schadegeval*, raadpleeg de bijzondere voorwaarden van het contract en de
desbetreffende waarborg in de algemene voorwaarden. De te nemen maatregelen zijn uitvoerig beschreven in het hoofdstuk
“schadegevallen*” van de algemene voorwaarden.

4

Engineering - Verzekering Top Elektronica

Afdeling I: Alle Risico’s Materiële* Schade & Diefstal*
Artikel 1: voorwerp van de dekking
De maatschappij verbindt zich ertoe, onder voorbehoud van de uitsluitingen in artikels 6 en 11, het in de polis verzekerd
materieel*, eigendom van de verzekerde, te vergoeden:
1.1. voor de onvoorziene en plotselinge materiële* schade van gelijk welke oorsprong. Tenzij uitdrukkelijke melding van het
tegendeel in de bijzondere voorwaarden, dekt de maatschappij ook de materiële* schade te wijten aan één van de
volgende gevaren:
-- brand*, ontploffing* of implosie, evenals de gevolgen van deze gebeurtenissen;
-- waterschade*;
-- het rechtstreeks inslaan van bliksem op het verzekerd materieel* of op de gebouwen waarin het verzekerd materieel*
zich bevindt;
-- aanraking van luchtvaarttoestellen*;
-- arbeidsconflicten*, oproer* of volksbeweging*;
1.2. in geval van gekwalificeerde diefstal*;
1.3. bij schade aan de interne componenten* van het verzekerd materieel*, die voortvloeit uit een externe* oorzaak*. Als de
oorsprong van de schade aan deze interne componenten* het gevolg is van een interne* oorzaak, blijven deze verzekerd
op voorwaarde dat de schade zijn oorsprong vindt in een mechanisch of elektrisch* gebrek en dat de schade niet te
wijten is aan een uitgesloten interne* oorzaak;
1.4. voor de materiële* schade aan het verzekerd materieel* ten gevolge van een daad van terrorisme*;
1.5. voor de schade aan gegevens/software aanwezig op het verzekerd materieel*, ten gevolge van een daad van terrorisme*,
voor zover optie 1 (wedersamenstellingskosten van software) in het contract verzekerd is, ongeacht de manier waarop
deze wordt uitgevoerd: interne (door het personeel) of externe hacking*, valsheid* in informatica, opbouw of gebruik van
instrumenten*, sabotage van gegevens of sabotage van elke mogelijke vorm van informatica.
Voor de 2 laatste gevallen met betrekking tot een “daad van terrorisme* “ is de bewijslast omgekeerd: de dekking is enkel verleend
voor zover de verzekerde voldoet aan de voorwaarden van de vzw TRIP* om als daad van terrorisme* gekwalificeerd te worden
en dat de schade sowieso erkend wordt door de vzw TRIP*. De maatschappij is lid van TRIP* vzw en dekt terrorisme* volgens
de modaliteiten en vergoedingsvoorwaarden conform de Belgische wet van 1 april 2007 met betrekking tot de verzekering van
de schade veroorzaakt door terrorisme* (en de besluiten tot uitvoering ervan).

Artikel 2: Bijkomende kosten standaard verzekerd
De maatschappij komt bijkomend tussen voor de hierna beschreven kosten die het direct gevolg zijn van een schadegeval*
dat aanleiding geeft tot betaling van een vergoeding. De vergoedingsperiode* wordt vastgelegd door een expert en bedraagt
maximum 12 maanden.
2.1. Het gaat om volgende kosten:
-- de kosten voor prestaties geleverd buiten de normale arbeidstijd die betrekking hebben op het personeel,
-- de kosten van technici uit het buitenland (buiten Europese Unie),
-- de kosten verbonden aan versneld vervoer van materialen en vervangstukken voor het materieel*.
De dekking is automatisch verleend voor al deze kosten ten belope van 50% van het verzekerd bedrag voor huidige
afdeling I, zonder dat het bedrag 7.500 EUR per schadegeval* mag overschrijden.
2.2. Bovendien, neemt de maatschappij de reddingskosten* ten laste ten belope van een bedrag gelijk aan het verzekerd
bedrag in huidige afdeling I. De maatschappij betaalt die kosten terug wanneer ze worden gemaakt als een goede
huisvader, zelfs indien de aangewende pogingen geen resultaat zouden opgeleverd hebben.
2.3. De maatschappij vergoedt ook de kosten die de verzekerde bedachtzaam gemaakt heeft om:
-- het beschadigd materieel* schoon te maken en zo nodig te ontsmetten
-- het beschadigd materieel* af te voeren naar de dichtsbijgelegen stortplaats en, als de officiële overheid dit eist -of mits
voorafgaand en schriftelijk akkoord van de maatschappij-, de kosten om er het materieel* op te slaan of te vernietigen.
Deze opruimingskosten worden ten laste genomen ten belope van 10% van het verzekerd bedrag in afdeling I, met een
maximum van 50.000 EUR per schadegeval*.

Artikel 3: Inwerkingtreding en plaats van de verzekering
De dekking vangt aan van zodra het verzekerd materieel* in het bezit is van de verzekerde.
3.1. Het vast* materieel* is gewaarborgd:
-- voor zover het zich op de in de bijzondere voorwaarden vermelde gebouwen/lokalen van de verzekerde bevindt,
-- tijdens het demonteren, verplaatsen of opnieuw monteren dat noodzakelijk is voor het onderhoud, het nazicht, de
revisie of de herstelling,
-- tijdens het toevallige transport ervan van de ene uitbatingszetel van de verzekerde naar de andere en uitzonderlijk in
en onderweg van of naar de woonplaats van een aangestelde.
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3.2. Het draagbaar* materieel* is gewaarborgd:
-- voor zover het zich op de in de bijzondere voorwaarden vermelde gebouwen/lokalen van de verzekerde bevindt,
-- wereldwijd, ook tijdens het transport ervan.
3.3. Als het verzekerd materieel* onbeheerd achtergelaten wordt in een voertuig, is de dekking diefstal* slechts verworven
voor zover de volgende preventiemaatregelen werden genomen:
-- portier, koffer, raam, of iedere andere toegang tot het materieel*, dient gesloten/vergrendeld te zijn;
-- het materieel* mag niet zichtbaar zijn van buiten het voertuig en dient in de kofferruimte opgeborgen te zijn,
-- het antidiefstalsysteem* van het voertuig, waarvan de effectieve installatie moet bewezen zijn, dient ingeschakeld en
in perfecte staat te zijn.
-- tijdens de nacht (tussen 21u en 7u), moet het voertuig gestald zijn in een gesloten garage of in een afgesloten parking
die onder voortdurende bewaking staat van een bewakingsfirma;
3.4. De tussenkomst van de maatschappij is voor vast* materieel* beperkt tot 50% van de aangegeven waarde, met een
maximum van 12.500 EUR per schadegeval* bij transport en buiten het gebouw* van de verzekerde.
De maatschappij vergoedt 100% op voorwaarde dat het schadegeval* door een geïdentificeerde derde wordt veroorzaakt
en dat de aansprakelijkheid door zijn verzekeringsmaatschappij wordt erkend, en voor zover deze aansprakelijkheid
effectief door een verzekering gedekt is. De maatschappij zal de verzekerde in volgende situaties vergoeden waarbij zij
achteraf via subrogatie verhaal zal uitoefenen tegen de verzekeringsmaatschappij van de derde:
-- Een auto-ongeval tussen de verzekerde en een geïdentificeerde aansprakelijke derde, waarvoor onze verzekerde
door zijn verzekeringsmaatschappij BA Auto in recht werd gesteld, voor zover de ongevalaangifte de schade aan het
verzekerde materieel* als gevolg van het ongeval met deze derde vermeldt.
-- Een schadegeval* voortvloeiend uit een gevaar “brand” zoals beschreven in de wetgeving* brand, ten gevolge van een
seminarie, een handelsbeurs of een tentoonstelling, voor zover het verzekerd materieel* zich bevindt in het gebouw
waar dit evenement plaats heeft op het moment van de schade.
-- Een schadegeval* gedekt door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van een derde (B.A. Uitbating, B.A.
Toevertrouwd Voorwerp, B.A. Familiale, B.A. Beroeps,), andere dan B.A. Auto.

