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Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract, met name de wet van 4 april 2014 op de verzekeringen.
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 van 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 nv
Dienst Klachtenbeheer
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
www.ombudsman.as
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Definities
Wat wordt verstaan onder?
Bij toepassing van dit contract verstaat men onder maatschappij de verzekeringsonderneming waarmee het contract gesloten
wordt en met dit doel aangeduid in de bijzondere voorwaarden.

Bedrijfsresultaat
Het verschil tussen het omzetcijfer (aangepast volgens de voorraadschommelingen) en de bedrijfslasten, die werden gemaakt
om het te realiseren; die bedrijfslasten omvatten alle (al dan niet veranderlijke) algemene kosten en de afschrijvingen.

Beschadiging
De beschadiging die beantwoordt aan de in de bijzondere voorwaarden gegeven definitie.

Omzetcijfer
Het totaal van de bedragen (zonder B.T.W. en na aftrek van de toegestane disconto’s), aan de onderneming betaald of
verschuldigd als tegenwaarde van de prestaties die onder de activiteit van de onderneming vallen.

Onderneming
De onderneming, uitsluitend verzekerd voor wat betreft de activiteiten aangeduid in de bijzondere voorwaarden en uitgevoerd
in de omschreven plaatsen.

Veranderlijke bedrijfskosten
Deze kosten omvatten:
-- de totale kostprijs (zonder B.T.W. en onder aftrek van de bekomen disconto’s) van de gebruikte grondstoffen;
-- de onder die hoofding in de bijzondere voorwaarden nader bepaalde kosten.
De andere kosten worden als niet-veranderlijke kosten beschouwd.

Vergoedingsperiode
De termijn gedurende welke het bedrijfsresultaat door de “beschadiging” beïnvloed wordt; hij vangt aan op de dag en het uur
van de beschadiging en is beperkt tot de duur bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Terrorisme
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen,
individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een
materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van
onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of
een onderneming te belemmeren.

Verzekerde
-- de verzekeringnemer,
-- de bij hem inwonende personen,
-- hun personeel bij de uitoefening van hun functie,
-- de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer bij het uitoefenen van hun functie,
-- elke andere persoon die als verzekerde in het verzekeringscontract wordt aangeduid.

Wachttijd - Vrijstelling
De wachttijd is het gedeelte van de vergoedingsperiode waarvoor geen enkele tussenkomst van de maatschappij verschuldigd
is; hij begint op de dag en het uur van de “beschadiging” en is beperkt tot de duur bepaald in de bijzondere voorwaarden.
De maatschappij komt echter wel tussen indien de duur van de onderbreking of van de vermindering van de activiteit van de
onderneming de wachttijd overschrijdt. In dat geval, wordt de schadevergoeding verminderd met de in de bijzondere voorwaarden
bepaalde vrijstelling.
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Artikel 1: Wat is het doel van de verzekering?
De maatschappij verbindt zich tot het betalen van een vergoeding, bestemd om gedurende de vergoedingsperiode het
uitbatingsresultaat van de onderneming te behouden wanneer de activiteit onderbroken of verminderd werd tengevolge van
“beschadiging” die zich in de loop van het contract voordoet en de in de bijzondere voorwaarden aangeduide voorwerpen treft.

Artikel 2: Welke zijn de verzekerbare bijkomende waarborgen?
Kunnen eveneens worden verzekerd mits betaling van een bijkomende premie en speciale vermelding in de bijzondere voorwaarden.
-- de lonen volgens de formule “Dubbele basis” (Clausule 351)
-- het gewaarborgd weekloon (Clausule 352)
-- de opzeggingsvergoedingen aan de arbeiders (Clausule 353)
-- de bijzondere vergoeding voor het sluiten van de onderneming (Clausule 354)
-- de tekortkoming van de leveranciers van water, gas, elektriciteit of stoom (Clausule 355)
-- de erelonen van de bedrijfsrevisor (Clausule 356)
-- de erelonen van de door de verzekerde aangestelde deskundige (Clausule 357).

