ALGEMENE VOORWAARDEN ALLE RISICO’S
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
VERZEKERINGSNEMER:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract afsluit.
VERZEKERDE:
De verzekeringsnemer en iedere persoon die met hem in gezinsverband leeft en iedere als dusdanig
in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon.
DERDE:
Iedere persoon behalve de verzekerde
DE MAATSCHAPPIJ:
Asco Continentale Verzekeringen NV
Entrepotkaai 17
2000 Antwerpen
toegelaten onder het nummer 0333 voor het beoefenen van volgende takken :
01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16 en 17.
WET VAN 25 JUNI 1992:
De Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 20 augustus 1992.

HOOFDSTUK 2 WAARBORGEN
De maatschappij waarborgt, binnen de perken van dit contract, de schadeloosstelling van de
verzekeringsnemer tengevolge van de verdwijning of de beschadiging te wijten aan iedere toevallige
gebeurtenis, van de voorwerpen vermeld in de bijzondere voorwaarden.

HOOFDSTUK 3 UITSLUITINGEN
Zijn uit de verzekering gesloten:
1. Alle schade waarvan een verzekerde de vrijwillige dader is of die veroorzaakt is met zijn
medeplichtigheid of medeweten
2. Alle schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de verbeurdverklaring of de
inbeslagname op bevel van en/of door douane, gerechtelijke of administratieve overheden
3. Alle waardevermindering; alle schade te wijten aan een eigen gebrek, slijtage en tevens elke
geleidelijke of aanhoudende beschadiging door chemische, thermische, mechanische of
atmosferische inwerking, behalve wanneer en in de mate dat de verzekerde bewijst dat de schade
onmiskenbaar het gevolg is van een accidentele oorzaak
4. Alle schade veroorzaakt door insecten, wormen, knaagdieren of parasieten van alle aard of door
om het even welk procédé voor het reinigen, het onderhoud, het herstellen of het restaureren
5. Alle mechanische of elektrische storingen behalve wanneer ze voortvloeien uit waterschade,
brand, diefstal of poging ertoe
6. Alle schade, behalve de brandschade, veroorzaakt door de inwerking van elektriciteit
7. Alle schade aan of diefstal van voorwerpen die worden achtergelaten in een voertuig
8. Alle schade overkomen wanneer het verzekerd voorwerp is opgenomen in een tentoonstelling
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9. Alle schade
a) Overkomen ter gelegenheid van oorlog (ondermeer burgeroorlog of buitenlandse oorlog,
subversieve actie), inval, oproer (ondermeer opstand, muiterij, rebellie, verzet, revolutie,
volksoproer), werkstaking, krijgswet, staat van beleg, onlusten, alsmede elke gewelddaad van
(politieke of ideologische) collectieve inspiratie al dan niet gepaard gaande met rebellie tegen
de overheid
b) Veroorzaakt door elk feit of elke opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, voortkomend
of het gevolg zijnde van ioniserende stralingsbronnen, splijtstoffen, radioactieve producten of
afvalstoffen
De waarborg is echter verworven indien de verzekerde aantoont dat er geen enkel rechtstreeks of
onrechtstreeks verband bestaat tussen deze oorzaken en de schade
10. Alle schade van zuiver esthetische aard zoals o.m. schilfers, krassen en deuken
11. Alle vormen van gevolgschade, zoals bv. genotderving, winstverlies, wedersamenstellingskosten
en allerlei bijkomende kosten, boeten, strafsommen.

HOOFDSTUK 4 PLAATS WAAR MEN VERZEKERD IS
De verzekering is geldig op de plaatsen vermeld in de bijzondere voorwaarden

HOOFDSTUK 5 VRIJSTELLING
625,00 EUR (niet geïndexeerd)

HOOFDSTUK 6 TE VERZEKEREN BEDRAGEN
1. Elk van de in dit contract opgegeven verzekerde bedragen, vormt de grens van de verbintenissen
van de maatschappij voor het in acht genomen voorwerp. In elk bedrag dient de nietterugvorderbare B.T.W. en gelijkaardige taksen inbegrepen zijn.
