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BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID 
PRIVÉLEVEN 
 
 
HOOFDSTUK I: HET CONTRACT 
 
 
ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN 
 
 
1.   De maatschappij is de verzekeringsonderneming met name: 
L’Ardenne Prévoyante SA, avenue des Démineurs 5 in 4970 
STAVELOT, erkend onder het nummer 0129, ondernemingsnr. 
0402.313.537 RPR Verviers, die de verzekerde risico’s draagt, 
hierna ook “de maatschappij” genoemd. 
 
2.  De verzekerden, met name: 
a. de verzekeringnemer, voor zover zijn hoofdverblijfplaats in 
België is;  
b. zijn (haar) echtgeno(o)t(e) of partner die met hem (haar) 
samenwoont; 
c. de personen die bij hem inwonen. 
 
Die personen behouden de hoedanigheid van verzekerde in de 
volgende gevallen: 
 als ze leerling of student zijn maar omwille van hun studie 
buiten de hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer verblijven; 
 dienstplichtigen in de mate dat de militaire overheid geen 
verantwoordelijkheid draagt voor hun daden; 
d. leden van het huispersoneel en de gezinshulp als zij in 
privédienst zijn van een verzekerde;  
e. mensen die al dan niet kosteloos en buiten elke 
beroepsactiviteit, dienstdoen als oppas voor:  

- kinderen die bij de verzekeringnemer wonen en met hem 
verwant zijn/ deel uitmaken van zijn gezin; 

- minderjarige verzekerden of verzekerden met het statuut 
van verlengd minderjarige;  

- dieren die onder de waarborg vallen en die eigendom zijn 
van de verzekeringnemer; 

als dit toezicht aanleiding geeft tot hun aansprakelijkheid. 
 
3.   De aangewezen derde: 
iedereen die niet behoort tot een van de volgende categorieën: de 
verzekeringnemer zelf, zijn of haar echtgeno(o)t(e) of partner, de 
personen die bij de verzekeringnemer inwonen, dienstplichtigen, 
leerlingen of studenten die voor hun studies elders verblijven dan 

in de hoofdverblijfplaats, de leden van het huispersoneel en de 
gezinshulpen voor zover zij in privédienst zijn van een 
verzekerde. 
De leden van het huispersoneel en de gezinshulpen die in 
privédienst werken voor een verzekerde, krijgen wel de 
hoedanigheid van derde voor wat betreft de schadeloosstelling 
voor hun lichamelijke schade. 
 
4.  Onder privéleven wordt verstaan, alle feiten, daden of 
verzuimen, met uitsluiting van deze die voortvloeien uit een 
beroepsactiviteit, dit wil zeggen een activiteit die gewoonlijk wordt 
uitgeoefend met een winstgevend doel.  
 
Worden echter ook beschouwd als activiteiten die vallen onder 
het privéleven:  
 diensten die verzekerde kinderen al dan niet tegen een 
vergoeding leveren aan anderen tijdens hun schoolvakantie of 
vrije tijd; 
 het nu en dan babysitten op andermans kinderen of het 
oppassen op de huisdieren van anderen, ongeacht of dat al dan 
niet gratis gebeurt; 
 vrijwilligerswerk, met name elke activiteit: 

- die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; 
- die wordt verricht ten behoeve van één of meer 

personen, andere dan degene die de activiteit verricht, 
van een groep of organisatie of van de samenleving als 
geheel; 

- die ingericht wordt door een organisatie anders dan het 
familie- of privéverband van degene die de activiteit 
verricht; 

- die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde 
organisatie wordt verricht in het kader van een 
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een 
statutaire aanstelling. 

 
 
ARTIKEL 2: ONDERDELEN VAN HET CONTRACT 
 
Het contract bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden, te weten: 
 
de algemene voorwaarden, die hoofdzakelijk de volgende 
elementen bevatten: 
 de wederzijdse verplichtingen van de partijen en de inhoud 

van de waarborgen en van de uitsluitingen; 
 het geheel van wettelijke regels op de verzekeringen, 

opgelegd zowel aan de maatschappij als aan de verzekerde;  
  een rubriek "begripsbepalingen" waarin bepaalde woorden in 

deze algemene voorwaarden gedefinieerd worden. Deze 
definities bakenen de waarborg af.  

 
de bijzondere voorwaarden die de algemene voorwaarden 
vervolledigen om ze aan te passen aan de persoonlijke situatie 
van de verzekeringnemer; ze vervangen de algemene 
voorwaarden voor zover ze er strijdig mee zijn. 
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ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE WAARBORG 
 

Deze verzekering is conform de 
minimumgarantievoorwaarden vastgelegd in het KB 
van 12 januari 1984. 
 