Artikel 3: Hoe worden het aangegeven bedrag en de vergoedingsperiode bepaald?
Het aangegeven bedrag en de vergoedingsperiode worden door de verzekerde op zijn verantwoordelijkheid vastgesteld.
Om elke onvoldoende, verzekering te voorkomen, moet het verzekerde bedrag op ieder ogenblik minstens gelijk zijn aan:
a) indien de vergoedingsperiode kleiner is dan of gelijk aan 12 maanden:
het verschil tussen:
–– het omzetcijfer dat zou verwezenlijkt zijn gedurende de komende 12 maanden bij ontstentenis van “beschadiging”,
en
–– de veranderlijke bedrijfskosten gedurende die termijn;
b) indien de vergoedingsperiode langer is dan 12 maanden:
het voormelde verschil, waarbij echter de termijn van 12 maanden vervangen wordt door de vergoedingsperiode.

Artikel 4: : Hoe wordt de schadevergoeding berekend?
De schadevergoeding wordt bepaald:
1) door de vaststelling van de daling, ondergaan door het omzetcijfer tijdens de vergoedingsperiode en uitsluitend te wijten
aan “beschadiging” door het verschil tussen:
–– het omzetcijfer, dat gedurende deze periode zou verwezenlijkt zijn bij ontstentenis van de “beschadiging”, rekening
gehouden met de algemene strekking van de onderneming evenals van alle factoren, die dit cijfer nadelig zouden
hebben beïnvloed
en
–– het omzetcijfer, gedurende deze zelfde termijn door de onderneming zelf of voor haar rekening verwezenlijkt, in de
omschreven plaatsen of elders;
2) door het in 1) bekomen bedrag te verminderen met alle andere kosten, benevens de veranderlijke kosten die tijdens de
termijn van schadeloosstelling uitgespaard werden tengevolge de “beschadiging”;
3) door het in 2) bekomen bedrag te vermeerderen met de bijkomende kosten gedaan met het akkoord van de Maatschappij
of met de toestemming van de deskundigen, zowel tijdens de wachttijd als tijdens de vergoedingsperiode.
Het bedrag van de schadevergoeding zal evenwel niet hoger mogen liggen dan dat welke zou toegekend zijn indien die
kosten niet werden gemaakt;
4) door het in 3) bekomen bedrag te verminderen met de vrijstelling bepaald in de bijzondere voorwaarden. Indien de vrijstelling
uitgedrukt wordt in dagen, dan zal ze gelijk zijn aan het gemiddeld dagverlies met betrekking tot de vergoedingsperiode,
vermenigvuldigd met het in de bijzondere voorwaarden bepaalde aantal dagen;
5) door het in 4) bekomen bedrag evenredig te verminderen als het aangegeven bedrag lager is dan hetgeen het had moeten
zijn overeenkomstig artikel 3.
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Geen enkele schadevergoeding is verschuldigd indien de exploitatie na de “beschadiging” niet door de verzekerde
wordt hervat, tenzij deze stopzetting zou voortvloeien uit een geval van overmacht. In dergelijk geval, is het bedrag van
de vergoeding beperkt tot de als vast beschouwde kosten, die door verzekerde werkelijk werden gedragen tijdens een
termijn overeenstemmend met de vergoedingsperiode indien de exploitatie was hervat geweest, met uitsluiting van de
afschrijvingen en de vergoedingen, die aan het personeel worden uitbetaald ingevolge sluiting van de onderneming.
Dit bedrag wordt eventueel begrensd opdat het bedrijfsresultaat niet hoger zou liggen dan bij normale exploitatie zonder
beschadiging. Alle fiscale lasten, die de schadevergoeding bezwaren, zijn ten laste van de begunstigde.

