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Voor de toepassing van huidig contract wordt verstaan onder: 
 

VERZEKERAAR: De verzekeringsmaatschappij waarmee het 
contract gesloten wordt en die zich in overeenstemming met de 
hiernavolgende bepalingen verbindt. 
 
VERZEKERINGNEMER:De onderschrijver van het contract die 
zich in overeenstemming met de hiernavolgende bepalingen 
verbindt. 
 
VERZEKERDE:  
- de verzekeringnemer 
- zijn verwanten: 
• zijn echtgeno(o)ot(e) of partner die met hem samenwoont; 
• elke bloed- of aanverwant in rechte lijn die bij hem inwoont 

en door de verzekeringnemer of zijn echtgeno(o)t(e) of 
partner onderhouden wordt. 

- de eigenaar van het bedoelde voertuig; 
- de houder van het bedoelde voertuig; 
- iedereen die gemachtigd is om het bedoelde voertuig te 

besturen of er kosteloos in plaats te nemen; 
- de rechtverkrijgenden van één van de bovenvermelde 

personen wanneer deze overlijdt als gevolg van een 
gebeurtenis waarbij het voertuig betrokken is, voor zover de 
verdediging van hun belangen betrekking heeft op de 
vergoeding van de schade die rechtstreeks uit dit overlijden 
voortvloeit. 

Om te vermijden dat dit contract de verzekeringnemer nadeel 
berokkent, wordt er bepaald dat in een geschil waarbij de 
verzekerden tegenover elkaar komen te staan, het genot van dit 
contract alleen behouden wordt door: 
- de verzekeringnemer tegen de andere personen, 
- de verwant tegen iemand anders dan de verzekeringnemer of 

één van zijn verwanten 
Wanneer de verzekeringnemer echter akkoord gaat en de 
schadeloosstelling werkelijk door een burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt behouden de 
anderen eveneens het genot van dit contract. 
 
DERDE: Ieder ander persoon dan een verzekerde.  
 
VERZEKERD VOERTUIG:  
Elk voertuig omschreven in de bijzondere voorwaarden. 
Ten aanvullende titel: 
- elk voertuig dat tot hetzelfde gebruik bestemd is als het 

verzekerde voertuig en toebehoort aan iemand anders dan de 
verzekeringnemer of zijn verwanten, en dat het bedoelde 
voertuig dat tijdelijk onbruikbaar is, gedurende een periode van 
maximum 30 opeenvolgende dagen vervangt; 

- elk voertuig dat tot hetzelfde gebruik bestemd is als het 
verzekerde voertuig en toebehoort aan iemand anders dan de 
verzekeringnemer of zijn verwanten en bij gelegenheid 
bestuurd wordt door de verzekeringnemer of zijn echtgenoot of 
de bij hem inwonende partner. 

 

GESCHIL: Elke conflictsituatie waarbij de verzekerde ertoe 
gebracht wordt een recht te doen gelden of zich tegen een 
aanspraak te verzetten, tot en met een rechtsgeding; alle 
vervolgingen waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt zich te 
verdedigen voor een straf- of onderzoeksgerecht. 
Als één geschil geldt elke opeenvolging van betwistingen die met 
elkaar in verband staan. 

 
 
DOEL EN OMVANG VAN DE 
WAARBORG 
 
VOOR WELKE GESCHILLEN KAN DE 
VERZEKERDE DE VOORDELEN VAN 
ZIJN CONTRACT INROEPEN? 
 
Artikel 1 
Als eigenaar, houder, bestuurder of passagier van het verzekerde 
voertuig of als rechtverkrijgende van deze persoon, geniet de 
verzekerde van de prestaties voorzien in dit contract, voor zover 
hij zich in een geschilsituatie bevindt als gevolg van een gebeur-
tenis overkomen tijdens de geldigheidsperiode van dit contract, 
dit wil zeggen wanneer: 
1. hij vervolgd wordt wegens overtreding van de de wetten en 

verordeningen betreffende de politie van het wegverkeer of 
wegens onopzettelijke verwonding of doodslag 

2. zijn verzekeringsmaatschappij de aan een derde betaalde 
bedragen op hem verhaalt; 

3. hij vergoeding vraagt van enige letsel-of zaakschade ten laste 
van de persoon of de verzekeringsmaatschappij van de per-
soon, die op niet-contractuele gronden burgerrechtelijk aan-
sprakelijk is als gevolg van de gebeurtenis waarbij het verze-
kerde voertuig betrokken is; 

