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a. onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid,
vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden van de
verzekerde of van derden. Onder vandalisme wordt verstaan
elke irrationele daad waardoor iemand een goed beschadigt
of vernielt.
Onder kwaadwilligheid wordt verstaan elke opzettelijke daad
met de bedoeling schade te berokkenen,
b. fouten in het ontwerp, de constructie, de plannen, de
bouwplaats, de montage, gebreken of fouten in het materiaal,
c. vallen, stoten, botsen en indringen van een vreemde
substantie alsook alle andere montageongevallen,
d. brand, bliksem, ontploffing andere dan die van explosieven, botsing met allerhande luchtvaart- en ruimtetuigen
alsook met andere voorwerpen die daarbij weggeslingerd of
omvergeworpen worden,
e. storm en hagel, vorst, kruien van het ijs, grondverschuiving
en -inzakking.
Het verlies of de beschadiging van verzekerde voorwerpen
ten gevolge van gewone diefstal of diefstal met inbraak of van
een diefstalpoging op de montageplaats zijn gelijkgesteld met
onvoorziene en plotselinge schade.
ART. 3: BIJKOMENDE WAARBORGEN
Op voorwaarde van een uitdrukkelijke overeenkomst in de
Bijzondere Voorwaarden en van een bijkomende premie kunnen de verzekeraars ook de volgende dekkingen verlenen:
a. schade tijdens het laden, het vervoer en het lossen van de
omschreven goederen,

b. bijkomende kosten zoals:
- versneld vervoer,
- overuren,
- nachtwerk,
- beroep op buitenlandse technici.
ART. 4: UITSLUITINGEN
A. Ongeacht de grondoorzaak, zijn van de verzekering
uitgesloten iedere schade die te wijten is aan:
1. het niet naleven van de regels van de kunst ;

5. schade die veroorzaakt wordt door (of de verzwaring van
schade veroorzaakt wordt door):
- tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door wijziging van
de atoomkernstructuur;
- iedere nucleaire brandstof, ieder radioactief product of
iedere radioactieve afvalstof of iedere bron van ioniserende
straling;
6. die veroorzaakt wordt door het in werking houden of het
weer in werking stellen van een beschadigd voorwerp voor de
definitieve herstelling of voordat de regelmatige werking herteld is;

2. slijtage en voortijdige vermoeidheid te wijten aan het feit
dat het verzekerde voorwerp niet beantwoordt aan het
gebruik waarvoor het bestemd is, zelf indien het vrij is van
gebreken en ontwerpfout;

7. overstroming, wassen van waterlopen, aardbeving en in
het algemeen iedere natuurramp.

3. gebreken of fouten die reeds bestonden bij het sluiten van
de verzekering en die de verzekerde bekend hadden moeten
zijn;

1. genotsderving, klantenverlies, contractuele boeten, strafsommen voor vertraging in de voltooiing van de werkzaamheden en voor ontoereikend rendement;

4. aan één van de hierna volgende gevallen hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks:

2. kosten voor het verwijderen, weer inbrengen of het verlies
van stoffen in bewerking of elk ander product in de machines,
leidingen of vergaarbakken. Deze uitsluiting is niet van
toepassing op diëlektrische vloeistoffen;

a. oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog;
b. arbeidsconflict en iedere collectief (politiek, sociaal, economisch of ideologisch) geïnspireerde daad van geweld, al
dan niet gepaard gaand met rebellie tegen autoriteiten, met
inbegrip van aanslagen alsook collectief geïnspireerde daden
van vandalisme of kwaadwilligheid ;
Onder arbeidsconflict verstaat men elke collectieve betwisting in welke vorm die zich ook voordoet in het kader van de
arbeidsverhoudingen met inbegrip van staking en oproer
hetzij:
- staking: door een vereniging van loontrekkenden, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen stilleggen van het werk;
- lock-out: voorlopige sluiting waartoe door een onderneming
besloten is om het personeel tot een vergelijk te dwingen in
een arbeidsconflict.
Onder aanslag verstaat men de begrippen oproer, volksbeweging, daden van terrorisme of van sabotage, namelijk:
- oproer: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste
gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de
diensten zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot
doel heeft openbare machten omver te werpen;
- volksbeweging: gewelddadige beweging, zelfs als ze niet
beraamd is, van een groep personen die, zonder dat er
opstand is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met
gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of
onwettige daden;
- daden van terrorisme of van sabotage: clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of
sociale bedoelingen, individueel of groepsgewijs uitgevoerd,
waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen
vernield worden:
• hetzij om indruk te maken op het publiek en een klimaat van
onveiligheid te scheppen (terrorisme),
• hetzij om het verkeer of de normale werking van een dienst
of een onderneming te hinderen (sabotage),
c. opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar de verzekerde goederen zich
bevinden door een leger- of politiemacht, of door geregelde of
ongeregelde strijders;
8600-91 917AN-1/98