Artikel 4: Te verzekeren waarde
4.1. De verzekerde bepaalt zelf, op eigen verantwoordelijkheid, de te verzekeren waarde van het materieel*.
4.2. Op ieder ogenblik moet deze waarde voor elk verzekerd materieel* gelijk zijn aan de nieuwvervangingswaarde*. Ze moet
alle taksen en rechten omvatten, in de mate waarin ze noch gerecupereerd, noch afgetrokken kunnen worden.
4.3. Voor elk categorie van materieel* (vast* en/of draagbaar*), dekt de maatschappij automatisch ten belope van maximum
15% boven de laatst aangegeven waarde:
-- het nieuwe materieel* -bijkomend of ter vervanging van reeds verzekerd materieel*- voor zover het overeenstemt met
het type en/of de aard ervan;
-- het verzekerbare materieel* dat men in de loop van het verzekeringsjaar en tot de volgende jaarlijks vervaldatum bij het
verzekerde materieel* voegt. Indien het contract enkel 1 van de 2 categorieën van materieel* (vast* of draagbaar*) verzekert,
wordt de uitbreiding van 15% niet verleend op materieel* dat toegevoegd wordt aan de niet verzekerde categorie.
4.4. De maatschappij verleent de dekking voor het vaste* informatica- en kantoormaterieel* van de verzekerde zonder inventaris*;
voor het overige vaste* materieel* en voor al het draagbare* materieel* dient een beknopte inventaris* in de bijzondere
voorwaarden gemaakt te worden, op straffe van verval van dekking.

Artikel 5: Evaluatie van de schade en bepaling van de vergoeding
5.1. Bij gedeeltelijke en herstelbare schade:
De maatschappij vergoedt de som van de gemaakte loonkosten en de kosten van materialen en vervangingsstukken, om
het beschadigde materieel* te herstellen in de toestand van juist vóór het schadegeval*, na aftrek van:
-- de waarde van het schroot en van de bruikbare stukken;
-- de vrijstelling bepaald in het contract.
Alle taksen en rechten in verband met bovenvermelde kosten komen in aanmerking voor de vergoeding behalve de btw,
in de mate waarin deze door de verzekerde kan gerecupereerd worden.
Bij gedeeltelijke en herstelbare schade komen volgende kosten niet in aanmerking als loonkosten en kosten van materialen
en vervangingsstukken en blijven dus ten laste van de verzekerde:
-- de kosten voor het hermaken van tekeningen, modellen, vormen en matrijzen van de constructeur, noodzakelijk voor
het uitvoeren van een herstelling;
-- de bijkomende kosten voor revisies, wijzigingen of verbeteringen gemaakt ter gelegenheid van een herstelling;
-- de kosten voor een noodherstelling of een voorlopige herstelling;
-- de kosten die door afdeling II van deze algemene voorwaarden optioneel verzekerbaar zijn.
Zodra het materieel* terug in werking wordt gesteld, wordt het geacht te verkeren in de bedrijfstoestand van juist vóór
het schadegeval*. Met alle kosten die achteraf werden gemaakt zal bij de regeling van dit schadegeval* geen rekening
gehouden worden.
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5.2. Bij totale* schade:
De maatschappij vergoedt de nieuwvervangingswaarde* van het verzekerd materieel* op de dag van het schadegeval*,
na aftrek van:
-- de eventuele slijtage of technische waardevermindering zoals hieronder bepaald in paragraaf 5.4,
-- de waarde van het schroot en van de bruikbare stukken,
-- de vrijstelling bepaald in het contract.
Er is geen vergoeding verschuldigd indien het verzekerd materieel* niet opnieuw vervangen wordt, tenzij de niet-vervanging
toe te schrijven is aan een oorzaak buiten de wil van de verzekerde om en waarvan hij geen kennis had op het moment
van het schadegeval*: in voorkomend geval zal de vergoeding bepaald beperkt worden tot de werkelijke* waarde van
het verzekerd materieel*.
Voor het geval dat het beschadigde materieel* niet meer beschikbaar/vervangbaar is of niet meer geproduceerd wordt,
zal de vergoeding bepaald worden volgens de nieuwvervangingswaarde* van het materieel* van vergelijkbare kwaliteit
en van vergelijkbaar prestatievermogen.
5.3. Vrijstelling
Tenzij anders bepaald in de algemene of bijzondere voorwaarden, wordt de vrijstelling als volgt toegepast:
-- bij schade andere dan diefstal*: een geïndexeerde algemene vrijstelling van 227,35 EUR aan het indexcijfer der
consumptieprijzen 220,70 (januari 2011 basis 1981 = 100); het is de index van de maand die voorafgaat aan het
schadegeval* die toegepast zal worden
-- bij diefstal*: vrijstelling van toepassing is in principe identiek, ongeacht de categorie van het materieel* (vast* of
draagbaar*). De vrijstelling wordt op 20% van de schade gebracht met als minimum de algemene vrijstelling indien de
gebouwen/voertuigen van de verzekerde niet uitgerust zijn met een antidiefstalsysteem*.
Indien, op de dag van het schadegeval*, de verzekerde een geldige en lopende brandpolis bij onze maatschappij heeft, en
op voorwaarde dat de oorsprong van de schade aan het materieel* een door deze brandpolis gedekte waarborg betreft,
zal de verzekerde enkel één vrijstelling voor beide contracten ten laste moeten nemen, met name de grootste vrijstelling.
De grootste vrijstelling is ook van toepassing indien verschillende categorie van materieel* door eenzelfde schadegeval*
worden getroffen.
5.4. Vergoedingsgrens
De vergoeding voor het beschadigde materieel* wordt beperkt tot het kleinste van de volgende bedragen:
-- de aangegeven waarde van het beschadigde materieel* of
-- de kosten van vervanging van het beschadigde materieel* door nieuw materieel* van vergelijkbare kwaliteit en
vergelijkbaar prestatievermogen.
Gedurende de eerste 24 maanden volgend op de datum van eerste ingebruikname van het verzekerd materieel*, zal geen
slijtage worden afgetrokken. De vergoeding voor het materieel* komt dan overeen met de nieuwvervangingswaarde* op
de dag van de dekking in het contract. De termijn wordt op 60 maanden gebracht als op de dag van het schadegeval*
een onderhoudscontract* van toepassing is.
Vanaf de 25 ste (of de 61de) maand, afhankelijk van de situatie zoals hierboven beschreven), zal een aftrek van 1% per
maand voor veroudering en technische
waardevermindering worden toegepast.
5.5. Evenredigheidsregel
Er is onderverzekering, en dus toepassing van de evenredigheidsregel, indien op de dag van het schadegeval*,
de individuele of totale nieuwvervangingswaarde* van het materieel* meer dan 15% bedraagt van de aangegeven
nieuwvervangingswaarde*. Bij onderverzekering wordt de vergoeding als volgt verminderd:
5.5.1. de verhouding tussen de aangegeven waarde van het beschadigde materieel* en haar nieuwvervangingswaarde*
op de dag van het schadegeval* wordt berekend
5.5.2. de op die manier berekende verhouding wordt toegepast op het resultaat zoals hierboven vermeld.
De evenredigheidsregel waarvan sprake zal echter niet worden toegepast:
–– indien het schadebedrag niet groter is dan 2.800 EUR. Indien de schade meer bedraagt dan 2.800 EUR zal de
evenredigheidsregel slechts toegepast worden op het gedeelte dat de 2.800 EUR overschrijdt;
–– indien het vast* materieel* minstens 30% van de waarde van het gebouw*, eigendom van de verzekerde of het
gedeelte ervan, vertegenwoordigt, op voorwaarde dat het gebouw* een kantoorrisico is volgens de wetgeving*
brand. Deze verhouding zal eventueel door de expert bepaald worden op de dag van het schadegeval*.
5.6. Abandonnement
De verzekerde zal in geen geval het recht hebben het beschadigde materieel* aan de maatschappij over te dragen.

