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Voorwoord

Uw contract bestaat uit twee delen :
1. De algemene voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en onze
wederzijdse verbintenissen.
Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen nauwkeurig weer.
2. De bijzondere voorwaarden beschrijven de persoonlijke gegevens van uw contract.
Ze vermelden de waarborgen die u heeft gesloten, de door u verzekerde bedragen en de
te betalen premies.

Hoe uw contract raadplegen ?
1. De inhoudstafel geeft u een globaal overzicht van de volgorde van de algemene
voorwaarden van uw contract en stelt u in staat de referenties (pagina) van een bepaald
punt dat u wenst te raadplegen, terug te vinden.
2. In het hoofdstuk III "Definities" wordt de juiste draagwijdte bepaald van de woorden
die aangeduid zijn door een sterretje.
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HOOFDSTUK I : WAARBORGVOORWAARDEN

Artikel 1 : Basiswaarborgen
AG Insurance waarborgt de verzekerde* de geldelijke vergoeding voor onvoorziene en
plotselinge schade aan de verzekerde voorwerpen veroorzaakt door :
1.1. vallen, stoten, botsen, omkeren ;
1.2. brand* ;
1.3. ontploffing* ;
1.4. wind, storm, vorst ;
1.5. blikseminslag, aanraking met een elektrische leiding ;
1.6. neerstorten van luchtvaartuigen of ruimtetuigen, of voorwerpen die van deze tuigen
vallen ;
1.7. instorting, grondverzakking of -verschuiving, inkalving, vallen van stenen, aardbeving ;
1.8. indringen van een vreemd voorwerp ;
1.9. instorten van gebouwen ;
1.10. overstroming, wassen van bovengrondse waterlopen of van ondergronds water,
onvoldoende afvoer langs riolen, alsmede wegzinking, indringen van zand, modder of
water in het mechanisme ;
zonder rekening te houden met hun aanvankelijke oorzaak, zelfs indien deze te wijten is
aan onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid of kwaadwilligheid van
personeelsleden van de verzekerde* of van derden.

Artikel 2 : Verzekerbare bijkomende waarborgen
2.1. Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, wordt de definitie van de verzekerde
voorwerpen (zie pag. 14) als volgt vervolledigd :
2.1.1. - tijdens alle verrichtingen van het monteren, demonteren of hermonteren ;
2.1.2. - tijdens de verrichtingen van het opladen, het afladen, evenals tijdens hun
verplaatsing op de openbare weg van de ene werf of werkplaats naar een andere, op
eigen middelen, gesleept of vervoerd door een vrachtwagen of op een aanhangwagen.
2.2. Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, waarborgt AG Insurance eveneens
de geldelijke vergoeding voor onvoorziene en plotselinge schade veroorzaakt door :
- fout of gebrek van materiaal, constructie of montage ;
- falen van een veiligheids- of regelmechanisme ;
- warmlopen, vastlopen, toevallig ontbreken van smering ;
- trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning,
materiaalvermoeidheid, op hol slaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht ;
- electriciteitsinwerking.
Deze waarborg kan enkel verleend worden tot maximum 5 jaar na het bouwjaar van het
verzekerd voorwerp.
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2.3. Is van verzekering uitgesloten, behalve tegenstrijdige vermelding in de bijzondere
voorwaarden, de geldelijke vergoeding :
2.3.1. voor verlies of beschadiging van de verzekerde voorwerpen tengevolge van
diefstal of poging tot diefstal van deze laatste of van een gedeelte ervan ;
2.3.2. voor schade of verergering van schade veroorzaakt door personen die, zelfs
zonder rechtstreeks betrokken te zijn, deelnemen aan een arbeidsconflict* of oproer*.
2.4. Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, zijn verzekerd voor zover zij het
rechtstreekse gevolg zijn van een schadegeval dat aanleiding geeft tot vergoeding :
2.4.1. de kosten om de verzekerde voorwerpen uit het water te halen of om ze vrij te
maken ;
2.4.2. de kosten voor prestaties geleverd buiten de normale arbeidstijd ;
2.4.3. de kosten om beroep te doen op technici uit het buitenland ;
2.4.4. de kosten voor versneld vervoer ;
2.4.5. de kosten om een voorwerp, gelijkwaardig aan het beschadigde verzekerde
voorwerp, te huren.