Artikel 5: Welke zijn de bedrijfsverliezen die van de verzekering uitgesloten zijn?
Zijn uitgesloten, de bedrijfsverliezen voortvloeiend uit:
A. het ontbreken of de ontoereikendheid van verzekering van de aangeduide voorwerpen veroorzaakte “beschadiging”;
B. de wijzigingen, verbeteringen, revisies, verliezen of beschadigingen van de aangeduide voorwerpen naar aanleiding van een
herstelling of vervanging na “beschadiging”;
C. schade aan andere dan de aangeduide voorwerpen, zelfs als ze het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van
“beschadiging”, die de aangeduide voorwerpen treft;
D. rechtstreeks of onrechtstreeks, één der hiernavermelde gebeurtenissen:
a) oorlog (inbegrepen burgeroorlog), staking, oproer en elke daad van terrorisme of gewelddaad met gezamenlijk (politiek
of ideologisch) opzet, al dan niet vergezeld van opstand tegen de overheid;
b) opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar de aangeduide voorwerpen zich
bevinden door een militaire- of politiemacht of door geregelde of ongeregelde strijders;
c) een gerechtelijke of administratieve beslissing of een beslissing van om het even welke rechtelijke of feitelijke overheid.
d) wijziging van de atoomkern en verwekking van ioniserende stralingen.
De boeten of strafsommen die verzekerde oploopt wegens vertraging in zijn leveringen of prestaties of om elke andere reden
zijn niet gewaarborgd.

