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AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be

Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

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
Dienst Customer complaints
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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VOORAFGAAND

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 aan:
- de verzekeringnemer, eigenaar van de verzekerde machines* 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 (b.v. leasingmaatschappijen van machines*).
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*, raadpleegt hij 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.

5

Engineering - Verzekering Top Machines

AFDELING I: ALLE RISICO’S BEHALVE
Artikel 1: Basiswaarborgen – Alle Risico’s
De maatschappij verbindt zich ertoe, onder voorbehoud van de opties en uitsluitingen voorzien in de huidige algemene of bijzondere voorwaarden, de verzekerde te vergoeden voor
alle onvoorziene en plotselinge materiële* schade van gelijk welke oorsprong aan de
verzekerde machines*. De volgende oorzaken van schade zijn gedekt:
1. De menselijke factoren:
• onhandigheid, toevallige nalatigheid;
• onervarenheid, vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden van de verzekerde of
van derden;
2. Schade veroorzaakt door interne* risico’s aan vaste* machines*;
3. Schade veroorzaakt door externe* risico’s aan de machines*;
4. Elektrische fenomenen, onder andere: inwerking van de elektrische stroom ten gevolge
van kortsluiting, spanningswisselingen of invloed van atmosferische elektriciteit.
Opties voor mobiele* machines*:
Mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden, zijn de volgende risico’s
ook gedekt:
1. tijdens de verrichtingen van het laden en lossen van de mobiele* machines*, evenals tijdens
hun verplaatsing/vervoer van de ene werf of werkplaats naar een andere, ongeacht het
vervoermiddel; ook voor de verkeersongevallen*. Indien nodig, ook tijdens alle verrichtingen
van het monteren, demonteren of hermonteren.
Indien de mobiele* machine* deel uitmaakt van een « machine-voertuig* » als onafscheidelijke
uitrusting*, is deze verzekerbaar via de optie «Omnium voertuig*» van het huidig contract;
de bijzondere voorwaarden omvatten desgevallend de modaliteiten van de dekkingen.
2. in geval van gekwalificeerde diefstal* van de mobiele* machines* buiten het gebouw/
lokalen van de verzekerde vermeld in de bijzondere voorwaarden (met uitzondering van de
diefstal* van de machine-voertuigen*: te verzekeren via de “Omnium voertuig* ”);
3. schade veroorzaakt door een intern* risico aan de mobiele* machines*. Deze waarborg
kan enkel verleend worden tot maximum 5 jaar na het bouwjaar*/constructiedatum van de
mobiele* machine*.

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.
§1. Het gaat om volgende kosten:
1. de kosten om de beschadigde machines* vrij te maken of uit het water te halen;
2. de genoodzaakte opruimings- en stortingskosten van de brokstukken;
3. afbraakkosten die noodzakelijk zijn om de herstelling of vervanging van de beschadigde
machines* mogelijk te maken, evenals de kosten voor wederopbouw;
4. de kosten voor prestaties geleverd buiten de normale arbeidstijd die betrekking hebben op
het personeel;
5. de kosten van technici uit het buitenland (buiten Europese Unie);
6. de kosten verbonden aan het versneld vervoer van materialen en vervangstukken
voor de machine*.
De dekking is automatisch verleend voor al deze kosten ten belope van 100% van het verzekerde bedrag, zonder dat het bedrag 12.500 EUR per schadegeval* mag overschrijden.
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§2. Bovendien, neemt de maatschappij de reddingskosten* ten laste ten belope van
18.592.014,36 EUR max. (niet geïndexeerd). De maatschappij betaalt die kosten terug wanneer ze worden gemaakt als een goede huisvader, zelfs indien de aangewende pogingen geen
resultaat opgeleverd hebben.

Artikel 3: Inwerkingtreding en plaats van de verzekering
De dekking vangt aan van zodra de verzekerde machines* in het bezit zijn van de verzekerde
en klaar voor gebruik, dat wil zeggen na voldoening gevende testen bij de indienststelling,
ongeacht of ze in werking zijn of stilstaan.
§1. De vaste* machines* zijn gewaarborgd:
- voor zover ze zich op de in de bijzondere voorwaarden vermelde gebouwen/lokalen
van de verzekerde bevinden,
- 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.
§2. De mobiele* machines* en machine-voertuigen* zijn, buiten de aanvullende optie, gewaarborgd
- in de gebouwen/lokalen van de verzekerde die in de bijzondere voorwaarden vermeld
zijn;
- op de privéterreinen/werfplaatsen waar ze worden gebruikt, in België en tot 150 km
buiten de landsgrenzen van België . Deze afstand wordt berekend vanaf de landsgrens
van België tot het adres van de bestemming en via de openbare weg.
§3. De tussenkomst van de maatschappij is voor de vaste* machines* 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 vergoeden waarbij zij achteraf via subrogatie verhaal zal
uitoefenen tegen de verzekeringsmaatschappij van de derde.
De dekking is ook verworven voor de mobiele* machines* (met uitsluiting van de machinevoertuigen*), onder dezelfde voorwaarden, zelfs als de optionele dekking tijdens hun vervoer
of bij een verkeersongeval* niet gedekt is.