Artikel 3 : Uitsluitingen
3.1. Ongeacht de oorspronkelijke oorzaak, zijn van verzekering uitgesloten :
3.1.1. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met :
- oorlog (met inbegrip van burgeroorlog) of gewelddaden van collectieve (politieke,
sociale of ideologische) inspiratie, al dan niet gepaard gaande met opstand tegen de
overheid, in de mate waarin de waarborg onderschreven in het raam van artikel 2.3.2. er
niet van afwijkt ;
- opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar de
verzekerde voorwerpen zich bevinden door een militaire macht of een politiemacht of
door al of niet georganiseerde ordestrijdkrachten ;
- inbeslagname, plaatsing onder dwangbeheer, of vernietiging krachtens de douanereglementering ;
- een gerechtelijke of administratieve beslissing of een beslissing van gelijk welke
rechterlijke of feitelijke overheid ;
- wijziging van de atoomkern, verwekken van ioniserende stralingen.
De voornoemde uitsluitingen van verzekering zijn niet van toepassing indien de
verzekerde* bewijst dat er geen rechtstreeks of onrechtstreeks oorzakelijk verband
bestaat tussen deze gebeurtenissen enerzijds en het verlies en de schade anderzijds ;
3.1.2. de schade voorkomend bij het gebruik van de verzekerde voorwerpen buiten de
beperkingen die door de constructeur inzake toepassing en werking zijn voorzien ;
3.1.3. de schade te wijten aan :
- experimenten of testen.
Nazicht op goede werking wordt niet als test beschouwd ;
- het in bedrijf houden of het terug in bedrijf nemen van een beschadigd verzekerd
voorwerp vóór de definitieve herstelling of vóór de regelmatige werking hersteld is ;
- het gebruik van springstoffen ;
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3.1.4. de schade veroorzaakt aan :
- delen die door hun aard aan snelle slijtage of veelvuldige vervanging onderhevig zijn
zoals kabels, kettingen, soepele leidingen, rupsplaten ;
- wisselbare werktuigen, zoals boren, messen, slijpstenen, zaagbladen ;
- brandstoffen, fluïda, smeermiddelen, harsen, katalysatoren en, algemeen genomen,
alle verbruiksstoffen.
Deze uitsluiting is niet van toepassing op vloeibare dialectica ;
- alle delen in glas, hars, rubber of in soortgelijke materialen.
De bepalingen van 3.1.4. hierboven zijn niet van toepassing bij totale schade* van het
verzekerd voorwerp ;
3.1.5. de schade waarvoor de leverancier, hersteller, verhuurder van het verzekerd
voorwerp of de met het onderhoud belaste onderneming contractueel verantwoordelijk is,
in de mate waarin door de verzekerde* een verhaal kan worden uitgeoefend en die
verantwoordelijke solvabel is.
Deze uitsluiting is beperkt tot het verzekerd voorwerp waarin het schadegeval ontstaan is ;
3.1.6. elke schade van esthetische aard die de werking van het verzekerd voorwerp niet
beïnvloedt.
3.2. Zijn niet gewaarborgd :
3.2.1. slijtage, evenals de geleidelijke of aanhoudende beschadiging, die voortvloeit uit
niet-accidentele chemische, thermische, atmosferische of mechanische inwerking ;
3.2.2. de kosten voor het verwijderen, terug inbrengen of het verlies van stoffen in
bewerking of elk ander product in de machines of vergaarbakken ;
3.2.3. indirecte schade zoals gebruiksderving, stilliggen, winstderving, alsook alle gevolgkosten, andere dan deze die in het raam van artikel 2.4.5. verzekerd zouden zijn.
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HOOFDSTUK II : ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

Artikel 4 : Verzekerde waarde
4.1. De verzekerde waarde wordt door de verzekeringnemer op zijn verantwoordelijkheid
vastgesteld.
Bij opname in het contract moet deze waarde voor elk voorwerp gelijk zijn aan de nieuwvervangingswaarde* ervan.
4.2. Als de verzekerde waarde van een voorwerp lager is dan de nieuwvervangingswaarde* bij de opname in het contract, is er onderverzekering (zie artikels
11.1.3. en 11.2.5.).

