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Voor de toepassing van dit contract, wordt verstaan onder: 
 

AANSLAG: elke vorm van opstand, volksbeweging of sabotage. 
- opstand: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet 

georganiseerd is, van een groep personen, zonder dat er 
opstand is tegen de openbare orde, die met opgehitste 
gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door 
ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door mogelijk 
verzet tegen de diensten die met de handhaving van de 
openbare orde belast zijn, zonder dat een dergelijke beweging 
noodzakelijk tot doel heeft de gevestigde overheid omver te 
werpen; 

- volksbeweging: gewelddadige betoging, ook ongeorganiseerd, 
door een groep personen die, zonder dat er opstand is tegen de 
gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen 
en gekenmerkt wordt door wanorde of onwettige daden. 

 
DERDE: iedere persoon die niet de verzekerde is. 
Worden echter beschouwd als derden:  
- de aangestelden, vennoten, zaakvoerders, bestuurders voor de 

stoffelijke schade behalve voor schade aan kleding, 
gereedschap en persoonlijke voorwerpen 

- de vrijwillige helpers voor schade die ze oplopen door het 
landbouwbedrijf 

- de aangestelden voor de schade aan hun eigen voertuig als die 
wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van hun functie. 

 
GESCHIL: elk conflict waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt 
een recht te doen gelden of zich tegen een aanspraak te 
verzetten, tot en met een rechtsgeding en met uitbreiding elke 
vervolging die de verzekerde ertoe brengt zich te verdedigen voor 
een straf- of onderzoeksgerecht. 
Elke opeenvolging van conflicten die voortvloeien uit één en 
hetzelfde schadeverwekkende feit of die met elkaar 
samenhangen, worden beschouwd als één en hetzelfde geschil.  
 
LANDBOUWBEDRIJF: bedrijf bedoeld voor het bewerken van 
grond, het kweken van huisdieren en de verkoop van producten 
die afkomstig zijn van dit bedrijf. Dit houdt ook niet verbouwde 
gronden in, zowel als de percelen die met toelating van de 
verzekeringnemer door anderen worden gebruikt. 
 
LICHAMELIJKE SCHADE: elke aantasting van de fysieke 
integriteit en de geldelijke en morele gevolgen daarvan. 
 
MAATSCHAPPIJ: L’Ardenne Prévoyante SA, avenue des 
Démineurs 5, 4970 STAVELOT, verzekeringsonderneming 
toegelaten onder het codenummer 0129, ondernemingsnummer 
0402.313.537, waarmee het contract gesloten wordt.  
 
ONGEVAL: een abnormale, plotselinge en onvoorziene 
gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer, zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders of leidinggevende aangestelden. 
 
ONSTOFFELIJKE SCHADE: elke financiële schade als gevolg 
van het verlies van voordelen verbonden aan de uitoefening van 

een recht, aan het genot van een goed en meer in het bijzonder: 
het verlies van marktaandeel, van klanten, van commerciële 
reputatie, van winst, de onbruikbaarheid van roerende of 
onroerende goederen, productiestilstanden en andere 
gelijkaardige schade.  
 
ONSTOFFELIJKE GEVOLGSCHADE: elke onstoffelijke schade 
die het gevolg is van gedekte stoffelijke of lichamelijke schade. 
 
REDDINGSKOSTEN: kosten die het gevolg zijn van 
- maatregelen gevraagd door de maatschappij om de gevolgen 

van het schadegeval te voorkomen of te verminderen; 
- redelijke maatregelen genomen op initiatief van de 

verzekeringnemer om het schadegeval te voorkomen of de 
gevolgen ervan te verminderen, op voorwaarde dat die 
maatregelen een dringend karakter hebben of anders gezegd, 
dat de verzekeringnemer ze zonder verwijl moet nemen en 
waarbij het onmogelijk is eerst de maatschappij in te lichten en 
haar instemming te verkrijgen zonder zijn belangen te schaden. 

Als het gaat om maatregelen om een schadegeval te voorkomen, 
dan moet er sprake zijn van dreigend gevaar. Met andere 
woorden, als de maatregelen niet worden genomen, dan zal de 
schade zich onmiddellijk en met zekerheid voordoen.  
De reddingskosten zijn volledig ten laste van de maatschappij 
voor zover het totale bedrag ervan en die van de vergoeding in 
hoofdsom het totale verzekerde bedrag, per verzekeringnemer en 
per schadegeval, niet overschrijden. Daarboven is de 
tegemoetkoming beperkt tot: 
- 572.877 EUR als het totale verzekerde bedrag niet hoger ligt 

dan of gelijk is aan 2.864.383 EUR, 
- 572.877 EUR plus 20% van het deel van het totale verzekerde 

bedrag tussen 2.864.383 EUR en 14.321.914 EUR, 
- 2.864.383 EUR plus 10% van het deel van het totale verzekerde 

bedrag boven de 14.321.914 EUR met een maximum van 
11.457.532 EUR.  

Die bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de index van de 
consumptieprijzen, waarbij de basisindex die is van januari 2001, 
zijnde 131,46 (basis 1988 = 100). 
De verzekeringnemer verbindt zich ertoe de maatschappij zo snel 
mogelijk in te lichten over de kosten van de genomen 
maatregelen. Daarbij wordt, voor zover nodig, benadrukt dat de 
kosten die voortvloeien uit de maatregelen bedoeld om een 
schadegeval te voorkomen zonder dat er dreigend gevaar is of 
waar het dreigend gevaar is geweken, ten laste blijven van de 
verzekeringnemer. Als het spoedeisende karakter en de situatie 
van dreigend gevaar te wijten zijn aan het feit dat de 
verzekeringnemer niet tijdig de voorzorgsmaatregelen heeft 
genomen waarvoor hij normalerwijs instaat, dan worden de in dit 
kader gemaakte kosten niet beschouwd als reddingskosten ten 
laste van de maatschappij. 
Die reddingskosten zijn ten laste van de maatschappij voor zover 
ze uitsluitend betrekking hebben op de door dit contract 
verzekerde prestaties. De maatschappij is bijgevolg niet 
gehouden tot de kosten die betrekking hebben op de niet 
verzekerde prestaties. 
 
SCHADEGEVAL: het zich voordoen van schade die aanleiding 
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geeft tot het openen van de waarborg. Alle schade die te wijten is 
aan hetzelfde feit wordt beschouwd als een en hetzelfde 
schadegeval. 
 
STOFFELIJKE SCHADE: elke vorm van beschadiging, bederf, 
vernieling, verlies van goederen of elke schade aan een dier, met 
uitsluiting van diefstal. 
 