Artikel 6: Uitsluitingen eigen aan de afdeling I
Worden van de verzekering uitgesloten:
6.1. schade, verzwaringen of verliezen te wijten aan:
-- een materiaal-, conceptie-, constructie-, montagefout of gebrek van het verzekerde materieel*. Worden in het algemeen
uitgesloten: de schade, verzwaringen en verliezen waarvoor een derde wettelijk of op basis van een contract aansprakelijk
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wordt gesteld (het betreft een verkoops-, verhuur-, vervoer-, montage-, onderhouds*-, of herstellingscontract, een
commerciële borgstelling of om het even welke andere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid). Indien de
aansprakelijke derde, na schriftelijke in gebreke stelling door de verzekerde, schriftelijk zijn tussenkomst weigert, zal
de maatschappij de schade vergoeden mits zij gesubrogeerd wordt in de rechten van de verzekerde tegen die derde;
-- het gebruik waarvoor het verzekerde materieel* niet bestemd is, experimenteren met of testen van het materieel*; de
controle van de goede werking wordt niet als een test beschouwd;
-- het in bedrijf houden of het terug in bedrijf nemen van het beschadigd materieel* vóór de normale werking hersteld is;
6.2. ongeacht de aanvankelijke oorzaak, de schade en verliezen veroorzaakt aan:
-- delen die door hun aard aan versnelde slijtage of veelvuldige vervanging onderhevig zijn;
-- vormen, matrijzen, drukplaten en letters, ioniserende of radioactieve, kathodische, fotonische en andere bronnen.
De bovenvermelde bepalingen zijn niet van toepassing bij totale* schade* van het verzekerde materieel*;
6.3. elke schade van esthetische aard die de goede werking van het verzekerde materieel* niet beïnvloedt;
6.4. de slijtage evenals de geleidelijke of aanhoudende beschadigingen voortvloeiend uit niet-accidentele chemische, thermische,
atmosferische of mechanische inwerking van om het even welke vernielingskracht, onder andere corrosie, stoom, stof;
6.5. de diefstal* zonder inbraak in de plaatsen waarin het verzekerde materieel* zich bevindt;
6.6. de verliezen vastgesteld ter gelegenheid van een inventaris of een nazicht.
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Afdeling II: Optionele waarborgen
mits uitdrukkelijke melding van hun dekking in de bijzondere voorwaarden en voor zover ze het direct gevolg zijn van een door
de afdeling I gedekt schadegeval* dat aanleiding geeft tot betaling van een vergoeding, komt de maatschappij tussen voor
volgende optionele kosten:
-- ten belope van het bedrag dat vastgesteld wordt onder de verantwoordelijkheid van de verzekerde en vermeld is in de
bijzondere voorwaarden,
-- zonder toepassing van de evenredigheidsregel,
-- voor zover ze binnen de vergoedingsperiode* voorzien in de bijzondere voorwaarden bedachtzaam worden gemaakt.

Artikel 7: OPTIE 1 - Wedersamenstellingskosten van software
7.1. De maatschappij dekt de volgende kosten die werden gedaan voor de wedersamenstelling van de beschadigde of verloren
software gebruikt op het verzekerd materieel*. De notie van “software” omvat:
-- de gegevens (ongeacht of het om basisgegevens gaat of om gegevens in ontwikkeling die afkomstig zijn van bestanden
en gegevensbanken)
-- serieel aangemaakte standaardprogramma’s (softwaresysteem)
-- succesvol uitgeteste programma’s op maat ontwikkeld door de verzekerde
De huidige waarborg is verworven voor zover de verzekerde de basisregels voor preventie*- of veiligheidsmaatregelen heeft
toegepast, eventueel aangevuld door de maatschappij in de bijzondere voorwaarden. Indien hun niet naleving enkel tot
een verzwaring van de gevolgen van het schadegeval* heeft geleid, zal de maatschappij haar tegemoetkoming beperken
tot de betaling van de kosten die noodzakelijkerwijze werden gemaakt voor de wedersamenstelling of het actualiseren
van de verloren gegevens die in de 7 dagen vóór het schadegeval* werden geregistreerd.
7.2. Enkel de volgende kosten zijn verzekerd:
7.2.1. De kosten van de wedersamenstelling of het actualiseren van de gegevens op basis van back-ups of bestaande
documenten. Hierbij vergoeden we ook de opzoekingkosten op het beschadigd verzekerd materieel* om deze
gegevens weder samen te stellen, maar niet de analyse- en programmeerkosten;
7.2.2. De kosten voor het opnieuw installeren of dupliceren van programma’s op basis van hun back-ups ongeacht of
deze backups manueel of geautomatiseerd uitgevoerd worden;
7.2.3. De kosten voor de aankoop en het opnieuw installeren van het softwaresysteem en programma’s onder licentie;
7.2.4. De aanpassingskosten van de software die zich op het ogenblik van het schadegeval* op het beschadigde
verzekerd materieel* bevond, voor zover die aanpassing noodzakelijk is als gevolg van de vervanging van het
beschadigde materieel* door ander. Deze vervanging wordt enkel aanvaard indien het oorspronkelijke materieel*
feitelijk of economisch gezien onmogelijk kan hersteld of vervangen worden door een ander materieel* dat volkomen
compatibel is met de vroegere programma’s.

