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EERSTE DEEL : DE WAARBORGEN
HOOFDSTUK I : DE WAARBORG UITBATING

1. Algemene omschrijving

Artikel 1 : Het gedekte risico
De maatschappij waarborgt de verzekerde, binnen de hierna nader bepaalde grenzen,
tegen de geldelijke gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid wegens toegebrachte
schade aan derden door de uitbating van de aangeduide onderneming.

Artikel 2 : De gedekte aansprakelijkheid
De verzekerde aansprakelijkheid is de burgerlijke extracontractuele aansprakelijkheid,
zoals deze bepaald en omschreven is door de desbetreffende wettelijke beschikkingen
naar Belgisch en buitenlands recht, onder welke vorm ook, bestaande op het ogenblik
van de onderschrijving van het contract.

Artikel 3 : Het gedekte uitbatingsfeit
De waarborg omvat de schade veroorzaakt door de personen en goederen die
aangewend worden voor de gedekte activiteiten. Deze behelzen alle nevenactiviteiten die
verband houden met de uitbating.

Artikel 4 : De gedekte schade
De verzekering waarborgt de vergoeding :

- voor lichamelijke letsels ;

- voor materiële schade, alsook niet-materiële schade, met uitzondering van deze
voortvloeiend uit een vertraging, een gebrek of een fout in de uitvoering van een contract
door de verzekerde.

Artikel 5 : De beperkingen van de waarborg
1. Zijn niet in de waarborg begrepen :

A. De schade opzettelijk veroorzaakt of voortvloeiend uit een zware fout van een
verzekerde. Een dergelijke fout is onder meer de ernstige inbreuk op de reglementering
betreffende de veiligheid of voor de verzekerde het feit niet de redelijke voorzorgs-
maatregelen te hebben genomen of te hebben laten nemen ten aanzien van schade die
hij normalerwijze kon voorzien, onder meer de schade die uiteraard voortvloeit uit door
hem gekende omstandigheden en die hij heeft geduld hetzij door nalatigheid, hetzij
systematisch met het doel onder meer de kosten te verminderen of de werken te
bespoedigen.
Wanneer de schadeverwekker gehandeld heeft in hoedanigheid van uitvoerende
aangestelde en niet als leidinggevend persoon, blijft de waarborg, onverminderd de
vrijstelling vastgesteld in artikel 5/3 B, verleend aan de verzekeringnemer, maar de
maatschappij kan verhaal uitoefenen tegen de aangestelde.

B. De schade veroorzaakt in staat van dronkenschap of van geestesstoornis of onder
invloed van verdovende middelen of naar aanleiding van weddenschappen of
uitdagingen, tenzij de verzekerde bewijst dat deze omstandigheden geen verband
houden met de schade.

Wanneer de schadeverwekker een aangestelde is, blijft de waarborg, onverminderd de
vrijstelling vastgesteld in artikel 5/3 B, verleend aan de verzekeringnemer, maar de
maatschappij kan verhaal uitoefenen tegen de aangestelde.
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C. Wat betreft de voertuigen en zelfrijdende toestellen die ingeschreven zijn of wettelijk
ingeschreven moeten zijn, de schade die voortvloeit uit het verkeersrisico (schade
verzekerbaar door het type contract B.A. Auto).
Het exploitatierisico (zoals het functioneren als hijstoestel of laad- en losmachine) is
automatisch in de waarborg begrepen.

Wat betreft de niet-ingeschreven voertuigen waarvoor geen inschrijvingsplicht bestaat
wordt de waarborg verleend, zowel voor het exploitatie- als het verkeersrisico, voorzover
de schade veroorzaakt wordt door voertuigen die zich binnen de omheining van een
exploitatiezetel van de verzekerde bevinden of op een werf waar hij werken uitvoert of in
de onmiddellijke omgeving van deze exploitatiezetel of werf.

D. De schade veroorzaakt tijdens oorlog, onlusten, oproer of staking, tenzij de
verzekerde bewijst dat deze omstandigheden geen verband houden met deze schade.

E. De schade veroorzaakt door een feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde
oorzaak, mits dat feit of deze feiten of enige daardoor veroorzaakte schade voortkomt uit
of het gevolg is van de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke
eigenschappen van splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen, alsook de schade
die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit een ioniserende stralingsbron.

F. De schade die kan vergoed worden door een andere verzekering, ongeacht haar
ingangsdatum, wanneer de verzekeraar die haar onderschreven heeft geen verhaal
tegen de verzekerde kan uitoefenen.

G. De schade veroorzaakt door onwettige mededinging of door schending van
intellectuele rechten zoals firmanaam, fabrieksmerk, octrooien, vergunningen en
patenten, auteursrechten, enz.

H. De schade veroorzaakt door verduisteringen of ontvreemdingen.

I. De schade veroorzaakt door financiële verrichtingen.

2. Is slechts in de waarborg begrepen mits een bijzondere overeenkomst in het contract
op te nemen.
A. De schade veroorzaakt door milieuvervuiling behalve hetgeen overeenkomstig artikel
12 verzekerd is.

B. De vordering tot schadeloosstelling wegens burenhinder gegrond op artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek of op een soortgelijke bepaling, behalve hetgeen overeenkomstig
Artikel 13 verzekerd is.

C. De materiële schade veroorzaakt door bewegingen, instortingen, verschuivingen en
verzakkingen van gebouwen, gronden, steenbergen, stortbergen, aanvaardingen of
uitgravingen en in het algemeen door elke beweging van de aardbodem, alsook de
niet-materiële schade die er het gevolg van is. Is nochtans gedekt de onvoorzienbare en
plotselinge materiële schade die niet voortvloeit uit een aan de aardbodem of aan het
gebouw uitgevoerde beroepsactiviteit.

