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Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om
contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen alles in het werk stellen om u te helpen.
Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich 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 u, 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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HOOFDSTUK I: BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE WAARBORGEN
1. Waar bent u verzekerd?
Behoudens andersluidende overeenkomst is de verzekering geldig:
–– binnen de hierna vermelde grenzen:
Noorden: 65° noorderbreedte
Zuiden: 34° noorderbreedte
Oosten: 27° oosterlengte
Westen: 15° westerlengte
met uitsluiting van het land en de territoriale wateren van Estland, Letland, Litouwen, Polen, Albanië, Tunesië, Algerije
en Marokko;
–– ter gelegenheid van overtochten tussen EURopa en Madeira en de Canarische Eilanden en het verblijf aldaar.
De verzekering is geldig voor zover de verzekerde zijn gewone verblijfplaats heeft in België, waarvan het adres overeenstemt
met het correspondentieadres voor dit contract.
De waarborg wordt geschorst zodra de verzekerde zijn verblijfplaats in het buitenland vestigt.

2. Waarvoor mag u het vaartuig gebruiken?
Het verzekerd vaartuig mag uitsluitend voor privé-doeleinden gebruikt worden zoals pleziervaart, sportvisserij (zonder
winstoogmerk) en waterski met uitsluiting van deelname aan wedstrijden of competities of voorafgaandelijke oefeningen
met het oog op dergelijke wedstrijden en competities.
Het risico waterski en andere recreatietuigen door de boot getrokken is gewaarborgd, zowel voor de gebruikers van het
vaartuig als voor de skiërs zelf voor zover het vaartuig is uitgerust met een voor het trekken geschikte inrichting.
Behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden worden de skiërs en gebruikers van andere
recreatietuigen door de boot getrokken niet als derden beschouwd.
Deze personen worden nooit als derden beschouwd indien deze bij een verzekerde inwonen of door deze onderhouden
worden.
Het gebruik van het vaartuig voor verhuring, charter en vervoer van passagiers tegen betaling is uitgesloten. Een evenredige
tussenkomst van de passagiers in proviand en brandstof wordt niet beschouwd als betalend vervoer.

3. Wanneer is het vaartuig verzekerd?
Zonder enige tijdslimiet waarbinnen één en ander gebeurt, is het vaartuig verzekerd wanneer het:
–– te water verblijft, stilliggend of varend;
–– op het droge ligt, op zand of slib;
–– te water wordt gelaten en op het droge wordt gebracht;
–– over land wordt vervoerd;
–– in een berg- en herstellingsplaats verblijft.

4. Voor welke waarde moet het vaartuig verzekerd worden?
(voor de waarborgen Stoffelijke Schade, Brand en Totale Diefstal)
De door de verzekeringnemer opgegeven verzekerde waarde dient overeen te stemmen met de werkelijke waarde van
de verzekerde goederen op het ogenblik van het afsluiten van de verzekering en waarvan het bedrag vermeld is in de
bijzondere voorwaarden. Dit bedrag omvat:
–– de werkelijke waarde van de verzekerde boot (zie definitie in lexicon);
–– eventueel de werkelijke waarde van de onderdelen, toebehoren en aanhangwagen (zie definitie in lexicon);
–– eventueel de belasting op de inverkeerstelling en/of de BTW in verband met de verzekerde goederen.
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HOOFDSTUK II: DE WAARBORGEN
1. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
1.1. Wat omvat de waarborg?
Deze waarborg dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die ten laste wordt gelegd van de verzekerde uit hoofde
van de financiële gevolgen van lichamelijke en/of stoffelijke schade geleden door een derde hetzij ten gevolge van een
ongeval hetzij door het feit van het beoefenen van de pleziervaart of door het feit zelf van het verzekerde vaartuig in
alle omstandigheden, met het verzekerde vaartuig tijdens de geldigheidsduur van het contract.
Voor materiële schade geleden door derden naar aanleiding van een schadegeval wordt een vrijstelling in mindering
gebracht waarvan het bedrag vermeld is in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Het bedrag van de vrijstelling is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex november
1992 = 153,91 (basis 100 in 1981). Bij schadegeval wordt toepassing gemaakt van de index van de maand die het
schadegeval voorafgaat.
1.2. Zekerheidsstelling
Wanneer, naar aanleiding van een schadegeval, de verzekerde aangehouden wordt of het vaartuig in beslag genomen
en een zekerheidsstelling geëist wordt voor de vrijlating van de aangehoudene of de teruggave van het vaartuig, is de
maatschappij ertoe gehouden, zo spoedig mogelijk, haar persoonlijke borg te verlenen of, indien nodig, de zekerheidsom
te storten. Indien de waarborgsom door de verzekerde wordt gestort, stelt de maatschappij zich persoonlijk borg of,
indien die niet wordt aanvaard, betaalt ze de verzekerde terug. In geen enkel geval mag het aandeel van de maatschappij
haar binden voor meer dan 12.500 EUR.
Van zodra de gestorte zekerheid vrijgegeven wordt, moet de verzekerde op straffe van schadevergoeding aan de
maatschappij, alle formaliteiten vervullen die van hem zouden kunnen worden geëist, opdat de maatschappij terugbetaling
zou bekomen. Indien de door de maatschappij gestorte zekerheid in beslag wordt genomen of, geheel of gedeeltelijk,
wordt aangewend tot betaling van een boete, een strafrechtelijke transactie of gerechtskosten voor de strafrechtelijke
instanties, is de verzekerde gehouden de maatschappij terug te betalen op eerste verzoek.
1.3. Reddingskosten, intresten en kosten
Boven het verzekerde totaalbedrag, vermeld in de bijzondere voorwaarden, worden de reddingskosten enerzijds en de
intresten en kosten anderzijds beperkt tot 600.000 EUR.
Dit bedrag is gekoppeld aan de index der consumptieprijzen, met als basisindex november 1992 = 153,91 (basis 100
in 1981).
A. De maatschappij neemt ten laste:
–– de reddingskosten op voorwaarde dat u ons onmiddellijk op de hoogte brengt van de dringende maatregelen die
u getroffen hebt;
–– de intresten met betrekking tot de vergoeding verschuldigd in hoofdsom, de kosten met betrekking tot de burgerlijke
vorderingen evenals de erelonen en onkosten van advocaten en experten op voorwaarde dat deze kosten door
ons of met ons akkoord werden gemaakt.
B. Voor zover de reddingskosten, de intresten en de kosten en de in hoofdsom verschuldigde vergoeding het totaal
verzekerde bedrag niet overschrijden, dragen wij het totaal van de reddingskosten, intresten en kosten.
C. De reddingskosten, intresten en kosten zijn te onzen laste in de mate dat zij betrekking hebben op de door dit contract
verzekerde prestaties. Ze zijn slechts voor onze rekening naar evenredigheid van onze verbintenis.
D. Zijn uitgesloten:
–– de reddingskosten die voortvloeien uit de maatregelen om een verzekerd schadegeval te voorkomen bij ontstentenis
van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is;
–– de reddingskosten die voortvloeien uit het feit dat u niet te gelegener tijd de preventiemaatregelen genomen heeft
die u normalerwijze had moeten nemen.
1.4. Uitgestrektheid in de tijd
De partijen komen overeen dat de verzekeringswaarborg alleen slaat op de vorderingen die schriftelijk worden ingesteld tegen
de verzekerde of de maatschappij tijdens de duur van de overeenkomst voor schade voorgevallen tijdens diezelfde duur.
Worden ook in aanmerking genomen, op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de
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maatschappij binnen zesendertig maanden te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst, de vorderingen tot vergoeding
die betrekking hebben op:
–– schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft voorgedaan indien bij het einde van deze overeenkomst
het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt;
–– daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van deze overeenkomst zijn voorgevallen
en aan de verzekeraar zijn aangegeven.
1.5. Welke schade is niet gewaarborgd?
Is uitgesloten van de waarborg:
–– de aansprakelijkheid die de verzekerde kan ten laste gelegd worden en die het gevolg is van een niet of slechte
uitvoering van een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid);
–– de herstelling van de schade veroorzaakt door hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het vaartuig
hebben verschaft;
–– de herstelling van de schade veroorzaakt tijdens het vervoer van het vaartuig wanneer het feit onder toepassing valt
van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
–– de vordering van een aangestelde van de verzekeringnemer, tegen zijn werkgever.