De maatschappij verleent dekking, tot beloop van de hierna 
genoemde bedragen, de buitencontractuele burgerlijke 
aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikels 1382 tot 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek of in gelijkaardige bepalingen naar 
buitenlands recht, die op de verzekerden kan rusten voor schade 
veroorzaakt aan derden uit hoofde van het privéleven.  
 
Ook de door burenhinder veroorzaakte schade waarvan de 
vergoeding gevorderd wordt op grond van artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek of een gelijkaardige buitenlandse wetgeving, 
is gewaarborgd, maar alleen wanneer de schade het gevolg is 
van een ongeval, namelijk een plotselinge, onvrijwillige en 
onvoorzienbare gebeurtenis.  
 

ARTIKEL 4: VERZEKERDE BEDRAGEN EN 
VRIJSTELLING 
 
De waarborg wordt toegekend tot een bedrag van: 
 
 € 12.394.676,00 per schadegeval voor de vergoeding van 
lichamelijke schade; 
 € 619.733,81 per schadegeval voor de vergoeding van 
materiële schade.  
 
Transacties met het Openbaar Ministerie, gerechtelijke, 
transactionele of administratieve boeten en gerechtskosten in 
strafzaken worden niet gedekt door de maatschappij. 
 
Per schadegeval geldt er een vrijstelling van € 123,95 voor 
materiële schade.  
 
De verzekerde bedragen, de vrijstelling en de Engelse vrijstelling 
zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. De 
basisindex is die van december 1983, met name 119,64 (basis 
100 in 1981). 
De index die bij een schadegeval wordt toegepast is degene van 
de maand voorafgaand aan het moment van het schadegeval. 
 

 

 

ARTIKEL 5: VERZEKERINGSGEBIED 
 

De verzekering geldt wereldwijd. 
Voor de schade vermeld in artikel 6.b § 3 hieronder echter, geldt 
de dekking alleen in geografisch Europa. 
 

ARTIKEL 6: REIKWIJDTE VAN DE WAARBORG 
IN ENKELE BIJZONDERE GEVALLEN 
 

a.   Dieren: 
 
 De maatschappij dekt de schade veroorzaakt door huisdieren 
alleen buiten de beroepsactiviteit. 
 De waarborg geldt ook voor schade veroorzaakt door twee 
rijpaarden waarvan de verzekerde eigenaar, houder of toezichter 
is, of door meer paarden als er een vermelding in die aard staat in 
de bijzondere voorwaarden. De verzekerde heeft de plicht om al 
de paarden waarvan hij eigenaar is, te verzekeren. Doet hij dat 
niet, dan komt de maatschappij bij schade alleen tegemoet voor 
het gedeelte tussen de betaalde premie en de verschuldigde 
premie voor alle paarden. 
 Pony's met een schofthoogte van maximum 1,48 m zijn 
automatisch verzekerd. 
 

b.   Vastgoed en inhoud: 
 