D. De schade veroorzaakt na levering.

E. De beschadiging aan de toevertrouwde voorwerpen en de niet-materiële schade die
er uit voortvloeit.

F. De schade veroorzaakt door lucht-, zee- of riviervaartuigen of door gelijk welk drijvend
toestel.

G. De schadevergoeding die voortvloeit uit onderhandse overeenkomsten of beloften, in
de mate waarin ze meer bedragen dan hetgeen zou verschuldigd zijn bij ontstentenis van
een contractuele verbintenis.

H. De schade die voortvloeit uit het gebruik, het in bezit houden of het behandelen van
explosieven.
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3. Is automatisch in de waarborg begrepen, onverminderd een vrijstelling, de
aansprakelijkheid van de verzekeringnemer.

A. Voor de schade aan de rijtuigen voor private doeleinden gebruikt door de
aangestelden van de verzekeringnemer, mits toepassing van een vrijstelling van
1.239,47 EUR.

B. Voor de schade die voortvloeit uit opzet of zware fout van een aangestelde, mits
toepassing van een vrijstelling van 10 % met een minimum van 1.239,47 EUR en een
maximum van 2.478,94 EUR.

Artikel 6 : Verzekeringsgebied
De waarborg geldt voor de gewaarborgde beroepsactiviteiten van alle in België gelegen
zetels van de verzekerde onderneming, voor alle gewaarborgde beroepsactiviteiten waar
ook in Europa. Mits hiertoe een bijzondere overeenkomst in dit verzekeringscontract
wordt opgenomen kunnen ook de beroepsactiviteiten buiten Europa door de
maatschappij worden gewaarborgd.

Artikel 7 : Duur van de waarborg
De waarborg omvat de schadelijke gebeurtenissen die zich gedurende de
geldigheidstermijn van de verzekering hebben voorgedaan.

2. Omschrijving van een aantal bijzondere gevallen

A. Privé-dienst - Privé-woning

Artikel 8
De waarborg omvat de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade die zou
kunnen voortkomen uit het door hem bewoonde gedeelte van het gebouw van de
uitbating.

Wanneer werken worden uitgevoerd door de aangestelden van de verzekeringnemer
voor privé-rekening van deze laatste, van zijn directie of van de familieleden die tot hun
gezin behoren, omvat de waarborg de schade die uit deze werken zou kunnen
voortvloeien.

B. Uitgeleende aangestelden

Artikel 9
De waarborg omvat de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade die
voortvloeit uit werken die volgens zijn onderrichtingen uitgevoerd worden door de leden
van zijn personeel voor rekening van andere werkgevers tijdens activiteiten die van
dezelfde aard zijn als deze die verband houden met de verzekerde uitbating.
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C. Uitgeleende voorwerpen

Artikel 10
De waarborg omvat de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade die
voortvloeit uit roerende zaken, onder meer materieel, die hem toebehoren en die hij bij
gelegenheid ter beschikking van andere personen zou gesteld hebben, voor zover het
niet gaat om een verhuring of een proef die aan verkoop of verhuring voorafgaat.

D. Bijzondere gevaren

Artikel 11 : Bijzondere gevaren : water, vuur, rook, ontploffing
De waarborg omvat de vergoeding :

- voor de lichamelijke letsels veroorzaakt door water, vuur, rook, ontploffing ;

- voor materiële schade en de niet-materiële schade die er het gevolg van is, veroorzaakt
door water, vuur, rook en ontploffing, met uitsluiting van hetgeen kan verzekerd worden
door het Brandcontract, tot beloop van 25 % van het bedrag voorzien in de bijzondere
voorwaarden voor de materiële schade.

Anderzijds, in afwijking van artikel 5/2 E, omvat de waarborg de aansprakelijkheid van de
verzekerden ten gevolge van materiële schade of niet-materiële schade die er het gevolg
van is, veroorzaakt door brand of ontploffing aan lokalen die de verzekeringnemer voor
een termijn van minder dan 30 dagen in gebruik neemt of huurt met het oog op de
inrichting van commerciële of sociale manifestaties.

Artikel 12 : Toevallige milieuvervuiling
De waarborg is uitgebreid tot alle gevolgen van toevallige milieuvervuiling, begrensd per
schadegeval en per jaar tot 25 % van het bedrag voorzien in de bijzondere voorwaarden
voor de materiële schade en met een maximum van 123.946,76 EUR per schadegeval en
per jaar.

Onder toevallige milieuvervuiling wordt verstaan de voor de verzekerde onvoorzienbare
milieuvervuiling, d.w.z. overkomen alhoewel alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen
getroffen waren en veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis die een abnormale en
onvrijwillige verspreiding van giftige of schadelijke elementen tot gevolg heeft.

Artikel 13 : Burenhinder
De waarborg is uitgebreid tot de schadevorderingen wegens burenhinder gegrond op
Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, maar met uitsluiting van elke schade veroorzaakt
door milieuvervuiling, tot beloop van 25 % van het bedrag voorzien in de bijzondere
voorwaarden voor de materiële schade en met een maximum van 123.946,76 EUR per
schadegeval en per jaar.