2. Stoffelijke schade aan de verzekerde goederen
2.1. Wat omvat de waarborg?
Deze waarborg heeft tot voorwerp de herstelling van de stoffelijke schade die voortvloeit uit:
–– aanvaring, stranding, schipbreuk;
–– aanraking, botsing en contact met vaste of vlottende voorwerpen;
–– alle ongevallen op zee, zoals bliksem, storm of vloedgolf;
–– vandalenstreken gepleegd door derden;
–– glasbreuk;
–– nalatigheid van de bemanningsleden en van de passagiers;
–– alle ongevallen overkomen tijdens het vervoer te land, bij het laden en lossen van bevoorrading, brandstoffen, uitrusting,
tuigage en machines, tijdens de tewaterlating en drooglegging..
2.2. Hoe wordt het bedrag van de schadevergoeding bepaald?
2.2.1. In geval van totaal verlies, d.w.z. indien de herstellingskosten, exclusief taksen, vastgesteld bij expertise, meer
bedragen dan de werkelijke waarde van het het beschadigde verzekerde goed op het ogenblik van het schadegeval
na aftrek van de waarde van het wrak, betaalt de maatschappij aan de begunstigde:
–– de werkelijke waarde van het beschadigde goed op het ogenblik van het schadegeval, verminderd met de
waarde van het wrak. Beide waarden worden vastgesteld bij expertise;
–– de niet-recupereerbare BTW op deze waarde, indien deze in het contract werd verzekerd. De te vergoeden
BTW wordt berekend op basis van het tarief dat op het ogenblik van het schadegeval van toepassing is en
wordt beperkt tot het bedrag dat werkelijk betaald werd bij de aankoop van het verzekerde goed;
–– de belasting op de inverkeerstelling indien deze in het contract verzekerd is. Deze belasting is onderworpen
aan dezelfde afschrijvingspercentages als deze die op het verzekerde goed van toepassing zijn.
2.2.2. In geval van gedeeltelijke schade betaalt de maatschappij aan de begunstigde de herstellingskosten van het
verzekerde goed vastgesteld bij expertise en de erop betrekking hebbende niet-recupereerbare BTW indien deze
in het contract werd meeverzekerd.
2.2.3. Evenredigheidsregel
Indien uit de schatting van de schade blijkt dat de waarde van het beschadigde goed hoger is dan het bedrag
waarvoor het verzekerd is, dan draagt de verzekerde zijn evenredig deel van de schade.
2.2.4. Rechtvaardiging van de schade en vrijstelling.
De vergoeding voortvloeiend uit de onderhavige waarborg wordt uitbetaald zodra de schade bewezen is, namelijk
door de voorlegging van de facturen voor de uitgevoerde herstellingen.
De door de maatschappij verschuldigde vergoeding voor schade aan de verzekerde goederen wordt verminderd
met de vrijstelling bepaald in de bijzondere voorwaarden.
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2.2.5. Verlies en schade aan zeilen en touwwerk.
In geval van verlies en schade aan zeilen is de vergoeding gelijk aan de prijs van de vervanging en de erop
betrekking hebbende BTW indien deze in het contract werd verzekerd, na aftrek van een afschrijving van 15 %
per ouderdomsjaar. Geen enkele vergoeding zal verschuldigd zijn voor de zeilen van meer dan 6 jaar.
In geval van verlies of schade aan het touwwerk is de vergoeding gelijk aan 50 % van de prijs van de vervanging
en de erop betrekking hebbende BTW indien deze in het contract werd verzekerd. Geen enkele vergoeding zal
verschuldigd zijn voor het touwwerk van meer dan 3 jaar.
2.3. Welke schade is niet gewaarborgd?
Is uitgesloten van de waarborg:
1. stoffelijke schade ingevolge eigen gebrek, ouderdom, klaarblijkelijk gebrek aan voorzorg of onderhoud (wormsteken,
boorwormen, rotten van hout, enz...) van de verzekerde voorwerpen;
2. een schadegeval ingevolge lekken die te wijten zijn aan het splijten door uitdroging van de romp;
3. een schadegeval te wijten aan galvanische uitwerking;
4. stoffelijke schade ingevolge sleet of breuk van motoren, zowel aan de motoren zelf als aan de andere verzekerde
goederen;
5. het in het water terechtkomen van de buitenboordmotoren bij het monteren of het demonteren, of ingevolge een
gebrekkige plaatsing;
6. schade aan de schroef bij speedboten (dit zijn motorboten die zich bij het varen uit het water verheffen);
7. diefstal of poging tot diefstal;
8. schade aan waterski’s en andere waterrecreatietuigen;
9. stoffelijke schade overkomen tijdens het varen in snelstromende wateren en bergrivieren, of bij het passeren van
afdammingen;
10. het springen van luchtkamers van een rubberboot ten gevolge van overdruk;
11. interne of mechanische schade aan motoren;
12. de schade aan motoren en hun onderdelen veroorzaakt door onvoldoende of geen toevoer van koelwater ten gevolge
van een obstructie van de toevoerpijp door een drijvend voorwerp in kunststof;
13. stoffelijke schade door de geleidelijke inwerking van milieu- en weersinvloeden;
14. stoffelijke schade door de werking van het ijs en/of de dooi, indien de verzekerde geen of onvoldoende voorzorgen
heeft genomen welke aanbevolen of opgelegd werden door de overheid, havenkapiteins, clubbesturen e.d.m. of
voorzorgen die elke «goede huisvader» zou nemen;
15. stoffelijke schade ingevolge verbouwingen of herstellingen;
16. stoffelijke schade te wijten aan osmose;
17. gebruiksderving.

3. Brand
3.1. Wat omvat de waarborg?
Deze waarborg heeft tot voorwerp de herstelling van de stoffelijke schade ingevolge brand en ontploffing.
De waarborg omvat eveneens de schade aan de motoren, toebehoren, onderdelen en instrumenten, voor zover deze
zich aan boord van het verzekerde vaartuig bevinden).
3.2. Hoe wordt het bedrag van de schadevergoeding bepaald?
Het bedrag van de vergoeding wordt op dezelfde manier bepaald als omschreven in punt 2 van de waarborg stoffelijke
schade aan de verzekerde goederen (Hoofdstuk II 2.2).
3.3. Welke schade is niet gewaarborgd?
Wordt nooit gedekt:
–– de brand of ontploffing door bijzonder ontvlambare of ontplofbare stoffen aan boord van het verzekerde vaartuig
gebracht, met uitzondering van de normale brandstof opgeslagen in een aangepast reservoir en nodig voor de
voortstuwing en andere noodwendigheden;
–– de brand of ontploffing door bijzonder ontvlambare of ontplofbare stoffen in de nabijheid van het vaartuig geplaatst,
wanneer de verzekerde geen of onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van brand of ontploffing;
–– gebruiksderving.
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4. Totale diefstal van het vaartuig
4.1. Wat omvat de waarborg?
Deze waarborg heeft tot voorwerp de herstelling van de stoffelijke schade door:
–– verdwijning van het aangeduide vaartuig ingevolge diefstal
–– beschadiging van het aangeduide vaartuig ingevolge een poging tot totale diefstal van het vaartuig.
4.2. Hoe wordt het bedrag van de schadevergoeding bepaald?
Het bedrag van de schadevergoeding wordt bepaald door expertise:
–– voor het verzekerde vaartuig, de onderdelen en het toebehoren omschreven in de bijzondere voorwaarden: de
werkelijke waarde op het ogenblik van het schadegeval vermeerderd met de niet-recupereerbare BTW die op deze
waarde betrekking heeft, indien deze in het contract werd verzekerd;
–– voor de beschadiging van het verzekerde vaartuig ingevolge poging tot totale diefstal van het vaartuig: de
herstellingskosten tot beloop van max. 10 % van de verzekerde waarde van het vaartuig;
–– indien uit de schatting van de schade blijkt dat de waarde van het beschadigde goed hoger is dan het bedrag waarvoor
het verzekerd is, dan draagt de verzekerde zijn evenredig aandeel van de schade;
–– De vergoeding verschuldigd door de maatschappij, wordt per schadegeval verminderd met de vrijstelling aangeduid
in de bijzondere voorwaarden. Dit bedrag blijft ten laste van de verzekerde ook wanneer het bedrag van de schade
deze van de vrijstelling overschrijdt.
4.3. Wanneer wordt de schadevergoeding uitbetaald:
Indien het gestolen vaartuig niet teruggevonden wordt binnen 30 dagen na de ontvangst door de maatschappij van
de schade-aangifte, betaalt de maatschappij de vergoeding zoals voorzien bij totaal verlies, van zodra zij beschikt over
alle nuttige gegevens.
Bij diefstal van het verzekerde vaartuig dient de begunstigde aan de maatschappij op het eerste verzoek de sleutels van
het vaartuig te overhandigen. Bij ontstentenis ervan dient een aangifte van diefstal van de sleutels, afgeleverd door de
bevoegde gerechtelijke of politie-overheid, bij de maatschappij te worden ingediend.
Indien het gestolen vaartuig teruggevonden wordt na die termijn wordt de maatschappij van rechtswege eigenaar van
het vaartuig.
Indien het gestolen vaartuig teruggevonden wordt na die termijn, kan de verzekerde het vaartuig terugnemen tegen
terugbetaling van de vergoeding (de kosten voor herstel blijven ten laste van de maatschappij).
Het vaartuig zal opnieuw ter beschikking van de verzekerde worden gesteld, in goede staat van zeewaardigheid, ofwel
op de plaats van de diefstal ofwel in zijn gewone thuishaven, naar keuze van de verzekerde.
4.4. Welke schade is niet gewaarborgd?
Is uitgesloten van de waarborg:
–– diefstal van de boot, wanneer deze zich op een aanhangwagen bevindt, tenzij de boot op de aanhangwagen is
opgeborgen in een slotvaste garage of loods, enkel toegankelijk voor de verzekerde;
–– diefstal gepleegd door de verzekerde;
–– diefstal gepleegd door een persoon gelast met het toezicht op het vaartuig;
–– gedeeltelijke diefstal;
–– vandalisme gepleegd naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal;
–– diefstal van de aanhangwagen afzonderlijk;
–– diefstal van surfplanken, rubberboten, roei- en peddelboten, voor zover de diefstal niet gepaard ging met inbraak;
–– gebruiksderving.