Artikel 6: Beschrijving en wijziging van het risico - Wat moet de verzekerde aangeven?
A. 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), met name: alle gegevens verstrekken waardoor de maatschappij
de frequentie en de omvang van de eventuele “bedrijfsschade” kan beoordelen, en onder meer aangeven :
a) de juiste ligging van de plaats of de plaatsen waar de voorwerpen zich bevinden waarvan de exploitatie bijdraagt tot
de verwezenlijking van het omzetcijfer, alsmede de aard van de activiteiten;
b) de andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp en betreffende dezelfde aangeduide voorwerpen, de verzekerde bedragen
en door welke verzekeraar ze gewaarborgd zijn, alsook de maximum vergoedingsperiode voorzien door die verzekeringen;
c) de afstand die hij mocht gedaan hebben van het eventueel verhaal op andere aansprakelijken of borgen dan de
leveranciers, die vermeld worden onder artikel 12 B, C);
d) de weigeringen, verminderingen of opzeggingen van verzekeringen van “beschadiging”en“bedrijfsschade”met betrekking
tot dezelfde gevaren en aangeduide voorwerpen;
e) de schadegevallen die zich de jongste 3 jaar hebben voorgedaan en het door dit contract gewaarborgde bedrijfsresultaat
nadelig zouden beïnvloed hebben;
f) ieder procedure van gerechtelijke reorganisatie dat tijdens de laatste 3 jaar is toegestaan,
Bovendien op dezelfde gevaren en aangeduide voorwerpen als in dit contract, ter inzage overmaken.
B. 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;
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–– 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.
C. 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.
D. 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.
• Indien de contractpartijen het niet eens worden over de nieuwe premie binnen één maand na aanvraag van de verzekerde
tot vermindering, kan de verzekerde het contract opzeggen.
E. 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.
F. De verzekerde moet de gevolmachtigden van de maatschappij toegang verlenen tot de plaatsen van de uitbating.
G. De verzekerde moet, te allen tijde, alle nuttige maatregelen en inzonderheid alle gebruikelijke voorzorgen nemen
om schadegevallen te voorkomen.
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Premie
Artikel 7: De te betalen premie
A. De premie wordt berekend op basis van het aangegeven bedrag.
Ligt het aangegeven bedrag evenwel hoger dan het verzekerbare bedrag, bekomen na de afsluiting van het boekjaar, dan
betaalt de maatschappij, mits de verzekerde erom verzoekt binnen de eerstvolgende zes maanden, hem het evenredige
premiegedeelte terug dat overeenstemt met het verschil.
De teruggave wordt echter beperkt tot 33 % van de premie betaald op basis van het voor die periode aangegeven bedrag.
Bij schadegeval, dat aanleiding heeft gegeven tot vergoeding krachtens dit contract, zal de teruggave slechts betrekking
hebben op het gedeelte van het verschil dat niet aan deze gebeurtenis dient toegeschreven.
Ter staving van zijn aanvraag moet de verzekerde het verzekerbare bedrag, dat bekomen werd na de afsluiting van het
boekjaar, rechtvaardigen.
De maatschappij behoudt zich het recht voor de juistheid van dit bedrag te allen tijde te laten nagaan door elke door haar
behoorlijk gemachtigde persoon.
B. In geval van wijziging van de in het contract opgenomen gegevens zal de premie aangepast worden aan de voorwaarden
alsdan in voege bij de maatschappij.
C. De premie is ondeelbaar en jaarlijks vooruit betaalbaar bij het aanbieden van de kwijting of bij ontvangst van het vervaldagbericht.
D. Bij niet-betaling van de premie: 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. De gedurende de schorsingsperiode vervallen premies blijven
de maatschappij verschuldigd als schadevergoeding. Indien de waarborgen geschorst worden, blijven de premies die tijdens
deze schorsingsperiode vervallen verschuldigd, op voorwaarde dat u in gebreke gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat
geval herinnert de ingebrekestelling aan de schorsing van de waarborgen. Onze vordering kan echter niet meer bedragen
dan de premies voor twee opeenvolgende jaren. De waarborgen zullen terug in voege gesteld worden op het moment van
de effectieve en integrale betaling van de premies. De premiebetaling, verricht na een schadegeval, dat het bedrijfsresultaat
nadelig beïnvloedt, gewaarborgd door het huidige contract heft de schorsing van de waarborg niet op voor de verzekerde.
E. Zijn voor rekening van de verzekerde, alle kosten, belastingen en lasten geheven of te heffen uit hoofde van dit contract en samen
met de premie geïnd, evenals deze uit hoofde van elke verrichting betreffende het afsluiten en het uitvoeren van het contract.
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Duur van het contract
Artikel 8: Duur van het contract
Het contract komt tot stand zodra de polis is ondertekend door de partijen. De verzekerden die een en hetzelfde contract
ondertekenen, zijn hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.
Het contract is gesloten voor de in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur.
Tenzij anders bepaald werd in de bijzondere voorwaarden, eindigt het contract met een duur van minder dan 1 jaar op de
vermelde datum. Het contract die voor een duur van 1 jaar of meer wordt aangegaan, wordt stilzwijgend verlengd voor gelijke
opeenvolgende periodes, met uitsluiting van delen van een jaar en met een maximum van 3 jaar.
Iedere partij kan zich hiertegen verzetten ten minste 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode bij een aangetekende
brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De uren van inwerkingtreding en
beëindiging van de verzekering worden bij overeenkomst respectievelijk op nul uur en 24 uur vastgesteld.
De maatschappij* behoudt zich de mogelijkheid voor de dekking van schade als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een
arbeidsconflict*, een oproer* of een volksbeweging* te allen tijde te schorsen met inachtneming van een termijn van 7 dagen,
die ingaat op de dag na de afgifte bij de post van de kennisgeving van de schorsing of van de buitengerechtelijke akte die deze
schorsing bevat.