Artikel 5 : Ontstaan en duur van het contract
5.1. Het contract komt tot stand door de handtekening van de partijen.
Het vangt aan op de dag in de bijzondere voorwaarden vermeld, op voorwaarde dat de
eerste premie betaald is.
De verzekeringnemers, ondertekenaars van één en hetzelfde contract, zijn hoofdelijk en
voor het geheel verbonden.
5.2. Contracten, afgesloten voor een duur van minstens één jaar worden van rechtswege
en achtereenvolgens verlengd, telkens voor een duur van een jaar, tenzij ze door één
van de partijen worden opgezegd door een aangetekend schrijven verzonden per post
minstens drie maand vóór de einddatum van de lopende periode.
5.3. Bij overdracht onder levenden van de verzekerde voorwerpen, eindigt de waarborg
ervan op de datum van de eigendomsoverdracht.
5.4. Is een verzekeringnemer failliet, dan eindigt het contract onmiddellijk. Het
neerleggen van een verzoek tot gerechtelijk akkoord heeft dezelfde gevolgen indien de
verzekeringnemer er AG Insurance niet over inlicht binnen de vijftien dagen.

Artikel 6 : Opzegging
AG Insurance mag het contract per aangetekend schrijven opzeggen :
6.1. wanneer een vervallenverklaring is opgelopen ;
6.2. gedurende de termijn van schorsing van de waarborg wegens niet-betaling van de
premie ;
6.3. na elk aangegeven schadegeval en uiterlijk binnen de dertig dagen na betaling van
de schadevergoeding of weigering van tussenkomst ;
6.4. in geval van wijziging aan de in het contract opgenomen gegevens ;
6.5. in geval van verzoek tot gerechtelijk akkoord.
In de gevallen 6.3., 6.4. en 6.5. wordt de opzegging slechts van kracht dertig dagen na de
verzendingsdatum van het aangetekend schrijven.

Artikel 7 : Premie
7.1. De premie is jaarlijks en vooraf betaalbaar bij ontvangst van het vervaldagbericht of
aanbieding van het kwijtschrift.
In geval van opzeg na schadegeval of na verzoek tot gerechtelijk akkoord, opheffing of
vermindering van de waarborg, wordt het premiedeel overeenstemmend met de niet
verlopen verzekeringsperiode terugbetaald.
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7.2. Bij wanbetaling wordt de waarborg uiterlijk veertien dagen na toezending van een
aangetekende herinnering geschorst met terugwerkende kracht tot de datum waarop de
onbetaalde premie verschuldigd is en treeft hij pas opnieuw in voege om 12 uur's
middags de dag na algehele betaling van de hoofdsom, de intresten en de kosten. De
tijdens de schorsing vervallen premies blijven aan AG Insurance verschuldigd.
7.3. Zijn eveneens voor rekening van de verzekeringnemer, alle taksen en gelijkaardige
lasten, toegepast of toe te passen uit hoofde van dit contract.

Artikel 8 : Automatische aanpassing
8.1. De premies, de verzekerde waarden en de vrijstellingen, uitgedrukt in absolute
cijfers, schommelen tijdens de duur van het contract op hun jaarlijkse vervaldatum
volgens de verhouding tussen het indexcijfer materieel-machinebreuk dat op dat ogenblik
van kracht is en het indexcijfer dat in de bijzondere voorwaarden van het contract wordt
vermeld.
8.2. Het indexcijfer materieel-machinebreuk wordt tweemaal per jaar berekend om op
1 januari en 1 juli in werking te treden.
Het is op 1 januari gelijk aan het indexcijfer NACE 300 van de vorige maand juni, en op 1
juli aan het indexcijfer NACE 300 van de vorige maand december ; dat wij zeggen de
waarde die definitief in aanmerking wordt genomen twee maanden vóór het begin van de
halfjaarlijkse periode waarin ze zullen worden toegepast.
Het indexcijfer NACE 300 wordt gepubliceerd door het Ministerie van Economische
Zaken, Administratie van de Handel.