Artikel 8: OPTIE 2 - Optioneel bijkomende kosten
8.1. De bijkomende kosten zijn gedekt voor zover ze noodzakelijk worden gemaakt met als enig doel:
-- de verminderde werking van het beschadigde materieel* te voorkomen of te beperken,
-- het door het beschadigde materieel* verrichte werk voort te zetten onder voorwaarden die zo dicht mogelijk de
normale werking benaderen, dit wil zeggen dezelfde voorwaarden die zouden gegolden hebben zo zich geen enkel
schadegeval* had voorgedaan.
8.2. Enkel de volgende kosten zijn verzekerd
8.2.1. Huurkosten voor identiek of gelijkwaardig vervangingsmaterieel*,
8.2.2. Huurkosten voor tijdelijke lokalen, de kosten bovenop de normale uitbatingkosten, kosten voor de verplaatsing
van de installaties en algemener, alle andere kosten in direct verband met de vorige kosten, onder andere
inrichtingskosten van de tijdelijke lokaken, extra kosten voor verwarming, water- en elektriciteitsverbruik,
8.2.3. De kosten van de onderaanneming door een derde of de kosten die gemaakt worden door een exploitatiezetel
van de verzekerde,
8.2.4. Kosten voor tijdelijk aangeworven personeel (interim),
8.2.5. Kosten om het werk volgens manuele methodes te verrichten, in afwachting van definitieve herstelling van het
beschadigde materieel*,
8.2.6. Kosten boven de vergoedingslimiet van 7.500 EUR van artikel 2.1, met betrekking tot de bijkomende kosten,
8.2.7. De kosten voor het opzoeken van de oorzaak en de gevolgen van een gebrek in het verzekerd materieel*,
8.2.8. Alle andere kosten die hierboven niet vermeld werden mits voorafgaand akkoord van de maatschappij, voor zover
ze overeenstemmen met de door deze optie beoogde doelstellingen en ze niet verzekerbaar kunnen zijn in de
optie 1 van de huidige afdeling. Hiermee worden o.a. bedoeld de publiciteitskosten die gedaan worden om het
imago van de verzekerde dat door de schade is beschadigd te herstellen.
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Artikel 9: Bepaling van de vergoeding
9.1. De vergoeding is beperkt tot de kosten die gedaan zijn tijdens de vergoedingsperiode*. Dit is de periode waarin de
verzekerde verlies lijdt dat door de huidige afdeling II is gedekt. Deze periode die op de dag van het schadegeval*
aanvangt, eindigt uiterlijk op het tijdstip dat de activiteit van de verzekerde er geen nadeel meer van ondervindt, zonder
de vergoedingsperiode* voorzien in de bijzondere voorwaarden te overschrijden.
9.2. Worden van de vergoeding afgetrokken:
-- de kosten die tijdens de vergoedingsperiode* bespaard werden of bespaard hadden kunnen worden na herstelling/
vervanging van het beschadigde materieel*. Het bedrag wordt vastgesteld en van het totaal bedrag van de vergoedbare
kosten afgetrokken. Deze worden echter maar in aanmerking genomen voor zover ze gerecupereerd kunnen worden
binnen de grenzen van de vergoedingsperiode*.
-- het bedrag van de vrijstelling. Er is geen vergoeding indien de onderbreking of de vermindering van de werking van het
verzekerd materieel* de wachttijd* niet overschrijdt. Indien de bijzondere voorwaarden geen wachttijd* omvatten, zal enkel
de voorziene vrijstelling voor afdeling I van toepassing zijn. Indien er een onderhoudscontract* van toepassing is op het
materieel*, is de wachttijd* minstens gelijk aan de tussenkomstperiode die in het onderhoudscontract* werd bepaald.
9.3. In geen geval mag de vergoeding hoger zijn dan het verzekerd bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden voor elke
optie (optie 1 en/of optie 2).
9.4. Indien omtrent de keuze te herstellen dan wel te vervangen de meningen uiteenlopen, dan is de maatschappij alleen
gehouden tot vergoeding van de kosten over de kortste tijdspanne die nodig is om het beschadigde materieel* of de
software te herstellen of te vervangen.
9.5. De maatschappij is niet gehouden de verzekerde te vergoeden voor de kosten die voortvloeien uit de onmogelijkheid het
geheel of een deel van het materieel* en/of de software te herstellen of te vervangen omdat het materieel*/software niet
of niet meer wordt gefabriceerd of omdat wisselstukken niet meer beschikbaar zijn. Nochtans wordt voor het berekenen
van de vergoeding, rekening gehouden met een normale vervangings- of herstellingsperiode, die desnoods door een
expert wordt bepaald.

Artikel 10: Uitsluitingen eigen aan de afdeling II
Zijn uitgesloten van de huidige afdeling:
-- directe of indirecte kosten die niet het gevolg zijn van een voorafgaande materiële* schade* aan het verzekerd materieel*.
Zijn bijgevolg uitgesloten het verlies, de wijziging of het wissen van software ten gevolge van:
·· een vergissing, verkeerde handeling, slechte programmering/invoering, uitwissing,
·· invloed van magnetische velden of weggooien door onoplettendheid,
·· sleet, ouderdom of mankement aan/van de elektronische componenten*,
·· gebrek aan kopie of aan back-up van de software, en algemener, de niet naleving van de preventiemaatregelen*;
·· actie of aanwezigheid van beveiligingsprogramma (antivirus, firewall);
-- de kosten aangegaan om aan de werk-, opname- of verwerkingssystemen of methodes wijzigingen of/verbeteringen aan
te brengen, en de kosten opgelopen om de informatieverwerkingsmethodes uit te breiden tot activiteiten die vóór het
schadegeval* niet werden verricht;
-- kosten die voortvloeien uit de veiligheidsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegangen of kopieën (toegangssleutel of -code).
De niet- kopieerbare of niet bruikbare software zonder informaticasleutel met inbegrip van hun verwisselbare informatiedragers
en/of interfaces zijn eveneens uitgesloten.
-- de gegevens afkomstig van programma’s die niet met succes uitgetest werden en die niet klaar zijn om gelanceerd te worden,
alsook de gegevens afkomstig van ongeoorloofde kopies, illegale of niet operationele of onvoldoende geteste software;
-- verlies en kosten die voortvloeien uit vertraging te wijten aan oorzaken zoals financieringsmoeilijkheden van de verzekerde,
geschillen met leveranciers, conflicten in het verzekerd bedrijf, structuurwijziging of wijzigingen in de arbeidsorganisatie;
-- klantverlies, (extra)contractuele boete of schadebeding (onder andere deze verschuldigd indien de verzekerde te laat is met
prestaties of met de levering van zijn koopwaar of voor andere redenen).
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Afdeling III: Gemeenschappelijke bepalingen
1. Algemene uitsluitingen
Artikel 11: Gemeenschappelijke uitsluitingen van toepassing voor al de waarborgen
Zijn uitgesloten van de huidige voorwaarden de oorzaken, gevolgen, schade, verliezen en/of kosten, of ze rechtstreeks of
onrechtstreeks veroorzaakt zijn, die opgenomen zijn in de volgende uitsluitingen:
-- de onrechtstreekse schade die niet gedekt kan zijn in de afdelingen I of II; b.v. gebrek aan genot, gebruiksderving, winstverlies,
productieverlies;
-- de gerechtelijke of administratieve beslissing, of een beslissing van een rechterlijke of feitelijke overheid, onder meer opeisingen
in welke vorm ook en/of gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar het verzekerd materieel* zich bevindt,
inbeslagname, plaatsing onder dwangbeheer, of vernietiging overeenkomstig de douanereglementering;
-- oorlog of gelijkaardige feiten, burgeroorlog;
-- gewelddaden van collectieve (politieke, sociale, economische of ideologische) inspiratie, al dan niet gepaard gaande met
opstand tegen de overheid, andere dan deze op het risicoadres van de verzekerde in België;
-- wijziging van de atoomkern, produceren van ioniserende stralingen;
-- schade die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is of in oorzakelijk verband staat met asbest of enig materiaal dat
asbest omvat, ongeacht de vorm of kwantiteit ervan, voor zover het schadegeval* uit de giftige aard van het asbest voortvloeit.