Artikel 4: Te verzekeren waarde
§1. De verzekerde bepaalt zelf, op eigen verantwoordelijkheid, de te verzekeren waarde
§2. Bij het opnemen in het contract moet deze waarde voor elk verzekerde machine* gelijk zijn
aan de nieuwvervangingswaarde*, met inbegrip van de waarde van de voetstukken en funderingen indien de verzekerde deze ook wil dekken. Indien de verzekering een machine-voertuig*
betreft, moet de aangegeven waarde gelijk zijn aan de globale* waarde van het voertuig* en
van de machine* samen (uitrusting*/toebehoren*/opties* inbegrepen).
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§3. Voor elke categorie van machines* (vast* en/of mobiel*), dekt de maatschappij automatisch
ten belope van maximum 15% boven de laatst aangegeven waarde de nieuwe machines* ter
vervanging van de reeds verzekerde machines* - voor zover deze overeenstemmen met het
type en/of de aard ervan of gelijkaardig zijn;
§4. Er dient een beknopte inventaris* van de te verzekeren machines* in de bijzondere voorwaarden gemaakt te worden, op straffe van verval van dekking. De maatschappij verleent
echter dekking voor de vaste* machines* zonder inventaris* indien het aangegeven bedrag de
waarde van alle machines* op het adres of de risicoligging van de verzekerde omvat.

Artikel 5: Evaluatie van de schade en bepaling van de vergoeding
Voorafgaande opmerking
Indien de machine* elektronische of elektrische accessoires bevat, wordt de vergoeding
voor deze stukken als volgt berekend:
• Gedurende de eerste 24 maanden volgend op de datum van eerste ingebruikname van
de verzekerde machine*, zal geen slijtage worden afgetrokken. De vergoeding 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 25ste 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.
• Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, bedraagt de vrijstelling, bij schade
andere dan diefstal*, 227,35 EUR geïndexeerd 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.
Componenten worden als accessoires beschouwd voor zover ze afzonderlijk van de verzekerde
machine* kunnen beschouwd worden voor de herstelling en/of vervanging (b.v. elektronische
afstandsbediening).
Bepaling van de vergoeding
De vergoeding wordt bepaald door:
1. het samentellen van de loonkosten* en kosten voor materialen en vervangingsstukken* die
gemaakt worden om de beschadigde machine* opnieuw in de werkingstoestand van vóór
het schadegeval* te brengen;
2. van de in 1) berekende kosten de eventueel in het contract bepaalde afschrijvingen voor
veroudering of technische vermindering af te trekken; er is geen slijtageaftrek gedurende
de eerste 2 jaar te berekenen vanaf het bouwjaar*/constructiedatum voor de nieuwe vaste*
machines*. Bij gebrek aan precisering van de slijtageaftrek in de bijzondere voorwaarden,
worden de afschrijvingen als volgt vastgesteld:
• 5 % per jaar, met een maximum van 50 %, voor elektrische en elektronische apparaten,
elektrische motoren, generatoren en transformatoren;
• 10 % per jaar, met een maximum van 50 %, voor pompen van alle aard, overbrengings-,
stuur-, ophangings- en werkorganen;
• 10 % per jaar voor niet-elektrische motoren;
• Volgens het advies van de expert voor de stukken of gedeelten hierboven niet vermeld.
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Deze afschrijvingen worden berekend vanaf het bouwjaar*/constructiedatum, de laatste
vervanging van één of meerdere onderdelen in het kader van een herstelling of een volledige
revisie of de laatste herwikkeling;
3. het in 2) verkregen bedrag te beperken tot de werkelijke waarde* van de machine*, onmiddellijk voor het schadegeval*;
4. van het in 3) verkregen bedrag de waarde van het schroot en van de nog enigszins bruikbare
stukken af te trekken;
5. van het in 4) verkregen bedrag de vrijstelling bepaald in het contract af te trekken;
6. het in 5) bekomen bedrag, bij onderverzekering*, te vermenigvuldigen met de verhouding
van de aangegeven waarde van de beschadigde machine*, tot de "nieuwvervangingswaarde"*
op de dag van opname in het contract (evenredigheidsregel). De evenredigheidsregel zal
echter niet worden toegepast indien het schadebedrag niet groter is dan 2.800 EUR [index
der consumptieprijzen 210,70 (maart 2008 - basis 1981 = 100)]. Indien de schade meer
bedraagt dan 2.800 EUR zal de evenredigheidsregel slechts toegepast worden op het
gedeelte dat de 2.800 EUR overschrijdt.
Zodra de machine* 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 door de maatschappij*.
De volgende kosten komen niet in aanmerking als loonkosten* en kosten van materialen en
vervangingsstukken* en blijven dus ten laste van de verzekerde:
1) de kosten voor het hermaken van tekeningen, modellen, vormen en matrijzen van de constructeur, noodzakelijk voor het uitvoeren van een herstelling;
2) de kosten voor het opzoeken van de oorzaak en de gevolgen van een gebrek in de machine*;
3) de bijkomende kosten voor revisies, wijzigingen of verbeteringen gemaakt ter gelegenheid
van een herstelling;
4) de kosten voor een noodherstelling of een voorlopige herstelling;
5) de kosten die door de optie (afdeling II) van deze algemene voorwaarden verzekerbaar zijn.
Vrijstelling
Het bedrag van de vrijstelling staat in de bijzondere voorwaarden. Tenzij anders bepaald, wordt
de vrijstelling als volgt toegepast:
- bij diefstal* binnen het gebouw van de verzekerde: de algemene vrijstelling wordt toegepast.
De vrijstelling wordt echter op 20% van de schade gebracht met als minimum de algemene
vrijstelling indien de gebouwen of machine-voertuigen* van de verzekerde niet uitgerust zijn
met een antidiefstalsysteem*;
- bij een interne* oorzaak: 10% van het schadebedrag, met als minimum de algemene vrijstelling van minstens 625 EUR;
- bij schade op een van de waarborgen van de optie “Omnium voertuig*”, voor zover de
betrokken uitbreidingen zijn gedekt :
• Bij een verkeersongeval* of tijdens het transport: de vrijstelling bedraagt 3% van de te
verzekeren waarde van de beschadigde machine*. Voor het machine-voertuig* in de
“Omnium voertuig* ”, is dit de globale* waarde.
• Voor de waarborgen glasbreuk, brand of in geval van diefstal* buiten het gebouw van de
verzekerde : er wordt voor het machine-voertuig geen vrijstelling toegepast.
Indien, op de dag van het schadegeval*:
1) de verzekerde een geldige en lopende brandpolis bij onze maatschappij heeft, en
2) op voorwaarde dat de oorsprong van de schade aan de machine* 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 machines* door eenzelfde schadegeval* worden getroffen.
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Vergoedingsgrens
In geen geval mag de vergoeding voor elke beschadigde machine* groter zijn dan het bedrag
van haar aangegeven waarde, vermenigvuldigd met de verhouding tussen de materiaal
index* die op het ogenblik van het schadegeval* van kracht was en deze vermeld in de
bijzondere voorwaarden van het contract.
Er is geen vergoeding verschuldigd indien de verzekerde machine* 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 beperkt worden tot de werkelijke* waarde van de verzekerde machine*.
Wanneer de beschadigde machine* niet meer beschikbaar of vervangbaar is of niet meer geproduceerd wordt, zal de vergoeding bepaald worden volgens de nieuwvervangingswaarde*
van een machine* van vergelijkbare kwaliteit en van vergelijkbaar prestatievermogen.
Abandonnement
Uitgezonderd de diefstal* van het machine-voertuig* in “Omnium voertuig* ” (artikel 13), zal de
verzekerde in geen geval het recht hebben de beschadigde machine* aan de maatschappij
over te dragen.