5. Diefstal met inbraak van onderdelen en toebehoren
5.1. Wat omvat de waarborg?
De herstelling van de stoffelijke schade door diefstal of poging tot diefstal met inbraak aan boord van het vaartuig, van
de onderdelen en toebehoren bepaald in de bijzondere voorwaarden.
De schade aan het vaartuig voortvloeiende uit een poging tot diefstal is eveneens gewaarborgd.
Om in deze waarborg te kunnen worden opgenomen, moeten de afneembare motoren achter slot zijn weggeborgen
of, wanneer zij op hun plaats op de achtersteven van het aangeduide vaartuig worden gelaten, uitgerust zijn met een
antidiefstalinrichting.
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5.2. Hoe wordt het bedrag van de schadevergoeding bepaald?
Het bedrag van de schadevergoeding wordt bepaald op de werkelijke waarde (door expert bepaald) van de gestolen
verzekerde goederen op het ogenblik van het schadegeval vermeerderd met de niet-recupereerbare BTW indien deze
in het contract werd verzekerd, eventueel rekening houdend met de evenredigheidsregel.
5.3. Welke schade is niet gewaarborgd?
Is uitgesloten van de waarborg:
–– diefstal gepleegd door een verzekerde;
–– diefstal gepleegd door een persoon gelast met het toezicht op het verzekerde vaartuig;
–– vandalisme.

6. Opzoekings-, reddings-, bergings- en opruimingskosten
6.1. Wat omvat de waarborg?
De maatschappij neemt de volgende kosten voor haar rekening:
–– de kosten voor opzoeking, redding en berging van het verzekerde vaartuig en/of van de opvarenden;
–– de kosten van de tijdens deze verrichtingen opgeofferde voorwerpen;
–– de kosten van opruiming van het aangeduide vaartuig, vergaan in een gewaarborgd schadegeval, wanneer het lichten
van het wrak verplicht wordt door een bevoegde overheid en de verzekerde zich niet van deze verplichting kan ontdoen
door afstand te doen van het wrak.
6.2. Welk is het verzekerde bedrag?
Deze waarborg wordt verleend tot beloop van 100 % van de verzekerde waarde van het vaartuig met een maximum
van 25.000 EUR.

7. Persoonlijke verzekering van de opvarenden
7.1. Welk is het voorwerp van de waarborg?
–– Deze waarborg heeft tot voorwerp aan alle verzekerden de betaling te waarborgen van vergoedingen bepaald in
functie van de bedragen vermeld in de bijzondere voorwaarden, bij ongeval waarbij zij lichamelijke letsels oplopen:
–– door de beoefening van de pleziervaart;
–– door het aan boord of aan land gaan;
–– door het uitrusten of aftuigen;
–– door herstelling of elke andere behandeling van het omschreven vaartuig, wanneer het te water is of in het droogdok,
indien ze worden verricht tijdens de periode begrepen tussen de uitrusting en de oplegging;
–– door de beoefening van de waterskisport of andere recreatietuigen door de boot getrokken, indien bepaald in de
bijzondere voorwaarden.
De verzekeringnemer en zijn gezinsleden die gewoonlijk met hem in gezinsverband leven en door hem worden
onderhouden, blijven verzekerd wanneer zij zich - als passagier of niet-bezoldigd bestuurder - aan boord bevinden van
een ander pleziervaartuig dan datgene verzekerd in dit contract.
–– Onder ongeval in de zin van onderhavige afdeling wordt verstaan, de plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel
tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt. Dit
begrip zal, op het ogenblik van het ongeval, worden uitgelegd overeenkomstig de rechtspraak inzake de wet op de
arbeidsongevallen.
Worden bij uitbreiding met ongevallen gelijkgesteld:
–– verdrinking;
–– vergiftiging en verstikking, door het onvrijwillig innemen van een schadelijk product;
–– tetanus, razernij of miltvuur;
–– verstuikingen, spierscheuringen en -verrekkingen, te wijten aan een plotse krachtinspanning;
–– lichamelijke letsels of overlijden naar aanleiding van daden gesteld ter vrijwaring van
–– personen, goederen of belangen;
–– aantastingen van de gezondheid, die het rechtstreekse gevolg zijn van en in rechtstreeks verband staan met een
verzekerd ongeval.
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Indien het aantal aan boord genomen personen die de hoedanigheid hebben van verzekerde, hoger ligt dan het aantal
personen verzekerd door de bijzondere voorwaarden, worden de vergoedingen bij ongeval proportioneel verminderd.
7.2. Wat omvat de waarborg?
A. Overlijden
Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden, wordt de vergoeding exclusief uitbetaald aan:
–– de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, niet gescheiden van tafel en bed of niet feitelijk gescheiden, ten persoonlijke
titel;
–– bij ontstentenis, aan de wettelijke erfgenamen van de verzekerde, tot en met de tweede graad, ten persoonlijke titel.
Geen enkel ongeval geeft tegelijkertijd recht op de vergoedingen bij overlijden en voor blijvende invaliditeit. De
vergoedingen uitgekeerd voor blijvende invaliditeit worden afgetrokken van diegene welke opeisbaar worden ingevolge
het overlijden dat aan dezelfde oorzaak te wijten is en dat zich binnen een termijn van 3 jaar na de dag van het
ongeval voordoet.
Bij overlijden van een kind jonger dan 5 jaar, wordt de vergoeding beperkt tot de repatriëring- en begrafeniskosten.
Indien de verzekerde en zijn/haar echtgeno(o)t(e) overlijden ten gevolge van hetzelfde ongeval, worden de prestaties
voorzien ten voordele van de minderjarige kinderen ten laste verdubbeld.
B. Blijvende fysiologische invaliditeit
De fysiologische invaliditeit is de aantasting van de lichamelijke integriteit van de verzekerde. De graad ervan wordt
bepaald door een geneeskundige beslissing, volgens de Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van
Invaliditeit (O.B.S.I.) zonder 100 % te kunnen overschrijden en zonder rekening te houden met het uitgeoefende
beroep of met de bezigheden van de verzekerde. Indien de verzekerde op de dag van het ongeval jonger is dan 18
jaar, wordt de vergoeding voor «Blijvende fysiologische Invaliditeit» verdubbeld op voorwaarde dat de invaliditeitsgraad
25 % overschrijdt. Uiterlijk drie jaar na de datum van het ongeval, wordt de consolidatie van de letsels contractueel
beschouwd als zijnde ingetreden, en de maatschappij betaalt de vergoeding op basis van de voorzienbare graad
van blijvende invaliditeit.
Indien, één jaar na het ongeval, de gezondheidstoestand nog niet toelaat de consolidatie te bepalen, dan betaalt
de maatschappij een provisie die gelijk is aan de helft van het bedrag dat overeenstemt met de op dat ogenblik
voorzienbare blijvende invaliditeit. De eventuele invaliditeit die reeds bestond op het ogenblik van het ongeval mag
niet worden in rekening gebracht voor het bepalen van de graad van invaliditeit. Bij verergering van de gevolgen van
een ongeval wegens oorzaken, omstandigheden, gebrek, verminking, ziekte, anatomische, fysiologische, biologische,
erfelijke of verworven toestand met acuut, chronisch of stabiel karakter, al dan niet gekend door de verzekerde
onafhankelijk van de ongevalgebeurtenis, is de verschuldigde vergoeding die welke overeenstemt met de gevolgen
die het ongeval zou hebben gehad bij een gezonde mens, met normale lichaamstoestand en niet onderworpen aan
de werking van die oorzaken of omstandigheden.
C. Verplegingskosten
De maatschappij betaalt terug, tot beloop van het verzekerde bedrag en tot de consolidatie van de letsels, maar
maximum gedurende drie jaar:
–– alle kosten voor medisch noodzakelijke verpleging, verstrekt of voorgeschreven door een geneesheer die wettelijk
gemachtigd is tot praktiseren;
–– de ziekenhuiskosten;
–– de kosten voor prothese;
–– de kosten voor orthopedie;
–– de kosten voor esthetische chirurgie;
–– de kosten voor aangepast vervoer tot de dichtstbijgelegen verpleeginrichting;
–– de kosten voor repatriëring indien dit vervoer medisch noodzakelijk is.
De maatschappij ziet af van haar recht op verhaal tegen de eventueel aansprakelijke voor alle vergoedingen die zij
heeft moeten betalen, behalve wat de geneeskundige, farmaceutische en verplegingskosten betreft. De maatschappij,
die tot betaling van deze kosten is gehouden of die ze heeft betaald, treedt ten belope van die kosten in de rechten
en rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde.
Indien, door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben ten voordele
van de maatschappij, kan deze laatste van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de
mate van het geleden nadeel.
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De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde, die slechts gedeeltelijk vergoed is, niet benadelen. In
dat geval kan hij zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is bij voorrang boven de verzekeraar.
Behalve in geval van kwaad opzet heeft de maatschappij geen enkel verhaalrecht tegenover de bloedverwanten in
de rechte opgaande of neerdalende lijn, de echtgeno(o)t(e) en de aanverwanten in rechte lijn van de verzekerde, noch
tegen de bij hem inwonende personen, zijn gasten en de leden van zijn huispersoneel.
De maatschappij kan evenwel een verhaal uitoefenen tegen deze personen in de mate dat hun aansprakelijkheid
daadwerkelijk door een verzekeringscontract gewaarborgd is.
7.3. Wanneer wordt de waarborg niet verleend?
–– aan personen in dienst van de verzekeringnemer of van de verzekerde wanneer de wetgeving inzake de vergoeding
van arbeidsongevallen op hen toepasselijk is;
–– aan de personen getroffen door gebreken of ziekte zoals blindheid, doofheid, verlamming, beroerte, vallende
ziekte, krankzinnigheid, dronkemanswaanzin, cardiovasculaire aandoeningen, geestesstoornissen, wanneer het
schadegeval zich heeft voorgedaan ten gevolge van hun toestand;
–– voor de opzettelijke daden van het slachtoffer alleen, in strijd met de Algemene Uitsluitingen (Hoofdstuk III punt 7);
–– bij twist, aanranding en aanslag, tenzij bewezen wordt dat het slachtoffer er noch een uitdager, noch een aanstoker van was;
–– voor de ongevallen overkomen naar aanleiding van klaarblijkelijk roekeloze daden van het slachtoffer;
–– wanneer het schadegeval te wijten is aan overbelasting van het vaartuig, behalve in geval van redding.