Artikel 14 : Lekkage, overlopen van een levering in verkeerde containers
De waarborg is uitgebreid tot de burgerlijke aansprakelijkheid voor toevallige schade
veroorzaakt ondanks het nemen van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen en tijdens de
levering van in tank- of bulkwagen vervoerde producten, ingevolge lekkage, overlopen
van en leveren in verkeerde containers (zoals tanks, reservoirs, citernes, silo's, ....) mits
een vrijstelling van 10 % van de schade met minimum van 619,73 EUR en maximum van
2.478,94 EUR.

Het verlies of de schade van het geleverde product blijft uitgesloten.
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E. B.A. Lastgever

Artikel 15
De maatschappij waarborgt de verzekeringnemer, binnen de perken van het contract,
tegen de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die hem ten laste zou
kunnen gelegd worden als lastgever, uit hoofde van schade aan derden berokkend door
een aangestelde die een opdracht uitvoert voor de verzekeringnemer, met een auto-
voertuig dat niet aan de verzekeringnemer toebehoort of dat hij niet in leasing heeft.

Uit deze waarborg worden de reizende aangestelde uitgesloten, dit wil zeggen zij die
gewoonlijk buitenopdrachten in dienst van de verzekeringnemer vervullen, met uitsluiting
evenwel van

- de reizende aangestelden die met naam in het contract aangeduid zijn ;

- de bestuurders die gewoonlijk het transport van zaken uitvoeren in dienst van de
verzekeringnemer, wanneer zij uitzonderlijk, binnen de perken van die dienst een
autovoertuig gebruiken waar zij voor privé-doeleinden over beschikken.

Deze waarborg is uitsluitend aanvullend ; hij kan slechts ingeroepen worden bij
afwezigheid of na uitputting van andere waarborgen, zelfs van latere datum. Hij is
bedoeld om het modelcontract B.A. Auto aan te vullen die de bestuurder van het voertuig
die de schade veroorzaakt heeft, waarborgt.

F. Rechtsbijstand

Artikel 16 : Omvang van de waarborg
De maatschappij waarborgt, tot beloop van 6.197,34 EUR per schadegeval, de betaling
van de kosten voor onderzoek, expertise en burgerlijke rechtsvordering alsook van
kosten en erelonen van advocaten en experten die zij aanstelt of aanvaardt :

- ten einde de strafrechtelijke verdediging van de verzekeringnemer of van een
verzekerde die in rechte vervolgd wordt wegens een uitbatingsfeit te waarborgen,
wanneer de burgerlijke belangen geregeld zijn ;

- ten einde tegen een derde een extracontractuele vordering in te stellen tot vergoeding
van de schade ;

- die voortvloeit uit de aan de verzekeringnemer of aan een verzekerde toegebrachte
letsels, tijdens de uitoefening van de aangeduide activiteiten ;

- die voortvloeit uit materiële schade veroorzaakt aan goederen die voor de uitbating
bestemd zijn, alsmede uit niet-materiële schade die er het gevolg van is.

Artikel 17 : Duur van de waarborg
De rechtsbijstand is van toepassing op inbreuken gepleegd en schade geleden tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering.

Artikel 18 : Verzekeringsgebied
De rechtsbijstand omvat slechts vorderingen ingesteld in geografisch Europa.
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Artikel 19 : Waarborgbeperkingen

De rechtsbijstand geldt niet voor :

1. schade toegebracht aan een verzekerde of aan de verzekeringnemer door een ander
verzekerde of door personen, dieren of zaken waarvoor hij instaat ;

2. schade geleden of inbreuken gepleegd door een verzekerde in hoedanigheid van
eigenaar, bestuurder, passagier of houder van een motorrijtuig dat onderworpen is aan
de wetgeving inzake de verplichte verzekering ;

3. een burgerlijke rechtsvordering, wanneer de eis tot schadevergoeding geen
619,73 EUR bereikt ;

4. inbreuken die behoren tot de bevoegdheid van de politierechtbank.

Artikel 20 : Onzekere rechtsvorderingen

De maatschappij mag haar medewerking weigeren of haar tussenkomst in een
rechtsvordering staken :

- wanneer zij voorbarig is of geen ernstige kans op welslagen biedt ;

- wanneer uit de ingewonnen inlichtingen blijkt dat de eventueel aansprakelijke insolvent
is ;

- wanneer de voorstellen van de tegenpartij haar billijk lijken.

In deze gevallen mag de verzekerde de rechtsvordering op eigen kosten instellen en
voortzetten ; zo hij slaagt zal de maatschappij hem het bedrag van de door hem
gemaakte gerechtvaardigde kosten terugbetalen.
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HOOFDSTUK II : DE WAARBORGEN
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

EN NA LEVERING

Artikel 21 : Het gedekte risico

De maatschappij waarborgt de verzekerde, binnen de hierna vermelde grenzen, tegen de
geldelijke gevolgen van zijn beroepsaansprakelijkheid en van zijn aansprakelijkheid na
uitgevoerde werken, voor schade toegebracht aan derden door de uitoefening van :

- de beroepsactiviteiten als wegvervoerder, d.w.z. het - tegen vergoeding - louter
wegvervoer van goederen van de laadplaats bij de afzender naar de losplaats bij de
bestemmeling, en dit zelf uitgevoerd voor rekening van derden ;

- in ondergeschikte zin, de beroepsactiviteiten van wegvervoerder-commissionair, d.w.z.
het - tegen vergoeding - aangaan van een verbintenis een louter wegvervoer van
goederen te verrichten en dit vervoer in eigen naam door derden-vervoerders doen
uitvoeren ;

- alsmede uiteraard de administratieve verrichtingen die normalerwijze horen bij de
activiteiten van wegvervoerder en wegvervoerder-commissionair.