2. De schadegevallen*
Artikel 12: Verplichtingen voor de verzekerde bij schadegeval*
Van zodra er zich een schadegeval* heeft voorgedaan, moet de verzekerde de maatschappij onmiddellijk op de hoogte
brengen en dit schriftelijk binnen 5 werkdagen vanaf het schadegeval* te bevestigen. Hij moet alle middelen waarover hij
beschikt aanwenden om de omvang van de schade te beperken. Met dat doel zal hij, in voorkomend geval, de richtlijnen van
de maatschappij opvolgen.
12.1. In alle gevallen moet de verzekerde:
-- de maatschappij zo vlug mogelijk inlichten over de oorzaak, de omvang en de omstandigheden van het schadegeval*;
-- zijn volledige medewerking verlenen om de oorzaken en de omstandigheden van het schadegeval* vast te stellen.
Hiertoe zal hij de beschadigde stukken bewaren, ieder onderzoek toelaten en zich ervan onthouden een wijziging aan
te brengen aan het beschadigd materieel* of ze te verplaatsen indien daardoor het onmogelijk of moeilijker zou worden
de oorzaken van de schade te bepalen of de schade te ramen;
-- aan de maatschappij alle inlichtingen en documenten ter beschikking te stellen om de vaststelling van het schadebedrag
en de verantwoording van de loonkosten, van de materialen en de vervangingsstukken aan de hand van facturen of
andere documenten, mogelijk te maken;
12.2. Bovendien moet de verzekerde in voorkomende gevallen:
-- als het een diefstal* betreft:
·· bewijs leveren dat het een gekwalificeerde diefstal* betreft, d.w.z. deze werd gepleegd volgens een of meerdere
verzwarende omstandigheden beoogd in de definitie diefstal*,
·· klacht indienen binnen de 24 uur na vaststelling van de feiten, bij de bevoegde gerechtelijke autoriteiten of de politie,
en bij de maatschappij aangeven binnen dezelfde termijn. Indien de diefstal* gebeurd is in een land dat geen lid
is van de Schengen- akkoorden, dient de verzekerde eveneens klacht in te dienen bij de Belgische autoriteiten
binnen de 24 uur na zijn terugkeer. De kopie van het proces-verbaal van het verhoor moet zo snel mogelijk worden
overgemaakt aan de maatschappij.
-- als het een daad van terrorisme* betreft: het bewijs van alle elementen leveren om de dekking van het risico te kunnen
verlenen.
-- aan de maatschappij alle technische of andere bijstand verlenen die zij zou kunnen nodig hebben voor het uitoefenen
van haar subrogatoire vordering tegen de aansprakelijke derden. De maatschappij zal hem de kosten van die
bijstand terugbetalen. De verzekerde moet een kopie overmaken aan de maatschappij van de schriftelijke eis aan de
aansprakelijke derde(n) evenals van alle briefwisseling die later werd uitgewisseld. Hij moet, op algemene wijze, iedere
mogelijkheid tot verhaal behouden, door te handelen alsof hij niet verzekerd was voor zijn materieel* en door zich
te onthouden, op straffe van verval, van het afsluiten van een minnelijke regeling zonder voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord van de maatschappij.
12.3. De verzekerde kan het beschadigde materieel* laten herstellen indien hij daartoe de toestemming van de maatschappij
heeft bekomen, of indien de maatschappij bij het verstrijken van de 5 werkdagen volgend op de schriftelijke schadeaangifte,
niet reageerde.
12.4. Indien de verzekerde één van bovenvermelde verplichtingen niet nakomt, zal de maatschappij haar tussenkomst verlagen
ten belope van het nadeel dat zij geleden heeft. Indien de tekortkoming het gevolg is van bedrieglijk opzet, kan de
maatschappij iedere tegemoetkoming weigeren of de vergoeding die reeds betaald werd, terugvorderen.
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Artikel 13: Aanduiding van de expert
13.1. Het bedrag van de schade, de nieuwvervangingswaarde* en de werkelijke waarde* van het beschadigde materieel*
worden minnelijk geschat of door twee deskundigen, de ene aangeduid door de verzekeringnemer, de andere door de
maatschappij. Indien ze niet tot overeenstemming komen, stellen ze een derde deskundige aan, met wie ze een college
vormen dat bij meerderheid van stemmen beslist; indien geen meerderheid bereikt wordt, is de mening van de derde
expert doorslaggevend. Hun beslissing is soeverein en onherroepelijk. De experten dienen eveneens hun advies te geven
betreffende de oorzaken van het schadegeval*.
13.2. Indien één van de partijen zijn expert niet aanduidt of beide experten geen overeenstemming bereiken omtrent de keuze
van de derde, wordt deze aanstelling op verzoek van de meest gerede partij gedaan door de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg van de woonplaats van de verzekerde. Indien één van de experten zijn opdracht niet vervult, zal voor
zijn vervanging dezelfde procedure gevolgd worden, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de partijen.
13.3. Elke partij draagt de kosten en honoraria van zijn expert. De kosten en honoraria van de derde expert, evenals de kosten
van zijn aanstelling door de rechtbank, worden door de maatschappij en de verzekerde, elk voor de helft, gedragen.
13.4. De schatting of iedere verrichting gedaan met het doel de schade vast te stellen, doet in niets afbreuk aan de rechten en
verweermiddelen die de maatschappij kan aanvoeren.

Artikel 14: Betaling van de schadevergoeding
14.1. De vergoeding met betrekking tot het beschadigde materieel* wordt betaald binnen 30 dagen volgend op:
-- hetzij de ontvangst door de maatschappij van het akkoord van de verzekerde omtrent de minnelijke vergoedingsraming,
zonder enig voorbehoud,
-- hetzij de sluitingsdatum van het expert onderzoek (artikel 13),
op voorwaarde dat de verzekerde op die datum alle in het contract voorziene verplichtingen is nagekomen. In het
tegenovergestelde geval zal voornoemde periode slechts aanvang nemen op de dag dat de verzekerde aan alle contractuele
verplichtingen voldaan heeft.
14.2. Het bedrag van de schadevergoeding is betaalbaar op de zetel van de maatschappij.
14.3. Wanneer de verzekering betrekking heeft op het materieel* van de verzekerde, wordt de vergoeding aan hem uitgekeerd.
Indien die goederen aan een derde toebehoren, moet de verzekerde de vergoeding aan hem overmaken op zijn eigen
verantwoordelijkheid en zonder mogelijk verhaal van de begunstigde tegen de maatschappij. De maatschappij behoudt
zich het recht voor, de door de derde gegeven machtiging tot inning of het bewijs van betaling aan de derde, op te vragen.
Alle betalingen moeten worden gedaan aan een minderjarige, onbekwaamverklaarde of andere onbekwame verricht bij
toepassing van een verzekeringsovereenkomst, doet dit op een rekening die op zijn naam is geopend en die onbeschikbaar
is tot de meerderjarigheid of het opheffen van de onbekwaamheid, onverminderd het recht op wettelijk genot.