Artikel 9: Opzegging
A. De maatschappij kan het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen:
1) in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 7.D.;
2) tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 8;
3) in de gevallen die beoogd zijn in artikel 6 betreffende de beschrijving en de wijziging van het risico overeenkomstig de
bepalingen van dat artikel;
4) na ieder aangegeven schadegeval, maar uiterlijk één maand na de betaling of weigering van betaling van de vergoeding,
met uitwerking 3 maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening ervan. Wanneer de verzekerde één van de
verplichtingen die voortvloeien uit het schadegeval niet heeft nageleefd met de bedoeling de maatschappij te misleiden: de
maatschappij kan 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;
5) in geval van faillissement van de verzekerde, maar ten vroegste 3 maanden na de faillietverklaring;
B. De verzekerde mag het contract opzeggen:
1) in geval van gedeeltelijke opzegging van het contract door de maatschappij met inwerkingtreding op de dag dat de
gedeeltelijke opzegging zelf uitwerking heeft;
2) in geval van wijziging van het tarief overeenkomstig artikel 7.D.
3) na elke aangegeven schade 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 ervan;
4) in geval van vermindering van het risico overeenkomstig artikel 6.D.
5) op het einde van elke verzekeringsperiode, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 8.
C. In geval van faillissement van de verzekerde, mag de curator het contract opzeggen binnen 3 maanden die volgen op de
faillietverklaring, met uitwerking bij het verstrijken van een termijn van 1 maand vanaf de dag die volgt op de kennisgeving
van de opzegging.
D. Opzeggingsmodaliteiten
Het contract wordt opgezegd met een aangetekende brief, of door afgifte van de opzeggingsbrief aan de geadresseerde
tegen ontvangstbewijs, of door deurwaardersexploot;
Behalve in de gevallen waar dit in het contract anders bepaald is, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn
van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de brief ter post, de datum van het ontvangstbewijs of
het deurwaardersexploot.
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Schadegevallen
Artikel 10: Welke formaliteiten dienen te worden vervuld bij schadegeval?
De verzekerde moet:
A. dringend, zodra hij er kennis van heeft gekregen, en uiterlijk binnen acht dagen nadat het zich heeft voorgedaan, de
maatschappij op de hoogte brengen van elk schadegeval dat volgens de voorwaarden van dit contract aanleiding zou
kunnen geven tot bedrijfsschade;
B. alle middelen waarover hij beschikt aanwenden om de bedrijfsschade van de onderneming te vermijden of te verminderen,
en daartoe de hem eventueel door de maatschappij gegeven instructies volgen;
C. zijn volle medewerking verlenen om de oorzaken en omstandigheden van het schadegeval te bepalen;
D. de maatschappij, op haar verzoek en zo spoedig mogelijk, alle bewijsstukken voorleggen, onder meer boekhoudings-bescheiden,
evenals de inlichtingen of verklaringen die ze zou nuttig achten voor de vaststelling van de eventuele schadevergoeding.

Artikel 11: Deskundige onderzoek
A. Indien de schatting van de schade niet in der minne gebeurt, wordt ze gedaan door twee deskundigen, van wie de ene door
de verzekerde en de andere door de maatschappij wordt benoemd.
Zijn de deskundigen het niet eens, dan duiden zij een derde deskundige aan, om met hen een college te vormen, dat bij
meerderheid van stemmen beslist.
B. Benoemt één van de partijen har deskundige niet, dan zal op verzoek van meest gerede partij, de benoeming geschieden
door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de verzekerde. Het zelfde geldt in geval
de beide deskundigen het niet eens zijn omtrent de keuze van de derde deskundige of indien één van de deskundigen zijn
opdracht niet vervult.
C. De deskundigen zin van alle gerechtelijke formaliteiten ontslagen. Hun beslissing is onherroepelijk.
D. Elke partij draagt haar eigen honoraria en kosten van de schadebegroting. De honoraria en de kosten van de derde deskundige,
evenals de kosten van zijn benoeming, worden door de maatschappij en door de verzekerde, elk voor de helft, gedragen.
E. De schadebegroting of elke verrichting gedaan met het doel de schade vast te stellen doet in niets afbreuk aan de rechten
en excepties welke de maatschappij zou kunnen inroepen tegen de verzekerde.