De maatschappij dekt de verzekerden voor de schade 
veroorzaakt door: 
 het gebouw of het deel van het gebouw, inclusief inhoud, dat 
dienstdoet als hoofdverblijf van de verzekeringnemer;  
 het deel in het gebouw dat dienstdoet als hoofdverblijfplaats, 
dat bedoeld is voor de uitoefening van een vrij beroep door de 
verzekerde; 
 het  gebouw of het deel van het gebouw, inclusief inhoud, dat 
dienstdoet als tweede verblijf van de verzekeringnemer; 
 het gebouw of het gedeelte daarvan dat door de verzekerde 
kinderen wordt gebruikt in het kader van hun studies;  
 de tuinen en gronden met een oppervlakte van maximaal vijf 
hectaren, ongeacht of ze aan de boven vermelde gebouwen 
grenzen of niet; 
 elk vastgoed, al dan niet gebouwd, dat niet behoort tot een 
van de bovengenoemde categorieën en dat wordt vermeld in de 
bijzondere voorwaarden en waarvoor een bijkomende premie 
wordt betaald; 
 een gebouw waarvan de verzekerden (naakte) eigenaar, 
huurder, vruchtgebruiker of houder zijn en dat ze niet zelf 
bewonen of gebruiken. Dit pand, dat minder dan 5 verdiepingen 
telt, kan dienstdoen als woning, kleine handelszaak of voor de 
uitoefening van een vrij beroep. 
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Uitgesloten van de waarborg is de schade veroorzaakt door: 
-  personen- en goederenliften;  
- gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, heropbouw of 
verbouwing ervan (uitbreiding inbegrepen). 
 
 
c.   Verplaatsingen en middelen van vervoer: 
 
 De waarborg geldt voor de verzekerden tijdens 
verplaatsingen onder andere gedaan als voetganger, eigenaar, 
houder of gebruiker van fietsen en andere rijwielen zonder motor, 
alsook als passagier van om het even welk voertuig  
(met uitzondering van de gevallen van aansprakelijkheid zoals 
bedoeld in de Belgische of buitenlandse wetgeving over de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen). 
 Wat motorrijtuigen te land of spoorrijtuigen betreft waarvoor 
een wettelijk verplichte verzekering geldt, is de waarborg slechts 
van toepassing op de schade veroorzaakt aan derden door de 
verzekerden, indien zij alvorens de wettelijk vereiste leeftijd te 
hebben bereikt, zo een rijtuig besturen buiten medeweten van 
hun ouders, van de personen die hen onder hun hoede hebben of 
van de houder van het rijtuig. Het gaat evenwel niet om een 
dekking in overeenstemming met de wet op de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 
 

d.   Hobby's  
 
 De maatschappij dekt de schade veroorzaakt door boten 
waarvan de verzekeringnemer eigenaar, huurder of gebruiker is, 
met uitzondering van: 

- zeilboten van meer dan 300 kg; 
- motorboten met een motor van meer dan 10 DIN pk. 

 
 De maatschappij verleent dekking voor schade veroorzaakt 
door het gebruik van een motorbootje dat eigendom is van een 
derde maar dat wordt bestuurd door de verzekerden genoemd in 
a, b en c van artikel 1. 
 
 De maatschappij dekt ook de schade veroorzaakt door 
klusgereedschap of tuinmachines voor louter privégebruik op een 
privéterrein. 
 
 De maatschappij dekt ook de schade veroorzaakt door 
speeltuigen aangedreven door een motor waarop kinderen 
kunnen plaatsnemen en die niet sneller dan 8 km/u. rijden zowel 
als door fietsen met een motor voor zover ze maximaal 20 km/u. 
rijden. 
 

e.    Vrijwillige hulpverlening door derden 
 
De maatschappij vergoedt, zonder toepassing van een vrijstelling, 
de schade die derden hebben opgelopen door bij imminent 
gevaar bedachtzaam en vrijwillig deel te nemen aan de redding 

van de verzekerden en hun goederen, dit zelfs als de 
aansprakelijkheid van deze laatsten niet in het gedrang komt. 
 
 
 
 
ARTIKEL 7: ALGEMENE UITSLUITINGEN 
 
Wordt niet gedekt door de maatschappij: 
 
a. schade die valt onder de buitencontractuele persoonlijke 
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde van 16 jaar die 
de schade opzettelijk veroorzaakt heeft. De aansprakelijkheid van 
verzekerde ouders voor hun minderjarige kind blijft wel verzekerd. 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het Koninklijk 
Besluit van 12 januari 1984, vordert de maatschappij haar 
beperkte netto-uitgaven terug van dit kind zodra het meerderjarig 
wordt; 
 