2. Wanneer de gewaarborgde voorwerpen bestaan uit een paar, stel of reeks voorwerpen, verzekerd
voor hun globale waarde, wordt de verzekerde som voor elk voorwerp berekend door de globale
waarde te delen door het aantal voorwerpen dat het paar, het stel of de reeks uitmaakt. Bij schade
regelt de maatschappij op basis van deze waarde en zonder rekening te houden met een
waardevermindering van het geheel.
3. De verzekeringsnemer geeft op eigen verantwoordelijkheid de te verzekeren waarde van de
voorwerpen aan. Deze waarde is voor juwelen, bont en kunstvoorwerpen gelijk aan de door een
Belgisch onafhankelijk deskundig schatter geattesteerde waarde. Voor andere dan voormelde
voorwerpen is zij gelijk aan hun cataloguswaarde of, bij ontstentenis, hun aankoopprijs, verhoogd
met de niet-terugvorderbare B.T.W.
Onder cataloguswaarde wordt verstaan de door de constructeur of invoerder vastgestelde officiële
verkoopprijs in België van het verzekerde voorwerp. Voormelde prijzen en waarden worden
steeds vastgesteld zonder rekening te houden met prijsverminderingen of kortingen die op de
cataloguswaarde of aankoopprijs werden toegestaan.
De verzekering zal nooit kunnen beschouwd worden als een bewijs van de waarde van de
voorwerpen.

HOOFDSTUK 7 INDEXATIE
Indien de polis geïndexeerd is, zullen, op elke jaarlijkse vervaldag, de premie en de contractuele
vergoedingen schommelen volgens de verhouding tussen
a) Het indexcijfer van de consumptieprijzen vastgesteld door de Minister van Economische Zaken (of
ieder ander in vervanging) op dat ogenblik in voege en
b) het onderschrijvingsindexcijfer aangeduid in de bijzondere voorwaarden.
Het “indexcijfer van de consumptieprijzen in voege op de jaarlijkse vervaldag” is dat, vastgesteld 2
maanden voor de eerste dag van de vervalmaand. Bij schadegeval dient de index in voege op de
laatste jaarlijkse vervaldag als basis om het bedrag van de waarborg te bepalen.

HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE SCHIKKINGEN EIGEN AAN BEPAALDE VOORWERPEN
JUWELEN
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De verzekerde moet ervoor zorgen dat de rijgdraad van parels, het sluitstuk, de veiligheidssluiting,
evenals de montuur en meer bepaald de vastzetting van de edelstenen in goede staat van onderhoud
blijven.
De verzekerde juwelen moeten op het lichaam gedragen worden en zijn niet verzekerd als ze zich in
een bagagekoffer of in de handbagage bevinden.
De verzekerde juwelen moeten zodra ze niet gedragen worden, opgesloten worden in de brandkoffer
• die verzekerde zou bezitten
• die aanwezig zou zijn waar verzekerde verblijft
• van een bankinstelling indien verzekerde geen brandkoffer bezit en een verzekerd voorwerp voor
meer dan 24 uur achterlaat.
SCHILDERIJEN
Is uitgesloten alle schade die voortvloeit uit de afschilfering van de verf, evenals de schade
veroorzaakt door inwerking van natuurlijk licht of kunstlicht en door de ophanging of inkadering.
BOEKEN EN MANUSCRIPTEN
De beduimelingen en beschadigingen te wijten aan het hanteren zijn uitgesloten.
WAPENS
De corrosie, het roesten van de loop en het mechanisme, de bekrassing van de kolf en het gebrek aan
onderhoud zijn uitgesloten.
TAPIJTEN
Alle schade te wijten aan verschroeiing en vochtindringing is steeds uitgesloten.