Artikel 6: Uitsluitingen eigen aan afdeling I
Behoudens andersluidende bepaling in de bijzondere voorwaarden, worden van de verzekering
uitgesloten, schades, verzwaringen of verliezen te wijten aan:
1. Uitsluitingen met betrekking tot het gebruik van de machine* of door bepaalde omstandigheden:
- Het niet-naleven van de wettelijke en/of administratieve voorschriften eigen aan de machines,
onder meer de Europese richtlijn “Machines” (Richtlijn « Machines » 2006/42/CE, werd door
het K.B. van 12/08/2008 in het Belgische recht omgezet);
- algemener, ongeacht of de optie « Omnium voertuig* » voor het machine-voertuig* onderschreven is of niet, alle schade aan de machines* in vervoer :
• indien de machine* zich op of in een aanhangwagen of oplegger bevindt die niet aangekoppeld is aan het trekkende voertuig;
• indien de lading op het voertuig, niet conform de gebruiken vereist door de specifieke
eigenschappen van de te vervoeren machine* (zie gebruiksaanwijzing*) vastgezet is;
• te wijten aan de slechte staat van het vervoerend voertuig of van het toebehoren*, of
door een overbelasting van het voertuig* (of van het machine-voertuig*);
- schade waarvoor een derde wettelijk of op basis van een contract aansprakelijk 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 niet beoogd door de fabrikant van de machine*. D.w.z. het gebruik dat afwijkt
van de voorschriften van de gebruiksaanwijzing* van de machine*, zoals het experimenteren
met of testen van de machine*; de controle van de goede werking wordt niet als een test
beschouwd;
- een voorzienbaar verkeerd gebruik, dit wil zeggen een gebruik voorzien in de gebruiksaan-
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-

wijzing* en die voortvloeit uit een voorzienbaar menselijk gedrag, gezien de ervaring met het
gebruik van soortgelijke machines in het verleden, onderzoeken naar ongevallen en kennis
over gemakkelijk voorspelbaar menselijk gedrag);
het in bedrijf houden of het terug in bedrijf nemen van de beschadigde machine* vóór de
normale werking hersteld is;
diefstal* die niet aan de definitie/voorwaarden van “gekwalificeerde diefstal* ” beantwoordt;
de diefstallen* gepleegd en de schade veroorzaakt door of met de medeplichtigheid van
een verzekerde*;
de verliezen vastgesteld ter gelegenheid van een inventaris of een nazicht.