4. hij de toepassing eist van één van de verzekeringen die hij 
geniet; 

5. hij, met betrekking tot het in de bijzondere voorwaarden aan-
geduide voertuig, uit hoofde van een in BELGIE gesloten con-
tract als gevolg van de aankoop, het herstel of onderhoud, de 
vergoeding van schade eist van de verkoper, de hersteller of 
de uitvoerder van het onderhoud, gehouden aan de wettelijke 
of contractuele waarborg; dit geldt niet als het gaat om voertui-
gen met een MTM (maximaal toegelaten massa) van meer dan 
3,5 ton en/of een voertuig dat rijdt met een handelaarsplaat; 

6. hij vanwege de koper van het voertuig, uit hoofde van een 
BELGIE gesloten contract en betrekking hebbende op het in de 
bijzonder voorwaarden opgegeven voertuig een eis krijgt die 
verband houd met die aankoop; dit geldt niet als het gaat om 
een voertuig met een MTM (maximaal toegelaten massa) van 
meer dan 3,5 ton en/of een voertuig dat rijdt met een hande-
laarsplaat; 
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7. zijn rijbewijs tijdelijk wordt ingetrokken; 
8. hij betrokken wordt in een geschil inzake de inschrijving, ver-

keersbelasting of technische keuring met betrekking tot het 
verzekerde voertuig. 

 
 

WELKE PRESTATIES GENIET DE 
VERZEKERDE? 
 
Artikel 2 
De verzekeraar: 
- licht de verzekerde in over de omvang van zijn rechten en over 

de wijze waarop de verdediging ervan dient te worden georga-
niseerd, door in voorkomend geval alle processen-verbaal, uit-
slagen van bevindingen of onderzoeken, adviezen van des-
kundigen en allerlei informatie aan te vragen;  

- onderneemt alle stappen om in der minne een einde te maken 
aan het geschil; 

- verzoekt de verzekerde uitdrukkelijk, als er een belangencon-
flict ontstaat tussen zichzelf en de verzekerde, reeds in de min-
nelijke fase van de geschilbehandeling, een advocaat of een 
adviseur met de vereiste bekwaamheden te kiezen om hem te 
verdedigen; 

- deelt de verzekerde mee of het aangewezen is om een gerech-
telijke of administratieve procedure aan te vangen of eraan 
deel te nemen met de medewerking van een advocaat, een 
deskundige of een adviseur met de vereiste bekwaamheden, 
die door de verzekerde vrij wordt gekozen. 

 
 

WELKE KOSTEN WORDEN TEN LASTE 
GENOMEN? … EN WELKE NIET? 

 
Artikel 3 
Op grond van artikel 2 en naargelang de prestaties die hij gele-
verd heeft voor de oplossing van het gedekte geschil, neemt de 
verzekeraar vanaf de eerste frank en zonder dat de verzekerde 
ze moet voorschieten, ten laste: 
- de kosten voor het aanleggen en behandelen van het dossier 

door zichzelf; 
- de kosten van de expertise; 
- de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures 

ten laste van de verzekerde; 
- de kosten en honoraria van deurwaarders; 
- de kosten en honoraria van advocaten; 
Ingeval de staat van kosten en honoraria abnormaal hoog is, 
verbindt de verzekerde zich ertoe het bevoegde gezag of het 
bevoegde gerecht te verzoeken, op kosten van de verzekeraar, 
uitspraak te doen over de staat van kosten en honoraria. Zo niet 
behoudt de verzekeraar zich het recht voor zijn tussenkomst te 
beperken. 
Bovendien draagt de verzekeraar de reis - en verblijfkosten die 
rechtmatig en met overleg gemaakt zijn door de verzekerde, 

wanneer zijn persoonlijke verschijning voor een buitenlandse 
rechtbank vereist is bij wet of bevolen bij gerechtelijke beslissing. 
 
De verzekeraar neemt niet ten laste: 
- de kosten en honoraria die de verzekerde heeft gemaakt voor 

de aangifte van het geschil of achteraf zonder hem voordien te 
hebben verwittigd, behoudens verantwoorde spoed, 

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

- de bedragen die de verzekerde als hoofdsom en bijkomende 
kosten zou moeten betalen. 