MUZIEKINSTRUMENTEN
Is uit de verzekering gesloten
• de klankvervormingen, het breken van snaren, de schrammen en krassen
• alle schade veroorzaakt aan de vellen van trommels, slagwerken en dergelijke, wanneer deze
instrumenten gebruikt worden
• alle schade overkomen ‘s nachts buitenshuis tenzij de instrumenten zijn toevertrouwd aan de
eigenaar of de bestuurder van de instelling waar ze tijdelijk verblijven en ze op een veilige plaats
werden bewaard
• alle schade overkomen gedurende het vervoer, indien de verzekerde voorwerpen zich niet onder
de persoonlijke hoede van de verzekerde bevinden.
UURWERKEN EN HORLOGES
Is uit de verzekering gesloten
Alle schade tengevolge van het overmatig of in verkeerde zin opwinden.
De verzekerde horloges moeten op het lichaam gedragen worden en zijn niet verzekerd als ze zich in
een bagagekoffer of in handbagage bevinden.
De verzekerde horloges moeten zodra ze niet gedragen worden, opgesloten worden in de brandkoffer.
• die verzekerde zou bezitten
• die aanwezig zou zijn waar verzekerde verblijft
• van een bankinstelling indien verzekerde geen brandkoffer bezit en een verzekerd voorwerp voor
meer dan 24 uur achterlaat.
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HOOFDSTUK 9 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER EN DE VERZEKERDE
a. BIJ HET AFSLUITEN VAN DE POLIS.
De verzekeringsnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst spontaan en nauwkeurig
alle hem bekende omstandigheden mee te delen die hij redelijkerwijze moet beschouwen als
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de maatschappij.
Bij verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens, hetzij opzettelijk, hetzij onopzettelijk, zijn de
bepalingen en de sancties voorzien in de Wet van 25 juni 1992 van toepassing.
b. IN DE LOOP VAN DE OVEREENKOMST.
1. Meedeling van de wijzigingen van het verzekerd risico.
De verzekeringsnemer is verplicht in de loop van de overeenkomst spontaan en nauwkeurig
alle hem bekende nieuwe omstandigheden of wijzigingen van omstandigheden aan te geven
die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het
verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen.
Indien deze verzwaring van het verzekerd risico het gevolg is van het bekend worden van een
omstandigheid die beide partijen bij het sluiten van de overeenkomst onbekend was, zal hij de
maatschappij hiervan in kennis stellen.
Bij niet-naleving van deze verplichting zijn de bepalingen en sancties voorzien in de Wet van
25 juni 1992 van toepassing.
Verzwaring van risico kan aanleiding geven tot wijziging van de overeenkomst met
terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring, of tot opzegging van de overeenkomst,
zoals voorzien in de Wet van 25 juni 1992.
2. Vermindering van het risico.
Wanneer gedurende de loop van de verzekeringsovereenkomst het risico dat het verzekerd
voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de maatschappij,
indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere
voorwaarden zou hebben verzekerd, is zij verplicht een overeenkomstig vermindering van de
premie toe te staan vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft
gekregen. Indien de contractanten het over een nieuwe premie niet eens kunnen worden
binnen een maand na de aanvraag tot vermindering door de verzekeringsnemer, kan deze
laatste de overeenkomst opzeggen.
3. Voorkoming van schade.
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval
te voorkomen en te beperken, in het bijzonder moet hij die maatregelen treffen die met
betrekking tot de materiële staat of de beveiliging van de verzekerde voorwerpen ter
voorkoming van de schade bedongen zijn in het contract.
Niet-naleving van deze verplichtingen geeft aanleiding tot verval van recht op de
verzekeringsprestaties, tenzij verzekerde bewijst dat de tekortkoming niet in oorzakelijk
verband staat tot het schadegeval.
4. Betaling van de premie.
De premie, met inbegrip van de taksen en de bijdragen, is jaarlijks betaalbaar. Ze moet op de
vervaldag vooruit betaald worden op verzoek van de maatschappij.
Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de maatschappij wordt betaald, is de premiebetaling
aan een verzekeringstussenpersoon als bedoeld in artikel 1,3°, van de wet van 27 maart 1995
betreffende de verzekering- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen, bevrijdend indien deze de betaling vordert en hij voor de inning van die premie
klaarblijkelijk als lasthebber van de maatschappij optreedt.
Niet-betaling van de premie op de vervaldag kan grond opleveren tot schorsing van de
dekking of tot opzegging van de overeenkomst mits de schuldenaar in gebreke is gesteld.
De ingebrekestelling gebeurt bij een ter post aangetekende brief waarbij wordt aangemaand
om de premie te betalen binnen een termijn van 15 dagen. De opzegging van de
overeenkomst of de schorsing van de dekking heeft uitwerking de zestiende dag, volgend op
de afgifte ter post van de aangetekende brief.
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Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling van de achterstallige premies
door de verzekeringsnemer, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, een einde
gemaakt aan die schorsing. De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van
de maatschappij de later nog te vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de
verzekeringsnemer in gebreke werd gesteld. In dit geval herinnert de ingebrekestelling aan de
schorsing van de waarborg. Het recht van de maatschappij wordt evenwel beperkt tot de
premies voor twee opeenvolgende jaren.
Tijdens de periode van schorsing kan de maatschappij te allen tijde de overeenkomst
opzeggen.
Als de maatschappij zich dit opzegrecht heeft voorbehouden in de aanmaning die tot
schorsing aanleiding heeft gegeven, krijgt de opzegging uitwerking op de dag van de afgifte
ter post van een aangetekende opzegbrief, doch ten vroegste de zestiende dag na de eerste
dag van de schorsing.
Als de maatschappij zich dit opzegrecht niet heeft voorbehouden in de aanmaning die tot de
schorsing aanleiding heeft gegeven, krijgt de opzegging utwerking de zestiende dag volgend
op de afgifte ter post van een nieuwe ingebrekestelling.
5. Aangifte van de schade.
Elk schadegeval moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen nadat de verzekerde
er kennis van krijgt, aan de maatschappij aangegeven worden.
Deze aangifte moet een juiste beschrijving van de omstandigheden en de omvang, de
gekende en vermoedelijke oorzaken en de mogelijke gevolgen van het schadegeval bevatten,
evenals de vermelding van de andere verzekeringen die op dezelfde schade kunnen
betrekking hebben. Bij diefstal en/of verlies moet de aangifte gebeuren binnen de 48 uren
nadat de verzekerde er kennis van had. Daarenboven moet onmiddellijk klacht worden
neergelegd bij de bevoegde overheid.
6. Gesteldheid van de plaats.
De verzekerde mag, behalve indien het echt noodzakelijk is, op eigen gezag geen
veranderingen aanbrengen aan het beschadigde goed waardoor het onmogelijk of moeilijker
wordt de oorzaken van de schade te bepalen of de schade te taxeren. Tenzij een
onmiddellijke herstelling zich opdringt, zal de verzekerde vooraleer tot herstelling van de
schade over te gaan aan de maatschappij een gedetailleerde begroting van de schade
overmaken. De verzekerde voegt hierbij de nodige bewijsstukken die de juistheid van deze
schadebegroting staven, zoals aankoopfacturen of herstellingsbonnen.
7. Niet-naleving.
Indien de verzekerde de hierboven omschreven verplichtingen niet nakomt en er daardoor
nadeel ontstaat voor de maatschappij, kan deze laatste aanspraak maken op een
vermindering van haar prestatie tot beloop van het door haar geleden nadeel of kan zij
schadevergoeding vorderen.
Komt de verzekerde de hoger vermelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet na, dan kan
de maatschappij haar dekking weigeren.
8. Teruggevonden voorwerpen.
Indien gestolen of verloren verzekerde voorwerpen worden teruggevonden moet de
verzekerde onmiddellijk de maatschappij ervan op de hoogte brengen.