2. Uitsluitingen met betrekking tot bepaalde stukken van de machine*
Ongeacht de oorsprong van de schade, verliezen en schade veroorzaakt aan :
- verwisselbare werktuigen;
- delen die door hun aard sneller verslijten en veelvuldig vervangen moeten worden, bij
voorbeeld: kabels, kettingen, riemen, pakkingen, dichtingen, buigzame leidingen, lucht- en
andere banden, pantser- en slijtplaten, graaf- en grijptanden, zeven, lampen, accumulatorenbatterijen;
- vormen, matrijzen, letters, clichés en gelijkaardige voorwerpen;
- brandstoffen, smeermiddelen, harsen, katalysatoren en, in het algemeen, alle verbruiksstoffen; deze uitsluiting is niet van toepassing op vloeibare diëlektrica;
- elk verlies of wijziging van elektronische gegevens of van programma’s indien zij niet het
gevolg zijn van een gedekte, voorafgaande fysieke beschadiging (externe oorzaak*) van
de elektronische apparatuur en, onder meer, het verlies, het uitwissen, de verandering van
programma’s of gegevens als gevolg van:
• een virus, een besmetting, of door de actie of aanwezigheid van beveiligingsprogramma's
(antivirus, firewall);
• menselijke vergissingen (bij de programmering, de invoer of andere);
• onachtzaamheid, kwaadwilligheid;
• defecten, elektrische of elektronische storingen;
• de invloed van magneetvelden;
• sleet, ouderdom of mankement aan/van de elektronische componenten;
• gebrek aan back-up van de gegevens of door het feit dat de software niet meer wordt
gefabriceerd;
• verlies van de toegangssleutel of –code van de niet- kopieerbare of niet bruikbare software
zonder informaticasleutel met inbegrip van hun verwisselbare informatiedragers en/of
interfaces.
De bovenvermelde bepalingen zijn niet van toepassing bij totale schade van de verzekerde
machine*.
3. Uitsluitingen van bepaalde types schade
- schade van esthetische aard, zoals schilfers, krassen of deuken, die de goede werking van
de machine* of machine-voertuig* niet belet;
- de slijtage evenals de geleidelijke of aanhoudende beschadigingen voortvloeiend uit nietaccidentele chemische, thermische, atmosferische of mechanische inwerking van om het
even welke vernielingskracht, onder andere corrosie, stoom, stof.
Deze uitsluitingen beperken zich tot het aangetast stuk zodat de gevolgschade aan andere
stukken van de verzekerde machine* door deze oorzaken wel gedekt is;
- veroorzaakt aan stoffen in bewerking, producten in de machine* of vergaarbakken behalve
wat onder rubriek "nabijgelegen voorwerpen" in de bijzondere voorwaarden verzekerd zou
zijn; algemener, de schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, het
opladen of afladen ervan.
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AFDELING II: OPTIONELE DEKKING
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: Extra bijkomende kosten (Business Continuity)
§1. De bijkomende kosten zijn gedekt voor zover ze noodzakelijk worden gemaakt met als
enig doel:
- de verminderde werking van de beschadigde machines* te voorkomen of te beperken,
- het door de beschadigde machines* 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.
§2. Enkel de volgende kosten zijn verzekerd :
1. 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 lokalen, extra kosten
voor verwarming, water en elektriciteitsverbruik;
2. De kosten van de onderaanneming door een derde of de kosten die gemaakt worden door
een exploitatiezetel van de verzekerde;
3. Kosten voor tijdelijk aangeworven personeel (interim),
4. Kosten om het werk volgens manuele methodes te verrichten, in afwachting van definitieve
herstelling van de beschadigde machines*;
5. Kosten boven de vergoedingslimiet van 12.500 EUR van artikel 2, met betrekking tot de
bijkomende kosten;
6. De kosten voor het opzoeken van de oorzaak en de gevolgen van een gebrek in de verzekerde machine*;
7. 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. Hiermee worden o.a. bedoeld de publiciteitskosten die gedaan worden om het imago
van de verzekerde dat door de schade is beschadigd te herstellen.
§3. De huurkosten voor een identieke of gelijkwaardige vervangingsmachine* zijn afzonderlijk verzekerbaar eventueel ter aanvulling van de hierboven vermeld bijkomende kosten. De
maatschappij verleent de dekking voor de huurkosten op voorwaarde dat de bijzondere voorwaarden het verzekerd bedrag, de vergoedingsperiode* en eventueel de wachttijd omvatten.

Artikel 8: Bepaling van de vergoeding
§1. De vergoeding is beperkt tot de kosten die gedaan werden 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.
§2. Worden van de vergoeding afgetrokken:
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- 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 de verzekerd machine* 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 de
machine*, is de wachttijd* minstens gelijk aan de tussenkomstperiode die in het onderhoudscontract werd bepaald.
§3. In geen geval mag de vergoeding hoger zijn dan het verzekerd bedrag vermeld in de
bijzondere voorwaarden voor deze kosten.
§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 de beschadigde machine* te herstellen of te vervangen.
§5. De maatschappij is niet gehouden de verzekerde te vergoeden voor de kosten die voortvloeien uit de onmogelijkheid het geheel of een deel van de machines* te herstellen of te
vervangen omdat de machine* 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 9: Uitsluitingen eigen aan de afdeling II
Zijn uitgesloten van de huidige afdeling:
- 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;
- de kosten aangegaan om aan de werk-, opname- of verwerkingssystemen of methodes
wijzigingen of/verbeteringen aan te brengen, en de kosten opgelopen om de verwerkingsmethodes uit te breiden tot activiteiten die vóór het schadegeval* niet door de machines*
werden verricht.
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AFDELING III: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
1. Algemene
uitsluitingen

Artikel 10: Algemene uitsluitingen
Zijn uitgesloten van de huidige voorwaarden de oorzaken, gevolgen, schade, verliezen en/of
kosten, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks veroorzaakt, die opgenomen zijn in de volgende
uitsluitingen:
- de onrechtstreekse schade die niet gedekt/verzekerbaar kan zijn in de afdelingen I, II of in
de bijzondere voorwaarden; 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 de verzekerde machine* 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
andere dan deze beoogd door de definitie terrorisme* van het lexicon (zie lexicon voor de
nuance ten opzichte van de wettelijke definitie) of daden niet als terrorisme gekwalificeerd
door TRIP* vzw;
- alle arbeidsconflicten* (begrip volgens de wetgeving* brand) die zich voordoen op een
andere plaats dan de risicoligging, dit wil zeggen buiten het risicoadres van de verzekerde
in België;
- wijziging van de atoomkern, produceren van ioniserende stralingen; deze uitsluiting geldt
niet voor meet- en controleapparaten;
- 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 11: 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.
§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 de beschadigde machine*
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;
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2. De schadegevallen*