 
 

VOOR WELK BEDRAG WORDEN DE 
KOSTEN MAXIMAAL TEN LASTE 
GENOMEN? 
 
Artikel 4 
De in artikel 3 genoemde erelonen en kosten worden tot maxi-
mum 37.184,03 euro per geschil door de verzekeraar ten laste 
genomen. Wat betreft de geschillen bedoeld in artikel 1.5) tot 1.8) 
neemt de verzekeraar de kosten bedoeld in artikel 3 ten laste van 
zodra het belang van het geschil, voor zover het in te schatten is, 
123,95 euro overschrijdt. 
Voor de vaststelling van dit bedrag worden niet in aanmerking 
genomen: 
De kosten van intern dossierbeheer door de verzekeraar en de 
kosten en honoraria voor de raadpleging van de advocaat be-
paald in artikel 7, alinea 1. 
Wanneer verscheidene verzekerden bij een geschil betrokken 
zijn, deelt de verzekeringnemer aan de verzekeraar de prioriteiten 
mee die bij het verbruiken van de gedekte bedragen moeten 
toegekend worden. 
 
 
IN WELKE LANDEN IS HET CONTRACT 
VAN TOEPASSING? 

 
Artikel 5 
De verzekering is geldig voor iedere geschilsituatie overkomen in 
elk land erkend door het, aan de verzekeringnemer afgeleverde 
internationaal verzekeringsbewijs. 
 
 
HOE KAN MEN DE VOORDELEN VAN 
HET CONTRACT GENIETEN? 
 
Artikel 6 
Om het genot van de voordelen van het contract te bekomen en 
om de verdediging van zijn belangen mogelijk te maken wordt de 
verzekerde verzocht: 
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- de verzekeraar zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te 
brengen van het geschil en de oorsprong ervan. In dit verband 
loopt de verzekerde geen vervallenverklaring op voor zover de 
aangifte uiterlijk 60 dagen na afloop van het contract ontvangt; 

- uit eigen beweging of op verzoek van de verzekeraar alle voor 
de behandeling van het dossier nuttige inlichtingen te verstrek-
ken; 

- meteen na ontvangst de deurwaardersakten, dagvaardingen of 
procedurestukken te bezorgen die hem zouden worden gezon-
den, afgegeven of betekend.  

 
Als de verzekerde zich daar niet aan houdt, zal hij zelf de bijko-
mende kosten moeten dragen die daaruit voortvloeien. 
 
Bovendien verbeurt hij alle rechten op dekking voor het geschil in 
kwestie en zal hij de uitgaven moeten terugbetalen als hij zich te 
kwader trouw schuldig maakt aan onjuiste of onvolledige verkla-
ringen. 
 
 
HOE HEEFT DE VERZEKERDE DE 
CONTROLE OVER DE VERDEDIGING 
VAN ZIJN BELANGEN? 
 
Artikel 7 
Ingelicht over het geschil en de oorsprong ervan zoals uiteenge-
zet in artikel 6, onderzoekt de verzekeraar alle gegevens van het 
geschil en voor zover dit binnen het toepassingsgebied van het 
contract valt, geeft hij zo spoedig mogelijk advies over het gevolg 
dat moet worden gegeven aan het verzoek om tussenkomst met 
het oog op een minnelijke of gerechtelijke oplossing. Als de ver-
zekerde die mening niet deelt, wordt hij door de verzekeraar 
uitgenodigd een advocaat van zijn keuze te raadplegen om een 
schriftelijk en gemotiveerd advies te krijgen. 
Als die advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, draagt 
de verzekeraar de kosten die overeenstemmen met de te leveren 
prestaties voor de aanbevolen oplossing van het gedekte geschil, 
inclusief de kosten en het honorarium van de advocaat voor deze 
raadpleging. 
Bevestigt hij de stelling van de verzekeraar, dan neemt die in 
ieder geval de helft van de kosten en het honorarium van de 
advocaat ten laste. 
Indien de verzekerde tegen het advies en van de verzekeraar en 
van die advocaat, erin slaagt na afloop van een procedure een 
beter resultaat te bereiken dan wat hij zou hebben behaald indien 
hij het advies van de verzekeraar had gevolgd, dan worden de 
overeenstemmende kosten, inclusief het saldo van de kosten en 
het honorarium van de raadpleging, volledig door de verzekeraar 
ten laste genomen. 
Ofschoon hij de bijstand van de verzekeraar blijft genieten, heeft 
de verzekerde de leiding over elke procedure. 