Evenwel wordt hierbij uitdrukkelijk bepaald dat uit de waarborg van dit
verzekeringscontract gesloten blijven alle activiteiten die eigen zijn aan de
vervoermakelaar en/of de commissionair-expediteur, zoals deze bepaald en omschreven
worden in het eerste artikel, de punten 2 en 3, van de wet van 26 juni 1967 betreffende
het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer.

Artikel 22 : De gedekte aansprakelijkheid

De verzekerde aansprakelijkheid is de contractuele en extracontractuele burgerlijke
aansprakelijkheid, zoals deze bepaald en omschreven is door de desbetreffende
wettelijke beschikkingen naar Belgisch en buitenlands recht.

Artikel 23 : De gedekte schade

Dit verzekeringscontract waarborgt de vergoedingen :

- voor lichamelijke letsels ;

- voor materiële schade ;

- voor niet-materiële schade.

Artikel 24 : De gedekte bedragen of het bedrag van de waarborg

Dit verzekeringscontract waarborgt de verzekerde tot beloop van het maximumbedrag
voorzien in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 25 : Verzekeringsgebied

De waarborg geldt voor de gewaarborgde beroepsactiviteiten van alle in België gelegen
zetels van de verzekerde onderneming, voor alle gewaarborgde beroepsactiviteiten waar
ook in Europa.

Mits hiertoe een bijzondere overeenkomst in dit verzekeringscontract wordt opgenomen
kunnen ook de beroepsactiviteiten buiten Europa door de maatschappij worden
gewaarborgd.
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Artikel 26 : Duur van de waarborg
De waarborg omvat de schadelijke gebeurtenissen die zich gedurende de
geldigheidstermijn van dit verzekeringscontract hebben voorgedaan en die betrekking
hebben op de contracten, die door de verzekerde tijdens deze geldigheidsduur van dit
verzekeringscontract worden gesloten, op voorwaarde ook dat deze schadelijke
gebeurtenissen hetzij de geldigheidsduur, hetzij binnen de drie maanden na het
verstrijken van de geldigheidsduur van dit verzekeringscontract aan de maatschappij
worden medegedeeld.

Artikel 27 : Algemene beperkingen van de waarborg
1. Zijn nooit in de waarborg begrepen :

A. De opzettelijke veroorzaakte schade.

B. Elke schade veroorzaakt of verzwaard door een gekarakteriseerde beroepsfout van
de verzekeringnemer, zijn organen, zijn leidingsgevend personeel of zijn aangestelden,
wanneer de gevolgen voorzienbaar waren.

Elke schade die voortvloeit uit de verbintenissen met onvergeeflijke lichtzinnigheid door
de verzekerde aanvaard en in het bijzonder verbintenissen die zijn technische en
financiële middelen, zijn bekwaamheid en/of organisatie te bovengaan.

C. De schade veroorzaakt in staat van dronkenschap, van geestesstoornis of
zinsverbijstering of onder invloed van verdovende middelen of naar aanleiding van
weddenschappen of uitdagingen, tenzij de verzekerde bewijst dat deze omstandigheden
geen verband houden met de schade.

Nochtans, wanneer de schadeverwekker een aangestelde van de verzekeringnemer
doch geen leidinggevend persoon is, blijft de waarborg van dit verzekeringscontract aan
de verzekeringnemer behouden op voorwaarde dat een bijkomende vrijstelling van 10 %,
met een minimum van 619,73 EUR en een maximum van 2.478,94 EUR wordt toegepast.
De maatschappij kan verhaal uitoefenen tegen de aangestelde.

D. De schade veroorzaakt tijdens of ten gevolge van oorlog, burgeroorlog, onlusten,
oproer, lock-out of staking, tenzij de verzekerde bewijst dat deze omstandigheden geen
verband houden met de schade, alsook elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met een inbeslagname, opvordering, confiscatie en/of soortgelijke
maatregelen verricht door al of niet wettelijke overheden.

E. De schade veroorzaakt door een feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde
oorzaak, mits dat feit of deze feiten of enige daardoor veroorzaakte schade voortkomt uit
of het gevolg is van radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen
van splijtstoffen, radioactieve producten of van afvalstoffen, alsook de schade die
rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit een ioniserende stralingsbron.

F. De schade die kan vergoed worden door een andere verzekering, ongeacht haar
ingangsdatum, wanneer de verzekeraar die haar onderschreven heeft geen verhaal
tegen de verzekerde kan uitoefenen. Ook de schade, verzekerbaar in de Uitbatings-
aansprakelijkheid, hiervoor in waarborg I omschreven, is uitgesloten.

G. De schade veroorzaakt door koerswisselingen, financiële verrichtingen, door
schending van intellectuele rechten zoals firmanaam, merkrechten, octrooien,
vergunningen, patenten, auteursrechten enz. of door oneerlijke mededinging.

De schade veroorzaakt door het feit dat een vrachtwagenbestuurder de factuur niet ter
incasso aanbiedt ter bestemming, in tegenstelling met de instructies van opdrachtgever.
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H. De schadevergoedingen die voortvloeien uit het feit dat een contract door een
verzekerde verbroken, of uit het feit dat een verzekerde zijn contracten niet of slechts ten
dele uitvoert, hetzij wegens eigen financiële moeilijkheden, hetzij omdat hij niet in orde is
of was met de wettelijke voorschriften, waarborgen of vergunningen.

I. De schade veroorzaakt door of als gevolg van activiteiten die vreemd zijn aan de
normale en gebruikelijke beroepsactiviteiten van wegvervoerder of commissionair-
vervoerder en die van aard zijn dit beroepsrisico hetzij te wijzigen hetzij te verzwaren.