§2. Bovendien moet de verzekerde in voorkomende gevallen:
− als het een gekwalificeerd diefstal* betreft:
• bewijs leveren dat deze werd gepleegd volgens een of meerdere verzwarende omstandigheden beoogd in de definitie “gekwalificeerde 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 nodig zou kunnen
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 machine* en door zich te onthouden, op straffe van verval, van het afsluiten
van een minnelijke regeling zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de maatschappij.
§3. De verzekerde kan de beschadigde machine* 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. In voorkomend
geval, moet hij de beschadigde stukken bewaren.
§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.
Artikel 12: Aanduiding van de expert
§1. Het bedrag van de schade, de nieuwvervangingswaarde* en de werkelijke waarde* van de
beschadigde machine* worden minnelijk geschat 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*.
§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.
§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.
§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.
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Artikel 13: Betaling van de schadevergoeding
§1. De vergoeding met betrekking tot de beschadigde machine* 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,
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.
Bij diefstal van het machine-voertuig*:
Op voorwaarde dat de maatschappij over alle nuttige gegevens voor de schaderegeling
beschikt, betaalt zij:
− de vergoeding voorzien in geval van totaal verlies of gedeeltelijke schade, indien het
omschreven voertuig wordt teruggevonden binnen 20 dagen nadat de maatschappij de
schade-aangifte heeft ontvangen;
− een vergoeding die berekend wordt zoals voorzien in geval van totaal verlies indien het omschreven voertuig binnen 20 dagen niet is teruggevonden of wanneer het voertuig binnen
20 dagen is teruggevonden, maar dat omwille van een materiële of administratieve reden
buiten zijn wil om, de begunstigde er niet in het bezit van kan komen dan na een termijn
van 30 dagen volgend op de ontvangst van de schade-aangifte door de maatschappij.
De verzekerde behoudt het recht om, tegen terugbetaling van de ontvangen vergoeding, het
behoorlijk herstelde machine-voertuig* terug te nemen, voor zover dit voertuig niet als totaal
verlies wordt beschouwd.
§2. Het bedrag van de schadevergoeding is betaalbaar op de zetel van de maatschappij.
§3. Wanneer de verzekering betrekking heeft op een machine* 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.

3. Het leven van het
contract

Artikel 14: Subrogatie
De maatschappij die de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk betaald heeft, treedt in alle
rechten en vorderingen van de vergoedingsgerechtigde tot het bedrag van die vergoeding.
Met het contract verleent de verzekerde de maatschappij het recht om ten opzichte van de
aansprakelijke alle bewarende maatregelen te nemen.
Artikel 15: Beschrijving en wijziging van het risico - aangifte door de verzekerde
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).
• 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.
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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.
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.
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.
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 16: 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 4 maand vóór de vervaldag
op de hoogte heeft gebracht. In dit geval kan de verzekerde het contract opzeggen tot 3
maanden die de vervaldag voorafgaan.
Indien de maatschappij deze wijzigingen heeft meegedeeld minder dan 4 maanden vóór de
volgende vervaldag, kan de verzekerde het contract opzeggen binnen de 3 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.
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Artikel 17: Bij niet-betaling van de premie
§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.
§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.
Artikel 18: Automatische aanpassing
Alle premies en in absolute cijfers uitgedrukte vrijstellingen worden op de jaarlijkse vervaldag
van de polis aangepast, volgens de verhouding tussen de materieel index* van toepassing
op dat moment en deze vermeld in de bijzondere voorwaarden.
De vergoedingslimieten worden op de jaarlijkse vervaldag van de premie automatisch aangepast volgens de verhouding tussen:
− het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 1988= 100) dat op dat ogenblik van kracht is
en
− het indexcijfer materieel* vermeld in de bijzondere voorwaarden.
De index* wordt twee keer per jaar berekend en wordt op 1 januari en 1 juli toegepast. Hij is
op 1 januari gelijk aan de index* van de voorgaande maand juni en op 1 juli aan de index* van
de voorgaande maand december.
Artikel 19: Duur van het contract
§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.
§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 ontvangstbewijs. Het uur van de inwerkingtreding en beëindiging van de verzekering
wordt volgens overeenkomst op nul uur vastgesteld.
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§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 binnen 3 maanden vanaf de dag waarop zij van
het overlijden kennis heeft gekregen.
§4. Bij overdracht van de verzekerde machine* onder levenden, eindigt de waarborg van
rechtswege:
− indien het om een onroerend goed gaat: 3 maanden na de datum van het verlijden van
de authentieke akte. Tot het verstrijken van die termijn wordt de verzekering verondersteld
gesloten te zijn ten bate van de overnemer, tenzij deze laatste een dekking geniet uit hoofde
van een ander contract. Bij afwezigheid van een dergelijke dekking doet de maatschappij
afstand van haar verhaal op de overdrager, behalve in geval van kwaad opzet;
− indien het om een roerend goed gaat: zodra de verzekerde het niet meer in zijn bezit heeft.
Artikel 20: Opzegging
A. De maatschappij mag het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen:
1) in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 17 ;
2) tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 19;
3) in de gevallen bedoeld in artikel 15 met betrekking tot de beschrijving en de wijziging van
het risico overeenkomstig de bepalingen van dit artikel;
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;
5) in geval van faillissement van de verzekerde doch uiterlijk 3 maanden na de faillietverklaring;
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 hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis
van de betreffende artikelen van het Strafwetboek.
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B. De verzekerde mag het contract opzeggen:
1) in geval van gedeeltelijke opzegging van het contract door de maatschappij met ingang
van de dag waarop die gedeeltelijke opzegging zelf van kracht wordt;
2) in geval van wijziging van het tarief en/of de verzekeringsvoorwaarden overeenkomstig de
termijn voorzien in artikel 15, §2;
3) tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 19;
4) in geval van vermindering van het risico (art. 15, §4), en voor zover de verzekerde het niet
eens is met de nieuwe premie binnen de maand van zijn aanvraag.