B. Zijn eveneens uitgesloten:

3. verliezen of schade rechtstreeks veroorzaakt door de
proeven aan vuurvaste bekledingen;
4. kosten voor het herstellen of het wederopbouwen om
herzieningen of correcties uit te voeren of wijzigingen of
verbeteringen aan te brengen van welke aard dan ook;
5. kosten voor het zoeken naar of evalueren van schade;
6. kosten voor het in overeenstemming brengen van de
verzekerde goederen met de contractuele specificaties of de
vereisten van een eventuele controle-instelling.
7. schade van esthetische aard;
8. kosten voor het opnieuw maken van tekeningen,
modellen, vormen en matrijzen van de constructeur die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een herstelling, de
kosten voor het opsporen van de oorzaak en de gevolgen
van een gebrek, de kosten voor het reproduceren van de
informatie die op om het even welke informatiedrager
(kaarten, schijven, banden enz. is opgeslagen;
9. kosten betreffende noodherstellingen of voorlopige herstellingen.
C. Ieder verlies dat bij het opmaken van een periodieke
inventaris of het uitvoeren van een controle ontdekt wordt.
ART. 5: AANGEGEVEN WAARDEN ONDERVERZEKERING
De aangegeven waarde wordt onder de verantwoordelijkheid
van de verzekerde vastgesteld.
Bij het opnemen in het contract moet deze waarde voor elk
voorwerp gelijk zijn aan de nieuwvervangingswaarde, dat wil
zeggen aan de prijs, zonder korting, van een in alle opzichten
identiek en afzonderlijk gekocht nieuw voorwerp, verhoogd
met de kosten voor verpakking, vervoer en montage, alsook
de eventuele taksen en rechten, met uitzondering van de
2

belasting op de toegevoegde waarde in zoverre die door de
verzekerde gerecupereerd kan worden.

wijziging in de inlichtingen die hij bij het sluiten van het contract verstrekt heeft.

Er is onderverzekering wanneer de aangegeven waarde van
een voorwerp lager is dan de nieuwvervangingswaarde bij de
opneming ervan in het contract.

C.
De verzekerde moet de verzekeraars en haar mandatarissen op ieder moment toegang tot de bouwplaats
verlenen.
D.

De verzekerde moet:

ART. 6: AANVANG - DUUR
A. Het contract is bindend vanaf de handtekening van de
partijen.
De ondergetekende verzekerden van één en hetzelfde
contract zijn solidair en onverdeelbaar verbonden.
De dekking treedt pas in werking na betaling van de premie.
B. Binnen de perken van de montage- en proefperiodes,
begint de verbintenis van de verzekeraars voor elk voorwerp
na het lossen ervan op de montageplaats en eindigt na de
eerste van de volgende data: einde van de in de Bijzondere
Voorwaarden bepaalde proeftermijn, voorlopige oplevering,
ingebruikname of indienststelling.
C.
Bij onderbreking van de montage kan de verzekering
- mits bijzondere overeenkomst - geheel of gedeeltelijk geschorst worden.
De verzekeringsduur van de proeven zal evenwel nooit, of er
onderbreking was of niet, de periode overtreffen vermeld in
de Bijzondere Voorwaarden.
Elke verlenging van de voorziene verzekeringsperiodes moet
het voorwerp uitmaken van een voorafgaande bijzondere
overeenkomst.
ART. 7: PREMIE
De premie is eenmalig, in haar geheel verschuldigd en vooraf
betaalbaar bij de ontvangst van een vervalbericht of op
overlegging van een kwitantie.
Zij wordt berekend op basis van de aangegeven waarden en
van de in de Bijzondere Voorwaarden vastgestelde periodes.
Zijn eveneens voor rekening van de verzekerde alle kosten,
taksen en andere lasten toegepast of toe te passen uit
hoofde van dit contract en ze worden samen met de premie
geïnd.
ART. 8: BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
A. Bij het sluiten van het contract.
De verzekerde is ertoe gehouden alle hem bekende omstandigheden juist mee te delen waarvan hij redelijkerwijze moet
oordelen dat ze voor de verzekeraars gegevens zijn voor de
beoordeling van het risico.
B.