Artikel 12: Subrogatie en verhaal
A. De maatschappij behoudt uitdrukkelijk haar rechten en die van de verzekerde voor tegen elke dader van het schadegeval,
borg of aansprakelijke, in welke hoedanigheid ook, zelfs tegen iedere verzekeraar. Te dien einde stelt de verzekerde haar, uit
kracht van het contract zelf, in zijn plaats wat al zijn rechten, vorderingen en verhaal betreft.
Die subrogatie of indeplaatstelling dient bij speciale akte te worden vernieuwd op verzoek van de maatschappij.
B. De maatschappij doet, met uitsluiting van het geval van kwaadwilligheid, afstand van elk verhaal op:
a) de familieleden van de verzekerde, die met hem leven, evenals zijn gasten;
b) de personeelsleden van de verzekerde (en, bij uitbreiding, zijn maatschappelijke lasthebbers) en, indien zij inwonen,
de met hen levende personen;
c) de leveranciers van elektrische stroom, van door leidingen verdeelde stoom, gas en water en de regies, zo - en in de
mate dat - verzekerde te hunnen opzichte afstand van verhaal heeft moeten doen.
C. Elke afstand van verhaal, gedaan door de maatschappij, heeft slechts uitwerking ingeval de verantwoordelijke op de dag
van het schadegeval niet is gedekt door een verzekering van zijn aansprakelijkheid.
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Allerhande bepalingen
Artikel 13: Verlies van het recht op vergoeding
Ingeval de verzekerde in gebreke blijft één van zijn in dit contract opgelegde verplichtingen na te komen,
1) mag de maatschappij* haar prestatie verminderen ten belope van het door haar geleden nadeel. Ze kan haar dekking
evenwel volledig weigeren indien deze tekortkoming met bedrieglijk opzet is gebeurd;
2) bovendien kan de maatschappij* haar dekking volledig weigeren wegens de niet-uitvoering van een bij het contract
opgelegde bepaalde verplichting, op voorwaarde dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het
voorvallen van het schadegeval.

Artikel 14: Woonplaats en briefwisseling
De woonplaats van de contractanten wordt in rechte gekozen, te weten voor de maatschappij in haar maatschappelijke zetel
of naar één van de regionale zetels in België en voor de verzekerde op het in het contract aangeduide adres of op het achteraf
aan de maatschappij* bekendgemaakte adre.
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 heeft gestuurd naar het door hen gekozen adres, vermeld in de bijzondere voorwaarden of op een later tijdstip
meegedeeld, geldig voor alle verzekerden.