8. Terrorisme
Lidmaatschap van TRIP
De maatschappij dekt in bepaalde gevallen daden van terrorisme. De verzekeringsonderneming is hiertoe lid van de VZW
TRIP, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1 april
2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen
van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard EURo per kalenderjaar voor de schade
veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar
aangepast op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer
van december 2005. Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag
automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in
een andere overgangsregeling voorziet.
Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige
alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van
de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten
opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.
Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie
van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in de paragraaf «Lidmaatschap van TRIP» niet zou worden overschreden,
bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan
dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt
het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding. De verzekerde of de
begunstigde kan tegenover de verzekeringsonderneming pas aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het
Comité het percentage heeft vastgesteld. De verzekeringsonderneming betaalt het verzekerde bedrag uit overeenkomstig
het percentage vastgesteld door het Comité.
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde
schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor de verzekeringsonderneming reeds
een beslissing aan de verzekerde of de begunstigde heeft meegedeeld.
Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de schadevergoeding voor alle aangegeven
schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt dat het bedrag
genoemd in de paragraaf «Lidmaatschap van TRIP», onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of
over onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij
voorrang vergoed. De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. Elke beperking,
uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van de verzekeringsonderneming, bepaald
in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.
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HOOFDSTUK III: UITSLUITINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE WAARBORGEN
Worden nooit gedekt:
1. de schade die zich voordoet wanneer de persoon gelast met de navigatie geen houder is van de
bekwaamheidsgetuigschriften vereist door de openbare reglementen, of wanneer de geldigheidsperiode van deze
certificaten is verstreken;
2. de schadegevallen overkomen wanneer de boordcertificaten van het verzekerde vaartuig niet in regel zijn of wanneer de
verplichte instrumenten of veiligheidstoestellen niet overeenstemmen met de reglementaire nationale en internationale
voorschriften, behalve indien de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de overtreding
en de schade;
3. het verlies en de schade ingevolge oorlog of gelijkaardige feiten en door burgeroorlog, vijandelijkheden, vergeldingen,
gevangennemingen, aanhoudingen, inbeslagnemingen, dwang, molest of hechtenis door elke regering of elke overheid,
ontploffing van torpedo’s, onderzeese mijnen en in het algemeen ingevolge elk oorlogsongeval en-feit alsmede ingevolge
georganiseerde zeeroverij en sabotage;
4. de schade veroorzaakt door een feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, mits dat feit of die
opeenvolging van feiten of enige daardoor veroorzaakte schade voortkomt uit of het gevolg is van radioactieve
eigenschappen of een combinatie van radioactieve eigenschappen met giftige, explosieve of andere gevaarlijke
eigenschappen, van splijtstoffen of radioactieve producten of afvalstoffen alsook, de schade die rechtstreeks of
onrechtstreeks veroorzaakt wordt door elke ioniserende stralingsbron;
5. de schadegevallen ten gevolge van weddenschappen, uitdagingen of klaarblijkelijk roekeloze daden, vechtpartijen
en twisten;
6. de schadegevallen die zich voordoen wanneer de bestuurder van het verzekerde vaartuig of van het trekkende voertuig
zich in staat van strafbare alcoholintoxicatie of klaarblijkelijke staat van dronkenschap of verstandsverbijstering bevond
of onder invloed was van verdovende middelen;
7. de schadegevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of door elke persoon aan wie men het toezicht of de
bewaking van het vaartuig heeft toevertrouwd, of veroorzaakt door hun aanstoking, behalve voor wat bepaald is in
punt 3 van de Waarborg Persoonlijke Verzekering van de Opvarenden (Wanneer wordt de waarborg niet verleend?);
8. de schade geleden wanneer het vaartuig in beslag is genomen; of te koop wordt gesteld;
9. de schade overkomen tijdens het gebruik van het vaartuig voor winstgevende doeleinden of voor andere doeleinden
dan de pleziervaart; de schade overkomen tijdens sleepoperaties die niet worden opgelegd door verplichtingen tot
hulpverlening; de schade overkomen wanneer het vaartuig in huur wordt afgestaan;
10. voor de motorvaartuigen, zeilboten, catamarans, RIB’s, opblaasbare vaartuigen en personal watercrafts, het verlies en
de schade tijdens competities of trainingen met het oog op competities alsook wanneer er snelheids- of tijdsnormen
of -grenzen werden gekozen of opgelegd;
11. de schadegevallen overkomen wegens smokkel of schending van een blokkade of wegens onwettige handel;
12. het persoonlijk bezit (klederen, juwelen, foto- of filmapparaten, draagbare computers, GSM’s, enz.) alsook alle
voorwerpen, andere dan die omschreven in de bijzondere voorwaarden, die zich aan boord bevinden, ongeacht aan
wie ze toebehoren, verzekerden of derden;
13. de schadegevallen overkomen wanneer het vaartuig zodanig werd verbouwd dat zijn zeewaardigheid er gevoelig door
gewijzigd werd en er een verzwaring van het verzekerd risico uit volgde;
14. de schadegevallen die zich voordoen tijdens het vervoer van het vaartuig op wegen, indien het trekkende voertuig
bestuurd wordt door een persoon die niet aan de door de Belgische Wet en/of reglementen gestelde voorwaarden
voldoet om het voertuig te mogen besturen, waar ook het schadegeval zich voordoet;
15. de schadegevallen veroorzaakt tijdens het waterskiën en het gebruik van andere waterrecreatietuigen door de boot
getrokken, indien er aan boord van het vaartuig geen tweede persoon aanwezig is, die belast is met het toezicht;
16. de schade aan of het verlies van vismaterieel;
17. de schade aan of het verlies van optische brillen of contactlenzen;
18. de schadegevallen veroorzaakt door stakingen of gewelddaden, collectief (politiek, sociaal of ideologisch) geïnspireerd,
behalve de daden van terrorisme, al dan niet gepaard gaande met rebellie tegen de overheid, tenzij de verzekerde
kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze gebeurtenissen en de schade.
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HOOFDSTUK IV: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
1. Wat zijn de verplichtingen van de verzekeringnemer, van de verzekerde en van de
maatschappij?
A. Bij het afsluiten van het contract
A.1. De verzekeringnemer is verplicht bij het afsluiten van het contract alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig
mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling
van het risico door de maatschappij.
A.2. Indien de verzekeringnemer de verplichting zoals bepaald in punt A.1 niet naleeft en het opzettelijk verzwijgen of
het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de maatschappij misleidt bij de beoordeling ervan, is
het contract nietig.
De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk
verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe.
A.3. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de maatschappij,
binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen
van gegevens kennis heeft gekregen, voor het contract te wijzigen.
Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na het
verstrijken van de termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard
wordt, kan de maatschappij het contract binnen de 15 dagen opzeggen.
Indien de maatschappij echter het bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd kan zij het contract
opzeggen binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop zij van het verzwijgen of het onjuist
meedelen van gegevens kennis heeft gekregen.
A.4. Indien er zich een schadegeval voordoet vóór de aanvang van de wijziging van het contract of de opzegging bedoeld
in punt A.3:
–– verleent de maatschappij de overeengekomen prestatie wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen de
verzekeringnemer niet kan verweten worden;
–– verleent de maatschappij de overeengekomen prestatie, op basis van de verhouding tussen de betaalde premie
en de premie die de verzekeringnemer zou hebben moeten betalen indien hij het risico naar behoren had
meegedeeld, wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen hem wel kan verweten worden.
–– betaalt de maatschappij uitsluitend alle betaalde premies terug indien zij het bewijs levert dat zij in geen enkel
geval het risico zou hebben verzekerd waarvan de ware aard door het schadegeval aan het licht kwam.
B. In de loop van het contract
B.1. Verzwaring van het risico
B.1.1. De verzekeringnemer is verplicht om nauwkeurig en binnen de kortst mogelijke termijn de nieuwe of gewijzigde
omstandigheden aan te geven die van aard zijn het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanmerkelijk
en blijvend te verzwaren.
B.1.2. Indien het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de maatschappij, als die verzwaring
bij het afsluiten van het contract had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, stelt zij binnen
een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis heeft gekregen, de
wijziging van het contract voor met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.
Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, na het
verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard
wordt, kan de maatschappij het contract binnen 15 dagen opzeggen.
Indien de maatschappij echter het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico nooit zou hebben verzekerd, kan
zij het contract opzeggen binnen een termijn van één maand te rekenen van de dag waarop zij kennis heeft
gekregen van de verzwaring.
B.1.3. Indien er zich een schadegeval voordoet vooraleer de wijziging van het contract of de opzegging zoals bedoeld
in punt B.1.2 een aanvang heeft genomen, zal de maatschappij de overeengekomen prestaties verlenen, voor
zover de verzekeringnemer de verplichting tot aangifte omschreven in punt B.1.1 heeft vervuld.
B.1.4. Indien er zich een schadegeval voordoet en de verzekeringnemer de verplichting bedoeld in B.1.1, niet is nagekomen,
–– verleent de maatschappij de overeengekomen prestatie wanneer het ontbreken van de kennisgeving de
verzekeringnemer niet kan worden verweten;
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–– verleent de maatschappij de overeengekomen prestatie, volgens de verhouding tussen de betaalde premie en
de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen,
wanneer de onjuiste mededeling aan de verzekeringnemer kan worden verweten. De maatschappij betaalt
enkel alle betaalde premies terug indien zij het bewijs levert dat zij in geen enkel geval het verzwaarde risico
zou hebben verzekerd;
–– kan de maatschappij haar overeengekomen prestatie weigeren indien de verzekeringnemer met bedrieglijk
opzet heeft gehandeld door de verzwaring niet aan te geven en kan zij het contract opzeggen met onmiddellijke
uitwerking. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de maatschappij kennis heeft gekregen
van het bedrieglijk verzuim, komen haar toe als schadevergoeding.
B.2. Vermindering van het risico
Wanneer in de loop van het contract, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend verminderd
is en wel zo dat de maatschappij onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd indien die vermindering bij het sluiten
van het contract had bestaan, staat zij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij
van de vermindering van het risico kennis heeft gekregen.
Indien de maatschappij en de verzekeringnemer het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na de
aanvraag tot vermindering door de verzekeringnemer, kan deze laatste het contract opzeggen.
B.3. Het bezorgen van informatie
De verzekeringnemer of de verzekerde waarvan het adres overeenstemt met het correspondentieadres voor dit contract,
moet de maatschappij inlichten bij verandering van domicilie. Als hij in staat van staking van betaling, van kennelijk
onvermogen of van faillissement verkeert, moet hij de maatschappij hiervan binnen 8 dagen op de hoogte brengen.
B.4. Het voorkomen van schadegevallen
De verzekerde dient steeds alle dringende en redelijke maatregelen te treffen om schadegevallen te voorkomen.
C. Bij schadegeval
De verzekerde moet:
–– het schadegeval onmiddellijk schriftelijk bij de maatschappij aangeven en dit uiterlijk binnen acht dagen te rekenen
van de dag waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan;
–– in geval van (totale of gedeeltelijke) diefstal klacht neerleggen bij de bevoegde gerechtelijke overheid binnen 48 uren
nadat het schadegeval zich voordeed;
–– alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken;
–– zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen de schade laten schatten door een expert aangeduid door de
maatschappij;
–– aan de maatschappij, zonder verwijl, alle bewijsstukken van de schade en alle documenten met betrekking tot het
schadegeval overmaken. Dagvaardingen, betekeningen en over het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
akten aan de maatschappij overmaken onmiddellijk na hun afgifte of betekening;
–– de richtlijnen van de maatschappij volgen en alle door haar voorgeschreven stappen ondernemen;
–– op de zittingen verschijnen, zich onderwerpen aan alle onderzoeksmaatregelen bevolen door de rechtbanken en de
akten van rechtspleging op verzoek van de maatschappij vervullen;
–– zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke dading, van elke vaststelling van schade, van elke
betaling of belofte tot schadevergoeding. Het louter erkennen van de feiten of het door de verzekerde verschaffen
van eerste geldelijke hulp en het verlenen van onmiddellijke medische bijstand worden niet aanzien als erkenning van
aansprakelijkheid.
De maatschappij moet:
vanaf het ogenblik dat zij tot het verlenen van dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, zich, binnen
de grenzen van de dekking, achter de verzekerde stellen.
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en voor zover de belangen van de maatschappij en van de verzekerde
samenvallen, heeft de maatschappij het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde
te bestrijden. De maatschappij kan deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat. De tussenkomst van de
maatshappij houdt geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij mag hem ook geen
nadeel berokkenen.
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2. Welke sanctie is voorzien indien de verzekeringnemer en de verzekerde hun verplichtingen
niet naleven?
Indien de verzekeringnemer of de verzekerde voormelde verplichtingen niet nakomt, mag de maatschappij haar tussenkomst
verminderen met de door haar geleden schade. De maatschappij mag haar dekking weigeren indien het niet-naleven van
deze verplichtingen gebeurt met bedrieglijk opzet.