In de loop van het contract.

De verzekerde is ertoe gehouden de nieuwe omstandigheden
of de wijzigingen in omstandigheden aan te geven die van
dien aard zijn dat ze een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico dat de verzekerde gevaren zich voordoen,
met zich brengen, met name in geval van ongebruikelijke
stopzetting van de werkzaamheden of van iedere essentiële
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1. ervoor zorgen dat de voorziene voorzorgs- en controlemaatregelen vóór de proeven in werk gesteld zijn;
2. het materieel en de installaties dienend voor de uitvoering
van de werken in goede staat van werking houden;
3. na vaststelling van een gebrek in een verzekerd goed, dat
normaal in serie kan voorkomen bij andere goederen, alle
maatregelen ter correctie nemen.
Indien de verzekerde niet voldoet aan de hiervoor vermelde
verplichtingen verminderen de verzekeraars hun prestaties
ten belope van het door hen geleden nadeel.
ART. 9: VERPLICHTING BIJ SCHADEGEVAL HERSTELLINGSVERGUNNING
A. Bij schadegeval moet de verzekerde:
1. alle middelen aanwenden waarover hij beschikt om de
omvang van de schade te beperken. Met dat doel dient hij in
voorkomend geval de richtlijnen van de verzekeraars na te
leven;
2. er onmiddellijk de verzekeraars van verwittigen via telefoon, telex of telekopie; een telefoongesprek dient binnen vijf
dagen na het schadegeval schriftelijk bevestigd te worden.
In geval van diefstal of opzettelijk veroorzaakte schade onmiddellijk klacht indienen bij de gerechtelijke autoriteiten;
3. zo snel mogelijk de verzekeraars inlichtingen verstrekken
over de oorzaak, de omvang en de omstandigheden van het
schadegeval;
4. zijn volledige medewerking verlenen om de oorzaken en
omstandigheden van het schadegeval te bepalen. Hiervoor
dient hij de toestemming te geven tot ieder onderzoek en zich
te onthouden van iedere wijziging of verplaatsing van de
beschadigde voorwerpen die het onderzoek zou kunnen
bemoeilijken of onmogelijk maken;
5.
de verzekeraars alle aanwijzingen en documenten
be-zorgen waarmee het schadebedrag geraamd kan worden
en de “loonkosten” en “kosten voor materialen en
vervangings-stukken” staven door middel van facturen of alle
andere documenten;
6.
de verzekeraars alle technische of andere bijstand
verlenen die ze vragen om subrogerend verhaal in te stellen
op de aansprakelijke derden. De kosten voor die bijstand
worden hem door de verzekeraars terugbetaald.
B.
De verzekerde mag het voorwerp laten herstellen
indien hij de toestemming van de verzekeraars verkregen
heeft, of indien de verzekeraars niet tussen beide zijn
gekomen na het verstrijken van vijf dagen die volgen op de
schriftelijke aangifte van het schadegeval; in dit geval
verbindt hij zich de beschadigde stukken te bewaren.
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C.
Indien de verzekerde één van voornoemde
verplichtingen niet nakomt, verminderen de verzekeraars hun
prestatie ten belope van het door hun geleden nadeel.

