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*voor definities: zie achteraan

contaminatie door radioactiviteit van elke vorm van nucleaire
brandstof, afval of van de verbranding van nucleair afval.

1. Omvang van de dekking

Materiële schade ten gevolge van Radioactieve, toxische,
explosieve of andere gevaarlijke/besmette substanties van
een nucleaire installatie, reactor of andere nucleaire of
besmette bestanddelen.

1) Draagwijdte en territorialiteit
De verzekerde objecten* zijn verzekerd op de in de
bijzondere voorwaarden genoemde locatie(s).
Indien gespecifieerd in de bijzondere voorwaarden is
materiële schade aan de verzekerde objecten ook verzekerd
tijdens het transport, op het traject tussen deze locaties of
binnen het gebied dat is beschreven in de bijzondere
voorwaarden. Dit wil zeggen van nagel tot nagel: vanaf de
verplaatsing van de objecten van de plaats van herkomst,
tijdens het transport heen, gedurende alle handelingen (zoals
laden, lossen, inpakken, uitpakken, montage en demontage
op de plaats van de tentoonstelling, beurs of salon), het
verblijf, het transport terug en de terugplaatsing van de
werken op de plaats van herkomst.

3.

Materiële schade door elke gebeurtenis waarvan tijdens het
afsluiten van de verzekeringsovereenkomst voor de
verzekerde zeker is dat daaruit materiële schade is ontstaan
of bij normale omstandigheden zal ontstaan.
Elke materiële schade die werd veroorzaakt vóór de
inwerkingtreding van de verzekeringsovereenkomst.

4.

2) Alle Risico's
De verzekerde objecten zijn verzekerd tegen alle materiële
schade veroorzaakt door een onzekere en accidentele
gebeurtenis, die zich kan voordoen tijdens de
verzekeringsperiode, met uitzondering van de uitsluitingen,
op basis van de vergoedingsregels en rekening houdend met
de algemene en bijzondere voorwaarden.

3) Uitsluitingen
Is uitgesloten: materiële schade
onrechtstreeks ten gevolge van:

bestaande of voorzienbare schade

(bio-)chemische, biologische of
elektromagnetische wapens

Materiële schade veroorzaakt door chemische, biologische,
biochemische of elektromagnetische wapens.

5.

diefstal uit een onbeheerd geparkeerd voertuig

6.

eigen gebrek van de verzekerde objecten

Materiële schade door:
rechtstreeks

of





1.

aardbeving en vloedgolf buiten België

Materiële schade ten gevolge van aardbeving en vloedgolf,
behalve de schade die de verzekerde objecten oplopen ten
gevolge van aardbeving tijdens het transport van en naar
België en gedurende het verblijf in België evenals schade die
de verzekerde objecten oplopen ten gevolge van een
vloedgolf gedurende het verblijf in België.

2.

atoomkernreactie en/of radioactiviteit

Materiële schade ten gevolge van een rechtstreekse of
onrechtstreekse
wijziging
van
een
atoomkern,
atoomsplitsing, radioactiviteit, de productie van ioniserende
straling, een nucleaire ontploffing, stralingen afkomstig van
radioactieve materialen of deeltjesversnellers, abnormale
opwarming van een kernreactor, al dan niet gevolgd door
een brand of een ontploffing. Ioniserende radiatie van of
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een inherent defect van het verzekerde object of
een gedeelte hiervan. Elke constructiefout.
een eigen gebrek, eigen aan het voorwerp.
machinebreuk of een mechanisch of elektrisch
defect van het voorwerp zelf.
het gevolg van veranderingen van de chemische
bestanddelen van het verzekerd voorwerp (bv.
roest).

7.

insecten, knaagdieren, parasieten, wormen,
schimmels en ongedierte

8.

normale slijtage en klimatologische
omstandigheden

Materiële schade ten gevolge van:



normale slijtage aan of oxidatie van de verzekerde
objecten en elke geleidelijk werkende invloed.
licht, warmte, blootstelling aan weer en wind,
temperatuurverschillen
of
verschillen
in
vochtigheidsgraad.