VERVUILING: aantasting van het milieu als gevolg van een 
wijziging of verslechtering van de bestaande eigenschappen van 
de kwaliteit van de lucht, de grond of het water, door de 
toevoeging of onttrekking van bepaalde stoffen. 
 
VERZEKERDE:  
- de verzekeringnemer  
- zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders en aangestelden in 

de uitoefening van hun functies; 
- het personeel dat bij gelegenheid ter beschikking wordt gesteld, 
- zijn familieleden in de uitoefening van hun activiteiten voor het 

landbouwbedrijf, 
- degenen aan wie de verzekeringnemer dieren of materiaal 

zonder motor uitleent, voor de schade veroorzaakt door die 
dieren of dat materiaal; 

- derden wanneer die de verzekeringnemer op het moment van 
het schadegeval, occasioneel, vrijwillig of als goede buur aan 
het helpen zijn. 

 
VERZEKERINGNEMER: de persoon die het contract afsluit met 
de maatschappij.  
 
VERZEKERINGSJAAR: periode tussen twee jaarlijkse 
vervaltermijnen van het contract. 
 
VRIJSTELLING: het deel van de vergoeding van de schade dat 
bij een schadegeval ten laste blijft van de verzekerde en waarvan 
het bedrag is vastgelegd in de algemene en/of bijzondere 
voorwaarden. 
 
 
 

TITEL I: BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID 

 
 

HOOFDSTUK 1  
WAT IS HET VOORWERP VAN DE 
WAARBORG? 
 
Artikel 1 
De maatschappij dekt de extracontractuele burgerlijke aansprake-
lijkheid van de verzekerde voor accidentele schade aan derden 
tijdens de uitbating van het landbouwbedrijf in het kader van de 
activiteiten beschreven in de bijzondere voorwaarden.  

 
Bij uitbreiding is de contractuele aansprakelijkheid verzekerd als 
die voortvloeit uit een feit dat aanleiding kan geven tot een extra-
contractuele aansprakelijkheid. De dekking is echter beperkt tot 
het bedrag van de vergoedingen die verschuldigd zouden zijn 
indien aan de aansprakelijkheidsvordering een extracontractuele 
grondslag was gegeven. 
 
De maatschappij staat niet in voor een verder strekkende schade-
loosstelling die het gevolg is van bijzondere verbintenissen die de 
verzekerden zijn aangegaan. 

 
HOOFDSTUK 2 
WELKE SCHADE WORDT GEDEKT? 
 
Artikel 2 
De maatschappij waarborgt de vergoeding van: 
• de lichamelijke schade 
• de stoffelijke schade 
• de onstoffelijke gevolgschade. 
 
Artikel 3 
De reddingskosten worden ook gedekt voor de bedragen voor-
zien in de rubriek "Begripsbepalingen". 

 
HOOFDSTUK 3  
WELKE ZIJN DE UITBREIDINGEN  
VAN DE DEKKING? 
  
Artikel 4 
Wordt verzekerd, de schade veroorzaakt: 
1. door uithangborden en reclameborden, ook als die zich be-

vinden buiten het landbouwbedrijf van de verzekeringnemer; 
2. door landbouwmachines, met inbegrip van tractoren, zowel 

als door vaste of mobiele bouwplaats- of hijsmachines. Het 
verkeersrisico van de mobiele machines zonder nummerplaat 
is eveneens gedekt als het schadegeval zich voordoet binnen 
het landbouwbedrijf of in de onmiddellijke omgeving ervan en 
dit tot beloop van de wettelijk verplicht verzekerde bedragen 
overeenkomstig de Wet van 21 november 1989. Is bovendien 
uitgesloten van dekking, de schade veroorzaakt door motorrij-
tuigen met nummerplaat in de gevallen van aansprakelijkheid 
bedoeld in de Belgische of buitenlandse verplichte motorrijtui-
genverzekeringen;  

3. door de huisdieren die worden ingezet voor het verzekerde 
bedrijf. Voor wat betreft de schade veroorzaakt door dieren 
die zijn uitgebroken uit de weide of het grasland, geldt de 
waarborg alleen als de omheining op de dag van het schade-
geval deugdelijk en in goede staat is;  

4. door dieren tijdens het dekken. De schade aan de dieren is 
alleen verzekerd als het dekken onverwacht en buiten de wil 
van de verzekerde gebeurt; 

5. door deelname van de verzekeringnemer aan wedstrijden, 
jaarmarkten en veekeuringen; 
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6. naar aanleiding van occasionele werken uitgevoerd voor 
rekening van derden, hetzij kosteloos, hetzij op basis van we-
derkerigheid, hetzij tegen betaling binnen de grenzen bepaald 
door het stelsel van de belastingvrijstelling voor kleine onder-
nemingen met een jaaromzet van niet meer dan 5.580 EUR;  

7. aan derden door gewone onderhouds-, herstellings- of 
schoonmaakwerken aan het materieel, de installaties en de 
onroerende goederen van de onderneming van de verzeke-
ringnemer; 

8. aan derden terwijl zij occasioneel en onbetaald werk uitvoeren 
voor de verzekerde; 

9. opgelopen door de verzekerden die niet de verzekeringnemer 
zijn; 
- De stoffelijke schade anders dan de schade aan kleding, 
werktuigen en persoonlijke voorwerpen. 

- Indien een ongeval dat een lid van het geleend personeel 
overkomen is, ten laste moet worden genomen door de ar-
beidsongevallenverzekeraar van de uitlenende derde, blijft 
de waarborg aan de verzekerden verworven voor het verhaal 
dat die verzekeraar en/of het slachtoffer of zijn rechthebben-
den eventueel tegen hen zouden uitoefenen. 

10. door een aangestelde: in geval van schade veroorzaakt door 
een aangestelde die de verzekeringnemer occasioneel uit-
leent aan een derde, strekt de verzekering zich uit tot de aan-
sprakelijkheid van de verzekeringnemer, die van de andere 
verzekerden en van de uitgeleende aangestelde voor zover 
deze aangestelde bij de derde gelijkaardige werken uitvoert 
als degene die vallen onder de verzekerde activiteit en hij on-
der het gezag, de leiding en het toezicht van de verzekerden 
blijft. 