Artikel 9 : Verplichtingen van de verzekeringnemer
9.1. Het onderhavig contract is opgesteld volgens de aangiften van de verzekeringnemer.
9.2. De verzekeringnemer zal zich ervan weerhouden een andere afstand van verhaal te
aanvaarden dan deze die vermeld worden in artikel 14 van de algemene voorwaarden of
in de bijzondere voorwaarden.
9.3. De verzekeringnemer moet AG Insurance kennis geven van de veranderingen aan
ieder wezenlijk kenmerk van het risico en die het als zodanig verhogen.
In dergelijk geval past de maatschappij de premie aan vanaf de aanvang van de
veranderingen zonder afbreuk te doen aan haar recht om het contract op te zeggen.
De verzekeringnemer mag evenwel het contract opzeggen binnen de 30 dagen na de
kennisgeving van de premieverhoging.
9.4. De verzekeringnemer moet alle nodige voorzorgen nemen om de verzekerde
voorwerpen in goede staat van onderhoud en werking te houden en hij moet zich aan de
geldende wettelijke en administratieve voorschriften houden.
9.5. Bij het niet nakomen van de voorschriften van onderhavig artikel mag de
maatschappij de waarborg weigeren indien het verzuim voortvloeit uit bedrieglijk opzet ;
zoniet mag ze de vergoeding verminderen of terugvorderen tot beloop van het nadeel dat
ze erdoor geleden heeft.
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Artikel 10 : Verplichtingen bij schadegeval
De verzekerde* moet bij schadegeval :
10.1. - AG Insurance er onmiddellijk van op de hoogte stellen en dit binnen de vijf
werkdagen schriftelijk bevestigen ;
- binnen de kortst mogelijke tijd de maatschappij inlichtingen verstrekken omtrent de
oorzaak, de omvang en de omstandigheden van het schadegeval, met aanduiding van de
identiteit van de eigenaar van de beschadigde voorwerpen ;
- onmiddellijk bij de politieoverheid aangifte doen van elke diefstal of poging tot diefstal,
voor zover dit risico in het contract gedekt is ;
10.2. - alle middelen die in zijn vermogen liggen aanwenden om de omvang van de
schade te beperken.
Daartoe zal hij, in voorkomend geval, de richtlijnen van de maatschappij opvolgen ;
- zijn volle medewerking verlenen teneinde de oorzaken en 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 voorwerpen of ze te verplaatsen indien daardoor het onderzoek zou kunnen
bemoeilijkt of verhinderd worden ;
- de maatschappij alle aanwijzingen en bescheiden bezorgen om de schatting van het
schadebedrag mogelijk te maken zoals de verrechtvaardiging van de loonkosten, de
materialen en de vervangingsstukken aan de hand van facturen of andere documenten ;
10.3. het beschadigd voorwerp slechts laten herstellen indien hij daartoe de
toestemming van de maatschappij heeft bekomen of indien de maatschappij bij het
verstrijken van de vijf werkdagen die volgen op de schriftelijke schadegevalaangifte niet
gereageerd heeft ;
10.4. de maatschappij alle technische of andere bijstand verlenen die zij zou inroepen
voor het uitoefenen van haar subrogatoire vordering tegen aansprakelijke derden.
De maatschappij zal de kosten van die bijstand terugbetalen.
Elke tekortkoming door de verzekerde t.o.v. de beschikkingen van onderhavig artikel
brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van alle rechten op
schadevergoeding met zich mee, behalve indien de verzekerde zijn goede trouw bewijst
en zodra mogelijk de verweten tekortkoming heeft hersteld.
De maatschappij zal nochtans haar tussenkomst mogen verminderen in de mate dat zij
bewijst dat de tekortkoming haar een nadeel veroorzaakt heeft.