9.

graduele of normale beschadiging, veroorzaakt
door gebruik en door de tijd, krassen of lichte
stoten.
atmosferische invloeden of extreme temperaturen.
gebrek aan onderhoud, gebrek aan noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden
of
manifeste
verwaarlozing.
uitwerpselen voor verzekerde objecten die in open
lucht zijn tentoongesteld:

ongeschikte verpakking of onvoldoende beveiliging

Materiële schade ten gevolge van:




kennelijk onvoldoende verpakking in functie van de
aard
van
het
verzekerde
object,
de
transportvoorwaarden en de aard van de objecten.
transport via de normale post(bedrijven).

Zijn wél verzekerd indien transport wordt verzekerd (vermeld
in de bijzondere voorwaarden): de waarborgen oorlog,
stakingen en oproer tijdens transport, volgens de risico's
vermeld in onderstaande clausules:
-Clausule CN 400 „stakings- en oproerrisico’s “ van het BVT
van 27 mei 2004.
-Clausule CN 300 „oorlogsrisico’s voor het zeevervoer van
goederen “ van het BVT van 27 mei 2004.
-ClausuleCN301 „oorlogsrisico’s voor luchtvervoer van
goederen “ van het BVT van 27 mei 2004.
Zie: http://www.abambvt.be
In afwijking van deze clausules blijft abandonnement steeds
uitgesloten.

11. opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid
van de verzekerde

Diefstal en verdwijning van kostbaarheden, edelstenen, fijne
parels, zilverwerk; echt kantwerk en/of alle andere
waardevolle voorwerpen van kleine(re) omvang, tenzij deze
voorwerpen zich in een afgesloten vitrinekast met
veiligheidsslot bevinden gedurende de openingsuren en in
een afgesloten kluis tijdens de sluitingsuren.

Iedere materiële schade wanneer de verzekerde de
opzettelijke dader of mededader is, of als deze veroorzaakt
werd door bewuste roekeloosheid, grove nalatigheid,
opzettelijke onhandigheden, ongepaste handelingen of een
zware fout van een verzekerde.

10. oorlog, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand
en muiterij

Diefstal, poging tot diefstal, verduistering of vandalisme
gepleegd door of met medeplichtigheid van een verzekerde.

Materiële schade door nalatigheid in het noodzakelijke
onderhoud van de verzekerde objecten.

Materiële schade ten gevolge van:










elke
grootschalige
gewelddadige
staking,
grootschalige
en
gewelddadige
oproer,
volksopstand,
militaire
machtsgreep
of
onrechtmatig gebruik van macht of ten gevolge van
vijandigheden of oorlogsoperaties (ongeacht de
oorlog werd verklaard of niet).
elke
rechtstreekse
of
onrechtstreekse
verbeurdverklaring, (in)beslagname door douaneof elke vorm van regeringsautoriteiten.
elk gewapend conflict waarin verschillende partijen
elkaar met militaire machtsmiddelen bestrijden.
Het gewapende optreden van militaire eenheden
onder verantwoordelijkheid van internationale
organisaties, zoals de Verenigde Naties, de NAVO of
de EU wordt hier ook onder verstaan.
elke vorm van burgeroorlog.
binnenlandse onlusten: al dan niet georganiseerde
gewelddadige handelingen die zich op verschillende
plaatsen binnen een staat voordoen.
grootschalige oproer: al dan niet georganiseerde
plaatselijke gewelddadige beweging die gericht is
tegen het openbare gezag.
muiterij: al dan niet georganiseerde gewelddadige
beweging van leden van een gewapende macht, die
gericht is tegen het gezag waaronder ze
onderworpen zijn.
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12. restauratie, schoonmaakoperaties, inlijstingen en
bewerkingen
Elke materiële schade na een schoonmaak-, herstel- of
restauratieoperatie van de verzekerde objecten.
Elke materiële schade ten gevolge van bewerkingen,
verwerkingen, reparaties en inlijstingen.

13. terrorisme tijdens verblijf niet in België
De waarborg terrorisme is echter wel verworven voor
schade die de verzekerde objecten oplopen ten gevolge van
een daad van terrorisme tijdens hun verblijf in België, zoals
gedefinieerd bij artikel 2 van de wet van 1 april 2007
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door
terrorisme.
De tussenkomst van de verzekeraars is beperkt tot maximaal
het
verzekerde
kapitaal
vastgelegd
in
het
verzekeringsovereenkomst en geschiedt volgens de
regelingsmodaliteiten vermeld in vernoemde wet.