Artikel 15: Collectief contract
A. Wanneer verschillende maatschappijen partij zijn bij dit contract wordt er een leidende maatschappij aangewezen in de
bijzondere voorwaarden; bij ontstentenis hiervan treedt de eerste in de lijst van medeverzekeraars genoemde maatschappij
op als leidende maatschappij.
B. 1.	De verzekering wordt door iedere maatschappij voor haar aandeel en zonder hoofdelijkheid gesloten. Het voorzorgsbedrag
wordt onder de maatschappijen in dezelfde verhouding verdeeld als de verzekerde bedragen. Indien de verhogingen
van de verzekerde bedragen het voorzorgsbedrag overschrijden, wordt het overschot pas na instemming van iedere
medeverzekeraar gedekt, niettegenstaande de aan de leidende maatschappij krachtens paragraaf C.4), gegeven volmacht.
2.	De buitenlandse medeverzekeraars kiezen woonplaats in hun zetel in België of, bij ontstentenis daarvan, op het adres
dat zij in het contract vermelden. Zij erkennen de bevoegdheid van de Belgische rechtsmachten.
C. 1.	Het contract wordt door alle betrokken partijen ondertekend en opgemaakt in twee exemplaren, waarvan het ene
bestemd is voor de verzekerde en het andere voor de leidende maatschappij, die het exemplaar bezit dat de titel van de
medeverzekeraars vertegenwoordigt.
2.	De leidende maatschappij overhandigt een afschrift van het contract aan ieder van de medeverzekeraars, die alleen al
door de ondertekening ervan erkennen het ontvangen te hebben.
3.	De leidende maatschappij wordt beschouwd als lasthebber van de andere medeverzekeraars om de bij het contract
bepaalde kennisgevingen te ontvangen. De verzekerde* kan alle betekeningen en kennisgevingen aan hem richten, met
uitzondering van die welke betrekking hebben op rechtsvorderingen die tegen de andere medeverzekeraars zijn ingesteld.
De leidende maatschappij brengt de medeverzekeraars er onverwijld van op de hoogte.
4.	De leidende maatschappij ontvangt van de andere medeverzekeraars volmacht om alle bijvoegsels te ondertekenen en
om de verzekerde de wijzigingen in het contract voor te stellen in het kader van de toepassing van artikel 6. De verzekerde
ziet ervan af de ondertekening van de bijvoegsels door de andere medeverzekeraars te eisen.
5.	De leidende maatschappij ontvangt het bericht van schadegeval en brengt de andere medeverzekeraars hiervan op de hoogte.
Zij doet het nodige om de schadegevallen te regelen en kiest daartoe de expert van de medeverzekeraars, onverminderd
evenwel het recht van iedere medeverzekeraar om de schatting door een door hem gekozen lasthebber te laten volgen.
D. De leidende maatschappij moet zo spoedig mogelijk iedere opzegging of wijziging van haar aandeel aan de andere
medeverzekeraars meedelen. 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 een maand vanaf die opzegging of vermindering om hun aandeel op te zeggen of te wijzigen. De opzegging
door de andere medeverzekeraars gaat in na het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de kennisgeving ervan,
zonder dat de datum van ingang 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 verzekerde over een termijn van een
maand vanaf de kennisgeving van de opzegging om zelf het hele contract op te zeggen.
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Bijzondere clausules
351. Lonen “op dubbele basis”
§ 1. Voor zover de lonen niet op een andere manier gewaarborgd zijn en de vergoedingsperiode ten minste 12 maanden
bedraagt, waarborgt de Maatschappij het verlies op de lonen voortvloeiend uit:
–– de daling van het omzetcijfer;
–– de verhoging van de bijkomende uitbatingskosten.
Onder lonen verstaat men de vergoedingen van welke aard ook, de wettelijke en maatschappelijke bedragen inbegrepen,
uitbetaald aan al die aangestelden van wie de bezoldigingen niet als wedden zijn opgenomen in de boekhouding van de
onderneming.
Onder het percentage van de lonen verstaat men de bestaande verhouding tussen de lonen en het omzetcijfer gedurende
het boekjaar dat de dag van de “beschadiging” onmiddellijk voorafgaat.
Deze verhouding zal rekening houden met de algemene tendens van de onderneming, en met de interne en externe
factoren, die het verloop van de zaken zouden kunnen beïnvloeden, het schadegeval niet meegerekend.
§ 2. De vergoeding wordt als volgt berekend:
a) voor de daling van het omzetcijfer:
1. gedurende een aanvankelijke periode beginnend op de dag van de “beschadiging” en eindigend uiterlijk na het aantal
weken vastgesteld in de bijzondere voorwaarde: het bedrag bekomen door toepassing van het percentage van de
lonen op de daling van het omzetcijfer, uitsluitend te wijten aan het schadegeval, na aftrek van elke besparing, die
ingevolge dit schadegeval gedurende bedoelde periode op de lonen verwezenlijkt werd;
2. gedurende de volgende weken van de vergoedingsperiode: het bedrag bekomen door toepassing van het percentage
van de lonen op de gedurende deze periode opgetekende daling van het omzetcijfer, na aftrek van elke besparing,
die ingevolge het schadegeval gedurende bedoelde periode op de lonen verwezenlijkt werd.
Dit bedrag mag evenwel datgene niet overschrijven dat men bekomt door de toepassing van het salarispercentage
(bepaald in de bijzondere voorwaarden) op de daling van het omzetcijfer gedurende deze periode, verhoogd met
de volgens punt 1 in vermindering gebrachte besparingen.
Optie: Op verzoek van verzekerde, ingediend vóór het einde van onder punt 1 vermelde “aanvankelijke periode”,
kan deze verlengd worden tot het aantal weken vermeld in de bijzondere voorwaarden. In dat geval, zal de
schadevergoeding wat de overblijvende uitkeringstermijn betreft, de besparingen niet mogen overtreffen, die op
de lonen verwezenlijkt worden gedurende de aldus verlengde aanvankelijke periode.
b) voor de verhoging der bijkomende uitbatingskosten:
De bijkomende kosten, die in het kader van de hoofdwaarborg niet ten laste zouden genomen zijn, tot beloop van de
som die de Maatschappij uit hoofde aan “lonen” zou moeten gestort hebben indien deze kosten niet werden gemaakt
§ 3. De aldus berekende schadevergoeding zal evenredig verminderd worden indien het op de lonen verzekerde kapitaal
(overeenkomstig aangepast indien de uitkerings-termijn meer dan twaalf maanden bedraagt) lager ligt dan de jaarlonen,
d.w.z. dan de lonen, die zouden uitbetaald zijn gedurende de twaalf maanden onmiddellijk volgend op de dag van het
schadegeval, zo dit zich niet zou hebben voorgedaan.