8

Engineering - Verzekering Multirisico's
"Bouwplaats- en behandelingstoestellen"

Artikel 11 : Berekening van de vergoeding
11.1. In geval van totale schade*
Deze vergoeding wordt bepaald door :
11.1.1. de werkelijke waarde* van het voorwerp te verminderen met de waarde van het
schroot en van de stukken die op één of andere manier nog zouden kunnen gebruikt
worden ;
11.1.2. het in 11.1.1. bekomen bedrag te verminderen met de vrijstelling voorzien in de
bijzondere voorwaarden van het contract, met dien verstande dat, indien verscheidene
voorwerpen door eenzelfde schadegeval worden getroffen, slechts de hoogste vrijstelling
in aanmerking zal genomen worden ;
11.1.3. bij onderverzekering het in 11.1.2. bekomen bedrag te vermenigvuldigen met de
verhouding, bij de opname van het beschadigd voorwerp in het contract, van zijn
aangegeven waarde tot zijn nieuwvervangingswaarde* (evenredigheidsregel).
In geen geval zal de vergoeding voor elk beschadigd voorwerp groter mogen zijn dan het
bedrag van de verzekerde waarde, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het
indexcijfer materieel-machinebreuk van kracht ten tijde van de schade en dat vermeld in
de bijzondere voorwaarden van het contract.
11.2. In geval van gedeeltelijke schade
Deze vergoeding wordt bepaald door :
11.2.1. het samentellen van de "loonkosten" en de "kosten van materialen en
vervangingsstukken" te maken om het beschadigd voorwerp te herstellen in de
bedrijfstoestand vóór het schadegeval ;
11.2.2. de in aanmerking genomen kosten onder 11.2.1. te verminderen met de
verouderingsafschrijvingen, die als volgt zijn vastgesteld :
- 5 % per jaar, met een maximum van 50 %, voor elektrische apparaten, elektrische
motoren, generatoren en transformatoren ;
- 10 % per jaar, met een maximum van 50 %, voor pompen van alle aard,
overbrengings-, stuur- en ophangingsorganen ;
- 10 % per jaar voor niet-elektrische motoren.
Deze afschrijvingen worden berekend vanaf de laatste van de volgende gebeurtenissen :
het bouwjaar, de laatste vervanging of de laatste herwikkeling ;
11.2.3. het in 11.2.2. bekomen bedrag te verminderen met de waarde van het schroot en
van de op een of andere manier nog bruikbare stukken ;
11.2.4. het in 11.2.3. bekomen bedrag te verminderen met de vrijstelling voorzien in de
bijzondere voorwaarden van het contract, met dien verstande dat, indien verscheidene
voorwerpen door eenzelfde schadegeval worden getroffen, slechts de hoogste vrijstelling
in aanmerking zal genomen worden ;
11.2.5. bij onderverzekering het in 11.2.4. bekomen bedrag te vermenigvuldigen met de
verhouding, bij de opname van het beschadigd voorwerp in het contract, van zijn
aangegeven waarde tot zijn nieuwvervangingswaarde* (evenredigheidsregel).
In geen geval zal de vergoeding voor elk beschadigd voorwerp groter mogen zijn dan het
bedrag van de verzekerde waarde, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het
indexcijfer materieel-machinebreuk van kracht ten tijde van de schade en dat vermeld in
de bijzondere voorwaarden van het contract.
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11.3. De loonkosten worden berekend als volgt :
11.3.1. door het in aanmerking nemen van :
11.3.1.1. de loon- en verplaatsingskosten betreffende het demonteren, herstellen en
hermonteren, voor werken tijdens de normale arbeidsuren gepresteerd ;
11.3.1.2. indien zij gewaarborgd zijn, de bijkomende kosten voor buiten de normale
arbeidstijd geleverd werk, tot 50 % van het bedrag van de onder 11.3.1.1. hierboven
behouden kosten ;
11.3.1.3. indien zij gewaarborgd zijn, indien voor deze werken beroep gedaan wordt op
technici uit het buitenland, de verplaatsingskosten, de verblijfkosten en algemeen alle
bijkomende kosten door beroep te doen op technici uit het buitenland ;
11.3.2. door de kosten bekomen onder 11.3.1. te verhogen met de desbetreffende
rechten en taksen, met uitsluiting van de belasting op de toegevoegde waarde.
11.4. De kosten van de materialen en vervangingsstukken worden berekend als volgt :
11.4.1. door het in aanmerking nemen van de kosten van de gebruikte materialen en
vervangingsstukken alsmede de kosten voor vervoer op de minst dure wijze ;
11.4.2. indien zij gewaarborgd zijn, de bijkomende kosten voor versneld vervoer, tot
50 % van het bedrag der vervoerskosten behouden onder 11.4.1. ;
11.4.3. door het bedrag bekomen onder 11.4.1. en eventueel 11.4.2. te verhogen met de
desbetreffende rechten en taksen met uitsluiting van de belasting op de toegevoegde
waarde.
11.5. Worden niet in aanmerking genomen als loonkosten en kosten van materialen en
ervangingsstukken en blijven dus ten laste van de verzekeringnemer :
11.5.1. de kosten voor het hermaken van tekeningen, modellen, vormen en matrijzen,
noodzakelijk voor het uitvoeren van een herstelling, de kosten voor het opzoeken van de
oorzaak en de gevolgen van een gebrek, de kosten voor het reproduceren van de
opgenomen informaties op gelijk welke informatiedrager (kaarten, schijven, banden, enz.) ;
11.5.2. de bijkomende kosten voor revisies, wijzigingen of verbeteringen gemaakt ter
gelegenheid van een herstelling ;
11.5.3. de kosten voor een nood- of voorlopige herstelling.
11.6. Zodra een voorwerp terug in werking wordt gesteld, wordt het geacht te verkeren in
de bedrijfstoestand van juist vóór het schadegeval.
Alle hierna gemaakte kosten zullen niet in rekening worden gebracht voor de regeling van
dit schadegeval.
11.7. De verzekeringnemer zal in geen geval het recht hebben het beschadigd voorwerp
aan AG Insurance over te laten.