3. Vanaf wanneer waarborgt de maatschappij het risico?
Het contract wordt van kracht op de datum die is vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.

4. Wat is de duur van het contract?
De duur van het contract mag niet langer zijn dan 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 drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode werd opgezegd bij een ter post
aangetekende brief.

5. Wanneer dient de verzekeringnemer de premie te betalen?
Van zodra het contract tot stand komt, is de premie verschuldigd.
–– De premie verhoogd met de taksen en bijdragen is jaarlijks en vooraf betaalbaar na ontvangst van de betalingsaanvraag
aan huis.
–– In geval van niet-betaling van de op de vervaldag verschuldigde bedragen zal per deurwaardersexploot of per
aangetekend schrijven een herinnering verzonden worden die geldt als ingebrekestelling. Wij zullen u 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.
Indien de waarborgen geschorst worden, blijven de premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen verschuldigd,
op voorwaarde dat u in gebreke gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert de ingebrekestelling aan de
schorsing van de waarborgen. Onze vordering 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.

6. Wanneer kan men het contract beëindigen?
DE VERZEKERINGNEMER KAN HET CONTRACT OPZEGGEN:
–– tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig punt 4;
–– na een aangifte van schadegeval, doch uiterlijk één maand na de betekening door de maatschappij van de uitbetaling
of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding;
–– in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief overeenkomstig punt 8;
–– in geval van vermindering van het risico binnen de voorwaarden bepaald in punt B.2.
DE MAATSCHAPPIJ KAN HET CONTRACT OPZEGGEN:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig punt 4;
–– in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico in de loop van het
contract overeenkomstig punt B.1;
–– in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende de omschrijving
van het risico, bij het sluiten van de overeenkomst en in geval van verzwaring van het risico binnen de voorwaarden
voorzien in punt B.1.2;
–– in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig punt 5;
–– na een aangifte van schadegeval, doch uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de
schadevergoeding;

16

Verzekering Pleziervaartuigen

–– in geval van overlijden van de verzekeringnemer, overeenkomstig punt 15;
–– indien de verzekeringnemer meerdere vaartuigen of verschillende waarborgen voor eenzelfde vaartuig bij middel van
samenhangende contracten verzekerd heeft, behoudt de maatschappij zich het recht voor al deze contracten op te
zeggen na elke ongevalaangifte in één van deze contracten.