14. vermissing, verdwijning of verlies dat wordt
vastgesteld tijdens inventarisatie en ongemerkt
verlies

5) Abandonnement
De verzekerde objecten kunnen niet aan de verzekeraars
worden geabandonneerd.

15. vulkaanuitbarsting

6) Inwerkingtreding
16. weersomstandigheden voor objecten die in open
lucht worden opgesteld:
Materiële schade ten gevolge van regen, sneeuw, hagel,
wind, bliksem, inductie, vorst, extreme warmte voor objecten
die in de open lucht zijn opgesteld.

4) Controle vervoerde objecten
Indien transport is verzekerd (zie de bijzondere
voorwaarden), dient de verzekerde rekening te houden met
volgende bepalingen:
Het is noodzakelijk de goederen zorgvuldig te controleren
onmiddellijk na de levering van de objecten door de
transportfirma.
-Indien de goederen zichtbare sporen van materiële schade
bevatten of indien de toestand van de verpakking schade laat
veronderstellen, dan dient onmiddellijk een volledig
voorbehoud in het transportdocument vermeld te worden.
Dit voorbehoud dient per aangetekend schrijven aan de
transportfirma bevestigd te worden. De vervoerder zal
hiermee uitgenodigd worden op een tegensprekelijke
expertise en terzelfdertijd zal hij verantwoordelijk gehouden
worden. Indien de schade niet zichtbaar is, moet een volledig
voorbehoud per aangetekend schrijven gericht worden
binnen de zeven werkdagen aan de transportfirma. In dit
schrijven zal de transportfirma uitgenodigd worden op een
tegensprekelijke expertise en terzelfdertijd zal hij
verantwoordelijk gehouden worden.

De verzekeringsovereenkomst is gesloten zodra het door de
verzekeraars en de verzekeringnemer is ondertekend. De
verzekeraars kunnen vanaf dit ogenblik overgaan tot de
uitvoering van de overeenkomst. Het treedt pas in werking
vanaf het ogenblik dat een eerste overeengekomen premie
werd betaald, tenzij anders overeengekomen in de
bijzondere voorwaarden. Dezelfde bepalingen gelden voor
elk bijvoegsel bij de verzekeringsovereenkomst.

2. Schade?
1) Door verzekerde te ondernemen acties
1.

(Gevolgen van) het schadegeval voorkomen en/of
beperken

De verzekerde en/of verzekeringnemer verbinden zich ertoe
om, op straffe van verval van de dekking, behoudens
overmacht, onmiddellijk de redelijke en noodzakelijke
maatregelen te nemen om:
-de omvang van het schadegeval te beperken
-de verzekerde objecten veilig te stellen
-alle mogelijkheden tot rechtsmiddelen te
behouden
-het vaststellen van de schade toe te laten

-Verpakking(en) moet(en) altijd bijgehouden worden.
-De verzekerde zal de verzekeraars het volgende melden:




de (mogelijke oorzaak) en omstandigheden van de
schade;
de omvang van de schade;
de plaats waar de beschadigde objecten voor
expertise ter beschikken staan.

De verzekeraars en/of de expert die deze aangesteld hebben
dienen alle nodige bijstand te krijgen, door hen alle
noodzakelijke informatie en documenten over te maken
inzake de materiële schade.
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2.

Het schadegeval melden

De verzekerde en/of de verzekeringnemer verbinden zich
ertoe om aan de verzekeraars het schadegeval aan te geven
binnen de 24 uren na de vaststelling van de schade en de
verzekeraars nauwkeurig in te lichten over de
omstandigheden, oorzaken en omvang van de schade.

3.

Klacht indienen

De verzekerde en/of de verzekeringnemer verbinden zich
ertoe om in geval van verlies, diefstal, verdwijning of
vermeend kwaad opzet, klacht in te dienen bij de
politiediensten en de verzekeraars het nummer van het
proces-verbaal mee te delen.

4.

Meewerken aan de regeling van het schadegeval

De verzekerde en/of de verzekeringnemer dienen mee te
werken om de nodige vorderingen in te stellen of over te
gaan tot de vorderingen waarop verzekeraars aanspraak
zouden kunnen maken en alle nuttige inlichtingen en
bewijzen te verstrekken die redelijkerwijze vereist kunnen
zijn.