10

Engineering - Verzekering Multirisico's
"Bouwplaats- en behandelingstoestellen"

Artikel 12 : Schatting
12.1. Indien
het
bedrag
van
de
schade
aan
de
voorwerpen,
hun
nieuwvervangingswaarde* bij de opname in het contract en de werkelijke waarde* ten
tijde van het schadegeval niet in der minne worden geschat, wordt hiervoor een beroep
gedaan op twee schatters waarvan de ene door de verzekeringnemer en de andere door
AG Insurance wordt benoemd.
Raken de schatters het niet eens, dan laten ze zich bijstaan door een derde schatter. De
schatters vormen samen een college waarin bij meerderheid van stemmen wordt beslist ;
bij gebrek aan een meerderheid heeft het oordeel van de derde schatter voorrang.
12.2. Benoemt één van de partijen haar schatter niet, dan zal de benoeming op verzoek
van de meest gerede partij geschieden door de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg in het rechtsgebied waar de woonplaats van de verzekeringnemer gelegen is.
Hetzelfde gebeurt indien beide schatters het niet eens worden omtrent de keuze van de
derde of indien één van de schatters zijn opdracht niet vervult.
12.3. De schatters zijn van alle gerechtelijke formaliteiten ontslagen. Hun beslissing is
bindend en onherroepelijk.
12.4. Elke partij draagt haar eigen kosten van de schatting. De kosten van de derde
schatter, alsook de kosten van zijn aanduiding, worden elk voor de helft gedragen door
de maatschappij en door de verzekeringnemer.
12.5. De schatting of elke verrichting gedaan met het oog op de vaststelling van de
schade, doet in niets afbreuk aan de rechten en uitzonderingen waarop de maatschappij
zich tegen de verzekeringnemer zou kunnen beroepen.