5. door van het onder 4. verkregen bedrag de bij het contract
bepaalde vrijstelling af te trekken. Indien verschillende voorwerpen door eenzelfde schadegeval getroffen zijn, wordt
alleen de hoogste vrijstelling in aanmerking genomen;

ART. 10: RAMING VAN DE SCHADE

6. door, in geval van onderverzekering, op het onder 5.
verkregen bedrag de verhouding toe te passen die bestaat
tussen de waarde die voor het geheel van de verzekerde
voorwerpen is opgegeven en de waarde die aangegeven had
moeten zijn.

A.
Het schadebedrag, de nieuwvervangingswaarde en
de werkelijke waarde van de beschadigde voorwerpen
worden in der minne of door twee deskundigen geraamd, van
wie de ene door de verzekerde en de andere door de
verzekeraars wordt benoemd.
Indien de deskundigen het niet eens zijn, dan voegen zij zich
een derde deskundige toe, met wie zij moeten samenwerken
en zich bij meerderheid van stemmen uitspreken.
Bij gebrek aan een meerderheid is het advies van de derde
deskundige doorslaggevend. De deskundigen dienen eveneens hun mening te geven over de oorzaken van het schadegeval.

In geen geval mag de vergoeding voor elk beschadigd
voorwerp groter zijn dan de aangegeven waarde.
De verzekeraars dragen de reddingskosten (cf. D. infra)
wanneer die met de zorg van een goede huisvader zijn
gemaakt, ook al zijn de aangewende pogingen vruchteloos
geweest. Die kosten zijn beperkt tot de verklaarde waarde
met een maximum van 18.592.014 €. Deze beperking is
verbonden met index 113.77 van de consumptieprijzen van
november 1992 (basis 1988: 100).

B.
Benoemt één van de partijen haar deskundige niet,
of zijn beide deskundigen het niet eens omtrent de keuze van
de derde, dan gebeurt de benoeming door de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg van de verblijfplaats van de
verzekerde op verzoek van de meest gerede partij. Indien
één van de deskundigen zijn opdracht niet vervult, wordt hij
volgens dezelfde procedure vervangen zonder inbreuk op de
rechten van de partijen.

B. De “loonkosten” worden berekend:

C.
Elke partij draagt haar eigen kosten en honoraria
van deskundig onderzoek. De kosten en honoraria van de
derde deskundige en de proceskosten worden door de
verzekeraars en de verzekerde elk voor de helft gedragen.

b. mits uitdrukkelijke overeenkomst in de Bijzondere
Voorwaarden, de extra kosten voor werkzaamheden buiten
de normale werktijden, tot beloop van 50 % van het bedrag
van de onder a) in aanmerking genomen kosten;

D.
Het deskundig onderzoek, of iedere andere
verrichting die met het oog op de vaststelling van de schade
gedaan wordt, doet in niets afbreuk aan de rechten en
excepties waarop de verzekeraars zich zouden kunnen
beroepen.

c. mits uitdrukkelijke overeenkomst in de Bijzondere Voorwaarden, wanneer voor de werkzaamheden een beroep
wordt gedaan op technici uit het buitenland, het loongedeelte
dat hoger is dan de onder a. hierboven vermelde lonen, de
reis- en verblijfkosten en in het algemeen alle extra kosten
die voortvloeien uit de inschakeling van deze technici. De
hoogte van deze vergoeding wordt bepaald in het contract;

ART. 11: BEREKENING VAN DE VERGOEDING
A. De vergoeding wordt bepaald:
1. door het samentellen van de “loonkosten” en “kosten voor
materialen en vervangingsstukken” (cf. B en C infra) die
gemaakt worden om het beschadigde voorwerp opnieuw in
de toestand van voor de schade te brengen;
2. door van de onder 1. in aanmerking genomen kosten de
eventueel in het contract bepaalde afschrijvingen voor veroudering af te trekken;
3. door het onder 2. verkregen bedrag te beperken tot de
werkelijke waarde van het voorwerp onmiddellijk voor de
schade, dat wil zeggen de nieuwvervangingswaarde op de
dag van de schade na aftrek van de veroudering en de technische waardevermindering;
4. door van het onder 3. verkregen bedrag de waarde van de
brokstukken en van de op één of andere manier nog bruikbare stukken af te trekken;
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1. door het in aanmerking nemen van:
a. de loon- en reiskosten m.b.t. het demonteren, herstellen
en opnieuw monteren, rekening houdend met de in België gebruikelijke lonen en reiskosten voor werkzaamheden tijdens
de normale werkuren;