Artikel 21: Scheidsgerecht
A. Van toepassing voor alle andere geschillen tussen partijen dan die betreffende:
- het bedrag van de schade, de nieuwvervangingswaarde* en de werkelijke waarde* van de
beschadigde machine*
- de invordering van de premies, belastingen en kosten en opzeggingsvergoedingen, die ten
laste van de verzekeringnemer vallen,
B. De scheidsrechters oordelen samen volgens de rechtsvoorschriften en zij mogen, op
straffe van nietigheid, niet afwijken van de bepalingen van dit contract. Ze zijn vrijgesteld
van gerechtelijke formaliteiten.
C. Verzuimt één van de partijen haar scheidsrechter aan te wijzen of worden de scheidsrechters
het niet eens over de keuze van de derde scheidsrechter, dan wordt die op verzoek van
de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
van de woonplaats van de verzekerde, tenzij anders is overeengekomen na het ontstaan
van het aan de scheidsrechters voorgelegde geschil. Er wordt vervolgens te werk gegaan
zoals beschreven in paragraaf B. hierboven.
D. De kosten voor het scheidsgerecht worden door de verzekerde en de maatschappij ieder
voor de helft gedragen.
E. Dit contract is onderworpen aan de Belgische wet.
Artikel 22: Collectieve polissen
A. Wanneer verschillende maatschappijen partij zijn bij dit contract wordt er een leidende
maatschappij aangewezen in de bijzondere voorwaarden; gebeurt dit niet, dan treedt de
eerst vermelde maatschappij in de lijst van medeverzekeraars op als leidende maatschappij.
B. 1) De verzekering wordt door iedere maatschappij voor haar aandeel en zonder hoofdelijkheid onderschreven.
2) De buitenlandse medeverzekeraars kiezen hun woonplaats in hun zetel in België of,
bij ontstentenis daarvan, op het adres dat zijn in het contract vermelden. Zij erkennen de
bevoegdheid van de scheidsrechterlijke rechtspraak, voorzien in artikel 21, alsook die van
de Belgische rechtbanken.
C. 1) Het contract wordt door alle betrokken partijen ondertekend en opgemaakt in twee
exemplaren, waarvan het ene bestemd is voor de verzekeringnemer en het andere voor de
leidende maatschappij, die het exemplaar bewaart dat het bewijsstuk van de medeverzekeraars vormt.
2) De leidende maatschappij bezorgt een kopie van het contract aan iedere mede- verzekeraar die erkent het te hebben ontvangen enkel door ondertekening ervan.
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3) De leidende maatschappij wordt beschouwd als gemachtigde van de mede- verzekeraars
voor het ontvangen van de in het contract bepaalde verklaringen. De verzekeringnemer
mag alle betekeningen en kennisgevingen aan hem richten, met uitzondering van die welke
betrekking hebben op rechtsvorderingen die tegen de andere mede- verzekeraars worden
ingesteld. De leidende maatschappij brengt de medeverzekeraars er onverwijld van op de
hoogte.
4) De leidende maatschappij krijgt van de medeverzekeraars volmacht om alle bijvoegsels
te ondertekenen en om de verzekeringnemer de wijzigingen in het contract voor te stellen in het kader van de toepassing van artikel 15. De verzekeringnemer ziet ervan af de
ondertekening van de bijvoegsels door de medeverzekeraars te eisen.
5) De leidende maatschappij ontvangt de schadeaangifte en brengt de mede- verzekeraars
hiervan op de hoogte. Zij doet het nodige om de schadegevallen te regelen en kiest daartoe de deskundige van de maatschappijen, onverminderd evenwel het recht van iedere
medeverzekeraar om het deskundig onderzoek te laten opvolgen door een gemachtigde
van zijn keuze.
D. De leidende maatschappij moet de medeverzekeraars onverwijld inlichten over elke opzegging of wijziging van haar aandeel. Die medeverzekeraars moeten hetzelfde doen tegenover
de leidende maatschappij.
E. In geval van opzegging of vermindering van het aandeel van de leidende maatschappij,
beschikken de andere medeverzekeraars over een termijn van één maand vanaf die opzegging of vermindering om hun aandeel op te zeggen of te wijzigen.
De opzegging of de wijziging door de andere medeverzekeraars gaat in na het verstrijken
van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, zonder dat de
ingangsdatum vroeger mag vallen dan die welke van toepassing is voor het aandeel van
de leidende maatschappij.
F. In geval van opzegging van het aandeel van de leidende maatschappij, beschikt de verzekeringnemer over een termijn van één maand vanaf de kennisgeving ervan om zelf het
hele contract op te zeggen.
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AFDELING IV : LEXICON
Artikel 23: Definities
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.
Bouwjaar
Het jaar waarin het fabricageproces is afgerond. Voor machines die gemonteerd worden op
de locatie van de fabrikant kan het fabricageproces uiterlijk als afgerond worden beschouwd
op het moment dat de machine* de locatie van de fabrikant verlaat om te worden overgebracht naar een importeur, een distributeur of de gebruiker. Voor machines die pas definitief
worden gemonteerd op de locatie van de gebruiker, kan het fabricageproces als afgerond
worden beschouwd als de montage van de machine* op locatie is voltooid en de machine*
klaar is om in bedrijf te worden gesteld. Voor machines die de gebruiker voor eigen gebruik
fabriceert, kan het fabricageproces als afgerond worden beschouwd als de machine* klaar is
om in bedrijf te worden gesteld.
Brand
De vernieling van de machine* 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 ontbranding is ontstaan.
Diefstal (gekwalificeerd)
De verdwijning van de verzekerde machine* ten gevolge van een diefstal of poging tot diefstal
met verzwarende omstandigheden, met name:
- met inbraak of inklimming in de lokalen die de verzekerde machine* herbergen,
- met gebruik van valse, gestolen of verloren sleutels om in diezelfde lokalen binnen te dringen,
- met geweld of bedreiging* gepleegd in de lokalen die de verzekerde machine* herbergen,
- het heimelijk binnendringen of zich laten insluiten, op voorwaarde dat de dader sporen van
aanwezigheid achterliet.
De verzekerde heeft de bewijslast betreffende de verzwarende omstandigheden.