Artikel 15: Subrogatie en verhaal
15.1. Louter door het bestaan van het contract, is de maatschappij gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen van de
begunstigde.
15.2. De maatschappij doet evenwel afstand van elk gesubrogeerd verhaal tegenover de verzekerde voor de schade veroorzaakt
aan de voor rekening en ten bate van derden verzekerd materieel*.
Zij ziet eveneens af van elk verhaal tegenover:
-- de bloedverwanten in neergaande of opgaande lijn, de echtgeno(o)t(e), de aanverwanten in rechte lijn van de verzekerde;
-- de personen die met de verzekerde in gezinsverband samenwonen;
-- de personeelsleden van de verzekerde en, bij uitbreiding, zijn maatschappelijke lasthebbers; indien ze gehuisvest
worden, de met hen in gezinsverband samenwonenden;
-- de gasten van de verzekerde en van de hierboven genoemde personen;
-- de leveranciers van elektrische stroom en van door leidingen verdeeld gas, stoom, warm water, alsmede de regies ten
opzichte waarvan en in de mate waarin de verzekerde afstand van verhaal heeft moeten doen.
15.3. Elke afstand van verhaal gedaan door de maatschappij heeft geen uitwerking in de mate waarin de aansprakelijkheid
daadwerkelijk door een verzekering die zijn aansprakelijkheid dekt, gewaarborgd is, of in geval van kwaadwilligheid.

3. Het leven van het contract
Artikel 16: Beschrijving en wijziging van het risico - aangifte door de verzekerde
16.1. 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).
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-- 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.
16.2. 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.
16.3. 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.
16.4. 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.
16.5. 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.

Artikel 17: De te betalen premie
Het te betalen bedrag vermeld op de betalingsaanvraag, moet betaald worden vóór de vervaldag. Bij verhoging van het tarief
kan de maatschappij het contract aanpassen op de volgende jaarlijkse vervaldag indien zij de verzekerde tenminste vier maand
vóór de vervaldag op de hoogte heeft gebracht. In dit geval kan de verzekerde het contract opzeggen tot 3 maanden die volgen
vóór de vervaldag.
Indien de maatschappij deze wijzigingen slechts heeft meegedeeld minder dan vier maanden vóór de volgende vervaldag, kan
de verzekerde het contract opzeggen binnen de drie maanden volgend op de ontvangst van deze mededeling. De mogelijkheid
tot opzegging geldt niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene
aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en wanneer de toepassing ervan gelijk is voor alle maatschappijen.

Artikel 18: Bij niet-betaling van de premie
18.1. 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. In afwijking
van de bepalingen van deze algemene voorwaarden met betrekking tot de indexering, varieert die vergoeding 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 dag na deze ingebrekestelling, zullen alle waarborgen van het contract geschorst worden en zal het
contract opgezegd worden na afloop van een nieuwe termijn van ten minste 15 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag
van de schorsing.
18.2. 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.
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Artikel 19: Duur van het contract
19.1. 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.
19.2. De duur van het contract is vastgesteld op één jaar. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt het contract stilzwijgend
van jaar tot jaar vernieuwd, tenzij het door één van de partijen ten minste 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode
werd opgezegd bij een aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangsbewijs.
Het uur van de inwerkingtreding en beëindiging van de verzekering wordt volgens overeenkomst op nul uur vastgesteld.
19.3. Bij overdracht van het verzekerde belang, ingevolge het overlijden van de verzekerde, worden de rechten en verplichtingen
ontstaan uit het contract op de nieuwe houder van dit belang overgedragen.
Bij onverdeeldheid zijn de mede-eigenaars hoofdelijk en ondeelbaar verplicht tot de uitvoering van het contract. Na uit
onverdeeldheid te zijn getreden en op voorwaarde dat de maatschappij hiervan werd verwittigd, valt de uitvoering van
het contract uitsluitend ten laste van de erfgenaam die de enige eigenaar van het verzekerde belang wordt.
De nieuwe houders van het verzekerde belang en de maatschappij kunnen evenwel de opzegging van het contract
betekenen, de eerste bij een aangetekend schrijven binnen 3 maanden en 40 dagen vanaf het overlijden, de tweede op
de wijze bepaald in artikel 20.1 binnen 3 maanden vanaf de dag waarop zij van het overlijden kennis heeft gekregen.
19.4. Bij overdracht van het verzekerde materieel* onder levenden, eindigt de waarborg van rechtswege zodra de verzekerde
dit niet meer bezit.

Artikel 20: Opzegging
20.1. De maatschappij mag het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen
20.1.1. bij niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 18;
20.1.2. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 19.2;
20.1.3. in de gevallen bedoeld in artikel 16 met betrekking tot de beschrijving en de wijziging van het risico overeenkomstig
de bepalingen van dit artikel;
20.1.4. 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, 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;
20.1.5. in geval van faillissement van de verzekerde doch uiterlijk 3 maanden na de faillietverklaring;
20.1.6. in geval van overlijden van de verzekerde overeenkomstig artikel 19.3.
In de gevallen 3, 5 en 6. treedt de opzegging in werking na het verstrijken van een termijn van één maand vanaf de dag
volgend op de kennisgeving van de opzegging. In het geval 4, wordt het contract opgezegd met uitwerking 3 maanden
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.
In het geval 3, wanneer de verzekerde één van zijn verplichtingen niet is nagekomen met de bedoeling de maatschappij
te misleiden, treedt de opzegging evenwel bij de kennisgeving ervan in werking.
In geval 4, indien de verzekerde één van de verplichtingen die voortvloeien uit het schadegeval niet heeft nageleefd
met de bedoeling de maatschappij te misleiden. In dat geval kan de maatschappij 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 hen voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de abetreffende artikelen
van het Strafwetboek.
20.2. De verzekerde mag het contract opzeggen:
20.2.1. in geval van wijziging van het tarief en/of de verzekeringsvoorwaarden overeenkomstig de termijn voorzien in artikel 17;
20.2.2. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 19.2;
20.2.3. na elke aangegeven schadegeval* met betrekking tot het contract, doch uiterlijk één maand na de betaling van de
schadevergoeding of de weigering ervan, 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;
20.2.4. in geval van vermindering van het risico (art. 16.4), en voor zover de verzekerde het niet eens is met de nieuwe
premie binnen de maand van zijn aanvraag;
20.2.5. wanneer tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aanvangsdatum een termijn van meer dan één
jaar verstrijkt. Deze opzegging dient uiterlijk 3 maanden vóór de aanvangsdatum van het contract betekend te worden.
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Artikel 21: Scheidsgerecht
21.1. Alle andere geschillen tussen partijen dan die betreffende
-- het bedrag van de schade, de nieuwvervangingswaarde* en de werkelijke waarde* van het beschadigde materieel*
-- de invordering van de premies, belastingen, kosten en opzeggingsvergoedingen, die ten laste van de verzekeringnemer vallen,
worden aan drie scheidsrechters voorgelegd, de eerste gekozen door de verzekeringnemer, de tweede door de
maatschappij en de derde door de eerste twee.
21.2. De scheidsrechters oordelen samen volgens de rechtsvoorschriften en zij mogen, op straffe van nietigheid, niet afwijken
van de bepalingen van het contract. Ze zijn van de gerechtelijke formaliteiten ontslagen.
21.3. 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 deze op verzoek van de meest gerede partij aangesteld door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van de woonplaats van de verzekeringnemer, tenzij
andersluidende overeenkomst gesloten na het ontstaan van het aan het scheidsgerecht voorgelegde geschil. Er wordt
vervolgens gehandeld zoals vermeld in bovenvermelde 21.2.
21.4. De kosten van het scheidsgerecht worden door de maatschappij en door de verzekeringnemer elk voor de helft gedragen.
21.5. Deze bepalingen zijn slechts van toepassing op de contracten gesloten met ondernemingen die de voorwaarden niet
vervullen voorzien door de wet om hun jaarrekening volgens een verkort schema op te maken.
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Afdeling IV: Lexicon
Artikel 22
Het lexicon geeft de betekenis en de draagwijdte van de woorden en uitdrukkingen met een sterretje aangeduid.
Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder:

Antidiefstalsysteem:
Ieder antidiefstalsysteem/nadiefstalsysteem, door de maatschappij goedgekeurd.