Indien de vergoeding reeds door de maatschappij werd uitbetaald, zal de verzekerde binnen
de vijfenveertig dagen beslissen
- hetzij de teruggevonden voorwerpen aan de maatschappij af te staan en de vergoeding te
behouden
- hetzij de voorwerpen te behouden en de ontvangen vergoeding aan de maatschappij
terug te geven, desgevallend verminderd met de vergoeding voor gedeeltelijke schade
waartoe de maatschappij overeenkomstig hetgeen vermeld in hoofdstuk 10 gehouden zou
zijn.
9. Verbod tot afstand van verhaal.
De verzekerde zal niet afzien van enig recht op verhaal zonder toestemming van de
maatschappij. Dergelijke afstand van verhaal wordt aanzien als een verwijtbare tekortkoming
in de zin van de Wet van 25 juni 1992.
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HOOFDSTUK 10 VERPLICHTINGEN VAN DE MAATSCHAPPIJ – SCHADEREGELING
1. Bepaling van de vergoeding.
De vergoeding wordt bij gemeen akkoord vastgesteld. Ingeval van betwisting wordt zij vastgesteld
door twee experts, de ene benoemd door de verzekeringsnemer, de andere door de
maatschappij. Bij gebrek aan overeenkomst, zullen de experts zich een derde expert toevoegen
met wie zij samen zullen handelen en bij meerderheid van stemmen beslissen, onverminderd het
recht van de verzekeringsnemer om het geschil in rechte te laten beslechten.
Elke partij draagt de kosten en erelonen van haar expert en de helft van die van de derde expert.
2. Vergoeding bij gedeeltelijke schade aan een verzekerd voorwerp.
Bij gedeeltelijke en herstelbare schade aan een verzekerd voorwerp zal de op de hierboven
vermelde wijze bepaalde vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat in geval van totaal verlies
van toepassing zou zijn.
3. Totaal verlies.
Er is totaal verlies als
• de herstelling van de schade technisch niet meer verantwoord is
• de herstellingskosten inclusief de niet-terugvorderbare B.T.W., meer bedragen dan de
vergoeding in geval van totaal verlies
• de verzekerde gestolen of verloren voorwerpen niet teruggevonden zijn binnen de dertig
dagen na ontvangst van de schadeaangifte door de maatschappij.
4. Aangenomen waarde.
De verzekering van de gewaarborgde voorwerpen is afgesloten in aangenomen waarde" dwz dat
de waarde aangeduid in het schattingsverslag in het bezit van de verzekeraar door beide partijen
aanvaard wordt als reële waarde voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de opsteldatum
van het schattingsverslag. Na het verstrijken van deze periode van vijf jaar wordt de waarde
bepaald in werkelijke waarde zonder de aangenomen waarde te overschrijden, behalve indien de
maatschappij intussen een nieuw schattingsverslag heeft ontvangen
5. Vergoeding bij totaal verlies.
Bij totaal verlies zal de op de hierboven vermelde wijze bepaalde vergoeding nooit hoger zijn dan
de vervangingsnieuwwaarde d.w.z. de aankoopprijs voor een gelijkaardig voorwerp op de dag van
het schadegeval desgevallend verhoogd met de niet-terugvorderbare B.T.W. van toepassing op
de dag van het schadegeval. Van het aldus vastgestelde bedrag wordt de verkoopprijs van het als
totaal verlies aanziene voorwerp afgetrokken tenzij de verzekeringsnemer aan de maatschappij
volmacht geeft om de restanten ervan te verkopen en uitdrukkelijk afstand doet van de
verkoopprijs ten voordele van de maatschappij.
6. Onderverzekering.
Indien bij schadegeval blijkt dat de waarde van de verzekerde goederen hoger is dan het bedrag
waarvoor ze verzekerd zijn, kan de maatschappij haar prestaties beperken naar verhouding van
dat bedrag tot die waarde.
7. Voorbehoud.
De maatschappij behoudt zich het recht voor om de beschadigde, gestolen of verloren
voorwerpen geheel of gedeeltelijk te vervangen of te doen herstellen en dit door een vakman van
haar keuze.