Bovendien, indien de verzekerde de waarborg diefstal onderschrijft voor zijn mobiele*
machines* onder andere via de optie “Omnium voertuig* ”, engageert de maatschappij zich
om de verzekerde te vergoeden voor:
- de diefstal van het omschreven voertuig of van een deel ervan alsook de beschadiging ervan
ingevolge diefstal of poging tot diefstal, waarvoor een klacht werd ingediend voor de feiten
bij de bevoegde gerechtelijke of politie-overheid;
- de diefstal van de uitrusting* en/of het toebehoren* voor zover ze door inbraak of geweld
werden gepleegd;
- de kosten gemaakt voor de vervanging van de sloten of voor de herprogrammering van
het diefstalbeveiligingssysteem wanneer de sleutels en/of de afstandsbediening gestolen
werden.
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Externe oorzaak
Schade waarvan de oorzaak buiten het verzekerd materieel* ligt, onder meer door :
• water, vuur, rook, onderhoudsproducten weggieten, aardbeving ;
• vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie;
• de gekwalificeerde diefstal* van de vaste* en mobiele* machines* ontstaan in de gebouwen/
lokalen van de verzekerde vermeld in de bijzondere voorwaarden;
• de materiële schade aan de verzekerde machines* ten gevolge van een daad van terrorisme*. De bewijslast is 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 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.
• Tenzij uitdrukkelijke melding van het tegendeel in de bijzondere voorwaarden, dekt de maatschappij ook de materiële schade aan vaste* machines te wijten aan één van de volgende
gevaren:
- brand*, ontploffing* of implosie, evenals de gevolgen van deze gebeurtenissen; onder
andere ontploffing* van transformatoren, stroomwisselaars, vermogensschakelaars, ketels
en andere stoomapparaten;
- het rechtstreeks inslaan van bliksem op de machine* of op de gebouwen waarin de
machine* zich bevindt;
- aanraking van luchtvaarttoestellen*;
- waterschade*;
- arbeidsconflicten*, oproer* of volksbeweging*;
- natuurrampen (begrip volgens de wetgeving* brand).
Gebruiksaanwijzing
Document van de fabrikant waarin de parameters voor het beoogd gebruik van de machine*
worden beschreven, onder andere:
- de maximale belasting voor hijs- of hefmachines;
- de maximale helling waarop mobiele machines gebruikt kunnen worden zonder aan
stabiliteit in te boeten;
- de maximale windsnelheid waarbij machines veilig buitenshuis gebruikt kunnen worden;
- de maximale afmetingen van werkstukken;
- de maximale snelheid voor draaiende gereedschappen waarbij breuk door een te hoge
snelheid een gevaar is;
- het soort materialen dat veilig verwerkt kan worden door de machine*.
Globale waarde
De catalogusprijs van het omschreven voertuig*, verhoogd met de waarde van de opties* en
toebehoren* alsook hun installatiekosten, die in België is vastgesteld door de constructeur of
zijn mandataris, op het ogenblik van de eerste inverkeerstelling.
Interne oorzaak
Schade die in de verzekerde machine* ontstaat gedurende het normale gebruik ervan, zelfs
als deze externe gevolgen veroorzaakt zoals brand*, rook, vonken, enz. Bijvoorbeeld, brandschade die ontstaat in de elektrische toestellen en toebehoren.
De schade is vaststelbaar door een panne of door een gebrekkig functioneren van de machine*, en kan voortvloeien uit:
- eigen gebrek of een fout in het materiaal, uit de constructie of de montage;
- materiaal-, constructie- of montagefouten of -gebreken, alsook uit een probleem van elektrische* of mechanische aard, maar zonder voorafgaande externe* oorzaak;
- trilling, ontregeling, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, materiaalmoeheid, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht; de schade te wijten aan
nalatigheid naar aanleiding van een onderhoud of een aangepaste afstelling naar gelang
van het gebruik van de machine* is ook gedekt;
- trillen, ontregelen, slecht falen van een aangekoppelde machine*, van een beveiligings- of
regeltoestel;
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- warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering waterslag, oververhitting, gebrek aan water of andere vloeistof in ketels, warmwatertoestellen (of met andere
vloeistof) en stoomapparaten, behalve als er een ontploffing* op volgt met om het even
welke grondoorzaak;
- terugslag of waterstoot in een zuigermachine of hydraulische installatie.
Inventaris
Een basisomschrijving, die alleen mag gemaakt worden op voorwaarde dat de te verzekeren
gemiddelde waarde van elk omschreven machine* gelijkaardig is. Deze omschrijving omvat,
categorie per categorie, zowel de aard, het aantal, het serienummer, het bouwjaar*of de
constructiedatum en de te verzekeren waarde van de machines* waarvoor de maatschappij
een inventaris vraagt.
Kosten voor materialen en vervangingsstukken
Worden in aanmerking genomen:
a) de kosten van de gebruikte materialen en vervangingsstukken, alsook de vervoers- kosten
ervan, op de goedkoopste wijze;
en zonder af te wijken van de vergoedingslimiet vermeld in artikel 2 (bijkomende kosten
standaard verzekerd):
b) de extra kosten voor versneld vervoer, hoogstens tot 50 % van de vervoerskosten bekomen
in a);
De maatschappij verhoogt het bedrag van deze kosten verkregen met de taksen, de verhaalbare belasting op de toegevoegde waarde uitgezonderd.
Loonkosten
Worden in aanmerking genomen:
a) de loon- en verplaatsingskosten m.b.t. het demonteren, herstellen en weer monteren,
rekening houdend met de in België gebruikelijke lonen en reiskosten voor werkzaamheden
tijdens de normale werkuren;
en zonder af te wijken van de vergoedingslimiet vermeld in artikel 2 (bijkomende kosten
standaard verzekerd):
b) de extra kosten voor werkzaamheden buiten de normale werkuren, tot beloop van 50 % van
het bedrag van de in a) bekomen kosten, zonder afbreuk te doen aan de vergoedingslimiet
vermeld in artikel 2;
c) wanneer voor de werkzaamheden een beroep wordt gedaan op technici uit het buitenland,
het loongedeelte dat hoger is dan de lonen vermeld in a), de reis- en verblijfkosten en in het