 
Artikel 5 
De volgende waarborgen worden verleend tot beloop van het 
maximumbedrag per schadegeval voorzien in de bijzondere 
voorwaarden.  
1. Brand, vuur, ontploffing, rook, water veroorzaakt door het 

landbouwbedrijf of naar aanleiding van occasionele landbouw-
werken uitgevoerd voor rekening van derden, hetzij kosteloos, 
hetzij op basis van wederkerigheid, hetzij tegen betaling binnen 
de grenzen bepaald door het stelsel van de belastingvrijstelling 
voor kleine ondernemingen met een jaaromzet van niet meer 
dan 5.580 EUR. De waarborg omvat: 
- lichamelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontplof-

fing, rook en water; 
- de stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door 

brand, vuur, ontploffing, rook en water met uitzondering van 
wat doorgaans verzekerbaar is in het kader van de waarborg 
"Verhaal van derden" als onderdeel van een brandverzeke-
ring. De onstoffelijke schade die het gevolg is van een scha-
de die verzekerbaar is in het kader van de waarborg “Ver-
haal van derden” als deel van een brandverzekering, is ech-
ter wel gedekt in aanvulling op de waarborg “Verhaal van 
derden”. 

 
2. Vervuiling: de maatschappij dekt de schade veroorzaakt aan 

derden en die het gevolg is van vervuiling die haar oorsprong 
vindt in de activiteit van het bedrijf. Deze waarborg gaat alleen 

in als de schade het gevolg is van een ongeval. Onverminderd 
de uitsluitingen, is echter niet gedekt, de schade die te wijten is 
aan het niet naleven van de veiligheidsnormen en -
voorschriften betreffende de activiteit van de verzekeringnemer 
of aan een inbreuk op de reglementering inzake milieube-
scherming, in de mate dat deze overtredingen gedoogd worden 
door de verzekeringnemer, zijn vennoten, zaakvoerders, be-
stuurders of door de  
technische verantwoordelijken en in het bijzonder die welke 
belast zijn met het voorkomen van milieuaantasting.  

3. Besproeiing: de maatschappij dekt de schade als gevolg van 
het strooien of sproeien van  
meststoffen, schimmelwerende middelen, insecticiden of ande-
re producten voor de behandeling van teelten, aanplantingen 
en akkers, uitsluitend voor de behoeften van het verzekerde 
bedrijf. Er wordt bepaald dat geen dekking wordt verleend voor 
schade veroorzaakt aan de behandelde teelten. Is eveneens 
uitgesloten, de schade: 
- als gevolg van besproeiing door luchtvoertuigen,  
- aan bijenstallen, aan bijen, aan vissen, 
- van stoffelijke aard, opgelopen door derden in een zone van 

10 meter van de grenzen van het perceel waar de besproei-
ing plaatsvond, 

- als gevolg van het niet volgen van de gebruiksaanwijzing van 
het gebruikte product.  

De verzekeringnemer verbindt zich tot het naleven en het doen 
naleven door zijn aangestelden van de bepalingen van het Ko-
ninklijk Besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, 
het op de markt brengen en het gebruik van  
bestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsproducten voor 
landbouwkundig gebruik 

4. Burenhinder: de dekking omvat de accidentele schade aan 
derden en waarvoor vergoeding kan worden verkregen op ba-
sis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzonde-
ring van schade als gevolg van vervuiling. Deze waarborg geldt 
niet als de burenhinder uitsluitend, voor wat betreft de verzeke-
ringnemer, voortvloeit uit een contractuele verbintenis die hij 
aanvaard geeft. 

5. Uitgeleende voorwerpen: de maatschappij dekt de schade 
veroorzaakt door roerende voorwerpen die samenhangen met 
het landbouwbedrijf en toebehoren aan de verzekeringnemer 
en die hij occasioneel ter beschikking heeft gesteld van andere 
personen, zonder dat het gaat om huur of test met het oog op 
verkoop op verhuring. 

 
HOOFDSTUK 4  
WELKE ZIJN DE UITSLUITINGEN 
VAN HET CONTRACT? 
 
Artikel 6 
Is uitgesloten van dekking: 
• schade die opzettelijk is veroorzaakt door een verzekerde. 
• schade als gevolg van een van de volgende ernstige fouten: 

- een tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheids-
normen, aan de wetgeving (meer bepaald die met betrekking 
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tot het verkeer van voertuigen op de openbare weg, ...), re-
gels of gebruiken eigen aan de verzekerde activiteiten van 
de onderneming, in die mate dat de schadelijke gevolgen 
van die  tekortkoming – volgens de mening van ieder die ter 
zake bevoegd is – bijna onvermijdelijk waren; 

- de veelvuldige herhaling van schade met dezelfde oorzaak 
als gevolg van een gebrek aan voorzorgen. De aanvaarding 
en de uitvoering van een werk of een aanneming, terwijl de 
verzekerde zich ervan bewust was dat hij klaarblijkelijk noch 
over de bekwaamheid of de vereiste techniek, noch over de 
passende materiële of menselijke middelen beschikte om dat 
werk of die aanneming uit te voeren met inachtneming van 
zijn verbintenissen en de toereikende voorwaarden inzake 
veiligheid voor derden. 

- de staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijk-
aardige toestand veroorzaakt door andere producten dan al-
coholische dranken. 

- de deelname aan matchen, weddenschappen, uitdagingen, 
wedrennen, wedstrijden (onverminderd artikel 4 punt 5 van 
deze algemene voorwaarden); 

- het uitvoeren van manifest roekeloze of riskante handelingen  
- de onstoffelijke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks is 

veroorzaakt door genetisch gewijzigde organismen; 
- de schade waarvan de oorsprong rechtstreeks of onrecht-

streeks verbonden is aan de dollekoeienziekte (boviene 
spongiforme encefalopathie), aan de ziekte van Jakob 
Creutzfeldt of aan enige andere afwijking die het prion van 
de mens en/of van het dier aantast; 

- schade veroorzaakt door vuurwapens of springstoffen; 
- schade veroorzaakt door landbouwmachines aangedreven 

door drijfkracht zoals maaimachines, dorsmachines, mecha-
nische zagen, ... als die zijn uitgeleend aan derden; 

- schade aan de goederen en zaken die het voorwerp uitma-
ken van het werk; 

- schade aan de goederen, zaken of dieren ontvangen om te 
bewaren of die werden gehuurd of die aan de verzekerden 
werden toevertrouwd voor gebruik, transport, werk of om het 
even welk ander doel; 

- schade aan ondergrondse leidingen tijdens graaf- of uit-
diepingswerken, tijdens het aanleggen van leidingen, wegen, 
...;  

- schade veroorzaakt door grondverzakking, verschuiving van 
een steen- of slakkenberg, een geaccidenteerdheid van de 
bodem ongeacht de oorzaak; 

- onstoffelijke schade als gevolg van niet gedekte lichamelijke 
of stoffelijke schade; 

- de schade die voortvloeit uit de niet-uitvoering of de gedeel-
telijke uitvoering van contractuele verbintenissen, zoals ver-
traging in de uitvoering van een bestelling of dienstverlening, 
de kosten gemaakt om het slecht uitgevoerde werk over te 
doen of te verbeteren; 

- gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische 
boeten; 