7. Op welke manier kunnen de partijen het contract beëindigen?
De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, bij een ter post aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs. Behalve in de gevallen bedoeld in punten 4 (opzeg tegen eindevervaldag), 5 (niet-betaling van premie)
en 8 (opzegging door de verzekeringnemer in geval van wijziging van de voorwaarden en/of het tarief), gaat de opzegging
in na het verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum
van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag volgend op de afgifte bij de post.
Na een schadegeval, kan het contract geheel of gedeeltelijk opgezegd worden, ten laatste 1 maand na de uitbetaling of
de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding, met uitwerking drie 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.
Indien de verzekeringnemer of de begunstigde van de verzekering één van de verplichtingen die voortvloeien uit het
schadegeval niet heeft nageleefd met de bedoeling de maatschappij te misleiden, 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 wij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling hebben
ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de artikelen
193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek;

8. Wat gebeurt er in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief?
Indien de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief wijzigt, past zij het contract aan op de volgende
jaarlijkse vervaldag.
De verzekeringnemer mag het contract opzeggen binnen de maand na de kennisgeving van de aanpassing. Door deze
opzegging eindigt het contract op de volgende jaarlijkse vervaldag.
De mogelijkheid tot opzegging voorzien in de eerste paragraaf 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.

9. Expertise
Bij gebrek aan overeenkomst aangaande de omvang van de schade aan de door onderhavig contract verzekerde goederen
en aangaande hun waarde of de percentages van de waardevermindering wegens verval, worden deze op tegenspraak
vastgesteld door twee deskundigen, die aangesteld en behoorlijk gemandateerd worden, de ene door de verzekerde en
de andere door de maatschappij.
Indien geen overeenkomst kan 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.
Indien één van de partijen haar deskundige niet aanstelt of indien de twee deskundigen het niet eens worden 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 de woonplaats van de verzekeringnemer.
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 bij helften verdeeld. De deskundigen zijn van elke formaliteit ontslagen.
Hun beslissing is soeverein en onherroepelijk. De overige geschillen tussen partijen in verband met onderhavig contract,
behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

10. Pluraliteit van verzekeringnemers
Indien verscheidene personen het contract hebben getekend, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gebonden, en iedere
mededeling van de maatschappij aan één van hen gericht is geldig ten opzichte van allen.

11. Domiciliëring
De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen: deze van de maatschappij in haar zetel in België, deze van de
verzekeringnemer op zijn adres dat aangeduid is in het contract of op het adres dat hij later aan de maatschappij meedeelt.
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Om geldig te zijn dienen de mededelingen bestemd voor de maatschappij gericht te worden aan haar zetel in België. De voor
u bestemde berichten zijn geldig verzonden, zelfs ten aanzien van de erfgenamen of rechthebbenden, naar uw adres dat in
de bijzondere voorwaarden vermeld is, of naar ieder ander adres, desgevallend elektronisch, dat ons zou zijn meegedeeld.

12. Verhaalrecht van de maatschappij
Wanneer de maatschappij gehouden is ten aanzien van een benadeelde derde, heeft zij, behoudens iedere andere mogelijke
vordering waarover zij beschikt, een recht van verhaal tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen
de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, ten belope van hun aandeel in de aansprakelijkheid, voor zover we volgens
de wet of de verzekeringsovereenkomst onze prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen.
Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, alsook op de gerechtskosten en intresten die de maatschappij
dient te betalen.

13. Indeplaatsstelling
De maatschappij die de schadevergoeding heeft betaald, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de
rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
Indien door toedoen van de verzekerde de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben ten voordele van de maatschappij,
kan deze van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel.
De indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde, die slechts gedeeltelijk vergoed is, niet benadelen. In dat geval
kan hij zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is bij voorrang boven de verzekeraar.
Behalve in geval van kwaad opzet heeft de maatschappij geen enkel verhaalrecht tegenover de bloedverwanten in de
rechte opgaande of neerdalende lijn, de echtgeno(o)t(e) en de aanverwanten in rechte lijn van de verzekerde, noch tegen
de bij hem inwonende personen, zijn gasten en de leden van zijn huispersoneel. De maatschappij kan evenwel een verhaal
uitoefenen tegenover deze personen in de mate dat hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringscontract
gewaarborgd is.

14. Wat gebeurt er indien de verzekeringnemer failliet gaat?
In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft het contract bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers
die de maatschappij het bedrag verschuldigd is van de premie vervallen vanaf faillietverklaring.

15. Wat gebeurt er indien de verzekeringnemer overlijdt?
In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft het contract voortbestaan ten voordele van de erfgenamen, die
verplicht zijn de premies te betalen.
De erfgenamen kunnen het contract opzeggen binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden.
De maatschappij kan het contract opzeggen binnen drie maanden vanaf de dag waarop zij kennis kreeg van het overlijden.

16. Seizoengebonden risico, vernietiging van het contract en ondeelbaarheid van de premie
Bij de bepaling van de premie werd rekening gehouden met het feit dat het beoefenen van de pleziervaart een
seizoensgebonden karakter heeft. Daarom wordt de premie als ondeelbaar beschouwd. Bijgevolg blijft de betaalde of de
nog te betalen premie voor het lopende verzekeringsjaar verworven of verschuldigd aan de maatschappij bij vernietiging
van het contract. In geval van verdwijning van het risico wegens verkoop (mits voorlegging van de verkoopfactuur) of totaal
verlies (mits voorlegging van de bevestiging van een expert) van het verzekerde vaartuig is teruggave van het niet verbruikte
premiegedeelte mogelijk.

17. Welke wet is op het contract van toepassing?
Onderhavig contract wordt geregeld door de wet van 4 april betreffende de verzekeringen.
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LEXICON

Maatschappij
AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel
RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079,
onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Verzekeringnemer
de onderschrijver van het contract

Verzekerde
–– Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid:
–– de verzekeringnemer, zijn echtgeno(o)t(e), zijn descendenten en ascendenten alsook ieder ander persoon die gewoonlijk
met hem in gezinsverband leeft of door hem wordt onderhouden;
–– de eigenaar, de houder en de bewaker van het vaartuig;
–– de toegelaten bestuurder;
–– de niet-bezoldigde ploegmaten, de bemanningsleden en de aan boord genomen aangestelden van de verzekeringnemer;
–– de met toestemming van de verzekeringnemer aan boord genomen personen terwijl zij effectief aan het manoeuvre
deelnemen;
–– de waterskiërs en gebruikers van andere waterrecreatietoestellen getrokken door het aangeduide vaartuig.
Uitsluitingen:
Hebben nooit de hoedanigheid van verzekerden, de verkopers, herstellers, verhuurders, vervoerders, depanneerders
en controleurs van pleziervaartuigen en makelaars in die vaartuigen, alsmede hun aangestelden in de uitoefening van
hun beroep.
–– Waarborg Persoonlijke Verzekering Opvarenden:
de onder de Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vermelde personen wanneer zij zich aan boord bevinden
van het aangeduide vaartuig evenals de gratis vervoerde personen en indien uitdrukkelijk vermeld, ook de waterskiërs
en gebruikers van andere waterrecreatietoestellen door de boot getrokken.
–– Overige waarborgen:
–– de verzekeringnemer;
–– de eigenaar van het vaartuig.

Derde
Elke andere persoon dan:
–– de voornoemde verzekerden;
–– de echtgeno(o)t(e), de descendenten en ascendenten van de verzekerde wiens aansprakelijkheid betrokken is en elke
persoon die gewoonlijk met hem in gezinsverband leeft of door hem wordt onderhouden.

Begunstigde
–– Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid:
de derde welke schade heeft geleden en waarvoor de verzekerde aansprakelijk werd gesteld.
Alle betalingen die moeten worden gedaan aan een minderjarige, onbekwaamverklaarde of andere onbekwame verricht
bij toepassing van een verzekeringsovereenkomst, moeten worden gedaan 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.
–– Waarborg Persoonlijke Verzekering Opvarenden:
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zoals bepaald in punt 7 van Hoofdstuk II.
–– Alle andere waarborgen:
de eigenaar van het vaartuig of iedere andere verzekerde door hem aangeduid.