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8. Betaling van de vergoeding.
De regeling van de schade zal geschieden binnen de dertig dagen na de vaststelling van het
schadebedrag. Deze termijn begint slechts te lopen de dag nadat de verzekerde alle
verplichtingen die hem door deze polis worden opgelegd, heeft nageleefd.
Indien er vermoedens bestaan dat het schadegeval opzettelijk kan veroorzaakt zijn, alsook in
geval van diefstal, kan de maatschappij zich het recht voorbehouden vooraf kopie van het
strafdossier te lichten. Het verzoek om kennis ervan te mogen nemen moet uiterlijk binnen dertig
dagen na de afsluiting van de door de maatschappij bevolen expertise geformuleerd worden. De
eventuele vergoeding wordt dan uitgekeerd binnen dertig dagen nadat de maatschappij kennis
heeft genomen van het strafdossier, voor zover de verzekerde niet strafrechtelijk wordt vervolgd.
Bovendien, als de vaststelling van de vergoeding betwist wordt, moet de betaling van de
eventuele vergoeding geschieden binnen dertig dagen die volgen op de afsluiting van de
genoemde betwistingen.
9. Bevoorrechte schuldeisers.
In zover de schadevergoeding die verschuldigd is wegens het verlies of de beschadiging van een
verzekerd voorwerp niet geheel gebruikt wordt voor de herstelling of de vervanging van dat goed,
wordt zij aangewend voor de betaling van de bevoorrechte schuldvorderingen, ieder volgens haar
rang.
De betaling van de vergoeding aan de verzekerde bevrijdt niettemin de maatschappij indien de
schuldeisers wier voorrecht niet openbaar gemaakt wordt, geen voorafgaand verzet hebben
gedaan.
10. Subrogatie en verhaal.
Door de uitbetaling van een vergoeding treedt de maatschappij, tot beloop van dit bedrag, in alle
rechten van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden.
De maatschappij heeft geen verhaal op de bloedverwanten in de rechte opgaande of
nederdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, noch op
de bij hem inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel, behoudens kwaad opzet.
De maatschappij kan evenwel verhaal uitoefenen op de in het vorig lid genoemde personen, voor
zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst is gedekt.

HOOFDSTUK 11 ADMINISTRATIEVE SCHIKKINGEN
1. Aanvang en duur.
De overeenkomst krijgt uitwerking op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, maar ten
vroegste na betaling van de eerste premie.
Het uur van de aanvang en het einde is vastgesteld op 0 uur.
De overeenkomst wordt onderschreven voor de duur van een jaar. Ze wordt van rechtswege
verlengd, telkens voor een periode van een jaar behalve wanneer een van de partijen er zich
tegen verzet volgens de hierna voorgeschreven wijze.
2. Vernietiging van rechtswege.
De overeenkomst neemt van rechtswege een einde
- in geval van overdracht onder de levenden van een roerend goed, zodra de verzekerde het
goed niet meer in zijn bezit heeft, tenzij de partijen bij de verzekeringsovereenkomst een
andere datum hebben bedongen
- bij verdwijning van het risico
- wanneer de verzekeringsnemer geen woonplaats of vaste verblijfplaats meer in België heeft.
3. Opzegging van de overeenkomst.
- door de verzekeringsnemer
• wanneer een tariefverhoging wordt voorgesteld door de maatschappij.
De opzegging moet dan gebeuren binnen de dertig dagen na ontvangst van de
kennisgeving van de tariefverhoging
• bij vermindering van risico
- door de maatschappij
• in geval van onjuiste of onvolledige beschrijving van het risico bij het sluiten van de
overeenkomst
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-

-

-

• in geval van risicoverzwaring
• in geval van niet betaling van de premie
door de verzekeringsnemer of de maatschappij
• minstens drie maanden voor de eindvervaldag van de lopende verzekeringsperiode
• wanneer tussen de datum van het sluiten van de verzekering en die van de
inwerkingtreding ervan een termijn van meer dan een jaar verloopt.