- de schadevergoeding die als strafmaatregel of afschrikmid-
del wordt toegepast (zoals "punitive damages" of "exemplary 
damages" in sommige buitenlandse rechtstelsels), evenals 
de gerechtskosten van strafvervolging; 

- schade ten gevolge van oorlog, een aanslag of een arbeids-
conflict en van alle gewelddaden met collectieve drijfveer, al 
dan niet gepaard gaand met opstand tegen het gezag; 

- schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding 
van asbest,  
asbestvezels of producten die asbest bevatten, voor zover 
deze schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen 
van asbest; 

- schade die rechtsreeks of onrechtstreeks het gevolg is van: 
• een wijziging van de atoomkern 
• radioactiviteit 
• iedere bron van ioniserende straling 
• het zich voordoen van schadelijke eigenschappen van 

splijtstoffen of radioactieve producten of afvalstoffen; 
- de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de maatschappe-

lijke lasthebbers van de verzekerde onderneming krachtens 
de geldende wetgeving betreffende fouten in het beheer die 
zij zouden begaan in hun hoedanigheid van bestuurder of 
zaakvoerder; 

- schade veroorzaakt door producten nadat ze geleverd zijn of 
door de werken nadat ze zijn uitgevoerd. 

- de foutloze aansprakelijkheid 
• op grond van de Wet van 30 juli 1979 beffende de preven-

tie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte 
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen. 

• op grond van om het even welke wetgeving of reglemente-
ring. 

 
HOOFDSTUK 5  
WAT ZIJN DE GEWAARBORGDE 
BEDRAGEN EN DE 
TEGEMOETKOMINGSLIMIETEN? 
 
Artikel 7 
De waarborg van de maatschappij wordt verleend, per schadege-
val, tot de bedragen vermeld in de bijzondere voorwaarden en 
daarbovenop voor de kosten en interesten die betrekking hebben 
op de hoofdsom van de vergoeding, zonder daarbij de limieten te 
overschrijden die zijn vastgelegd voor de reddingskosten.  
 
Als de verzekeringnemer zelf de schade herstelt, dan is de tege-
moetkoming van de maatschappij beperkt tot de arbeidskosten en 
de kostprijs van de benodigdheden voor de herstelling. 
 
Alle schade die te wijten is aan hetzelfde feit wordt beschouwd 
als één en hetzelfde schadegeval. 
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HOOFDSTUK 6  
WELKE VRIJSTELLING? 
 
Artikel 8  
Als er zich een schadegeval voordoet, blijft een deel van de 
kosten, dat wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden, ten 
laste van de verzekeringnemer. 
De belangen van de verzekerde worden niet behartigd ingeval het 
schadebedrag gelijk aan of lager is dan de vrijstelling. 

 
HOOFDSTUK 7 
WATIS DE REIKWIJDTEVAN HET 
CONTRACT? 
 
Artikel 9 
Tenzij anders bepaalt, dekt de waarborg de schade die zich 
voordoet in de Europese Unie en die het gevolg is van de activi-
teiten in de vestiging van het landbouwbedrijf in België. 

 
TITEL II 
RECHTSBIJSTAND 
 
HOOFDSTUK 1  
WAT IS DE OMVANG VAN DE 
WAARBORG? 
 
Artikel 10 
1. Verzekeringsgebied 

De waarborg dekt de schade die het gevolg is van feiten voor-
gevallen in een land waar de waarborg "burgerlijke aansprake-
lijkheid landbouw" geldt. 

2. Duur in de tijd  
De maatschapij komt tegemoet voor geschillen als gevolg van 
een gebeurtenis die zich voordoet tijdens de looptijd van het 
contract en die uiterlijk 60 dagen na afloop ervan aan haar 
worden aangegeven. Kan de verzekerde echter aantonen dat 
hij de maatschappij heeft ingelicht zodra hij redelijkerwijs kon, 
voor zover hij voor de onderschrijving van het contract geen 
kennis had van de situatie die aanleiding geeft tot het geschil, 
of dat hij voor deze datum geen kennis kon hebben van deze 
situatie, dan blijft de waarborg verworven. 

 
 

HOOFDSTUK 2  
WAT IS HET VOORWERP VAN DE 
WAARBORG? 

 
Artikel 11 
De maatschappij dekt: 
- de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde als hij wordt 

vervolgd voor inbreuken op de wetten en reglementen en/of 
voor doodslag of onvrijwillige verwondingen voor een feit dat 
zich heeft voorgedaan tijdens de uitbating van de onderneming 
in het kader van de activiteiten beschreven in de bijzondere 
voorwaarden; 

- het burgerrechtelijk verhaal van de verzekerde als hij schade-
vergoeding eist: 
- voor lichamelijke schade opgelopen in het kader van zijn ac-

tiviteiten voor het verzekerde bedrijf; 
- voor stoffelijke schade aan de goederen bestemd voor de 

verzekerde activiteit van het bedrijf zowel als voor de onstof-
felijke schade die daaruit voortspruit: 

- waarvoor een derde burgerlijk aansprakelijk is, exclusief op 
grond van de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk 
Wetboek of op grond van gelijkaardige bepalingen naar bui-
tenlands recht; 

- waarvoor een derde objectief aansprakelijk is op grond van 
de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand 
en ontploffing; 

- die is opgelopen in de hoedanigheid van zwakke weggebrui-
ker in het kader van de Wet van 21 november 1989 betref-
fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen; 

- die het gevolg is van burenhinder in de zin van artikel 544 
van het Burgerlijk Wetboek en voortspruit uit een plotse, on-
voorzienbare gebeurtenis uit hoofde van de verzekerde.  

 
HOOFDSTUK 3  
WELKE ZIJN DE UITSLUITINGEN? 
 