Artikel 13 : Betaling van de vergoeding
13.1. De schadevergoeding wordt betaald binnen de dertig dagen die volgen op :
- hetzij de ontvangst door AG Insurance van het akkoord zonder voorbehoud van de
verzekeringnemer op de minnelijke vergoedingsraming ;
- hetzij de afsluitingsdatum van het deskundig onderzoek (artikel 12 van de algemene
voorwaarden) ; op voorwaarde dat de verzekerde* op die datum alle in het contract
voorziene verplichtingen heeft nagekomen. In het tegenovergestelde geval zal
voornoemde periode slechts aanvang nemen de dag dat de verzekerde* aan zijn
contractuele verplichtingen voldaan heeft.
13.2. Het vergoedingsbedrag is betaalbaar op de zetel van AG Insurance.
13.3. Slechts de verzekerde* heeft het recht rechtstreeks bij de maatschappij de
eventuele schadevergoeding te innen voor de voorwerpen waarvan hij eigenaar is. Iedere
verzekerde volgt het lot van de verzekeringnemer voor wat betreft iedere uitzondering,
vermindering, schorsing, verval of nietigheid waar de maatschappij zich zou kunnen op
beroepen.
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Artikel 14 : Indeplaatsstelling en verhaal
14.1. AG Insurance behoudt uitdrukkelijk haar rechten en die van de verzekerde*
tegenover alle schadeverwekkers, borgstellers of aansprakelijken, in welke hoedanigheid
ook, zelfs tegenover alle verzekeraars.
Daartoe treedt de maatschappij, louter door het bestaan van het contract, in alle rechten,
vorderingen en verhaal van de verzekerde*.
14.2. De maatschappij doet evenwel afstand van elk gesubrogeerd verhaal op de
verzekeringnemer, voor de schade veroorzaakt aan de voor rekening en ten bate van
andere verzekerden*.
Behoudens in geval van kwaadwilligheid ziet ze eveneens af van elk verhaal tegenover :
- de personen die met de verzekerde* in gezinsverband samenwonen ;
- de familieleden van de verzekerde*, de personeelsleden van de verzekerde* en, bij
uitbreiding, zijn maatschappelijke lasthebbers en de personen die met deze in
gezinsverband samenwonen ;
- de gasten van de verzekerde* en van de hierboven genoemde personen ;
- de leveranciers van elektrische stroom en van door leidingen verdeeld gas, stoom,
warm water, alsmede de regieën ten opzichte waarvan en in de mate waarin de
verzekerde* afstand van verhaal heeft moeten doen.
14.3. Elke afstand van verhaal gedaan door de maatschappij heeft slechts uitwerking
ingeval de aansprakelijke op de dag van het schadegeval niet gedekt is door een
verzekering die zijn aansprakelijkheid verzekert of indien hij verzekerd is, in de mate
waarin zijn aansprakelijkheid de krachtens deze verzekering verschuldigde
schadevergoeding overtreft, of indien hij zelf geen verhaal kan uitoefenen tegenover
eender welke andere verantwoordelijke.

Artikel 15 : Verjaring
Elke vordering tot betaling van schadevergoedingen verjaart na verloop van één jaar, te
rekenen vanaf de dag :
- van het opsturen van de vergoedingskwijting of de dag van de door AG Insurance
gemotiveerde kennisgeving van de weigering het schadegeval ten laste te nemen ;
- van de laatste gerechtelijke vervolging ;
- van het schadegeval, indien dit laatste niet werd aangegeven.

Artikel 16 : Arbitrage
Iedere betwisting tussen partijen behalve deze betreffende de schatting en de inning van
de premies, belastingen en kosten ten laste van de verzekeringnemer, wordt voorgelegd
aan een scheidsgerecht samengesteld uit drie scheidsrechters ; de ene aangesteld door
de verzekeringnemer, de andere door AG Insurance en de derde door de twee
voornoemde scheidsrechters. Elke partij draagt de kosten van de scheidsrechter die zij
aangeduid heeft ; die betreffende de derde scheidsrechter worden verdeeld tussen de
verzekering- nemer en AG Insurance, elk voor de helft.
De arbitrageprocedure wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het zesde deel
van het Gerechtelijk Wetboek (artikels 1676 en volgende).
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Artikel 17 : Kennisgeving
Elke kennisgeving tussen de contracterende partijen wordt beschouwd gedaan te zijn op
de datum van haar afgifte op de post. Zij is geldig gedaan aan de verzekeringnemer op
zijn laatst door AG Insurance gekend adres ; voor deze laatste op haar maatschappelijke
zetel.