5.

Restauratie

De beschadigde verzekerde objecten mogen slechts
gerestaureerd worden indien de expert van de verzekeraars
hiertoe de opdracht heeft gegeven, tenzij onmiddellijke
(eventueel tijdelijke) restauratie noodzakelijk is om verdere
materiële schade te voorkomen.
In het geval van restauratie dient de verzekerde aan de
verzekeraars een restauratiebestek over te maken.

2) Vaststelling van de omvang van de schade
In het geval van een verzekerde materiële schade, wordt het
schadebedrag als volgt vastgesteld:

1.

2.

De schade wordt in der minne (in onderling
overleg) bepaald

Indien de omvang van de schade niet in onderling
overleg wordt vastgesteld

In dit geval wordt door de verzekeraars een onafhankelijke
schade-expert benoemd. In dit geval kan de verzekerde
tevens een eigen expert benoemen om, in overleg met de
expert van de verzekeraars, de omvang van de schade te
bepalen.

3.

Indien de omvang van de schade niet door de
experten van beide partijen kan worden
vastgesteld

Wanneer beide experten het niet eens zijn dan wijzen deze
beide experten een derde expert aan met wie zij een college
vormen dat uitspraak doet bij meerderheid van de stemmen.
Is er geen meerderheid, dan is de mening van de derde
expert doorslaggevend.

4.

Expertisekosten

Elke partij betaalt de kosten en erelonen van haar eigen
expert en desgevallend de helft van de erelonen van de
derde expert en de kosten van diens benoeming.
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3) Bepaling van de schadevergoeding
1.

Vrijstellingen

De vrijstelling die van toepassing is wordt vermeld in de
bijzondere voorwaarden. Deze vrijstelling wordt van het
schadebedrag afgehouden.
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden geldt
voor voorwerpen die in de open lucht zijn opgesteld een
vrijstelling van 25%. Deze vrijstelling wordt van het
schadebedrag afgehouden.

2.

Waardebepaling

De verzekerde waarde per object is als volgt:
1. de aangenomen waarde indien de objecten specifiek in
een recent schattingsverslag of aankoopfactuur worden
vermeld die werden overgemaakt aan de verzekeraars
2. de aangenomen waarde indien de objecten specifiek op
een lijst bij de bijzondere voorwaarden worden vermeld.
3. de aangenomen waarde die wordt vermeld in de
bruikleenovereenkomst.
4. de marktwaarde in afwijking van de hierboven vermelde
documenten.
Wanneer blijkt dat het verzekerde kapitaal (zoals vermeld in
de bijzondere voorwaarden) in totaliteit lager ligt dan de
totaliteit van de hierboven genoemde waarden, dan zal de
verzekerde waarde per object evenredig worden aangepast.
Indien de waarde van de verzekerde objecten niet kan
gestaafd worden met een lijst, schattingsverslag(en),
(aankoop)facturen of bruikleenovereenkomsten, dan wordt
de marktwaarde alsnog door de expert(en) bepaald.

3.

Omvang van de schadevergoeding

1. Indien het totale verzekerde kapitaal (zoals vermeld in de
bijzondere voorwaarden) overeenkomt met of hoger ligt dan
de totale verzekerde waarde van de verzekerde objecten,
dan wordt het volgende vergoed:
-in geval van totaal verlies van een verzekerde
object wordt de verzekerde waarde van het
verzekerde object vergoed.
-indien de expert(en) vaststellen dat de schade
herstelbaar is, dan worden de kosten van de
restauratie vergoed, met inbegrip van de eventuele
waardevermindering die door een/de expert(en)

wordt vastgesteld, zonder de verzekerde waarde
per object te overschrijden.
-in geval van materiële schade aan de verzekerde
objecten die deel uitmaken van een stel, paar of
serie wordt de eventuele waardevermindering van
het geheel vergoed.
De waardevermindering van een verzekerd object dat
gerestaureerd werd na een schadegeval wordt vergoed nadat
voldaan werd aan volgende voorwaarden:
-er mag niet overgegaan zijn tot de restauratie
zonder het uitdrukkelijk akkoord van de
verzekeraars
-de restauratie moet ofwel door de artiest die het
werk heeft gemaakt, ofwel door een uiterst
bekwame en door de verzekeraars erkende
specialist uitgevoerd worden
-na afloop van de restauratie erkennen de
expert(en) een werkelijke vermindering van de
nieuwe aangenomen waarde van het werk

2. Indien het totale verzekerde kapitaal (zoals vermeld in de
bijzondere voorwaarden) lager is dan de totale verzekerde
waarde van de verzekerde objecten, dan wordt de
schadeloosstelling per verzekerd object evenredig
aangepast.