Artikel 12 
Echter, voor wat betreft 
Milieugeschillen 
De maatschappij dekt geen geschillen met betrekking tot schade 
die de verzekerde oploopt als gevolg van: 
- een aanslag op het milieu en meer bepaald op de bodem, de 

lucht of het water; 
- vervuiling en overlast, meer bepaald van geluid, stof, golven en 

stralingen, belemmering van zicht, lucht of licht; 
- aardverschuivingen of -bewegingen; 
De maatschappij dekt geen geschillen met betrekking tot schade 
voor de verzekerde als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van 
een wijziging van de atoomkern of de productie van ioniserende 
straling; 
Geschillen met betrekking tot verplaatsingen 
De maatschappij dekt geen geschillen als gevolg van het gebruik 
van een in België aan de verplichte verzekering onderworpen 
motorrijtuig, met uitzondering van het burgerlijk verhaal dat strekt 
tot vergoeding van de schade die de verzekerde heeft opgelopen 
als passagier van een dergelijk voertuig. Geschillen met betrek-
king tot het in het verkeer brengen of gebruiken van niet inge-
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schreven mobiele werf- of hijsmachines buiten de openbare weg, 
zijn echter wel gedekt. 
Geschillen voortkomend uit schade gedekt door een ver-
plichte verzekering 
De maatschappij dekt geen geschillen als gevolg van schade 
waarbij een wettelijk verplichte verzekering burgerlijke aansprake-
lijkheid van de verzekerde wordt aangesproken. 
Geschillen met betrekking tot een opzettelijke daad 
De maatschappij dekt geen geschillen met betrekking tot de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd 
van 16 jaar heeft bereikt en een opzettelijke daad heeft begaan. 
Geschillen met betrekking tot een ernstige fout 
De maatschappij dekt geen geschillen met betrekking tot de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd 
van 16 jaar heeft bereikt en die de schade heeft aangericht die 
het gevolg is van een van de hierna genoemde ernstige fouten: 
- alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 g/l, dronkenschap of een 

gelijkaardige toestand als gevolg van de inname van andere 
producten dan alcoholische dranken; 

- weddenschappen of uitdagingen; 
- schade toegebracht door opzettelijke misdaden of wanbedrijven. 
Geschillen met betrekking tot uitzonderlijke gebeurtenissen 
Wordt niet gedekt door de maatschappij: 
- geschillen die het gevolg zijn van oorlog, stakingen of een op-

stand, inclusief een burgeroorlog of alle daden van collectief 
geweld al dan niet gepaard met opstand tegen het gezag; 

- geschillen ten gevolge van natuurrampen in België. 
Bovendien wordt de waarborg niet verleend: 
- in geval stoffelijke schade aan persoonlijke goederen; 
- in geval van onstoffelijke schade die niet het gevolg is van 

stoffelijke schade; 
- in geval van schade geleden door iemand die occasioneel ter 

beschikking wordt gesteld van de verzekeringnemer; 
- in geval van een geschil tussen verzekerden. 
 

 
HOOFDSTUK 4 
WAARBORG INSOLVABILITEIT VAN 
DERDEN  
 
Artikel 13 
Als erkend wordt dat de behoorlijk geïdentificeerde derde die 
aansprakelijk is voor de lichamelijke schade en bij wie schade-
loosstelling wordt gevorderd naar aanleiding van een gewaar-
borgd geschil, insolvent is, dan keert de maatschappij aan de 
verzekerde de vergoeding uit voor de lichamelijke schade die ten 
laste is van die derde tot een bedrag van 6.200,00 EUR per 
geschil en voor zover geen enkele overheids- of privé-instelling 
als schuldenaar kan worden aangewezen. 

 
 
 
 

HOOFDSTUK 5 
VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT EN 
DESKUNDIGE 
 
Artikel 14  
De maatschappij heeft het recht om alles in het werk te stellen om 
geschillen in der minne te regelen. 
De maatschappij informeert de verzekerde over de mogelijkheid om 
een gerechtelijke of administratieve procedure in te stellen of eraan 
deel te nemen. 
In geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft 
de verzekerde de vrije keuze over een advocaat, deskundige of 
om het even wie die de vereiste kwalificaties heeft om hem te 
verdedigen, te vertegenwoordigen of zijn belangen te behartigen. 
De verzekerde kan voor advies over zijn keuze steeds terecht bij 
de maatschappij. 

 
HOOFDSTUK 6 
BELANGENCONFLICTEN 
 
Artikel 15 
Telkens wanneer er sprake is van een belangenconflict tussen de 
verzekerde en de maatschappij, heeft de verzekerde de vrijheid 
om ter verdediging van zijn belangen een advocaat of iemand 
anders met de vereiste kwalificaties te kiezen. 

 
HOOFDSTUK 7 
OBJECTIVITEITSCLAUSULE 
 
Artikel 16 
Als de verzekerde en de maatschappij het niet eens raken over 
de houding die moet aangenomen worden voor het beslechten 
van een geschil, dan kan de verzekerde, zonder daarbij de moge-
lijkheid te verliezen om een gerechtelijke procedure in te stellen, 
een schriftelijk en gemotiveerd advies vragen aan een advocaat 
naar keuze. 
 
Bevestigt deze advocaat de stelling van de verzekerde, dan 
neemt de maatschappij, ongeacht de afloop van de procedure, de 
kosten en honoraria ten laste, met inbegrip van die voor de raad-
pleging. 
Bevestigt de advocaat de stelling van de maatschappij, dan 
betaalt die laatste de helft van de kosten en honoraria voor de 
raadpleging terug.  
Als de verzekerde er tegen het advies van de maatschappij en 
deze advocaat in slaagt om na afloop van de procedure een beter 
resultaat te behalen dan wat hij zou hebben verkregen als hij het 
advies van de maatschappij had gevolgd, dan neemt de maat-
schappij de kosten en honoraria, inclusief die voor de raadple-
ging, ten laste.  
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HOOFDSTUK 8  
BEDRAG VAN DE WAARBORG 
 
Artikel 17  
De waarborg per geschil is beperkt tot het bedrag vermeld in de 
bijzondere voorwaarden. 
Als er meerdere verzekerden bij een geschil zijn betrokken, dan 
bepaalt de verzekeringnemer de rangorde waarin het bedrag van 
de waarborg kan worden toegekend. 

 
HOOFDSTUK 9 
KOSTEN DIE DE MAATSCHAPPIJ 
DRAAGT 
 
Artikel 18 
De maatschappij draagt vanaf de eerste euro en zonder dat de 
verzekerde iets moet voorschieten, de volgende kosten: 
- de kosten voor het aanleggen en behandelen van het dossier 

door haarzelf; 
- de expertisekosten; 
- de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures 

ten laste van de verzekerde, met inbegrip van de gerechtskos-
ten bij strafgerechten; 

- de kosten en honoraria van deurwaarders; 
- de kosten en honoraria voor één advocaat. Als de verzekerde 

een andere advocaat neemt is de waarborg niet verworven, 
tenzij hij om redenen buiten zijn wil verplicht is om van advo-
caat te veranderen. Als de staat van kosten en honoraria van 
de advocaat abnormaal hoog is, dan verbindt de verzekerde 
zich ertoe om, op kosten van de maatschappij, aan de bevoeg-
de overheid of rechtbank te vragen een uitspraak te doen over 
deze staat. Doet hij dat niet dan behoudt de maatschappij het 
recht om haar tegemoetkoming te verminderen in verhouding 
tot het geleden nadeel. 

- de reis- en verblijfkosten die redelijkerwijs gemaakt zijn door de 
verzekerde, wanneer zijn persoonlijke verschijning voor een 
buitenlandse rechtbank vereist is bij wet of bevolen is bij ge-
rechtelijke beslissing. 