 
 

VOOR WELKE GESCHILLEN KAN DE 
VERZEKERDE NIET DE VOORDELEN 
VAN HET CONTRACT GENIETEN? 
 
Artikel 8 
Huidig contract heeft geen uitwerking wanneer het geschil een 
gevolg is van één van de hierna bepaalde omstandigheden, 
behalve indien de verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk 
verband is tussen het geschil en deze omstandigheden: 
- de verzekerde heeft een opzettelijke daad begaan; 
- de verzekerde heeft deelgenomen aan een snelheids-, regel-

matigheids-, of behendigheidswedstrijd; 
- de verzekerde heeft deelgenomen aan oorlogsgebeurtenissen, 

aanslagen, oproer, collectieve arbeidsconflicten, burgerlijke of 
politieke onlusten; 

- het verzekerde voertuig werd bestuurd door een persoon die 
niet voldoet aan de voorschriften van de wet en de reglemen-
ten, behalve indien de verzekerde verkeerde in de gewettigde 
onwetendheid van deze omstandigheid; 

- het verzekerde voertuig voldeed niet aan de wettelijke voor-
schriften om op de openbare weg te rijden behalve indien de 
verzekerde verkeerde in de gewettigde onwetendheid van deze 
omstandigheid. 

 
Zijn eveneens van de dekking uitgesloten: 
- geschillen voortvloeiend uit schade die te wijten is aan de 

gevolgen van enige eigenschap van nucleaire producten, splijt-
stoffen of van radioactief afval; 

- de geschillen die betrekking hebben op dit contract. 
 
 
 

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 

WANNEER BEGINT EN EINDIGT HET 
CONTRACT? 
 
Artikel 9 
De dekking gaat in op de in bijzondere voorwaarden vermelde 
datum om 24 u. Ze worden echter pas verleend na betaling van 
de eerste premie. 
Het contract is opzegbaar op de jaarlijkse vervaldag. Het wordt 
automatisch van jaar tot jaar hernieuwd, onder voorbehoud van 
de mogelijkheid van jaarlijkse opzeg bepaald in artikel 12. 
 
 
OPGELET MET DE PREMIEBETALING! 
 
Artikel 10 
De premie, verhoogd met de huidige of toekomstige taksen of 
bijdragen op dit contract, is betaalbaar bij de sluiting van het 
contract en daarna jaarlijks vooraf op de in de bijzondere voor-
waarden vastgestelde vervaldag bij aanbieding van de kwitantie 
of ontvangst van een vervaldagbericht van de verzekeraar. Indien 
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de premie op de vervaldag niet betaald is kan de verzekeraar de 
waarborg van het contract schorsen of het contract opzeggen op 
voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld, 
hetzij bij deurwaardersexploot, hetzij door een per post aangete-
kend schrijven. De schorsing van de waarborg of de opzegging 
gaan in na afloop van een termijn van 2 weken die ingaat op de 
dag na kennisgeving of neerlegging van de aangetekende brief bij 
de post. 
Indien de waarborg geschorst is wordt deze schorsing opgeheven 
na betaling door de verzekeringnemer van de vervallen premies, 
eventueel verhoogd met intresten, zoals bepaald in de laatste 
oproep tot betaling of in de gerechtelijke beslissing. 
Als de verzekeraar zijn garantieverplichting heeft opgeschort kan 
hij het contract nog opzeggen als hij die mogelijkheid heeft voor-
zien in de ingebrekestelling bedoeld in paragraaf 2. In dit geval 
gaat de opzegging in na de nieuwe ingebrekestelling in overeen-
stemming met paragraaf 2 hierboven. 
 
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van 
de verzekeraar de later nog te vervallen premies te eisen op 
voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke werd gesteld in 
overeenstemming met paragraaf 2. Het recht van de verzekeraar 
wordt echter beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende 
jaren. 
 
 
WANNEER ZOU EEN NIEUW TARIEF 
VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN? 
 