2. Is slechts in de waarborg begrepen mits een bijzondere overeenkomst desbetreffend
in de bijzondere voorwaarden van dit verzekeringscontract wordt opgenomen :

A. De schade veroorzaakt door motorvoertuigen, die niet valt onder de waarborgen van
het modelcontract B.A. Auto, met uitsluiting van de bepalingen met betrekking tot de
vervallenverklaring en de zware fout (artikelen 24 of 27), alsook de schade veroorzaakt
door lucht-, zee-, of riviervaartuigen of door gelijk welk drijvend toestel of rollend
materieel, evenals de schade veroorzaakt door een aangeslotene die zich van een
opdracht kwijt met zijn eigen voertuig, dat niet verzekerd is.

B. De schade veroorzaakt aan de vervoerde goederen of andere beroepshalve
toevertrouwde voorwerpen en de niet-materiële schade die er uit voortvloeit.

C. De schade veroorzaakt door of als gevolg van diefstallen, verduisteringen, roof,
misbruik van vertrouwen of ander gelijkaardige vormen van ontvreemding.

D. De schade veroorzaakt door of als gevolg van water, vuur, rook en/of ontploffing,
alsmede elke schade die voortvloeit uit het gebruik, vervoer in daartoe gespecialiseerde
wagens (A.D.R.-keuring) of het in bezit houden van explosieven of producten die van
nature uit ontvlam- of ontplofbaar zijn of bijzonder onderhavig zijn aan invreting.

E. De schadevergoeding die voortvloeit uit onderhandse overeenkomsten of beloften, in
de mate waarin ze meer bedraagt dan hetgeen zou verschuldigd zijn bij ontstentenis van
een contractuele verbintenis.

F. De vordering tot schadeloosstelling wegens burenhinder, - gegrond op artikel 544 van
het Burgerlijke Wetboek in België of op een soortgelijke bepaling in het buitenland, - of
wegens milieuvervuiling.

G. De schade veroorzaakt door een fout in de reiniging of het onderhoud van de
transportvoertuigen en/of het materieel.

H. De schade uitsluitend veroorzaakt door een verkeersomstandigheid (verkeersongeval
of defect aan voertuig) en de niet-materiële schade die eruit voortvloeit.

Artikel 28 : Vrijstelling

Onverminderd de elders in dit verzekeringscontract bepaalde bijkomende vrijstellingen,
staat de verzekeringnemer altijd zelf in voor de eerste 10 % van het bedrag van elk
schadegeval waarbij de maatschappij tot tussenkomst gehouden is, en dit met een
minimum van 619,73 EUR en een maximum van 2.478,94 EUR per schadegeval.
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TWEEDE DEEL : GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
VOOR ALLE WAARBORGEN

1. Verplichtingen van de verzekeringnemer en van de
verzekerde

Artikel 29 : Verplichtingen bij de onderschrijving van het contract

Aan de maatschappij alle inlichtingen verstrekken waardoor ze zich een juiste voorstelling
aangaande het risico kan vormen.

Artikel 30 : Verplichtingen in de loop van het contract

- Onverwijld de maatschappij schriftelijk in kennis stellen van elke verandering in het
risico die het gevolg zou zijn van een wijziging in de aard of het voorwerp van de
onderneming.

- Op ieder ogenblik de maatschappij alle middelen ter beschikking stellen, die zij
wenselijk zou achten ten einde de toestand van het risico te kennen, onder meer door
toegang te verlenen tot de inrichtingen, de boeken en de documentatie.

- Alle redelijke maatregelen nemen ten einde de schadegevallen te voorkomen en te
beperken.

- In geval van overlijden van de verzekeringnemer, van wijziging van de firma, of nog in
alle gevallen van overdracht, fusie, ontbinding, inbreng in vennootschap, stopzetting van
bedrijf, worden de verplichtingen van de maatschappij van rechtswege geschorst vanaf
de ingangsdatum van deze gebeurtenissen. Het contract zal hetzij terug in voege worden
gebracht na aanpassing, hetzij vernietigd worden.

In het laatste geval verbindt de verzekeringnemer zich ertoe aan de maatschappij een
bedrag gelijk aan het gemiddelde van de jaarpremies van de laatste drie jaren te betalen
als schadevergoeding.

Artikel 31 : Verplichtingen bij schadegeval

- Onverwijld schriftelijk aangifte doen van elke gebeurtenis die van aard is de waarborg
te doen gelden, alsook van iedere vordering van een derde, uiterlijk binnen acht dagen
en de maatschappij alle nuttige inlichtingen verstrekken.

- De richtlijnen volgen en de maatregelen nemen die de maatschappij voorschrijft.

- Aan de maatschappij alle gerechtelijke en extra-gerechtelijke stukken overmaken
binnen 48 uur na ontvangst, op de terechtzittingen verschijnen en de proceshandelingen
verrichten waartoe de maatschappij verzoekt. Deze laatste behoudt zich de leiding van
alle besprekingen met derden en van het burgerlijk geding voor. In geval van
strafrechtelijke vervolging neemt de maatschappij het verweer van de verzekeringnemer
op zich zolang de burgerlijke belangen niet geregeld zijn.

- Zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke verzaking van het
voordeel van verhaalsafstand van elke transactie, schadebepaling, betaling of belofte tot
betaling van schadevergoeding.