 
De maatschappij neemt niet ten laste: 
- de kosten en honoraria die de verzekerde maakt voordat hij het 

geschil heeft aangegeven of na de aangifte maar zonder de 
maatschappij erover in te lichten; 

- de straffen, boetes, opdeciemen, schikkingen met het Open-
baar Ministerie; 

- de bijdrage aan het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de registratiekosten; 

- de gerechtskosten van de tegenpartij, zelfs als de verzekerde 
gerechtelijk verplicht is die terug te betalen; 

- geschillen waarvan de hoofdinzet niet meer dan 247,89 EUR 
bedraagt. 

- de kosten en honoraria verbonden aan een procedure in cassa-
tie of aan een procedure voor een internationale rechter, als de 
hoofdinzet kleiner is dan 1.240 EUR. 

 
HOOFDSTUK 10  
SUBROGATIE 
 
Artikel 19 
De maatschappij treedt in de rechten van de verzekerde voor de 
terugvordering van de sommen die zij ten laste heeft genomen en 
onder meer voor een eventuele rechtsplegingsvergoeding.  
 

TITEL III 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN VOOR ALLE 
WAARBORGEN 
 
HOOFDSTUK 1 
WANNEER TREEDT DIT CONTRACT 
IN WERKING? 
 
Artikel 20 
De waarborg gaat in op de datum vermeld in de bijzondere voor-
waarden voor zover de premie is betaald. 

 
HOOFDSTUK 2  
WAT IS DE LOOPTIJD VAN DIT 
CONTRACT?  
 

Artikel 21 
Het contract is afgesloten voor de looptijd vermeld in de bijzonde-
re voorwaarden.  
Nadien wordt het stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende 
periodes van 1 (één) jaar, tenzij één van de partijen er afstand 
van doet door middel van een aangetekend schrijven, deurwaar-
dersexploot of afgifte van een brief tegen ontvangstbewijs en dit 
ten minste 3 maanden voor het einde van de lopende verzeke-
ringsperiode. 

 
HOOFDSTUK 3 
HOE GEBEURT DE PREMIEBETALING 
EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN? 
 
Artikel 22 
1. Wijzen van betaling van de premies: 
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Zodra het contract tot stand is gekomen, is de premie verschul-
digd. 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. 
 
2. Procedure in geval van niet-betaling 
Gebeurt de betaling niet op de vervaldag, dan kan de maat-
schappij de waarborg schorsen of het contract opzeggen op 
voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld, 
hetzij bij deurwaardersexploot, hetzij door middel van een ter post 
aangetekend schrijven. 
De schorsing van de waarborgen of de opzegging van het con-
tract, gaat in na een termijn van 15 dagen die ingaat op de dag na 
de betekening of afgifte bij de post van de aangetekende herinne-
ring. 
Als de waarborgen geschorst zijn maar niet opgezegd, wordt de 
schorsing beëindigd als de verzekeringnemer de vervallen pre-
mies heeft betaald, eventueel verhoogd met interesten indien 
vermeld in de laatste aanmaning of gerechtelijke beslissing. 
Als de maatschappij haar dekkingsplicht heeft opgeschort, dan 
kan ze het contract nog opzeggen als ze die mogelijkheid heeft 
voorzien in de ingebrekestelling bedoeld in paragraaf 1. In dat 
geval gaat de opzegging ten vroegste in na een termijn van 15 
dagen vanaf de eerste dag van de schorsing. Heeft de maat-
schappij die mogelijkheid niet voorzien, dan gaat de opzegging in 
na een nieuwe ingebrekestelling overeenkomstig paragrafen 1 en 
2. 
De opzegging van de waarborg doet geen afbreuk aan het recht 
van de maatschappijom de betaling van nog niet vervallen premies 
te vorderen, op voorwaarde dat de verzekeringnemer overeenkom-
stig paragraaf 1 in gebreke werd gesteld. Dit recht van de maat-
schappijis echter beperkt tot de premies met betrekking tot twee 
opeenvolgende jaren.  

 
HOOFDSTUK 4 
KUNNEN DE VERZEKERINGS-  
EN TARIEFVOORWAARDEN WORDEN 
GEWIJZIGD? 
 
Artikel 23 
Als de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden of de tarieven 
wijzigt, dan past ze het contract aan op de volgende jaarlijkse 
vervaldag. Ze brengt de verzekeringnemer van deze aanpassing 
op de hoogte voor deze vervaldag en de verzekeringnemer kan 
het contract opzeggen binnen de 30 dagen na de kennisgeving 
van de aanpassing. In dat geval loopt het contract af op de eerst-
volgende jaarlijkse vervaldag. 
De bepalingen van deze paragraaf doen geen afbreuk aan de 
bepalingen in de paragraaf over de looptijd van dit contract. 

 

HOOFDSTUK 5 
IN WELKE GEVALLEN MAG HET 
CONTRACT VÓÓR DE NORMALE 
VERVALDAG WORDEN OPGEZEGD? 
 
Artikel 24 
1. De verzekeringnemer kan het contract opzeggen:  
- na elke aangifte van een schadegeval maar ten laatste 30 

dagen na de betaling of de weigering tot betaling van de ver-
goeding; 

- als de maatschappij het contract gedeeltelijk opzegt, dan kan 
de verzekeringnemer het in zijn geheel opzeggen binnen de 
maand volgend op de ontvangst van de opzeggingsbrief; 

- indien de verzekerings- of tariefvoorwaarden wijzigen, dan kan 
de verzekeringnemer het contract opzeggen overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 23 van dit contract, binnen de maand 
die volgt op de ontvangst van het bericht van wijziging, tenzij 
die wijziging het gevolg is van een algemene aanpassing opge-
legd door de bevoegde overheden; 

- in geval van een gevoelige en blijvende vermindering van het 
risico als de verzekeringnemer niet akkoord gaat met de pre-
mieverlaging voorgesteld door de maatschappij; 

- als er tussen de datum van afsluiting van het contract en de 
afgesproken datum voor inwerkingtreding ervan, meer dan een 
jaar verloopt. 