b. schade die valt onder de buitencontractuele persoonlijke 
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die 16 jaar 
geworden is: 
 die de schade heeft veroorzaakt door manifest roekeloze of 
riskante daden;  
 die schade heeft veroorzaakt onder de invloed van 
verdovende middelen, in een staat van dronkenschap of 
alcoholintoxicatie of in een gelijkaardige toestand;  
 die actief deelneemt aan weddenschappen, uitdagingen, 
knokpartijen, overvallen of aanslagen;  
 die het gevolg is van een daad van terrorisme, zelfs als de 
verzekerde nog geen 16 jaar is. 
De aansprakelijkheid van verzekerde ouders voor hun 
minderjarige kind blijft wel verzekerd. 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van het Koninklijk 
Besluit van 12 januari 1984, vordert de maatschappij haar 
beperkte netto-uitgaven terug van dit kind zodra het meerderjarig 
wordt; 
 
c. schade veroorzaakt aan roerende en onroerende goederen 
en aan de dieren waarover de verzekerde het toezicht heeft.  
 
d. materiële schade veroorzaakt door vuur, brand, een 
ontploffing of rook als gevolg van vuur of brand ontstaan in of 
overgeslagen vanuit het gebouw waarvan de verzekerde 
eigenaar, huurder of gebruiker is.  
De maatschappij verzekert in ieder geval de materiële schade 
ontstaan in of overgeslagen vanuit een hotel of gelijkaardig 
verblijf gedurende een tijdelijk of toevallig privéverblijf van een 
verzekerde.  
Deze contractuele aansprakelijkheid is verzekerd binnen de 
beperkingen van dit contract en tot beloop van de verzekerde 
bedragen; 
 
e. schade die valt onder de burgerlijke aansprakelijkheid die 
onderworpen is aan een wettelijk verplichte verzekering (en meer 
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bepaald de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen), met uitzondering van de schade bedoeld in artikel 
5.c en schade veroorzaakt in de hoedanigheid van vrijwilliger in 
het kader van de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 
vrijwilligers; 
 
f. schade gedekt door een andere verzekering, voor zover deze 
de aansprakelijkheid van de verzekerde dekt in overeenstemming 
met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984; 
 
g. schade als gevolg van jachtfeiten onderworpen aan de 
verplichte verzekering zowel als schade veroorzaakt door wild; 
 
h. schade veroorzaakt door al dan niet getemde wilde dieren; 
 
i. de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van leiders, aangestelden of organisatoren van 
jeugdbewegingen of gelijkgestelde groeperingen, en veroorzaakt 
door personen voor wie zij moeten instaan;  
 
j. schade veroorzaakt door grondverschuivingen;  
 
k. schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die 
aan een verzekerde toebehoren of door hem worden gehuurd of 
gebruikt; 
 
l. de schade of verergering van de schade veroorzaakt door 
wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door een 
structuurwijziging van de atoomkern; door gelijk welke 
kernbrandstof, radioactief product of afval of door iedere andere 
bron van ioniserende stralingen. 
 

ARTIKEL 8: PACK PRIVÉLEVEN PLUS  
 

De facultatieve waarborgen die hierna worden vermeld, 
kunnen alleen worden afgesloten als de verzekering BA 
Familiale werd onderschreven. Ze gelden alleen als er een 
aanvullende premie werd betaald en als ze vermeld worden 
in de bijzondere voorwaarden. 

 
8.1.   ENGELSE VRIJSTELLING 
 
Voor ieder schadegeval, dus iedere schade die het gevolg is van 
één en dezelfde oorzaak, met uitzondering van deze resulterend 
in lichamelijk letsel (waarop geen vrijstelling van toepassing is), 
wordt een Engelse vrijstelling van € 350,00 toegepast (index 
225,34 - basis 1981 = 100). Dit betekent: 
 
 dat de vrijstelling niet langer geldt als het totaal van de 
verschuldigde vergoeding voor materiële schade meer dan € 
350,00 bedraagt  

 
 dat als het schadebedrag minder dan € 350,00 bedraagt, de 
maatschappij de vrijstelling van artikel 4 toepast. 