3. Indien blijkt dat een verzekerde materiële schade ten tijde
van de schade ook bij andere verzekeringsmaatschappijen
was verzekerd, dan wordt de overeengekomen
schadeloosstelling evenredig verdeeld onder deze
verzekeringsmaatschappijen.

3. Verplichtingen van de
verzekeraars
1) Bij onderling akkoord
De verzekeraars betalen het gedeelte van de vergoeding dat
zonder betwisting bij onderling akkoord tussen de partijen
werd vastgesteld binnen de 15 dagen die volgen op dit
akkoord.

2) Na expertise
Binnen de dertig dagen nadat de verzekeraars alle
noodzakelijke gegevens hebben ontvangen en er een
akkoord bereikt werd met de eventuele betrokken
expert(en), dan wordt de schadevergoeding overgemaakt aan
de verzekerde(n).

3) In geval van restauratie
In geval van restauratie van de beschadigde verzekerde
objecten worden de verzekeraars ertoe gehouden om de
verzekerde binnen de 30 dagen volgend op de datum van
vaststelling van de schade, een eerste gedeelte uit te betalen
dat gelijk is aan 80% van de restauratiekost. De rest van de
vergoeding wordt betaald tijdens de restauratieperiode en
voor zover het voorafgaande gedeelte uitgeput is. De partijen
kunnen na het schadegeval een andere verdeling van de
vergoedingsschijven overeenkomen.

4. Na de schadevergoeding
4. Bij een volledig schadegeval met betrekking tot
kostbaarheden, behouden de verzekeraars zich het recht
voor om over te gaan tot de vervanging ervan.

4.

Reddingskosten

De verzekeraars vergoeden eveneens de reddingskosten mits
die met de zorg van een goed huisvader zijn gemaakt.
Voor het geheel van de schade aan de verzekerde objecten
zijn de reddingskosten verzekerd ten belope van een bedrag
dat gelijk is aan het verzekerde kapitaal (zoals vermeld in de
bijzondere voorwaarden) van de verzekerde objecten met
een maximum van 18.592.014,36 EUR.
Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer
der consumptieprijzen (CPI) met als basisindexcijfer dat van
november 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100).

6
*voor definities: zie achteraan

1) Eigendomsoverdracht
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden,
worden in geval van totaal verlies de verzekeraars eigenaar
van het voorwerp dat ze hebben vergoed als volledig
schadegeval. De verzekerde zal een akte tekenen waarin de
eigendom van de vergoede objecten aan de verzekeraars
worden overgedragen.

2) Recht van terugkoop
Indien de verzekerde objecten worden gerecupereerd na een
schadegeval door de verzekeraars, brengen de verzekeraars
de verzekerde zo snel als mogelijk schriftelijk op de hoogte
op het laatste adres dat aan de verzekeraars door de
verzekerde meegedeeld werd.

Indien de objecten gerecupereerd worden door de
verzekeringnemer of verzekerde, dan dient deze de
verzekeraars daarvan zo snel als mogelijk schriftelijk op de
hoogte te brengen.

wijziging inzake de waarde vermeld in bruikleenovereenkomsten mee te delen aan de verzekeraars.

De verzekerde heeft het recht om de voorwerpen die de
verzekeraars vergoed heeft terug te kopen binnen de 90
dagen na de ontvangst van de briefwisseling die melding
maakt van de recuperatie. Het bedrag van terugkoop wordt
als volgt bepaald:

2. Verzwijging, nalatigheid
mededeling van het risico

-indien het verzekerde object onbeschadigd is, dan
is het bedrag gelijk aan de ontvangen
schadevergoeding
-indien het verzekerde object is beschadigd en
restauratie is redelijkerwijs mogelijk, dan is het
bedrag gelijk aan de ontvangen schadevergoeding
minus de kosten voor de restauratie en de
waardevermindering die na restauratie door
experts wordt vastgesteld.