 
2. De maatschappij kan het contract opzeggen:  
- na elke aangifte van een schadegeval maar ten laatste 30 

dagen na de betaling of de weigering tot betaling van de ver-
goeding; 

- in geval van niet-betaling van de premie; 
- in geval van een gevoelige en duurzame verzwaring van het 

risico: 
• binnen 1 maand vanaf de dag waarop de maatschappij ken-

nis kreeg van de verzwaring van het risico als zij aantoont 
dat ze het verzwaarde risico nooit zou hebben verzekerd; 

• binnen de 15 dagen als de verzekeringnemer niet akkoord 
gaat met het voorstel tot wijziging of als hij niet binnen de 
maand na dit voorstel reageert; 

- in geval van een onjuiste beschrijving van het risico bij de 
onderschrijving: 
• binnen 1 maand vanaf de dag waarop de maatschappij ken-

nis kreeg van de weglating of onjuistheid als zij aantoont dat 
ze het risico nooit zou hebben verzekerd; 

• binnen de 15 dagen als de verzekeringnemer niet akkoord 
gaat met het voorstel tot wijziging of als hij niet binnen de 
maand na dit voorstel reageert;  

- in geval van opzegging door de verzekeringnemer van een van 
de waarborgen van het contract.  
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HOOFDSTUK 6  
OP WELKE MANIEREN KAN ER 
WORDEN 
OPGEZEGD? 
 
Artikel 25 
1. Wijze van opzegging 
De kennisgeving van de opzegging gebeurt: 
- hetzij door een aangetekend schrijven 
- hetzij bij deurwaardersexploot 
- hetzij door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbe-

wijs. 
 
2. Inwerkingtreding van de opzegging  
- Als de verzekeringnemer het contract opzegt, dan gaat de 

opzegging in na afloop van een termijn van een maand (drie 
maanden in de gevallen voorzien in artikel 24, punt 1, streepje 
1 en punt 2, streepje 1) te rekenen vanaf de dag na  
• de afgifte van het aangetekend schrijven bij de post,  
• de betekening van het deurwaardersexploot, 
• de datum van het ontvangstbewijs voor afgifte van de op-

zeggingsbrief. 
- Als de maatschappij het contract opzegt, dan gaat de opzeg-

ging in volgens dezelfde voorwaarden, tenzij de wet een korte-
re termijn toestaat en meer bepaald wanneer de maatschappij 
het contract opzegt na een schadegeval en de verzekerde ver-
zuimd heeft aan zijn verplichtingen met de bedoeling de maat-
schappij te bedriegen. De maatschappij vermeldt deze termijn 
in het aangetekend schrijven dat ze verzendt. 

 
HOOFDSTUK 7 
OVERLIJDEN VAN DE 
VERZEKERINGNEMER 
 
Artikel 26 
Als de verzekeringnemer overlijdt, dan wordt het contract overge-
dragen naar de nieuwe houders van het verzekerde belang. 
De betrokkenen kunnen hier echter afstand van doen door middel 
van een aangetekend schrijven binnen de 3 maanden en 40 
dagen na het overlijden. De maatschappij kan het contract even-
eens opzeggen binnen de 3 maanden vanaf de dag waarop ze 
kennis kreeg van het overlijden. 

 
HOOFDSTUK 8 
FAILLISSEMENT VAN DE 
VERZEKERINGNEMER 
 
Artikel 27  
In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft het 
contract bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers 

die de maatschappij het bedrag verschuldigd is van de premies 
vervallen vanaf de faillietverklaring. 
Zowel de curator van het faillissement als de maatschappij be-
schikken echter over de mogelijkheid om het contract op te zeg-
gen. 
De maatschappij kan het contract echter maar opzeggen ten 
vroegste  
drie maanden na de faillietverklaring; de curator kan de overeen-
komst slechts opzeggen binnen de drie maanden die volgen op 
de faillietverklaring. 

 
HOOFDSTUK 9 
GERECHTELIJK AKKOORD 
 
Artikel 28  
In geval van gerechtelijk akkoord met boedelafstand, blijft het 
contract bestaan ten voordele van de massa van schuldeisers 
zolang niet alle activa te gelde gemaakt zijn door de vereffenaar. 
De vereffenaar en de maatschappij kunnen het contract echter 
beëindigen in onderlinge overeenstemming. 
De premies worden betaald door de vereffenaar en behoren tot 
de voorschotten die bij voorrang afgenomen worden van het 
onder de schuldeisers te verdelen bedrag.  

 
HOOFDSTUK 10  
STOPZETTING VAN DE ACTIVITEITEN 
 
Artikel 29  
Als de activiteit wordt stopgezet, eindigt het contract onmiddellijk. 

 
HOOFDSTUK 11 
WELKE VERPLICHTINGEN HEBBEN DE 
VERZEKERINGNEMER OF DE 
VERZEKERDE ENERZIJDS EN DE 
MAATSCHAPPIJ ANDERZIJDS? 
 
Artikel 30 
Bij de onderschrijving van het contract verbindt de verzeke-
ringnemer zich ertoe de maatschappij alle inlichtingen te ver-
strekken die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het risico. 
De verzekeringnemer of de verzekerde moet aan de maatschap-
pij alle hem bekende omstandigheden meedelen die hij redelij-
kerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen 
zijn op de beoordeling van het risico door de maatschappij. 
 
Tijdens de duur van het contract is de verzekeringnemer ver-
plicht om de maatschappij zo snel mogelijk in te lichten over alle 
hem bekende nieuwe of gewijzigde omstandigheden die hij rede-
lijkerwijs moet beschouwen als zijnde elementen die leiden tot 
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een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het verzekerde 
risico. 
Binnen de maand na de dag waarop de maatschappij op de 
hoogte is gebracht van een verkeerde 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 ze op de hoogte is gebracht van de on-

juiste of onvolledige beschrijving van het risico; 
• retroactief op de dag van de verzwaring van het risico tijdens 

de duur van het contract, ongeacht of de verzekeringnemer 
of de verzekerde deze verzwaring heeft aangegeven. 

- het contract opzeggen als ze aantoont dat ze het risico in geen 
geval zou hebben verzekerd. 

Als de verzekeringnemer het voorstel van wijziging van het con-
tract weigert of als hij het binnen de maand na ontvangst ervan 
niet heeft aanvaard, dan kan de maatschappij het contract op-
zeggen binnen de 15 dagen. 
Wanneer, in de loop van het contract, het risico dat het verzeker-
de voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend verminderd is en 
wel zo dat de maatschappij, indien de vermindering bij het sluiten 
van het contract had bestaan, onder andere voorwaarden zou 
hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige vermindering 
van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering 
van het risico kennis heeft gekregen. 
Indien de verzekeringnemer en de maatschappij het niet eens 
worden over de nieuwe premie binnen een maand na de aan-
vraag tot vermindering door de verzekeringnemer, kan deze 
laatste het contract opzeggen.  
 