Arbeidsconflict:
Elke collectieve betwisting, onder welke vorm die zich ook voordoet, in het kader van de arbeidsverhoudingen, met inbegrip
van staking en lock-out, zoals gedefinieerd door de wetgeving* brand.

Belgisch risico:
Een risico is Belgisch indien de verzekerde zijn gebruikelijke verblijfplaats in België heeft of, indien hij een rechtspersoon is, de
vestiging/maatschappelijke zetel van die rechtspersoon waarop de verzekeringspolis betrekking heeft, in België gesitueerd is.

Brand:
De vernieling van het materieel* waarvan de bestemming op dat ogenblik niet was om te branden, door vlammen die buiten hun
normaal gebied zijn uitgeslagen en die van aard zijn om een vuurhaard te veroorzaken die mogelijk uitbreiding neemt tot andere
materiële goederen. Worden dus niet onder brand verstaan de bovenmatige hitte, de nabijheid van of de aanraking met een
licht- of warmtebron, de uitwasemingen, het wegspringen of het vallen van brandstoffen, zonder dat er ontvlamming is ontstaan.

Componenten (elektronische- intern):
Component van het verzekerde elektronische materieel* waarvan de werking berust op de eigenschappen van asymmetrische
geleiding van bepaalde materialen, individueel of in combinatie met andere, zoals halfgeleiders, transistors, thyristors,
microprocessors, enz.

Diefstal:
De verdwijning van het verzekerd materieel* ten gevolge van een diefstal of poging tot diefstal met verzwarende omstandigheden,
met name:
-- met braak of inklimming in de lokalen/het voertuig die het verzekerd materieel* herbergen,
-- met gebruik van valse sleutels (of gestolen of verloren sleutels) om in diezelfde lokalen/voertuig binnen te dringen,
-- met geweld of bedreiging* gepleegd in de lokalen/voertuig die het verzekerd materieel* herbergen,
-- heimelijk binnendringen of zich laten insluiten, op voorwaarde dat de dader sporen van aanwezigheid achterliet.
De verzekerde heeft de bewijslast betreffende de verzwarende omstandigheden.

Elektriciteit (Uitwerking van de):
Elektrisch verschijnsel dat zich onder andere uit door kortsluiting, overmatige stroomsterkte, overspanning of stroominductie.

Externe oorzaak:
Schade waarvan de oorzaak buiten het verzekerd materieel* ligt, onder meer water, vuur, rook, onderhoudsproducten weggieten,
diefstal, aardbeving.

Gebouw:
Het geheel van de constructies waarvan de verzekerde eigenaar is, die de hoofdstandplaats van het vast materieel* vormen en
die gelegen zijn op het risicoadres dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
1) De volgende inrichtingen en verfraaiingen uitgevoerd op kosten van de verzekerde:
-- het materieel dat in deze constructies is opgenomen (dit wil zeggen die dat aangepast is aan de bijzonderheden of afmetingen
van deze constructies of dat niet kan worden weggenomen zonder deze te beschadigen of zelf beschadigd te worden,
onder meer ingerichte keukens en hun apparatuur), ongeacht of ze al dan niet bestemd zijn voor privé- of beroepsgebruik;
-- het materieel* in open lucht dat blijvend aan de grond vastgemaakt is;
2) de meters van, en de aansluitingen op water, gas, stoom, elektriciteit, telecommunicatie-installaties, alsook de vaste
verwarmingsinstallaties;
3) de op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd zijn om in het gebouw te worden verwerkt.
Het gebouw omvat eveneens:
1) de afsluitingen ( zelfs gevormd door aanplantingen), de private toegangen tot het gebouw alsook de binnenplaatsen en
terrassen die vast zijn aangelegd in de grond;
2) de al dan niet gescheiden aanhorigheden (garage, verpakkingszaal, opslagplaats), gelegen in België op een ander adres dan het
in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het hoofdgebouw en waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is.

Hacking:
Misdrijf (Belgische strafrecht) waarbij iemand zich zonder toelating toegang verschaft tot een informaticasysteem of tot
opgeslagen, verwerkte of overgedragen gegevens / software, waardoor hun vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid
in gevaar wordt gebracht.
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Instrumenten:
Alle mogelijkheden die ontworpen zijn om bijvoorbeeld gegevens te wijzigen of te vernietigen, of om binnen te dringen in de
werking van systemen, zoals virusprogramma’s, of programma’s die ontworpen zijn om binnen te dringen in informaticasystemen.
De meest gekende toepassingen van deze instrumenten zijn computervirussen en het paard van Troje.

Interne oorzaak/aard:
Schade die in het verzekerd materieel* ontstaat gedurende het normale gebruik ervan, zelfs als deze externe gevolgen veroorzaakt
zoals brand, rook, vonken, enz. De schade is merkbaar door een panne of door een gebrekkig functioneren van het materieel*,
en kan voortvloeien uit eigen gebrek of een fout in het materiaal, uit de constructie of de montage, alsook uit een probleem van
elektrische* of mechanische aard, maar zonder voorafgaande externe* oorzaak*.

Inventaris (beknopte):
Een basisomschrijving, die alleen mag gemaakt worden op voorwaarde dat de te verzekeren gemiddelde waarde van elk
omschreven toestel gelijkaardig is. Deze omschrijving omvat, categorie per categorie, zowel de aard, het aantal en de te verzekeren
waarde van het vast* materieel* waarvoor de maatschappij een inventaris vraagt (= alle vast* materieel*, behalve kantoormaterieel*
en informatica), alsook het te verzekeren draagbaar* materieel* (b.v. 5 laptops, waarde x EUR; 4 bewakingsinstallaties, waarde
x EUR; 15 zonnepanelen, waarde x EUR).

Materieel:
Voorwerp hoofdzakelijk opgebouwd met elektronische componenten* en dat de informatie afkomstig van elektrische signalen
ontvangt, doorstuurt of behandeld.
De notie omvat:
-- Alle electronisch materieel*, zowel informatica- als kantoormaterieel* -vast* of draagbaar*- waarvan de verzekerde eigenaar
is. Hetzelfde beoogd materieel* als koopwaar is daarentegen niet gedekt.
-- Alle andere informatica of elektronica geïdentificeerd in de bijzondere voorwaarden. (bijvoorbeeld: alarmsysteem,
bewakingscentrale, systeem van toegangscontrole, oproepsysteem, airconditioning, blussystemen, enz.).
-- Het gehuurde materieel*, gehuurd als gevolg van een gedekt schadegeval* en gelijkaardig materieel als het verzekerd materieel
in het huidige contract, geniet eveneens van de huidige dekking ten belope van de werkelijke waarde*. In dit geval, dekt de
verzekering de huuraansprakelijkheid van de verzekerde.
-- De verwisselbare informatiedragers (b.v. USB-sleutel, CD-R, DVD-R, externe harde schijven, enz.) die verband houden met het
verzekerd materieel* zijn ook automatisch gedekt ten belope van 10 % van het totaal verzekerd bedrag en met een maximum
van 2.500 EUR per schadegeval*. De wedersamenstelling van de gegevens/software op het verzekerd materieel* of op deze
informatiedragers daarentegen is uitsluitend verzekerbaar via de verzekering zoals beschreven in afdeling II, maar is niet inbegrepen
in de notie “materieel”, zelfs niet indien deze gegevens/software niet kunnen gescheiden worden van het materieel dat deze omvat.