 
 
 
8.2.   SCHADE AAN TOEVERTROUWDE VOORWERPEN 
 
In afwijking van artikel 7.c, dekt de maatschappij de schade aan 
roerende goederen en aan dieren die toebehoren aan derden en 
die de verzekerde bewaakt, leent of gebruikt en dit voor zover de 
verzekerde aansprakelijk is op grond van de buitencontractuele 
burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
Wordt niet gedekt, de schade aan:  
- motorrijtuigen met een maximumsnelheid van 8 km/u. of meer, 
aan luchtvaartuigen en aan jetski's; 
- aan gemotoriseerd gereedschap dat niet voor privégebruik noch 
op een privéterrein wordt gebruikt; 
- aan zeilboten van meer dan 300 kilo en boten met een 
vermogen van meer dan 10 DIN pk; 
- aan waarden (bankbiljetten, staven van edel metaal, fiscale en 
postzegels, cheques, handelseffecten, obligaties en aandelen, 
telegrafische of postwissels). 
 
De diefstal, het verdwijnen of het verloren gaan van meubels, 
kunst- of verzamelvoorwerpen en juwelen is niet verzekerd. 
 
De waarborg is beperkt tor € 12.500,00 taksen inbegrepen. 
 

8.3.  SCHADE AAN HET GEBOUW EN DE INHOUD VAN EEN 
VAKANTIEVERBLIJF OF EEN FEESTZAAL 
 
Artikel 6.b wordt uitgebreid tot de schade aan een vakantieverblijf 
gedurende een tijdelijk of toevallig verblijf of aan een feestzaal 
gedurende het tijdelijke gebruik ervan ter gelegenheid van een 
familiefeest. Deze gebouwen moeten eigendom zijn van derden. 
 
Wordt niet gedekt, de schade aan: 
- motorrijtuigen met een maximumsnelheid van 8 km/u. of meer, 
aan luchtvaartuigen en aan jetski's;  
- aan zeilboten van meer dan 300 kilo en boten met een 
vermogen van meer dan 10 DIN pk. 
 
De waarborg is beperkt tot € 12.500,00 taksen inbegrepen. 
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HOOFDSTUK II: BEHEER EN 
DUUR VAN HET CONTRACT 
 

ARTIKEL 9: INWERKINGTREDING VAN HET 
CONTRACT 
 
 
De waarborg gaat in geval van een verzekeringsaanvraag, in om 
0 uur op de dag na ontvangst van een exemplaar bestemd voor 
de maatschappij tenzij er een latere datum werd afgesproken.  
 
De waarborg gaat in geval van een verzekeringsvoorstel in op de 
datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat 
de eerste premie is betaald. 
 

ARTIKEL 10: DUUR VAN HET CONTRACT 
 
De looptijd van het contract wordt vastgelegd in de bijzondere 
voorwaarden. Deze bedraagt maximaal een jaar. Op elke 
jaarlijkse vervaldag wordt het contract stilzwijgend verlengd voor 
opeenvolgende periodes van een jaar. 
 

ARTIKEL 11: INDEXERING VAN DE PREMIE  
 
De premie verandert op de jaarlijkse vervaldag overeenkomstig 
de verhouding tussen: 
 
a. de consumptieprijzenindex opgesteld door de FOD Economie 

(of elke andere index die deze zou vervangen) en die van 
kracht was in de maand december voorafgaand aan de 
jaarlijkse vervaldag van de premie, en 

b. de consumptieprijzenindex van de maand december van het 
jaar voorafgaand aan het jaar bedoeld in a. hierboven. 

 
Die verandering wordt bij ministerieel besluit vastgelegd.  

 

ARTIKEL 12: PREMIE 
 

Zodra het contract tot stand is gekomen, is de premie 
verschuldigd.  
Behoudens anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, is de 
premie jaarlijks te betalen. Ze moet worden betaald voor de 
jaarlijkse vervaldag die is vastgelegd in het contract. 
 
De premie is een haalschuld. De maatschappij verstuurt met het 
oog hierop een betalingsuitnodiging aan de verzekeringnemer. 

De premie omvat alle kosten, lasten en taksen. 
 
ARTIKEL 13: NIET-BETALING VAN DE PREMIE 
 
In geval van niet-betaling van de eerste premie, treedt het 
contract niet in werking. Bij een schadegeval is de maatschappij 
geen enkele vergoeding verschuldigd. 
 