Indien zich een schadegeval voordoet, zijn de verzekeringne-
mer en de verzekerde verplicht om: 
- alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de schade te 

beperken en om het geheel van de verzekerde goederen te 
beschermen en in stand te houden; 

- dit schriftelijk aan te geven aan de maatschappij door haar 
nauwgezet in te lichten over de omstandigheden, de oorzaken 
en de omvang van de schade, de identiteit van de getuigen en 
de eventuele slachtoffers uiterlijk binnen de 8 dagen nadat ze 
kennis kregen van de schade. Voor zover mogelijk wordt de 
schadeaangifte gedaan op het formulier dat de maatschappij 
ter beschikking stelt van de verzekeringnemer; 

- alle bewijzen van de schade en alle documenten met betreking 
tot het schadegeval zo snel mogelijk aan maatschappij te be-
zorgen; 

- de afgevaardigde van de maatschappij of de deskundige te 
ontvangen en hun vaststellingen te mogelijk maken; 

- de richtlijnen en de door de maatschappij voorgeschreven 
maatregelen te volgen; 

- bij een schadegeval dat een procedure met zich meebrengt: 
• alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke documenten aan de maatschappij of elke 
met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen per-
soon te bezorgen binnen 48 uur nadat zij aan hem werden 
afgegeven of betekend;  

• alle procedurehandelingen te verrichten die de maatschappij 
vraagt. Wanneer de aansprakelijkheid van een verzekerde in 

het gedrang is, leidt zij alle besprekingen met de slachtoffers 
of hun rechthebbenden zowel als het eventuele proces; 

• zich te onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, 
van elke transactie, vaststelling van schade, betaling of be-
lofte om te vergoeden. Materiële eerste hulp of medische 
hulp of gewoon de erkenning van het zich voordoen van de 
feiten vormen geen erkenning van de aansprakelijkheid. 

              
De maatschappij verbindt zich ertoe, voor zover de waarborgen 
verworven zijn en binnen de limieten de daarvan: 
- partij te kiezen voor de verzekerde binnen de beperkingen van 

de waarborg; 
- zo nodig, de schadeloosstelling van het slachtoffer van de 

schade tot een goed einde te brengen. 
 
 

HOOFDSTUK 12  
WAT KAN ER GEBEUREN BIJ EEN 
SCHADEGEVAL ALS DE 
VERPLICHTINGEN NIET WERDEN 
NAGELEEFD? 
 
Artikel 31 
Als de verzekeringnemer geen fout treft bij weglatingen of fouten 
in de beschrijving van het risico en er zich een schadegeval 
voordoet voordat de wijziging of opzegging van het contract is 
ingegaan, dan keert de maatschappij de overeengekomen presta-
tie uit. 
Als de verzekeringnemer wel fout treft bij weglatingen of fouten in 
de beschrijving van het risico en er zich een schadegeval voor-
doet voordat de wijziging of opzegging van het contract is inge-
gaan, dan keert de maatschappij de prestatie uit volgens de 
verhouding tussen de betaalde premie en degene die de verzeke-
ringnemer had moet betalen als hij het risico wel correct had 
beschreven. 
Als de maatschappij echter bewijst dat ze het risico nooit verze-
kerd zou hebben, dan is ze niet verplicht om bij schade een 
prestatie uit te keren. Ze moet dan wel de premies terugbetalen 
die ze heeft ontvangen sinds het moment dat het risico onverze-
kerbaar is geworden. 
Als er sprake is van opzettelijke en frauduleuze weglatingen en 
onjuistheden die de maatschappij op een dwaalspoor zetten bij 
de beoordeling van het risico: 
- tijdens het afsluiten van het contract, dan is dit van rechtswege 

nietig; 
- tijdens de looptijd van het contract, dan kan de maatschappij 

het met onmiddellijke ingang opzeggen. 
Alle premies die vervallen zijn tot het moment waarop de maat-
schappij kennis heeft gekregen van de fraude, zijn aan haar 
verschuldigd bij wijze van schadevergoeding en in geval van 
schade kan ze haar dekking weigeren. 
Als de verzekerde zijn verplichtingen op het vlak van voorkoming 
van schade niet nakomt, dan kan de maatschappij haar schade-
loosstelling verminderen tot de schade die zij daardoor heeft 
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geleden. Als de niet-naleving pas wordt aangetoond na betaling 
van de vergoeding, dan wordt de begunstigde ervan verplicht om 
het door de maatschappij geleden nadeel terug te betalen.  
Er is geen dekking van schade als de verzekerde de in de polis 
opgelegde voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de materiële 
staat van de goederen of de beschermingsvoorzieningen niet 
heeft genomen of niet heeft gehandhaafd, tenzij de verzekerde 
het bewijs levert dat deze nalatigheid niet in verband staat met de 
schade.  

 
HOOFDSTUK 13  
DOMICILIËRING 
 
Artikel 32 
Mededelingen en kennisgevingen bestemd voor de maatschappij 
zijn alleen geldig indien ze gericht zijn aan haar zetel. Die gericht 
aan de verzekeringnemer kunnen geldig gebeuren op het adres 
aangeduid in het contract of op het laatste adres dat aan de 
maatschappij werd meegedeeld. 
Indien er meerdere verzekeringnemers zijn is elke briefwisseling 
geldig wanneer die gericht is aan één van hen. 

 
HOOFDSTUK 14 
BEVOEGDHEID BIJ GESCHILLEN 
 
Artikel 33 
Betwistingen tussen de partijen over de uitvoering van dit contract 
vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Verviers. 
Klachten kunnen gericht worden aan de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 BRUSSEL of 
aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 
1000 BRUSSEL. 
Het neerleggen van een klacht doet geen afbreuk aan de moge-
lijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke vordering 
in te stellen. 

 
HOOFDSTUK 15 
WETTELIJKE BASIS 
 
Artikel 34 
Dit contract wordt beheerst door het Belgische recht en meer 
bepaald door de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst gewijzigd door de Wet van 16 maart 1994.  

Communicatie in overeenstemming met de Wet van 8 de-
cember 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
De gegevens met betrekking tot de verzekerde worden geregi-
streerd in bestanden die worden aangelegd met het oog op de 
opstelling, het beheer en de uitvoering van de verzekeringscon-
tracten. 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is L’Ardenne 
Prévoyante SA, avenue des Démineurs 5, 4970 STAVELOT. 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 verzekeringsmaat-
schappij leidt niet alleen tot opzegging van het verzekeringscon-
tract 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 Samenwerkings-
verband Datassur, dat alle bijzondere risico's bevat die nauwlet-
tend worden gevolgd door de aangesloten verzekeraars. 
Bij deze geeft de verzekerde zijn toestemming aan de verzeke-
ringsonderneming 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 heb-
ben, 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. 
Voor alle klachten met betrekking tot dit contract, kan de verzeke-
ringnemer zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, 
de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Deze mogelijkheid sluit niet 
de optie uit om een gerechtelijke procedure te starten. 
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