Artikel 11 
Als de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden en het tarief of 
alleen het tarief wijzigt dan past hij onderhavig contract aan op de 
eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. Hij brengt de verzekeringne-
mer hiervan minstens 90 dagen voor deze vervaldag op de hoog-
te. De verzekeringnemer kan het contract echter per aangeteken-
de brief verbreken binnen de 30 dagen na kennisgeving van de 
aanpassing. In dat geval loopt het contract af op de eerstvolgen-
de jaarlijkse vervaldag.  
De mogelijkheid tot opzegging voorzien in de eerste paragraaf 
geldt niet als de wijziging van het tarief of van de verzekerings-
voorwaarden het gevolg is van een algemene aanpassing opge-
legd door de bevoegde overheden en die voor wat de toepassing 
betreft hetzelfde is voor alle verzekeringsmaatschappijen. 
De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan die van 
artikel 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WANNEER EN HOE KAN HET 
CONTRACT WORDEN OPGEZEGD? 
 
Artikel 12 
A. De verzekeraar kan het contract opzeggen: 

1. voor het einde van elke verzekeringsperiode mits vooropzeg 
van 3 maanden; 

2. in het geval van opzettelijke weglatingen en onnauwkeurig-
heden in de beschrijving van het risico en dit zowel bij het af-
sluiten als tijdens de looptijd van het contract; 

3. in geval van niet-betaling van de premie in overeenstemming 
met artikel 10; 

4. als het voertuig onderworpen aan de technische keuring niet 
of niet meer voorzien is van een geldig attest of als het voer-
tuig niet beantwoordt aan de “Algemene Reglementen op de 
technische eisen van de motorrijtuigen”; 

5. na elke aangifte van een geschil maar ten laatste een maand 
na de betaling of de weigering tot betaling van de vergoe-
ding; 

6. in geval van opschorting van het contract in het geval voor-
zien in punt D van dit artikel; 

7. in geval van overlijden van de verzekeringnemer in overeen-
stemming met punt E van dit artikel. 

 
B. De verzekeringnemer kan het contract opzeggen: 

1. voor het einde van elke verzekeringsperiode mits vooropzeg 
van 3 maanden; 

2. na elke aangifte van een geschil maar ten laatste een maand 
na de kennisgeving door de maatschappij van de betaling of 
de weigering tot betaling van de vergoeding; 

3. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en 
van het tarief of van het tarief alleen, in overeenstemming 
met artikel 11; 

4. in geval van opzegging van het contract in het geval voorzien 
in artikel 30. 

 
C. De opzegging wordt gedaan door middel van deurwaardersex-

ploot, per aangetekend schrijven of door afgifte van de opzeg-
brief tegen ontvangstbewijs. 

 
Met uitzondering van de gevallen voorzien in de artikelen 10, 
11, 12 A en 12 B, gaat de opzegging pas in na het verstrijken 
van de termijn van een maand die ingaat de dag na de kennis-
geving of na de datum van het ontvangstbewijs of in het geval 
van een aangetekend schrijven, de dag na afgifte ervan bij de 
post. 
 
De opzegging van het contract door de verzekeraar na aangifte 
van geschil gaat in vanaf de kennisgeving als de verzekering-
nemer of de verzekerde hebben nagelaten een van de verplich-
tingen ontstaan uit het geschil na te komen met de intentie de 
maatschappij misleiden. 
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Het gedeelte van de premie dat overeenkomt met de periode 
na de datum waarop de opzegging is ingegaan, wordt door de 
verzekeraar terugbetaald. 

 
D. Als het omschreven voertuig in eigendom of in huur wordt 

opgevorderd, wordt de overeenkomst geschorst enkel door het 
feit dat de opvorderende overheid het rijtuig in bezit neemt. 

 
E. In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft het 

contract voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die ver-
plicht blijven de premies te betalen, onverminderd het recht van 
de verzekeraar om de overeenkomst op te zeggen, binnen drie 
maanden te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis kreeg van 
het overlijden, op een van de wijzen bepaald in artikel 12 C. 
De erfgenamen kunnen het contract opzeggen op een van de 
wijzen voorzien in artikel 12 C, binnen drie maanden en veertig 
dagen na het overlijden. 
 
Als het omschreven voertuig de volle eigendom wordt van een 
van de erfgenamen of van een legataris van de verzekering-
nemer, blijft de overeenkomst voortbestaan in zijn voordeel. 
Die erfgenaam of legataris kan echter de overeenkomst op-
zeggen binnen de maand te rekenen vanaf de dag dat het 
voertuig hem werd toebedeeld. 