Verzekerde goederen
–– Het verzekerde vaartuig:
Het vaartuig aangeduid in de bijzondere voorwaarden, overeenstemmend met de veiligheidsvoorschriften en uitsluitend
dienend voor de pleziervaart, zijn motoren, zijn voor de vaart noodzakelijke onderdelen en bijbehoren, apparatuur en
boordinstrumenten,
zijn met naam van het vaartuig gemerkte bijboten en reddingstuigen, zijn ankers, kettingen, meertouwen, tuig, zeilen
en vastgehechte meubels en huisraad.
–– De aanhangwagen:
De aanhangwagen waarop het vaartuig over land vervoerd wordt, zo deze in de bijzondere voorwaarden beschreven is.
–– Schadegeval:
Ieder feit dat schade heeft veroorzaakt die aanleiding kan geven tot de waarborg van het contract.
–– Overdracht:
De vrijwillige overdracht van de verzekerde goederen aan de maatschappij.

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.
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Algemene voorwaarden
Indien vermeld in de bijzondere voorwaarden, wordt uw contract Rechtsbijstand onderworpen aan de volgende bepalingen.

1. Wat verstaat men onder?

U
de verzekeringsnemer, onderschrijver van het contract

Wij
AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
In het kader van de verzekering Rechtsbijstand wordt het beheer van de dossiers “Rechtsbijstand” toevertrouwd aan
onze aparte en gespecialiseerde dienst “Providis”

De verzekerde
–– u;
–– uw echtgeno(o)te, uw descendenten en ascendenten evenals elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband
leeft of door u wordt onderhouden;
–– de eigenaar, de houder en de bewaker van het vaartuig;
–– de toegelaten bestuurder;
–– de niet-bezoldigde ploegmaten, de bemanningsleden, de aan boord genomen aangestelden;
–– de met uw toestemming aan boord genomen personen terwijl zij effectief aan het manoeuvre deelnamen;
–– de waterskiërs getrokken door het verzekerde vaartuig.

Derde
alle andere personen dan de verzekerde.

Het verzekerde vaartuig
uw vaartuig aangeduid in de bijzondere voorwaarden.

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 onderneming te belemmeren.
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2. Welke prestaties verlenen wij?
1. Strafrechtelijke verdediging
Wij verdedigen de verzekerde op strafrechtelijk gebied voor een schadegeval gedekt door de verzekeraar Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid Pleziervaartuig na regeling van de burgerlijke belangen.

2. Burgerrechtelijk verhaal
Wij verhalen bij een aansprakelijke derde de lichamelijke of stoffelijke schade opgelopen door de verzekerde buiten elk
contract om, ten gevolge van een gebeurtenis waarbij het verzekerde vaartuig betrokken is.
Wij mogen weigeren een vordering in te stellen of een verhaal uit te oefenen wanneer uit de ingewonnen inlichtingen
blijkt dat de eventuele aansprakelijke derde onvermogend is en dit zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de
objectiviteitclausule (punt 4.2).

3. Insolventie van derden
Indien een toegelaten bestuurder met het verzekerde vaartuig betrokken is in een ongeval veroorzaakt door een behoorlijk
geïdentificeerde en via onderzoek of langs gerechtelijke weg als onvermogend erkende derde betalen wij tot 2.500 EUR,
de vergoeding die voor rekening van die derde komt en in de mate dat er geen enkel openbaar- of privéorganisme als
debiteur kan verklaard worden. Deze vergoeding zal betaald worden na aftrek van een geïndexeerde vrijstelling van 125 EUR.
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3. Welke is de omvang van de waarborg?
1. De ten laste genomen kosten
Wij nemen de betaling van de kosten en honoraria ten laste met betrekking tot:
–– expertises en onderzoeken;
–– tussenkomst van een advocaat;
–– een gerechtelijke procedure;
evenals de redelijkerwijze gemaakte verplaatsingskosten per trein (1ste klasse) of per lijnvliegtuig en de verblijfskosten
(hotelkamer + ontbijt) wanneer de verzekerde persoonlijk voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen in zijn
hoedanigheid van verdachte.
Wij nemen echter niet ten laste:
–– de kosten en honoraria die door de verzekerde zijn aangegaan zonder er ons vooraf van verwittigd te hebben, behoudens
gerechtvaardigde dringendheid;
–– de boeten, opdeciemen, transacties met het Openbaar Ministerie, de kosten voor het strafrechtelijk geding evenals de
kosten met betrekking tot de controles van de staat van dronkenschap en de alcoholintoxicatie.
Indien de staat van onkosten en honoraria een abnormaal hoog bedrag vertoont, verbindt de verzekerde er zich toe om
aan de bevoegde autoriteit of het bevoegde gerecht uitspraak te vragen op onze kosten over de staat van onkosten en
honoraria. Anders behouden wij ons het recht voor om onze tussenkomst te beperken.

2. Territoriale uitgestrektheid
Wij verlenen dekking aan de verzekerde voor elk feit overkomen in een land waar de verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van het verzekerde vaartuig van toepassing is.

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

4. Terrorisme
Lidmaatschap van TRIP
Wij dekken in bepaalde gevallen daden van terrorisme. Wij zijn hiertoe lid van de VZW-TRIP, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûsplantsoen 29. Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering
tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen
die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard EUR per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen
erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de
ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december 2005. Ingeval van
wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf
de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet.
Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige
alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van
de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten
opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.
Uitbetalingsregeling
Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie
van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in paragraaf “Lidmaatschap van TRIP” niet zou worden overschreden,
bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan
dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt
het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding. De verzekerde of de
begunstigde kan tegenover ons pas aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft
vastgesteld. Wij betalen het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité.
Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde
schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor wij reeds een beslissing aan de
verzekerde of de begunstigde hebben meegedeeld.
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Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de schadevergoeding voor alle aangegeven
schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd
in paragraaf “Lidmaatschap van TRIP”, onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende
elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang vergoed. De
morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in
de tijd van de uitvoering van onze verbintenissen, bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig
de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.
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4. Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?
Wij onderzoeken samen de te nemen maatregelen en zullen de nodige stappen doen om tot een minnelijke regeling te
komen. Geen enkel voorstel zal door ons aanvaard worden zonder uw akkoord of dat van de betrokken verzekerde.

1. De vrije keuze
Wanneer er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure of telkens als er zich een belangenconflict tussen de
verzekerde en ons voordoet, heeft de verzekerde de vrije keuze van advocaat of van ieder ander persoon die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen
of te behartigen. Nochtans zal de verzekerde in geval van een gerechtelijke procedure in het buitenland zelf de bijkomende
kosten en honoraria dragen die voortvloeien uit de keuze van een advocaat die niet behoort tot de territoriaal bevoegde
jurisdictie.
Als de verzekerde in de loop van de procedure beslist om van advocaat te veranderen, zal hij zelf de bijkomende kosten
en honoraria dragen die eruit zouden voortvloeien tenzij hij buiten zijn wil om gedwongen wordt om een andere advocaat
te nemen.
Wanneer de aanstelling van een expert of tegenexpert gerechtvaardigd is, kan de verzekerde deze vrij kiezen. Nochtans zal
hij zelf de bijkomende kosten en honoraria dragen die voortvloeien uit de keuze van een expert die zijn beroep uitoefent in
een andere provincie of, in het buitenland, in een ander gelijkwaardig administratief district dan dat gene waar de opdracht
moet worden uitgevoerd.

2. De objectiviteitclausule
Wanneer er een meningsverschil is tussen de verzekerde en ons over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de
regeling van het schadegeval kan de verzekerde en dit zonder afbreuk aan de mogelijkheid om een rechtsvordering in te
stellen een schriftelijke consultatie vragen aan de advocaat die zich met de zaak bezighoudt of aan een advocaat van zijn
keuze, zoals bepaald in punt 4.1.
Dit recht zal nog eens vermeld worden in de kennisgeving die we aan de verzekerde richten om onze positie te bevestigen
of onze weigering om zijn standpunt te volgen mee te delen. Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde
bevestigt, nemen we de kosten en honoraria ten laste, met inbegrip van de kosten en honoraria van de raadpleging,
ongeacht de afloop van de procedure.
Als deze advocaat ons standpunt bevestigt, zullen we onze tussenkomst stopzetten, nadat we de helft van de kosten
en honoraria van deze raadpleging hebben terugbetaald. Indien de verzekerde in dit geval op zijn kosten een procedure
begint en een beter resultaat bekomt dan wat hij zou bekomen hebben als hij ons standpunt en dat van de advocaat zou
hebben gevolgd, verlenen we waarborg en betalen we de kosten en de honoraria terug, met inbegrip van de kosten en
de honoraria van de raadpleging.
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5. Welke zijn de begrenzingen van onze prestaties?
1. De begrenzing per schadegeval
Wij waarborgen onze tussenkomst tot beloop van 6.200 EUR per schadegeval.
Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in een schadegeval dient u te bepalen welke voorrang er bij uitputting van
het verzekerd bedrag moet verleend worden.