De materiële of medische eerste hulp of de loutere erkenning van de feiten zelf houden
geen reden tot rechtsverval in.
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2. Verhaal tegen aansprakelijke derden

Artikel 32

Door het eenvoudig feit van het contract treedt de maatschappij in de rechten en
vorderingen die de verzekerde ten opzichte van een derde kan hebben. Bijgevolg mag de
verzekerde geen verhaalsafstand verlenen ten gunste van een persoon of instelling
zonder voorafgaandelijk akkoord van de maatschappij.

Dit verbod geldt evenwel niet voor de verhaalsafstand die de verzekerde wordt opgelegd
door een openbare instelling of door een leverancier van water of energie.

3. Sanctie wegens niet-naleving van de verplichtingen
van de verzekeringnemer en van de verzekerde

Artikel 33

De maatschappij heeft het recht aan de verzekeringnemer of aan de verzekerde die de in
het contract omschreven verrichtingen niet hebben nageleefd, het rechtsverval tegen te
stellen, behoudens heirkracht.

Dit verval is eveneens aan elke verzekerde tegenstelbaar.

4. Berekening en betaling van de premie

Artikel 34 : Berekening op basis van het aantal in omloop zijnde
motorvoertuigen en van de bezoldigingen of het omzetcijfer

Behalve in de contracten die voorzien in een forfaitaire premie, die vooraf dient betaald te
worden, is de premie behoudens andersluidende overeenkomst jaarlijks en achteraf
betaalbaar ; zij wordt vastgesteld op basis van het aantal in omloop zijnde motor-
voertuigen en van ofwel het omzetcijfer ofwel de bezoldigingen toegekend door de
verzekeringnemer aan al het personeel tewerkgesteld in zijn onderneming.

Artikel 35 : Storting van een provisionele premie
Als de premie berekend wordt na vervallen termijn, verbindt de verzekeringnemer zich
ertoe een jaarlijkse provisionele premie vooraf te betalen, aangepast aan de schatting
van het bedrag van de premie te betalen op vervallen termijn.

Deze schatting zal gebeuren op basis van de elementen door de verzekeringnemer
verschaft bij de laatste afrekening of bij de aanvang van het contract, op basis van de
effectieve elementen in het bezit van de maatschappij.

13



Verzekering B.A. Wegvervoerder

Artikel 36 : Regelmatige aangifte van het aantal in omloop zijnde
motorvoertuigen en van de bezoldigingen of het omzetcijfer. Forfaitaire
premie
Binnen de maand na afloop van elke verzekeringsperiode is de verzekeringnemer
gehouden aan de maatschappij en door hem ondertekende verklaring te bezorgen, met
vermelding, ofwel van het gedurende de voorbije periode bereikte omzetcijfer, ofwel van
de juiste staat van lonen, wedden, commissielonen, gratificaties aandelen in de winst,
fooien, een raming van de salarissen in natura, premies, de gestorte bijdragen voor het
betaald verlof, getrouwheidspremies enz., die door hemzelf en door derden gedurende
de voorbije periode werden uitgekeerd. De bezoldigingen zullen in geen geval minder
mogen bedragen dan die vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomsten of de
paritaire commissies.

Voor de minderjarige personeelsleden en de leerjongens, zelfs indien ze niet bezoldigd
zijn, met inbegrip van de leerjongens aangeworven volgens leercontract, wordt de premie
berekend op de effectieve bezoldiging, maar in geen geval op een bedrag dat minder
bedraagt dan de gemiddelde bezoldiging van de andere meerderjarige en valide
arbeiders en bedienden van dezelfde beroepscategorie.

De te verschaffen inlichtingen omtrent de regelmatige aangifte van de bezoldigingen
zullen aangegeven worden per categorie en volledig in overeenstemming met de
categorieën van personeel voorzien door de bijzondere voorwaarden van het contract,
ten einde de maatschappij in de mogelijkheid te stellen de premie correct te berekenen.

Na ontvangst van de periodieke verklaring zal de maatschappij de premieafrekening
opstellen. De verzekeringnemer zal een bijkomende premie betalen wanneer de premie
berekend op basis van de werkelijk uitbetaalde bezoldiging groter is dan de voorlopige
premie. Indien integendeel de voorlopige premie groter is zal de maatschappij het te veel
betaalde premiegedeelte aan de verzekeringnemer terugbetalen.

In geen geval echter mag de premie bedragen dan het minimum aangeduid in de
bijzondere voorwaarden.

Artikel 37 : Gevolgen van de niet-aangifte van het aantal in omloop zijnde
motorvoertuigen en van de bezoldigingen of het omzetcijfer
In geval het aantal in omloop zijnde motorvoertuigen, het omzetcijfer of de bezoldigingen
binnen de gestelde termijn niet worden aangegeven, bij niet-overlegging van de boeken,
de onbestaandheid ervan of het houden in een dergelijke staat dat ieder nazicht ervan
onmogelijk is, is het de maatschappij toegelaten de premie te innen op een cijfer dat
gelijk is aan datgene van het voorgaande jaar verhoogd met 50 %.

De aldus volgens de afrekening betaalde premie is eisbaar in dezelfde omstandigheden
als de andere premies waarin het contract voorziet en zij zal niet meer kunnen gewijzigd
worden dan op grond van bewijsstukken verstrekt door de verzekeringnemer of door de
maatschappij.