 
 

OVERDRACHT OF 
BUITENGEBRUIKSTELLING VAN HET 
VOERTUIG … WAT MOET ER WORDEN 
GEDAAN? 
 
Artikel 13 
De overdracht of de definitieve buitengebruikstelling van het 
omschreven voertuig moeten binnen 16 dagen aan de verzeke-
raar worden meegedeeld. Gedurende deze termijn blijft de dek-
king van kracht. 
Na afloop van deze periode van 16 dagen wordt het contract 
geschorst, behalve indien de verzekeraar, voor deze periode 
verstreken is, van de vervanging op de hoogte is gebracht. In dit 
laatste geval blijft het contract van toepassing tegen de op het 
ogenblik van de laatste jaarlijkse vervaldag van de premie gel-
dende voorwaarden inzake verzekering en tarief. 
Wanneer de overdracht, de definitieve buitengebruikstelling of de 
vervanging van het voertuig niet of laattijdig werd meegedeeld, 
blijft de vervallen premie prorata temporis verworven of verschul-
digd tot op het ogenblik dat die mededeling werkelijk is gedaan. 
 
 
 
 
 
 

EN INDIEN HET CONTRACT IS 
GESCHORST … ONTHOUD DAN! 

 
Artikel 14 
Bij schorsing van het contract moet de verzekeringnemer die het 
omschreven voertuig of enig ander motorrijtuig in het verkeer 
brengt voor er 1 jaar verstreken is sinds de schorsing, de verze-
keraar hiervan op de hoogte brengen. 
Het opnieuw in werking stellen zal gebeuren tegen de voorwaar-
den inzake verzekering en tarief die gelden op de laatste jaarlijk-
se vervaldag van de premie. Gedurende de hierboven bepaalde 
termijn van 1 jaar wordt het premiegedeelte, berekend vanaf de 
datum van de overdracht of van de laattijdige mededeling van 
deze overdracht tot de volgende jaarlijkse vervaldag, op het credit 
van de verzekeringnemer geboekt. 
Indien het contract opnieuw in werking wordt gesteld voor het 
verstrijken van deze termijn van 1 jaar, wordt het hiervoor be-
doelde premiegedeelte ten voordele van de verzekeringnemer in 
rekening gebracht. 
Na afloop van de termijn van 1 jaar betaalt de verzekeraar het 
premiegedeelte van de verzekeringnemer terug. 
 
 
ONTHOUD OOK! … DAT … 

 
Artikel 15 
De verzekeraar 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. 
De briefwisseling aan de verzekeringnemer moet worden ver-
stuurd naar het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres of 
naar het adres dat de verzekeringnemer achteraf schriftelijk zou 
hebben meegedeeld. 
De verzekeraar verzoekt de verzekerde zijn briefwisseling te 
bezorgen op de zetel van de verzekeraar. 
De voordelen van onderhavig contract kunnen slechts worden 
opgevorderd voor zover de uitwerking van iedere verzekering met 
hetzelfde voorwerp afgesloten voor of na dit contract, is opge-
houden. 
 
 
VAN WELKE DEKKING GENIET DE 
VERZEKERDE BIJ ONVERMOGENDHEID 
VAN DERDEN? 
 
Artikel 16 
Indien de behoorlijk geïdentificeerde derde, die aansprakelijk is 
voor de schade waarvan de vergoeding wordt nagestreefd bij een 
in artikel 1 vermeld gewaarborgd geschil, als onvermogend wordt 
erkend, betaalt de verzekeraar de vergoeding die ten laste van 
deze persoon wordt gelegd tot een bedrag van 12.394,68 euro 
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per geschil, voor zover er geen overheids- of privé-instelling als 
schuldenaar kan worden aangewezen. 
Deze vergoeding wordt afgetrokken van het maximum van de 
kosten voorzien in artikel 4. 
 
 
WELKE DEKKING GENIET DE 
VERZEKERDE INZAKE 
REPATRIERINGSKOSTEN VAN HET 
VOERTUIG? 
 