3) Verjaring
Elk recht op schadevergoeding verjaart na drie jaar, te
rekenen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de
verzekerde kennis heeft genomen van het schadegeval.

5. Risicowijziging, onjuiste of
onvolledige informatie
en/of niet-nagekomen
maatregelen
1.

Mededeling van het risico

De verzekeringnemer of afgevaardigde (rechts)persoon is
verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem
bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij
redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed
kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de
verzekeraars. De verzekeringnemer dient het risico aan te
geven, zonder verzwijgingen of onjuiste opgave. Het is op
basis van deze informatie dat de verzekeraars hun
verbintenissen aangaan en dat de premie wordt berekend.
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer
de verplichting om iedere blijvende en aanzienlijke wijziging
in de omstandigheden, die een invloed kunnen hebben op
het risico dat een verzekerde gebeurtenis zich voordoet, mee
te delen.
In de loop van de overeenkomst heeft de verzekeringnemer
of afgevaardigde (rechts)persoon de verplichting om iedere
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of

onjuistheid

in

Wanneer de overeengekomen (preventie)maatregelen niet
werden getroffen en de materiële schade aan de verzekerde
objecten kon voorkomen worden of niet verergerd zouden
zijn door het wél nemen van deze maatregelen, dan kunnen
de verzekeraars de schadeloosstelling weigeren.

3.

In geval van opzettelijke verzwijging of onjuistheid

Indien
de
verzekeringnemer
of
afgevaardigde
(rechts)persoon het risico met opzettelijke verzwijgingen,
onjuiste opgave(n) of een opzettelijke onjuistheid
betreffende de beoordelingsgegevens van het risico heeft
meegedeeld en hierdoor de verzekeraars heeft misleid, dan
is de overeenkomst nietig. De premies die vervallen zijn tot
op het ogenblik waarop de verzekeraars kennis gekregen
hebben van de opzettelijke verzwijging of de opzettelijke
onjuistheid zijn ons verschuldigd.

4. In geval van onopzettelijke
onopzettelijke onjuistheid

verzwijging

of

Wanneer de verzekeraars kennis nemen van een
onopzettelijke verzwijging of een onopzettelijke onjuistheid
kunnen de verzekeraars een wijziging van de
overeenkomstvoorstellen. Indien de verzekeringnemer het
voorstel tot wijziging van de overeenkomst weigert of indien,
na het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen
vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard
wordt, kunnen de verzekeraars de overeenkomst binnen
vijftien dagen opzeggen.
Indien de verzekeraars het bewijs leveren dat zij het risico in
geen geval verzekerd zouden hebben, kunnen de
verzekeraars de verzekering opzeggen binnen de termijn van
één maand te rekenen vanaf de dag waarop de verzekeraars
van de verzwijging of van de onjuistheid kennis gekregen
hebben.

5.

Risicoverzwaring

Indien een verzwaring van het risico van een dusdanige aard
is dat de verzekeraars het risico enkel tegen andere
voorwaarden zouden toegestaan hebben, kunnen de
verzekeraars een wijziging van de overeenkomst voorstellen
met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.
Indien de verzekeringnemer het voorstel tot wijziging
weigert of indien dit voorstel, na het verstrijken van een
termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit
voorstel, niet aanvaard wordt, mogen de verzekeraars de
overeenkomst binnen 15 dagen opzeggen. Indien de
verzekeraars het bewijs leveren dat zij het verzwaarde risico
in geen geval verzekerd zouden hebben, mogen zij de

overeenkomst binnen de termijn van één maand te rekenen
vanaf de dag waarop zij van de verzwaring kennis gekregen
hebben, opzeggen.

2) Premie

Wanneer in de loop van de overeenkomst het risico
daarentegen aanzienlijk en blijvend verminderd is, dan zullen
de verzekeraars een overeenkomstige premievermindering
toestaan.

De premie is jaarlijks verschuldigd. Ze is vooruit betaalbaar bij
ontvangst van een vervaldagbericht of bij aanbieding van een
kwitantie. De commerciële premie mag alleen verhoogd
worden met de taksen en bijdragen die vastgesteld zijn of
zullen worden uit hoofde van het contract, alsook met de
kosten van polis en bijvoegsels. De commerciële premie
omvat de kosten voor eventuele gesplitste premiebetaling.