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

3. De uitsluitingen
De waarborg is niet van toepassing in de onderstaande gevallen, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tussen het schadegeval en deze omstandigheden:
A. wanneer de persoon gelast met de navigatie geen houder is van de bekwaamheidsgetuigschriften vereist door de
openbare reglementen of wanneer de geldigheidsperiode van die certificaten is verstreken;
B. wanneer de boordcertificaten van het verzekerde vaartuig niet in regel zijn of wanneer de verplichte instrumenten of
veiligheidstoestellen niet overeenstemmen met de reglementaire nationale en internationale voorschriften;
C. voor de schade ingevolge burgeroorlog of vreemde oorlog, vijandelijkheden, vergeldingen, gevangennemingen,
aanhoudingen, inbeslagnemingen, dwang, molest of hechtenis door elke regering of elke overheid, ontploffing van
torpedo’s, onderzeese mijnen en in het algemeen ingevolge elk oorlogsfeit alsmede ingevolge zeeroverij en sabotage;
D. voor de schadegevallen die zich voordoen wanneer de bestuurder van het verzekerde vaartuig of van het trekkende
voertuig zich bevindt in een staat van geestesstoring, of in een staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie
of een hiermee vergelijkbare toestand veroorzaakt door het gebruik van andere producten;
E. voor de schadegevallen veroorzaakt ten gevolge van weddenschappen, uitdagingen of klaarblijkelijk roekeloze daden,
vechtpartijen en twisten;
F. voor de schadegevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of door elke persoon aan wie men het toezicht
of de bewaking van het vaartuig heeft toevertrouwd of veroorzaakt door hun aanstoking;
G. voor de schadegevallen veroorzaakt door een zware fout van één van de verzekerden.
De waarborg is bovendien niet van toepassing:
H. voor de verzekerde wanneer hij rechten tegen een andere verzekerde kan laten gelden;
I. voor de schade ondergaan wanneer het vaartuig in beslag is genomen of te koop is gesteld;
J. voor de schade overkomen tijdens het gebruik van het vaartuig voor winstgevende doeleinden of voor andere
doeleinden dan de pleziervaart; het verlies en de schade overkomen tijdens sleepoperaties die niet worden opgelegd
door verplichtingen tot hulpverlening; het verlies en de schade overkomen wanneer het vaartuig in huur wordt afgestaan;
K. voor de motorvaartuigen, zeilboten, catamarans, RIB’s, opblaasbare vaartuigen en personal watercrafts, het verlies
en de schade tijdens competities of trainingen met het oog op competities alsook snelheid- of tijdsnormen of grenzen
worden gekozen of opgelegd;
L. voor de schadegevallen overkomen wegens smokkel of schending van een blokkade of wegens onwettige handel;
M. voor de schadegevallen overkomen wanneer het vaartuig zodanig werd verbouwd dat zijn zeewaardigheid er gevoelig
door gewijzigd is en er een verzwaring van het verzekerde risico uit volgt;
N. voor de schadegevallen die zich voordoen tijdens het vervoer van het vaartuig op wegen, indien het trekkende voertuig,
bestuurd wordt door een persoon die niet aan de door de Belgische wet en/of reglementen gestelde voorwaarden
voldoet om het voertuig te mogen besturen;
O. wanneer het bedrag van de vordering minder bedraagt dan 125 EUR. Dit bedrag wordt op 1.250 EUR gebracht
voor een voorziening in Cassatie;
P. voor de schade die te wijten is aan de gevolgen van elke eigenschap van nucleaire producten, splijtstoffen of radioactief afval.
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6. Wat zijn de verplichtingen van de verzekerde in geval van schade?
1. Preventieplicht
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

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

3. Het bezorgen van informatie
De verzekerde dient ons zo vlug mogelijk alle documenten en briefwisseling te bezorgen en alle nuttige inlichtingen te
verstrekken die het dossierbeheer kunnen vergemakkelijken, en ons op de hoogte te houden van het verloop van de zaak.
De dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke stukken moeten ons binnen 48 uur na hun afgifte of betekening
overgemaakt worden.

4. Rechtsplegingvergoeding
Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste van derden en de rechtsplegingvergoeding
aan ons terugbetaald worden.

5. Verjaringstermijn
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat meer bepaald wordt geregeld door de wet van 04 april
2014 op de verzekeringen die onder andere in artikel 88 en 89 bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering
voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt.
De verjaring tegen minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen loopt niet tot de dag van de
meerderjarigheid of van de opheffing van de onbekwaamheid.
Indien de verzekerde één van de verplichtingen onder 1, 2, 3 of 4 niet naleeft, kunnen wij onze tussenkomst verminderen
tot beloop van het door ons geleden nadeel. Wij kunnen onze dekking weigeren indien deze verplichtingen met bedrieglijk
opzet niet werden nagekomen.
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7. Wat zijn de administratieve bepalingen?
1. Beheer van het contract
Wij stellen het contract voor, geven het uit, innen de premies en staan in voor de wijzigingen en de opzegging of vernietiging
in de loop van de verzekerde periode.

2. Mededelingen
A. Bij het onderschrijven en in de loop van het contract:
alle mededelingen moeten gericht worden aan onze maatschappelijke zetel.
B. Bij schadegeval:
alle mededelingen die voor ons bestemd zijn moeten aan onze maatschappelijke zetel gericht worden.
C. Alle mededelingen die voor u bestemd zijn, zijn geldig gedaan aan het laatste adres, desgevalend elektronisch, dat
u heeft opgegeven.
D. Alle mededelingen waarvoor in het versturen van een aangetekende brief voorzien is, zijn geldig gedaan door een
ander middel, als bewezen is dat de geadresseerde er daadwerkelijk van op de hoogte was.

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

4. De premie
De premie is jaarlijks en vooraf betaalbaar bij het aanbieden van een kwitantie of bij ontvangst van een vervaldagbericht.
De taksen en de vastgestelde of vast te stellen kosten die van toepassing zijn op dit contract, evenals de kosten van de
polis, de bijvoegsels en de splitsing, zijn ten uwen laste.
Bij niet-betaling, zullen wij u per deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven een herinnering sturen die geldt als
ingebrekestelling. Wij zullen u 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.
Indien de waarborgen geschorst worden, blijven de premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen verschuldigd, op
voorwaarde dat u in gebreke gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert de ingebrekestelling aan de schorsing
van de waarborgen. Onze vordering 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.

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

6. De opzegging
A. U kan het contract opzeggen per aangetekende brief:
–– op de jaarlijkse vervaldag, mits een termijn van 3 maanden opzegging voor deze datum in acht te nemen;
–– met onmiddellijke uitwerking, na elk schadegeval en ten laatste 1 maand na onze laatste betaling of de bekendmaking
van onze weigering van tussenkomst;
–– in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden op het tarief.
Als wij onze verzekeringsvoorwaarden of ons tarief wijzigen, zal deze aanpassing van toepassing zijn vanaf de jaarlijkse
vervaldag die volgt op de datum van de kennisgeving. Nochtans kan u in de 3 maand die volgen op de ontvangst van
deze kennisgeving het contract opzeggen voor de volgende vervaldag. Na deze termijn worden de nieuwe voorwaarden
of het tarief beschouwd als aanvaard.
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B. Wij kunnen het contract opzeggen bij aangetekende brief:
–– op de jaarlijkse vervaldag mits een termijn van 3 maanden opzegging voor deze datum in acht te nemen;
–– met uitwerking 3 maanden na de kennisgeving:
bij elk aangegeven schadegeval, ten laatste 1 maand na de laatste betaling of de kennisgeving van onze weigering
van tussenkomst. Wij zien af van dit opzegrecht behalve indien u of de begunstigde van de verzekering één van
de verplichtingen die voortvloeien uit het schadegeval niet hebt nageleefd met de bedoeling ons te misleiden. In
dat geval kunnen we 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 wij bij een
onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen één van deze personen of
hem voor het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520
van het Strafwetboek.
–– met uitwerking 30 dagen na de kennisgeving:
bij een wijziging aan de gegevens van het contract;
–– met onmiddellijke uitwerking:
gedurende de gehele periode van schorsing van de waarborgen, ten gevolge van de niet-betaling van de premie;
wanneer de verzekeringsnemer zich in een toestand van bankroet of faillissement bevindt.
Wij betalen het niet-verbruikt gedeelte van de premie terug.

7. Het overlijden van de verzekeringsnemer
In geval van overlijden van de verzekeringsnemer, hebben wij de mogelijkheid om over te gaan tot de opzegging van het
contract, met uitwerking 30 dagen na de kennisgeving aan de erfgenamen. Bij gebreke hiervan zal het contract in rechte
behouden worden in het voordeel van de erfgenamen, die gehouden zijn tot premiebetaling. Zij kunnen het contract
opzeggen binnen de termijn van 3 maanden en 40 dagen na het overlijden van de verzekeringsnemer.

8. De opzegging van het contract Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Pleziervaartuig
Elke opzegging van het contract Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Pleziervaartuig van de mandataris brengt automatisch
de opzegging van het contract Rechtsbijstand Pleziervaartuig mee.
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