Artikel 18 : Collectief contract
18.1. Als verscheidene maatschappijen partijen zijn in het onderhavige contract, handelt
AG Insurance als leidende maatschappij van het contract en de andere als medeverzekeraars.
18.2. De verzekering wordt door elke verzekeraar onderschreven voor zijn aandeel en
zonder hoofdelijkheid.
Alle door het contract voorgeschreven verplichtingen moeten nagekomen worden
tegenover elk van de verzekeraars, deze laatsten worden geacht elk voor zichzelf per
afzonderlijk contract te contracteren, met dien verstande dat de buitenlandse
medeverzekeraars woonplaats kiezen in hun zetel in België of, bij ontstentenis daarvan,
op het adres dat zij in het contract vermelden. De schadeaangiften zijn echter geldig voor
de medeverzekeraars indien deze worden gedaan aan de maatschappij alleen ; deze
laatste moet de andere medeverzekeraars er in de kortst mogelijke tijd van verwittigen.
18.3. De medeverzekeraars erkennen de bevoegdheid van het scheidsgerecht voorzien
in artikel 16 evenals deze van de Belgische rechtsmachten.
18.4. AG Insurance :
18.4.1. maakt het contract en de bijvoegsels op in tweevoud ter ondertekening voor
akkoord door de verzekeringnemer en de medeverzekeraars.
Een exemplaar is bestemd voor de verzekeringnemer, het andere wordt bewaard door
AG Insurance voor rekening van de medeverzekeraars ;
18.4.2. geeft afschrift van contract en bijvoegsels aan elk van de medeverzekeraars, die
erkennen deze te hebben ontvangen door de loutere ondertekening van het contract ;
18.4.3. deelt aan de medeverzekeraars de aangegeven schadegevallen mee ;
18.4.4. kiest bij schadegeval de schatter van de verzekeraars, onverminderd het recht
van elk van de medeverzekeraars om de schatting door een door hen gekozen
mandataris te laten volgen.
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HOOFDSTUK III : DEFINITIES

Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder :

Verzekerde voorwerpen
De voorwerpen beschreven in de inventaris, die zich bevinden op de plaats vermeld in de
bijzondere voorwaarden :
- na het nazicht op goede werking, dat aan de eerste ingebruikneming voorafgaat ;
- terwijl ze in werking zijn of stilstaan ;
- tijdens de verrichtingen van het demonteren, verplaatsen, hermonteren die noodzakelijk
zijn voor hun onderhoud, nazicht, revisie of herstelling.

Verzekerde
De verzekeringnemer en iedere andere persoon in de bijzondere voorwaarden vermeld
voor rekening en in het voordeel van wie het contract eveneens werd onderschreven.

Brand
De vernieling door vlammen van bepaalde materiële goederen - roerend of onroerend waarvan de bestemming op dat ogenblik niet was om te branden ; vlammen, die buiten
hun normaal gebied zijn uitgeslagen en aldus een vuurhaard veroorzaken die mogelijk
uitbreiding neemt tot andere materiële goederen.

Ontploffing
Een plotselinge en hevige uiting van krachten te wijten aan de uitzetting van gassen of
dampen, of die gassen of dampen reeds tevoren aanwezig waren dan wel gelijktijdig
werden ontwikkeld.

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

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

Nieuwvervangingswaarde
Prijs zonder korting van een onder alle opzichten volkomen gelijk en afzonderlijk gekocht
nieuw voorwerp, verhoogd met de verpakkings-, vervoers- en montagekosten, evenals de
lasten en eventuele rechten, uitgesloten de belasting op de toegevoegde waarde.
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Arbeidsconflict
Elke collectieve betwisting in welke vorm zich die ook voordoet, in het kader van
arbeidsverhoudingen, met inbegrip van :
- staking : door een groep van arbeiders, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen
beraamde stillegging van het werk ;
- lock-out : voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel
tot een vergelijk te dwingen in een arbeidsconflict.

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 organen die met de handhaving van de
openbare orde belast zijn zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft
de gestelde openbare machten omver te werpen.
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