2. door aan het bedrag van de onder 1. verkregen kosten de
desbetreffende taksen toe te voegen, met uitzondering van
de belasting op de toegevoegde waarde in zoverre die door
de verzekerde gerecupereerd kan worden.
C. De “kosten voor materialen en vervangingsstukken”
worden berekend:
1. door het in aanmerking nemen van:
a. de kosten van de gebruikte materialen en vervangingsstukken, alsook de kosten voor het vervoer, op de goedkoopste wijze, van die materialen en stukken;
b. mits uitdrukkelijke overeenkomst in de Bijzondere Voorwaarden, de extra kosten voor versneld vervoer, tot beloop
van 50 % van het bedrag van de onder a. in aanmerking
genomen vervoerkosten;
2. door aan het bedrag van de onder 1. verkregen kosten de
desbetreffende rechten en taksen toe te voegen, met
uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde in
zoverre die door de verzekerde gerecupereerd kan worden.
D. De “reddingskosten” zijn die welke voortvloeien uit
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- de maatregelen die de maatschappij heeft gevraagd om de
gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;
- de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar het schadegeval te
voorkomen of, zodra het schadegeval ontstaat, de gevolgen
ervan te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat:
- deze maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen, zonder mogelijkheid de verzekeraars te verwittigen en hun voorafgaande
toestemming te verkrijgen,
- er nakend gevaar is, dat wil zeggen dat indien deze maatregelen niet genomen worden, er op zeer korte termijn zeker
een schadegeval zou uit voortvloeien.
E.
Worden niet in aanmerking genomen als
“loonkosten”
en
“kosten
voor
materialen
en
vervangingsstukken” en blijven dus ten laste van de
verzekerde: de extra kosten die bij een herstelling gemaakt
worden voor revisie, wijzigingen of verbeteringen;
F. De verplichtingen van de verzekeraars voor dat
schadegeval eindigen zodra het beschadigd voorwerp terug
in zijn toestand van voor het schadegeval gebracht is.
G.
De verzekerde heeft in geen geval het recht het
bescha-digde voorwerp aan de verzekeraars over te laten.
ART. 12: SUBROGATIE
Alleen al uit hoofde van het contract treden de verzekeraars in alle rechten en rechtsvorderingen van de
verzekerde.
ART. 13: OPZEGGING VAN HET CONTRACT
A.
De verzekeraars mogen het contract geheel of
gedeelte-lijk opzeggen:

benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de
verblijfplaats van de verzekerde, tenzij er na het ontstaan van
het aan de scheids-rechters voorgelegde geschil een
tegengestelde overeen-komst gesloten wordt. Vervolgens
wordt te werk gegaan zoals beschreven in paragraaf B.
hierboven.
D.
De kosten van de scheidsrechterlijke uitspraak
worden voor de ene helft door de verzekerde en voor de
andere helft door de verzekeraars gedragen.
E.

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wet.

ART. 15: KENNISGEVINGEN
A.
De verblijfplaats van de partijen wordt van
rechtswege gekozen, namelijk die van de verzekeraars op
hun hoofdzetel in België en die van de verzekerde op het in
het contract vermelde adres of het adres dat later aan de
verzekeraars meegedeeld wordt.
Voor de aanwijzing, door de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, van de deskundigen of scheidsrechters van
wie sprake is in de artikelen 11. en 14., kiest de verzekerde
die zijn verblijfplaats in het buitenland heeft, evenwel zijn
verblijfplaats op de plaats van het risico waarover de
betwisting ontstaan is met betrekking tot de verzekering
ervan.
Iedere kennisgeving gebeurt rechtsgeldig op deze adressen,
zelfs ten aanzien van erfgenamen of rech-verkrijgenden van
de verzekerde, zolang deze personen geen adresverandering
aan de verzekeraars meegedeeld hebben.
In geval er meerdere verzekerden zijn, wordt iedere mededeling van de verzekeraars aan één van hen verondersteld
aan allen te zijn gebeurd.