Van deze opzegging moet uiterlijk drie maanden voor de inwerkingtreding van de
overeenkomst kennis gegeven worden
• na iedere aangifte van een schadegeval, maar ten laatste een maand na de uitbetaling of
de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding
na faillissement van de verzekeringsnemer
• de curator kan de overeenkomst opzeggen binnen de drie maanden na de
faillietverklaring. De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen ten vroegste drie
maanden na de faillietverklaring
na overlijden van de verzekeringsnemer
• na overlijden van de verzekeringsnemer gaan de rechten en plichten die uit deze
overeenkomst voortvloeien over op de nieuwe houder van het verzekerd belang. Deze
kan de overeenkomst opzeggen bij een ter post aangetekende brief binnen de drie
maanden en veertig dagen na het overlijden.
De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen in de hierna voorziene vormen binnen
de drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het
overlijden.

4. Vorm van de opzegging.
De opzegging kan gebeuren bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs tenzij ingeval van opzegging wegens nietbetaling van de premie en wegens overlijden van de verzekeringsnemer waar het moet gebeuren
op de hiervoor omschreven wijze.
5. Uitwerking van de opzegging.
a) Opzeg na schade:
De opzegging wordt ten vroegste drie maanden na de dag van de betekening van kracht.
Evenwel kan zij van kracht worden één maand na de dag van de betekening ervan, indien de
verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het
schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden, op voorwaarde
dat deze bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen
één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de
artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek.
De verzekeraar moet de schade als gevolg van die opzegging vergoeden indien hij afstand doet
van zijn vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een
vrijspraak.
b) Opzeg in alle andere gevallen:
De opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van een maand, te rekenen
vanaf de dag volgend op hetzij de betekening, hetzij de afgifte ter post van de aangetekende brief,
hetzij de datum van het ontvangstbewijs, tenzij
- ingeval van opzegging wegens niet-betaling van de premie waar de opzegging slechts
uitwerking heeft zoals hiervoor voorzien
- ingeval van opzegging tegen de eindvervaldag waar de opzegging slechts uitwerking heeft op
de eindvervaldag van de lopende verzekeringsperiode
- ingeval van tariefverhoging door de maatschappij waar de opzegging betekend door de
verzekeringsnemer overeenkomstig het hiervoor vermelde, uitwerking heeft vanaf de datum
waarop de tariefverhoging van kracht wordt, doch ten vroegste na het verstrijken van de
hierboven voorziene termijn van een maand.
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6. Premiekrediet.
In geval van opzegging van de overeenkomst op welke gronden ook, worden de betaalde premies
met betrekking op de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging
terugbetaald binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de inwerkingtreding van de opzegging.
Deze bepaling is niet van toepassing ingeval van opzegging ingevolge het niet aangeven met
bedrieglijk opzet van een verzwaring van het risico.
7. Verjaring.
Elke rechtsvordering voortvloeiend uit deze verzekeringsovereenkomst verjaart na drie jaar te
rekenen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan, behoudens
afwijkingen voorzien in de wet.
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8. Keuze van woonplaats.
De partijen kiezen hun woonplaats in rechte
- de maatschappij op haar maatschappelijke zetel te Antwerpen
- de verzekeringsnemer op het adres dat staat vermeld in de bijzondere voorwaarden of dat het
laatst aan de maatschappij werd bekendgemaakt.
Elke kennisgeving geschiedt geldig op deze adressen.
9. Inlichtingen en klachten.
Hebt u vragen of problemen met betrekking tot dit contract of een schadegeval, dan kunt u zich
steeds wenden tot uw makelaar of onze diensten.
Hebt u een klacht, dan kunt u eveneens terecht bij de VZW Ombudsdienst Verzekeringen, De
Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, onverminderd uw recht om een rechtsgeding aan te spannen.
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