In geval van niet-betaling van de volgende premies, kan de 
maatschappij het contract schorsen en/of opzeggen volgens de 
wettelijke bepalingen.  
 

ARTIKEL 14: WIJZEN VAN OPZEGGING 
 
14.1.  OPZEGGING DOOR DE VERZEKERINGNEMER  
 
De verzekeringnemer kan het contract opzeggen: 
 
 op het einde van de lopende periode: ten laatste 3 maanden 
voor de jaarlijkse vervaldag; 
 als de maatschappij een of meerdere waarborgen opzegt 
maar dan uiterlijk een maand na de verzending van de brief met 
betrekking tot deze opzegging; 
 als gevolg van een schadegeval maar ten laatste een maand 
na de betaling of de weigering tot betaling van de vergoeding; 
 als gevolg van een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden 
en/of het tarief op de wijzen voorzien in artikel 15. 
 
14.2.  OPZEGGING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 
 
De maatschappij kan het contract opzeggen: 
 
 op het einde van de lopende periode: ten laatste 3 maanden 
voor de jaarlijkse vervaldag; 
 in geval van niet-betaling van de premie, volgens de wettelijk 
vastgelegde voorwaarden die ook worden vermeld in de 
ingebrekestelling die de maatschappij aan de verzekeringnemer 
stuurt; 
 in geval van een niet opzettelijke weglating of onjuistheid bij 
de beschrijving van het risico op het moment dat het contract 
wordt afgesloten; 
 in geval van een gevoelige en duurzame verzwaring van het 
risico;  
 als gevolg van een schadegeval maar ten laatste een maand 
na de laatste betaling of de weigering tot betaling van de 
vergoeding;  
 in geval van een wijziging in de wettelijke bepalingen die 
invloed heeft op de door het contract verleende waarborgen. 
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ARTIKEL 15: OPZEGGINGSPROCEDURE 

15.1. WIJZE VAN OPZEGGING 
 
De kennisgeving van de opzegging gebeurt: 
 
 hetzij door een ter post aangetekend schrijven; 
 hetzij bij deurwaardersexploot; 
 hetzij door afgifte van een opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. 
 
15.2. DE OPZEGGING GAAT IN 
 
 op de jaarlijkse vervaldag als het gaat om een opzegging op 
het einde van het contract; 
 na afloop van een termijn van een maand (zonder rekening te 
houden met de dag zelf van de kennisgeving) in de andere 
gevallen, tenzij de wet een kortere termijn toestaat. In dit geval, 
zal die termijn vermeld worden in de brief van opzegging. 
 

ARTIKEL 16: BIJZONDER GEVAL VAN 
OPZEGGING 
 
In geval van overlijden kan de nieuwe houder van het verzekerde 
belang het contract opzeggen binnen de 3 maanden en 40 dagen 
na het overlijden, terwijl wij kunnen opzeggen binnen de 3 
maanden vanaf het moment waarop we kennis hebben gekregen 
van dit overlijden. 
 

ARTIKEL 17: BESCHRIJVING VAN HET RISICO 
 
De verzekeringnemer moet bij het sluiten van het contract exact 
alle omstandigheden meedelen waarvan hij op de hoogte is en 
die hij redelijkerwijze moet beschouwen als factoren die van 
belang zijn voor de beoordeling van het risico door de 
maatschappij. 
 
Die elementen moeten worden ingevuld in het 
“verzekeringsvoorstel" en bovendien: 
 moet de verzekeringnemer die het contract heeft afgesloten 
als "alleenstaande", de maatschappij inlichten zodra hij niet meer 
alleen woont; 
 moet de verzekeringnemer die het contract heeft afgesloten 
volgens de formule "derde leeftijd", de maatschappij inlichten 
zodra zijn huishouden meer dan twee personen telt. 
 

ARTIKEL 18: ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE 
BESCHRIJVING VAN HET RISICO OF 

VERZWARING VAN HET RISICO  
 
 
18.1. ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE BESCHRIJVING  
 
De maatschappij kan binnen de maand nadat ze kennis heeft 
gekregen van een weglating of onjuistheid in de verklaringen van 
de verzekeringnemer: 
 
 aan de verzekeringnemer een wijziging van het contract 
voorstellen die uitwerking krijgt op de dag waarop de 
maatschappij kennis heeft gekregen van die weglating of 
onjuistheid.  
 het contract opzeggen als ze bewijst dat ze het risico nooit 
verzekerd zou hebben. 
 