1. in geval van niet-betaling van de premie;
2. in de bij artikel 8. beoogde gevallen betreffende de
beschrijving en wijziging van het risico;

B.
Iedere kennisgeving gebeurt ofwel d.m.v. een
aangete-kende brief, ofwel door afgifte van een brief aan de
geadres-seerde
tegen
ontvangstbewijs,
ofwel
bij
deurwaardersexploot.

3. na elk schadegeval dat betrekking heeft op het contract.
De verzekerde kan het contract opzeggen in geval van gedeeltelijke opzegging ervan, met uitwerking op de dag
waarop deze gedeeltelijke opzegging ingaat.
ART. 14: SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAAK EN
TOEPASSELIJKE WET
A.
Alle andere betwistingen tussen partijen dan die
welke betrekking hebben op de vordering van de premies,
belas-tingen en kosten worden aan drie scheidsrechters
voorge-legd, van wie de eerste door de verzekerde, de
tweede door de verzekeraars en de derde door de eerste
twee gekozen worden.
B.
De scheidsrechters vellen een gemeenschappelijk
oor-deel in de bewoordingen van het recht en mogen, op
straffe van nietigheid, niet afwijken van de bepalingen van het
contract. Ze zijn vrijgesteld van de gerechtelijke formaliteiten.
C.
Wanneer één van de partijen haar scheidsrechter
niet benoemt of de scheidsrechters niet akkoord gaan over
de keuze van de derde scheidsrechter, gebeurt die
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De termijnen gaan in op de dag die volgt op de afgifte ter post
van de aangetekende brief, of op de dag die volgt op de
datum van het ontvangstbewijs of betekening van het
deurwaardersexploot.
ART. 16: COLLECTIEF CONTRACT
A.
Wanneer verschillende verzekeraars partij zijn bij dit
contract, wordt een leidende verzekeraar aangewezen in de
bijzondere voorwaarden; gebeurt dit niet, dan treedt de eerst
vermelde verzekeraar op de lijst van de medeverzekeraars
als leidende verzekeraar op.
B.
1. De verzekering wordt door elke verzekeraar voor zijn
aandeel en zonder hoofdelijkheid aangegaan, met dezelfde
bedingen en voorwaarden als die welke van toepassing zijn
tussen de leidende verzekeraar en de verzekerde.
2. De buitenlandse medeverzekeraars kiezen hun verblijfplaats op hun hoofdzetel in België of, bij ontstentenis, op het
adres dat ze in het contract opgeven,; ze erkennen het bij
artikel 14 bepaalde scheidsgerecht, alsook die van de Belgische rechtbanken.
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C.
1. De leidende verzekeraar stelt het contract en de bijvoegsels op, die door alle betrokken partijen ondertekend worden.
Het contract wordt in tweevoud opgesteld, waarvan het ene
exemplaar bestemd is voor de verzekerde en het andere voor
de leidende verzekeraar, die het exemplaar voor rekening
van de medeverzekeraars bijhoudt.
2. De leidende verzekeraar bezorgt een kopie van het contract aan iedere medeverzekeraar, die erkent ze te hebben
ontvangen door loutere ondertekening ervan.
3. De leidende verzekeraar wordt geacht de lasthebber van
de medeverzekeraars te zijn voor het ontvangen van de bij
het contract bepaalde mededelingen. De verzekerde kan hem
alle betekeningen en kennisgevingen doen, met uitzondering
van die welke betrekking hebben op rechtsvorderingen op de
andere medeverzekeraars. De leidende verzekeraar brengt
de medeverzekeraars op de hoogte.
4. De leidende verzekeraar ontvangt het schadebericht. Zij
doet het nodige om de schadegevallen te regelen en kiest
hiervoor de deskundige van de verzekeraar, onverminderd
evenwel het recht van iedere medeverzekeraar om het
deskundig onderzoek te laten opvolgen door een lasthebber
van zijn keuze.
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