Niettegenstaande er werd overgegaan tot het innen van een definitieve premie die
ambtshalve berekend werd,

- blijft de aangifte van het aantal in omloop zijnde wagens en van de bezoldigingen of het
omzetcijfer betreffende de overeenkomstige periode verplicht ;

- zal, wanneer bij het regelen van een schadegeval een tekort aan premie wordt
vastgesteld, tegenover de verzekeringnemer verhaal worden uitgeoefend om
terugbetaling te bekomen van de vergoeding door de maatschappij uitgekeerd en dit in
evenredigheid met het vastgestelde tekort.
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Artikel 38 : Betaling van de premie
De premie en de bijkomende bedragen zijn betaalbaar ten huize van de
verzekeringnemer. Het verzoek tot betaling van de premie staat gelijk met het aan huis
aanbieden van de kwitantie.

Artikel 39 : Schorsing van de waarborg
Ingeval de verplichtingen, die de verzekeringnemer krachtens artikelen 36 en 37 worden
opgelegd, niet worden nageleefd en de premie niet wordt betaald, wordt de uitwerking
van het contract opgeschort vanaf de vijftiende dag, te 24 uur, volgend op de dag van
afgifte op de post van een aangetekende brief die de verzekeringnemer aan zijn
verplichting herinnert ; de opschorting is van toepassing met terugwerkende kracht voor
de lopende verzekeringsperiode en neemt een einde te 24 uur de dag op deze waarop
de verzekeringnemer zijn verplichting nagekomen is.

De tijdens de opschorting vervallen en te vervallen premies alsook de gerechtelijke
intresten zijn verschuldigd bij wijze van boete wegens achterstal.

5. Duur van de verzekering en opzegging

Artikel 40
Zo er geen opzegging is vanwege de partijen ten minste 90 dagen vóór het einde van de
looptijd waarvoor het contract werd onderschreven, wordt het contract rechtens
vernieuwd voor een periode gelijk aan de eerste, een breukdeel van een jaar uitgesloten.

a) na elke schadeaangifte ; deze mogelijkheid neemt een einde 30 dagen na uitkering
van de schadevergoeding of nadat de maatschappij van haar weigering tot vergoeding
heeft kennis gegeven ;

b) in geval van risicowijziging ;

c) in alle gevallen waarin de verzekeringnemer rechtsverval oploopt.

De opzegging vanwege de maatschappij treedt in werking de vijftiende dag te 24 uur te
rekenen vanaf de dag waarop de kennisgeving werd verzonden. De premie is slechts
verschuldigd naar rato van de verstreken tijd. In geval van faillissement, minnelijke
vereffening van de verzekeringnemer zal het contract van rechtswege opgezegd zijn met
ingang van de datum van de stopzetting van betaling of van de vereffening.

6. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van
de premies

Artikel 41
Zo de maatschappij haar verzekeringsvoorwaarden of haar tarief wijzigt mag zij de
gewijzigde voorwaarden en premies toepassen op elk van de waarborgen van het
onderhavige contract vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag na de verzekeringnemer
hierna bericht te hebben gestuurd.

Nochtans mag de verzekeringnemer de betrokken waarborg opzeggen binnen 30 dagen
volgend op de ontvangst van dit bericht. Na het verstrijken van deze termijn worden de
nieuwe voorwaarden geacht aangenomen te zijn.
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7. Terugbetaling van de vrijstelling

Artikel 42
De verzekeringnemer verbindt zich er toe het bedrag van de contractuele vrijstelling te
betalen aan de maatschappij binnen de 14 dagen te rekenen vanaf het verzenden per
post door de maatschappij van een aangetekende brief waarin de verzekeringnemer in
gebreke wordt gesteld.

Indien na verloop van deze termijn de storting niet in het bezit is van de maatschappij, zal
de afhandeling plaatsvinden onder aftrek van de gevraagde vrijstelling.

8. Domiciliëring van het contract

Artikel 43
De woonplaats van de partijen wordt rechtens gekozen : deze van de maatschappij in
haar maatschappelijke zetel, deze van de verzekeringnemer op zijn in de bijzondere
voorwaarden aangegeven adres.

Iedere kennisgeving aan de verzekeringnemer wordt geldig gedaan aan zijn laatste
officieel door de maatschappij gekende woonplaats.

9. Meervoudigheid van verzekeringnemer

Artikel 44
Ingeval er meerdere verzekeringnemers zijn, zijn deze laatsten hoofdelijk en ondeelbaar
gebonden en iedere mededeling van de maatschappij gericht aan één van hen is geldig
ten aanzien van allen.

10. Aanmaning

Artikel 45
De door de maatschappij verzonden aangetekende brief waarvan sprake is in
verschillende artikels van het contract geldt als volgende aanmaning. De verzending van
deze brief zal behoorlijk bewezen zijn door het ontvangstbewijs van de post en zijn
inhoud door de dossier van de maatschappij.

11. Toepasselijke wet

Artikel 46
De contractuele betrekkingen tussen de verzekeringnemer en de maatschappij worden
beheerst door de Belgische Wet.
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LEXICON

Maatschappij

De onderneming waarmee het contract gesloten wordt en met dit doel aangeduid in de
bijzondere voorwaarden.
AG Insurance nv
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0404.494.849 -
gevestigd te B-1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53 -
onderneming toegelaten onder codenummer 0079

Verzekeringnemer

De onderschrijver van het contract.

Verzekerden

1. De persoon of de vennootschap als ondernemingshoofd in de bijzondere voorwaarden
aangeduid.
2. De vennoten, beheerders, zaakwaarnemers, commissarissen, mandatarissen en
aangestelden, wanneer ze handelen tijdens de uitoefening van hun functies.