352. Gewaarborgd weekloon
De maatschappij waarborgt de betaling van de sommen verschuldigd aan de arbeiders krachtens artikel 49 van de wet van
3 juli 1978 met betrekking op de arbeidscontracten (inbegrepen de lonen en de wettelijke en maatschappelijke bijdragen)
betreffende een termijn van ten hoogste zeven dagen, als de volledige of gedeeltelijke onderbreking van de activiteit van de
onderneming aan “beschadiging” te wijten is.
De schadevergoeding wordt evenredig verminderd indien het verzekerde bedrag lager is dan één achtenveertigste van de
niet op een andere wijze gedekte jaarlonen (inbegrepen de maatschappelijke en wettelijke bijdragen).

353. Opzeggingsvergoedingen aan de arbeiders
De maatschappij waarborgt de betaling van de vergoedingen, die door verzekerde op basis van de artikel 59 en 60 van de wet
van 3 juli 1978 betreffendedearbeidscontracten aan de arbeiders zijn verschuldigd, wanneer de afdanking het noodzakelijke
gevolg is van de volledige of gedeeltelijke onderbreking van de activiteit van de onderneming ingevolge “beschadiging”.
De eventuele schadevergoeding wordt evenredig verminderd indien het verzekerde bedrag lager ligt dan het gedeelte van
de niet op een andere wijze gedekte jaarlonen (berekend voor de duur gelijk aan deze van de toe te passen opzegging).
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354. Bijzondere vergoeding voor het sluiten van de onderneming
De maatschappij waarborgt de betaling van de sommen, die krachtens de bepalingen van de wet van 28 juli 1966 als
bijzondere vergoeding voor de gezamenlijke afdanking aan de arbeiders verschuldigd zijn, wanneer de gehele of gedeeltelijke
stopzetting van de uitbating het gevolg is van “beschadiging”.
De eventuele schadevergoeding wordt evenredig verminderd indien het verzekerde bedrag lager ligt dan de som van de
vergoedingen, die verzekerde zou moeten betalen, rekening gehouden met de jaren dienst en met de leeftijd van al de arbeiders.

355. Tekortkoming van de leveranciers van water, gas, elektriciteit of stoom
De maatschappij waarborgt de vergoeding van de schade, bepaald onder artikel 2 der algemene voorwaarden, die verzekerde
zou oplopen door de gehele of gedeeltelijke onderbreking van zijn activiteit ten gevolge van “beschadiging” bij een leverancier
van water, gas, elektriciteit of stoom.

356. Erelonen van de bedrijfsrevisor
De maatschappij waarborgt de terugbetaling van de als normaal beschouwde erelonen, die verzekerde aan de bedrijfsrevisor
betaald heeft voor het afleveren en staven van alle boekhoudkundige inlichtingen, die door de deskundigen belast met de
regeling.

357. Erelonen van de door verzekerde aangestelde deskundige
De maatschappij waarborgt de terugbetaling van de als normaal beschouwde erelonen van de deskundige, die verzekerde
overeenkomstig de bepalingen van de algemene voorwaarden aangesteld heeft.
Deze som mag noch meer bedragen dan 5 % van de schadevergoeding, die de maatschappij uit hoofde van een gedekt
schadegeval verschuldigd is, noch het dubbele van de erelonen van de deskundige van de verzekeraar overschrijden.
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