(Vast) materieel:
Materieel* dat in principe een vaste standplaats (= het gebouw* van de verzekerde waarvan het adres vermeld is in de
bijzondere voorwaarden) heeft en bedoeld is voor gebruik op die plaats, zoals desktop computers, faxen, kopieerapparaten,
telefooncentrales, enz. Het vast materieel* dat onroerend is door bestemming is niet verzekerd, tenzij uitdrukkelijke vermelding
in de bijzondere voorwaarden met identificatie.

(Draagbaar) materieel:
Materieel* dat in principe geen vaste standplaats heeft en dat bedoeld is voor mobiel gebruik en frequent vervoer, zoals een
laptop, tablet-pc, draagbaar medisch materieel*, landmeterappatuur, verwisselbare informatiedragers, enz.

Materiële schade:
Iedere fysieke beschadiging, waardevermindering of vernieling van het materieel* te wijten aan een externe* oorzaak*. Worden
niet als materiële schade beschouwd: schade aan informatica gegevens of software die het gevolg zijn van het wissen, de
aantasting of de vervorming van de initiële structuur.

Nieuwvervangingswaarde:
De prijs zonder korting van een onder alle opzichten volkomen gelijk en afzonderlijk gekocht nieuw materieel*, verhoogd met
de verpakkings-, vervoer- en montagekosten evenals met de taksen en eventuele rechten, uitgezonderd de belasting op de
toegevoegde waarde wanneer deze door de verzekerde kan teruggevorderd worden.

Onderhoudscontract:
Elk contract met een derde dat voorziet in dienstverlening met of zonder levering van wisselstukken en dat minimum gericht is op:
-- veiligheidsproeven
-- preventieve onderhoudsbeurten
-- herstellen en wegwerken van defecten en functionele mankementen die te wijten zijn aan een interne* oorzaak.

Ontploffing:
De plotselinge en hevige krachtuiting door uitzetting van gassen of dampen, hetzij die reeds tevoren aanwezig waren of gelijktijdig
werden ontwikkeld. Een implosie, d.w.z. een plotselinge en hevige krachtuiting te wijten aan het binnendringen van gassen,
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dampen of vloeistoffen in gelijk welke toestellen en recipiënten, met inbegrip van buizen en leidingen, wordt - in de zin van dit
contract - eveneens als een ontploffing beschouwd.

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 die met de handhaving
van de openbare orde belast zijn, zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft zich tegen de gestelde
openbare machten te verzetten.

Preventiemaatregelen:
De normale veiligheids- en preventiemaatregelen omvatten:
1) wekelijkse backup van de gegevens op een andere informatiedrager dan het verzekerd materieel* die deze gegevens gebruikt
en stockage van deze backups buiten de uitbatingsplaats van deze gegevens, in een vuurbestendige en diefstalveilige ruimte
of, bij gebrek van dit laatste, in een brandkast binnen de uitbatingszetel van de verzekerde,
2) steeds in tweevoud over de systeem-software beschikken: zowel in het werkgeheugen van de computer, als een copy bij
de verzekerde, de leverancier en/of de constructeur;
3) steeds in drievoud over de toepassingssoftware of application software beschikken, waarvan er één bewaard wordt buiten
het gebouw waar de twee anderen zich bevinden of, bij gebrek aan dit laatste, in een brandkast binnen de uitbatingszetel
van de verzekerde.

Reddingskosten:
De kosten die voortvloeien uit
-- de maatregelen die de maatschappij gevraagd heeft te nemen om de gevolgen van het schadegeval* te voorkomen of te
beperken.
-- de kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde genomen heeft om:
·· het schadegeval* te voorkomen in geval van nakend gevaar. Dit wil zeggen dat bij ontstentenis van maatregelen, een
schadegeval* zich zeker en op zeer korte termijn zou voordoen, of
·· om de gevolgen van een schadegeval* dat begonnen is, te voorkomen of te beperken.
Onder dringende maatregelen, verstaat men de maatregelen die de verzekerde zonder verwijl dient te nemen, zonder dat hij
de mogelijkheid heeft de maatschappij te verwittigen en voorafgaand akkoord ervan te verkrijgen, tenzij dit de maatschappij
een nadeel berokkent.

Schadegeval:
Het zich voordoen van schade die recht geeft op de waarborg. De schade die voortvloeit uit hetzelfde feit of uit een reeks van
identieke feiten die in oorzakelijk verband met elkaar staan, vormt één en hetzelfde schadegeval.

Terrorisme (daad van):
Een clandestien georganiseerde actie die een Belgische* risico beoogt met uitsluitend 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.
In tegenstelling tot de wettelijke definitie van terrorisme, wordt een clandestien georganiseerde bedreiging niet als een daad
van terrorisme* beschouwd.

Totale schade:
Het schadegeval* waarvoor de kosten vereist om het beschadigde materieel* te herstellen in zijn staat van vóór het schadegeval*,
gelijk zijn aan of groter dan de werkelijke waarde* van dit materieel*, verminderd met de waarde van het schroot.

TRIP vzw:
Terrorism Reinsurance and Insurance Pool: rechtspersoon opgericht conform art. 4 van de wet van 1 april 2007 (BS 15.05.2007)
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme*, die voornamelijk belast is met de verdeling van de
verbintenissen van haar leden, gegeven het feit dat zij bevestigt dat een gebeurtenis die aan de oorzaak ligt van een schadegeval*
beantwoordt aan de definitie van een daad van terrorisme*.

Valsheid in informatica:
Misdrijf (Belgisch strafrecht) dat tot doel heeft de waarheid opzettelijk te verzwijgen door manipulatie (=invoeren, wijzigen of
wissen) van juridisch relevante gegevens.

Vergoedingsperiode:
Periode die begint op de dag en het uur van het zich voordoen van het schadegeval* en beperkt tot de duur waarin de uitbating
van de onderneming door de schade aan het verzekerd materieel* wordt aangetast, zonder de in de bijzondere of algemene
voorwaarden vastgestelde duur te overschrijden.
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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 opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettelijke daden.

Wachttijd:
In de bijzondere voorwaarden bepaalde periode die begint op de dag en het uur van het materiële* schadegeval* of diefstal*.

Waterschade:
De schade veroorzaakt door:
-- het wegvloeien van het water van hydraulische installaties die zich binnen of buiten het aangeduide gebouw bevinden,
tengevolge van een breuk, barst of het overlopen van deze installaties;
-- het binnendringen in het gebouw van water voortkomend van atmosferische neerslag, tengevolge van een breuk, barst of
het overlopen van afvoerbuizen voor dit water;
-- het indringen van water doorheen het dak;
-- het ongepast in werking treden van een automatische brandbeschermingsinstallatie.

Werkelijke waarde:
De nieuwvervangingswaarde* op de dag van het schadegeval*, na aftrek van de door expertise vastgestelde veroudering en
technische waardevermindering.

Wetgeving Brand:
De Belgische wetgeving die van toepassing is op brandpolissen, meer bepaald de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen en het koninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand* en andere gevaren,
wat betreft de eenvoudige risico’s.
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