Artikel 17 
Bij uitbreiding en voor zover het bedoelde voertuig een personen- 
of bedrijfswagen of een wagen voor gemengd gebruik is en elke 
andere verzekering met hetzelfde voorwerp afgesloten voor of na 
onderhavig contract geen uitwerking meer heeft, verbindt de 
verzekeraar zich tot beloop van de werkelijke waarde van het 
voertuig na schade, tot het betalen van: 
- de douanerechten, boeten, verwijlintresten of andere uitgaven 

die worden gevorderd wanneer het gedekte voertuig gestolen 
werd of teruggevonden na te zijn gestolen of volledig vernield 
werd als gevolg van brand of ongeval in het buitenland, zodat 
het niet terug kan worden ingevoerd in België binnen de termijn 
die is voorgeschreven door de wetgeving van het land waar de 
gebeurtenis plaatsvond; 

- de weg-, spoor-, zee- of luchtvervoerkosten om het gedekte 
voertuig terug te brengen dat als gevolg van een defect ter 
plaatse niet kon worden hersteld of dat zodanig is beschadigd 
door ongeval of brand dat het onmogelijk op eigen middelen 
naar België kon terugkomen. 

 
 
WELKE DEKKING GENIET DE 
VERZEKERDE INZAKE VOORSCHOTTEN 
OP VERGOEDINGEN VOOR SCHADE 
AAN EEN VOERTUIG NA EEN 
ONGEVAL? 
 
Artikel 18 
Indien een geïdentificeerde derde erkend is als enige aansprake-
lijke voor de materiële gevolgen van een verkeersongeval waarbij 
het voertuig vermeld in de bijzondere voorwaarden is betrokken 
en de verzekeraar bevestiging heeft gekregen dat de verzeke-
ringsmaatschappij van deze aansprakelijke of desgevallend het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de kosten op zich 
neemt, dan zal de verzekeraar aan de verzekerde op diens uit-
drukkelijk verzoek en op basis van de bewijsstukken van de 
geleden schade, voor rekening van deze maatschappij of desge-
vallend van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, de 

vergoeding voorschieten voor het onbetwiste bedrag van deze 
schade en dit voor een maximumbedrag van 12.394,68 euro. 
Deze dekking “voorschot van vergoeding” geldt echter niet voor 
schade aan het bedoelde voertuig als gevolg van diefstal, poging 
tot diefstal of inbraak. 
Tengevolge van deze betaling treedt de verzekeraar ten aanzien 
van de aansprakelijke en zijn maatschappij, in de plaats van de 
verzekerde tot beloop van het voorgeschoten bedrag. 
Slaagt de verzekeraar er nadien niet in om het voorgeschoten 
geld terug te krijgen, dan betaalt de verzekerde het terug op 
verzoek van de verzekeraar. 
 
 

Mededeling overeenkomstig de wet van 
8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgege-
vens 
De gegevens met betrekking tot de verzekerde worden geregi-
streerd in bestanden die zijn samengesteld met het oog op de 
opstelling, het beheer en de uitvoering van de verzekeringscon-
tracten. 
L’Ardenne Prévoyante SA, avenue des Démineurs 5 te 4970 
STAVELOT staat in voor het beheer van de gegevens. 
De betrokkenen verlenen hun toestemming voor de verwerking 
van hun gezondheidsgegevens wanneer die 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 gegevens worden met de grootste discretie behandeld. 
De verzekeringnemer kan die gegevens inzien en zo nodig laten 
rechtzetten. Indien de verzekerde niet wenst gecontacteerd te 
worden in het kader van directmarketingacties, dan worden zijn 
gegevens op eenvoudig verzoek en kosteloos van de betrokken 
lijsten gewist. 
Alle oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaat-
schappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekerings-
overeenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op 
grond van artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal 
bovendien opgenomen worden in het bestand van het Econo-
misch Samenwerkingsverband Datassur, dat de speciaal op te 
volgen verzekeringsrisico’s ter herinnering brengt aan de aange-
sloten ledenverzekeraars. 
De verzekerde stemt er bij deze mee in dat de verzekeringson-
derneming L’Ardenne Prévoyante SA het ESV Datassur per-
soonsgegevens meedeelt die relevant zijn in het exclusieve kader 
van de beoordeling van de risico’s en van het beheer van de 
contracten en desbetreffende schadegevallen. Iedere persoon die 
zijn identiteit aantoont, heeft het recht zich tot Datassur te richten 
om de gegevens die op hem betrekking hebben in te zien en, in 
voorkomend geval, te laten rechtzetten. Om dat recht uit te oefe-
nen moet de persoon in kwestie een gedateerd en ondertekend 
verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, sturen 
naar het volgende adres: Datassur, dienst Bestanden, de Meeûs-
square 29, 1000 Brussel. 
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