Weigert de verzekeringnemer echter het voorstel van wijziging 
van het contract of aanvaardt hij de nieuwe voorwaarden niet 
binnen de maand, dan zegt de maatschappij het contract op 
binnen de 15 daaropvolgende dagen.  
 
18.2. VERZWARING VAN HET RISICO  
 
Tijdens de duur van het contract is de verzekeringnemer verplicht 
om de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de 
omstandigheden mee te delen die van die aard zijn dat ze een 
aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico 
bewerkstelligen. 
 
Binnen de maand waarop de maatschappij kenniskreeg van de 
verzwaring van het risico, kan zij: 
 
 aan de verzekeringnemer een wijziging van contract 
voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de 
verzwaring;  
 het contract opzeggen als ze bewijst dat ze het verzwaarde 
risico nooit verzekerd zou hebben. 
 
Als de verzekeringnemer het voorstel van wijziging van het 
contract weigert of als hij het binnen de maand na ontvangst 
ervan niet heeft aanvaard, dan kan de maatschappij het contract 
opzeggen binnen de 15 dagen. 
 
 
18.3. ER DOET ZICH EEN SCHADEGEVAL VOOR VOORDAT 
HET CONTRACT IS AANGEPAST 
 
 Als de onjuistheid of weglating u niet kan verweten worden, 
dan passen we geen sanctie toe. 
 Treft u echter wel schuld voor de onjuistheid of weglating, dan 
beperkt onze prestatie zich tot de verhouding tussen de betaalde 
premie en de premie die u had moeten betalen.  
 Als wij bij het zich voordoen van een schadegeval aantonen 
dat we het risico nooit verzekerd zouden hebben, dan is onze 
waarborg beperkt tot de terugbetaling van alle premies die al 
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betaald werden sinds het moment waarop het risico 
onverzekerbaar is geworden.  
 
 
18.4. FRAUDE BIJ DE AANGIFTE VAN HET RISICO  
 
Als er sprake is van opzettelijke onjuistheden of weglatingen met 
de bedoeling om ons op een dwaalspoor te zetten bij de 
beoordeling van het risico, dan bieden we geen enkele prestatie 
en zeggen we het contract op met onmiddellijke ingang. De reeds 
betaalde premies worden door ons bijgehouden bij wijze van 
schadevergoeding. 
 
 
18.5. VERMINDERING VAN HET RISICO  
 
Als het risico dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet 
aanzienlijk en gevoelig is verminderd en wel in die mate dat als 
die vermindering had bestaan op het moment van afsluiting, we 
de verzekering tegen andere voorwaarden hadden toegestaan, 
dan wordt de premie naar verhouding van die vermindering 
verlaagd vanaf het moment dat we kennis hebben gekregen van 
die vermindering van het risico. 
Raken we het niet eens over een nieuwe premie binnen een 
maand na uw aanvraag tot vermindering, dan mag u het contract 
opzeggen. 
 
 

HOOFDSTUK III: 
SCHADEREGELING 
 

 
ARTIKEL 19: VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERZEKERINGNEMER BIJ SCHADE                                                             
 
 Elk schadegeval moet zo snel mogelijk en ten laatste binnen 
de 8 dagen nadat het zich heeft voorgedaan, schriftelijk aan de 
maatschappij worden aangegeven. Deze verplichting rust op alle 
mogelijk aansprakelijke verzekerden. 
 Als een laattijdige aangifte schade met zich meebrengt voor 
de maatschappij, dan vermindert zij haar prestatie tot beloop van 
de geleden schade, tenzij de verzekerde aantoont dat het 
schadegeval is aangegeven zo snel als redelijkerwijze mogelijk. 
 De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de 
oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van 
het schadegeval, de naam, de voornamen en de woonplaats van 
de getuigen en benadeelden vermelden.  
 De verzekeringnemer moet de maatschappij zonder verwijl 
alle nuttige inlichtingen bezorgen en antwoorden op al haar 