algemeen alle extra kosten die voortvloeien uit de inschakeling van deze technici.
De maatschappij verhoogt het bedrag van deze kosten verkregen met de taksen, de verhaalbare belasting op de toegevoegde waarde uitgezonderd.
Machine (verzekerd)
Materieel gebruikt voor de uitbating van de verzekerde, hoofdzakelijk opgebouwd met mechanische componenten en met mechanische functies. Een machine vermindert de inspanning
die nodig is om een werk uit te voeren, en manifesteert zich door het uitoefenen van kracht
op een lichaam/voorwerp, wat leidt tot de verplaatsing van dit lichaam/voorwerp.
Worden ook als verzekerde machines beschouwd : elke machine die ter vervanging van de
verzekerde machine ter beschikking wordt gesteld door een derde als gevolg van een verzekerde schade. Een voorwaarde : de machine moet van hetzelfde type zijn en een vergelijkbare
technische performantie bezitten als de beschadigde machine. Deze dekking wordt gegeven
gedurende de tijd die nodig is om de beschadigde machine te herstellen of te vervangen.
De eventuele schade aan de ter beschikking gestelde machine wordt vergoed in werkelijke
waarde en is beperkt tot de wettelijke of contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde.
Zijn altijd uitgesloten : de machines die als koopwaar of als demonstratiemateriaal worden
gebruikt.
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Machine-voertuig
Voertuig* uitgerust met een mobiele* machine* die verplicht ingeschreven moet worden volgens
de wetgeving met betrekking tot motorvoertuigen.
Materieel index
De materiaalindex wordt 2 keer per jaar berekend en wordt op 1 januari en 1 juli van toepassing. Hij is op 1 januari gelijk aan de index NACE 300 van de voorgaande maand juni en op 1
juli aan de index NACE 300 van de voorgaande maand december, d.w.z. aan de waarde die
definitief in aanmerking genomen wordt twee maanden voor het begin van de halfjaarlijkse
periode waarin de index toegepast zal worden. De index NACE 300 wordt gepubliceerd door
het Ministerie van Economische Zaken, Administratie van de Handel.
Mobiele machine
Machine* die in principe geen vaste standplaats heeft en die bedoeld is voor mobiel gebruik
en frequent vervoer buiten de omheining/omgeving van het bedrijf van de verzekerde. De
mobiele machines voor een gebruik uitsluitend binnen de limieten of in de nabije omgeving
van het bedrijf (behandelingstoestellen, vorkheftrucks, palettransporteurs, enz.) kunnen als
vaste machine* beschouwd worden.
Nieuwvervangingswaarde
De prijs zonder korting van een onder alle opzichten volkomen gelijk en afzonderlijk gekochte
nieuwe machine*, 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.
Omnium voertuig
De optie “Omnium voertuig” omvat de waarborgen brand, glasbreuk, diefstal en stoffelijke
schade van het machine-voertuig*.
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.
Onderverzekering
Er is onderverzekering, en dus toepassing van de evenredigheidsregel, indien, op het dag van
het schadegeval*, de individuele of totale aangegeven waarde van de machine(s)* lager is dan
nieuwvervangingswaarde* bij de opneming ervan in het contract.
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, 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.
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Opties
De niet-overdraagbare bestanddelen die als zodanig voorkomen op de prijslijst van de constructeur, zoals metaalverf, automatische versnellingsbak, airbag, elektrisch bediende ruiten,
airconditioning, open dak en audio/videoapparatuur.
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 Belgisch* 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.
Toebehoren
De bestanddelen die niet voorkomen op de lijst van de constructeur en/of die overdraagbaar
van het voertuig* zijn. De gebruikelijke depanneringswerktuigen zijn gedekt ten belope van
620 EUR btw excl., evenals ieder ander werktuig als dusdanig aangeduid in de bijzondere
voorwaarden.
Worden onder andere als toebehoren beschouwd: trekhaak, LPG-installatie, vastgemaakt
gedeelte van de communicatie- of navigatie-installatie, audio/ videoapparatuur en de niet
oorspronkelijke velgen.
Worden niet als toebehoren beschouwd: dakkoffers, bagage-dragers, winterbanden.
Totale schade
Het schadegeval* waarvoor de kosten vereist om de beschadigde machine* te herstellen in
zijn staat van vóór het schadegeval*, gelijk zijn aan of groter dan de werkelijke waarde* van
de machine*, 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*.
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Uitrusting
• voor de machines* : alle verwisselbare toestellen geïnstalleerd op een machine* door de
gebruiker nadat ze in dienst wordt gesteld, om de functie van de machine* te veranderen
of te hernieuwen; gereedschappen (messen, boren, …) geïnstalleerd op de machine* zijn
ook beoogd ;
• voor machine-voertuigen*: de motoren, werkonderdelen en -organen - mechanische en
elektrische - van het voertuig*, vermeld in de inventaris en andere dan de voortbewegings-,
sturings-, ophangings-, transmissie- en remorganen.
Vaste machine
Machine* die 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.
Verkeersongeval
Gemeenschappelijk begrip van notie van « verkeersongeval » conform de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De voorwaarde “verkeer” impliceert niet verplicht een verplaatsing van de mobiele* machine* of van het
machine-voertuig*.
Voertuig
Het in de bijzondere voorwaarden omschreven voertuig, uitrusting* en toebehoren* inbegrepen.
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* .
Waterschade
De schade veroorzaakt door:
- het wegvloeien van het water van hydraulische installaties die zich binnen of buiten het
aangeduide gebouw bevinden, ten gevolge van een breuk, barst of het overlopen van deze
installaties;
- het binnendringen in het gebouw van water voortkomend van atmosferische neerslag, ten
gevolge 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 veroudering
en de 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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