Derden

Elke andere persoon dan :
1. de verzekeringnemer en het verzekerde ondernemingshoofd ;
2. de vennoten, beheerders, zaakwaarnemers, commissarissen, mandatarissen en
aangestelden, wanneer ze in deze hoedanigheid handelen ;
3. de echtgeno(o)t(e), en voor zover ze bij hem inwonen en door hem worden
onderhouden, de bloed- en aanverwanten van een verzekerde, wanneer deze hoe dan
ook persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt ;
4. de aangestelden en hun rechthebbenden, voor zover ze de vergoedingen kunnen
genieten waarin de arbeidsongevallenwet voorziet.

Schadelijke gebeurtenis

De gebeurtenis die aan de oorzaak van de schade ten grondslag ligt, d.w.z. als alle
voorwaarden tot het zich voordoen van de schade vervuld zijn.
Wanneer éénzelfde oorzakelijk feit, waaruit de aansprakelijkheid ontstaat, allerlei schade
teweeg brengt of wanneer de schade veroorzaakt wordt door een reeks identieke
oorzakelijke feiten, is het de datum van de eerste schadelijke gebeurtenis die in
aanmerking dient genomen.

Schadegeval

De schadelijke gebeurtenis die recht geeft op de waarborg.
Vormt één en hetzelfde schadegeval, de schade die voortvloeit uit éénzelfde oorzakelijk
feit waaruit de aansprakelijkheid ontstaat of uit een reeks van identieke oorzakelijke
feiten.

Bedrag van de waarborg

Vastgestelde grens per schadegeval inzake uitkeringen door de maatchappij, ongeacht
het aantal betrokken getroffenen of verzekerden, zowel wat schadeloosstelling als intrest,
kosten, uitgaven en erelonen, van welke aard ook, betreft.
Bij productaansprakelijkheid geldt deze grens eveneens per verzekeringsjaar.

17



Verzekering B.A. Wegvervoerder

Vrijstelling
Gedeelte, zowel van de schadevergoeding en intrest uitgekeerd aan derden als van de
gerechtskosten, dat ten laste van de verzekerde blijft, met uitsluiting van elk aandeel in
alle overige kosten, van welke aard ook, gemaakt door de maatschappij.
De vrijstelling wordt slechts éénmaal per schadegeval toegepast, ongeacht het aantal
derden dat erbij betrokken is.

Niet-materiële schade
De vermogensschade die voortvloeit uit een genotsderving van een goed of een recht en
inzonderheid uit productie- en winstverlies, verlies van afzetmarkten, cliënteel,
handelsfaam, afschrijvingen en uit algemene onkosten, met uitsluiting van lichamelijke
letsels of materiële schade.

Levering
Er is levering vanaf het ogenblik waarop de verzekerde ten aanzien van een product
vrijwillig afstand heeft gedaan van het recht om er toezicht op te houden en om het
gedrag of de gebruiksvoorwaarden ervan te wijzigen.

Leidinggevende personen
Al diegenen die beschikken over het gezag van ondernemingshoofd of aan wie dit gezag
gedeeltelijk werd overgedragen door de bevoegheid beslissingen te nemen en instructies
te geven, wanneer zij handelen binnen het kader van hun opdracht en niet als
uitvoerende aangestelde.

Milieuvervuiling
Wijziging van de gesteldheid van lucht, water of bodem wegens het verspreiden van
giftige of schadelijke bestanddelen van geuren, geluiden, golven, elektriciteit, vochtigheid,
temperatuur, door uitwasemingen, uitstortingen, afscheidingen, insijpelingen, stralingen,
oplossingen, trillingen of wegens het onttrekken van bepaalde bestanddelen.

Toevertrouwde voorwerpen
De roerende of onroerende zaken die een verzekerde onder welke titel ook in het bezit
houdt, in het bijzonder zij die het voorwerp van een werk, een advies of een
dienstverlening moeten uitmaken. In deze laatste gevallen, wanneer de werken bij
derden worden uitgevoerd en deze zaken materieel kunnen verdeeld worden, wordt
slechts het gedeelte dat het voorwerp uitmaakt van de door de verzekerde te verichten
prestatie of behandeling als toevertrouwd beschouwd.

Bezoldigingen
Elke betaling aan het personeel en aan allen die een actieve functie uitoefenen binnen de
onderneming, ten titel van wedden of lonen en elke tegenwaarde voor prestatie, zelfs niet
in geld uitgedrukt, met inbegrip van elke betaling voor het huren van personeel. Het
geheel moet eventueel verhoogd worden met de in de bijzondere voorwaarden voorziene
forfaitaire sommen.

Zakencijfer
Het totaal van de sommen die ontvangen worden door de verzekeringnemer of door de
personen die in zijn naam optreden, als prijs voor de vracht en de eventuele bijkomende
lasten, B.T.W. inbegrepen.
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Producten

Alle willekeurige tastbare goederen (fabricatie, afval, uitschot, enz.) en alle uitgevoerde
materiële werken, die geleverd zijn door een verzekerde binnen het kader van de in de
bijzondere voorwaarden bepaalde activiteiten, met uitsluiting van zuiver intellectuele
werken (studies, raadgevingen, richtlijnen).

Gekarakteriseerde beroepsfout

De bewuste of opzettelijke miskenning van essentiële bepalingen, van wetten,
beroepsreglementen en -gebruiken, van de regels van de kunst, evenals de grove
nalatigheid of kennelijke onbekwaamheid, zoals bijvoorbeeld de overschrijding van een
grens door een vrachtvervoerder zonder te stoppen voor enige vorm van controle door de
douane.
Wordt eveneens aanzien als een gekarakteriseerde beroepsfout, het niet in orde zijn van
de verzekerde met de wettelijke voorschriften, waarborgen of vergunningen.
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