vragen die worden gesteld om de omstandigheden en de omvang 
van het schadegeval te bepalen. 
 De verzekeringnemer moet alle oproepen, dagvaardingen en 
in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
documenten aan de maatschappij bezorgen binnen de 48 uur 
nadat zij aan de verzekerde werden afgegeven of betekend. 
 De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de 
gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. 
 De verzekeringnemer moet zich onthouden van elke 
erkenning van verantwoordelijkheid of elke belofte tot 
schadeloosstelling, transactie of betaling ten aanzien van derden 
zonder toestemming van de maatschappij. 
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke 
of medische hulp door u, zijn voor ons geen grond om dekking te 
weigeren. 
 De verzekeringnemer moet verschijnen op de hoorzittingen 
als zijn aanwezigheid vereist is, zich onderwerpen aan de door de 
rechtbank opgelegde onderzoeksmaatregelen en de door de 
maatschappij gevraagde procedurehandelingen vervullen. 
 
De maatschappij biedt geen tegemoetkoming als het verzuim 
werd gepleegd met bedrieglijk opzet. 
 

ARTIKEL 20: LEIDING VAN HET GEDING 
 
Vanaf het moment waarop de waarborg verschuldigd is en voor 
zover er een beroep op wordt gedaan, kiest de maatschappij 
partij voor de verzekerde binnen de grenzen van de waarborg. De 
maatschappij vergoedt zo nodig de benadeelde in de plaats van 
de verzekerde.  
 
Voor wat betreft de burgerlijke belangen en in de mate waarin de 
gemeenschappelijke belangen van de maatschappij en van de 
verzekerde samenvallen, heeft de maatschappij het recht om in 
de plaats van de verzekerde de eis van de benadeelde aan te 
vechten en hem zo nodig te vergoeden. 
 
Die tussenkomsten van de maatschappij houden geen enkele 
erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en zij 
mogen hem geen nadeel berokkenen.  
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Communicatie in overeenstemming met de Wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens. 
 
De gegevens met betrekking tot de verzekerde worden 
geregistreerd in bestanden die worden aangelegd met het oog op 
de opstelling, het beheer en de uitvoering van de 
verzekeringscontracten. 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is L’Ardenne 
Prévoyante SA, avenue des Démineurs 5, 4970 STAVELOT. 
De betrokken personen verlenen hun toestemming voor de 
verwerking van de gegevens die hun gezondheid betreffen 
wanneer deze nodig zijn voor de aanvaarding, het beheer en de 
uitvoering van het contract door de beheerders die optreden in 
het kader van dit contract. 
Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld. 
De verzekeringnemer mag deze gegevens inzien en zo nodig 
laten rechtzetten. Als de verzekerde niet gecontacteerd wil 
worden in het kader van directmarketingacties, worden zijn 
gegevens op zijn verzoek en kosteloos geschrapt van de 
betreffende lijsten. Oplichting of poging tot oplichting van de 
verzekeringsmaatschappij leidt niet alleen tot opzegging van het 
verzekeringscontract maar ook tot strafrechtelijke vervolging op 
basis van artikel 496 van het Strafwetboek. Bovendien wordt de 
betrokkene dan opgenomen in het bestand van het Economisch 
Samenwerkingsverband Datassur, dat alle bijzondere risico's 
bevat die nauwlettend worden gevolgd door de aangesloten 
verzekeraars. 
Bij deze geeft de verzekerde zijn toestemming aan de 
verzekeringsonderneming L'Ardenne Prévoyante SA om aan het 
ESV Datassur persoonsgegevens mee te delen die relevant zijn 
voor en alleen voor de aanvaarding van de risico's en het beheer 
van de contracten en schadegevallen die daarmee 
samenhangen. Iedereen heeft, mits bewijs van zijn identiteit, het 
recht om zich tot Datassur te richten om de gegevens die op hem 
betrekking hebben, in te zien en zo nodig te laten rechtzetten. Om 
dit recht uit te oefenen, richt de betrokkene een gedateerd en 
ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn 
identiteitskaart, naar het volgende adres: Datassur, dienst 
Bestanden, de Meeûssquare 29, 1000 Brussel. 
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