6.

Niet-nagekomen maatregelen

De verzekeringnemer of afgevaardigde (rechts)persoon dient
voor de bescherming van de verzekerde objecten de
preventieve en bewarende maatregelen te treffen die door
de verzekeraars in de verzekeringsovereenkomst zijn
opgelegd.
Indien
de
verzekeringnemer
of
afgevaardigde
(rechts)persoon nalaat dit te doen en de nalatigheid (inclusief
bedrog) heeft bijgedragen tot het ontstaan en/of de omvang
van het schadegeval, dan behouden de verzekeraars zich het
recht voor de dekking te weigeren.

6. Afstand van verhaal
De verzekeraars doen afstand van verhaal op de
verzekerde(n), de bruikleengevers, de werknemers en
afgevaardigden van het museum. Deze afstand van verhaal
geldt echter niet als er sprake is van opzet, bewuste
roekeloosheid, opzettelijke onhandigheden, ongepaste
handelingen of grove nalatigheid van de genoemde
(rechts)personen.

7. Administratieve
modaliteiten
1) Duur van de verzekeringsovereenkomst
Het begin van de verzekering is om 00:00 uur lokale tijd op de
plaats waar de verzekerde objecten zich bevinden. Het uur
waarop de overeenkomst eindigt is vastgesteld op 24:00 uur.
De overeenkomst wordt voor een duur van één jaar
aangegaan en wordt stilzwijgend verlengd voor gelijke
opeenvolgende periodes. De verzekeringnemer of de
verzekeraars kunnen zich hiertegen verzetten door een
aangetekende brief die ten minste drie maanden voor het
einde van de overeenkomst bij de post is afgegeven.
Indien de verzekering werd afgesloten voor een bepaalde
duur, dan wordt de duurtijd in de bijzondere voorwaarden
vastgesteld. De overeenkomst loopt af na de einddatum van
deze periode.
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1.

2.

Betaling van de premie

Niet-betaling van de premie

Niet-betaling van de premie binnen vijftien dagen vanaf de
dag die volgt op een ingebrekestelling die bij
deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief
aan de verzekeringnemer is bezorgd, geeft aanleiding tot
schorsing van de dekking of tot opzegging van het contract.
Bovendien
kunnen
de
verzekeraars
die
hun
dekkingsverplichting geschorst hebben, het contract later
opzeggen. Indien zij deze mogelijkheid hebben
voorbehouden in de ingebrekestelling, wordt de opzegging
van kracht na het verstrijken van een termijn van ten minste
vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de
schorsing.
Indien zij zich deze mogelijkheid niet hebben voorbehouden
in de ingebrekestelling, zal het contract opgezegd worden na
een nieuwe ingebrekestelling zoals hierboven omschreven.
De geschorste dekking gaat opnieuw in om 00:00 uur lokale
tijd op de dag die volgt op de volledige betaling van de
achterstallige premies, in voorkomend geval verhoogd met
eventuele interesten.

3) Beëindiging van de
verzekeringsovereenkomst
Tenzij anders overeengekomen in de bijzondere
voorwaarden, kan in de volgende gevallen en
omstandigheden de overeenkomst vóór de normale
einddatum worden ontbonden:

1.

Door de verzekeraars






Bij niet-betaling van de premies
Bij verzwaring van de risico's
Bij onvolledige of onjuiste aangifte van de risico's
bij het sluiten of tijdens de looptijd van de
verzekeringsovereenkomst
Na ieder aangegeven schadegeval, maar uiterlijk
één maand na de betaling of weigering van betaling
van de vergoeding
Bij faillissement van de verzekeringnemer of de
verzekerde

2.

Door de verzekeringnemer





3.

De verzekeringsovereenkomst wordt van
rechtswege ontbonden in de onderstaande
gevallen


4.

Bij
het
wegvallen
van
verzwarende
omstandigheden die in de polis zijn vermeld, indien
de verzekeraars geen vermindering van de
overeenkomstige premie toestaan
Bij stopzetting van de activiteit of ontbinding van
de verzekeraars
Na ieder aangegeven schadegeval, maar uiterlijk
één maand na de betaling of weigering van betaling
van de vergoeding

Bewarend beslag, uitvoerend beslag op een
verzekerd object of een andere wettelijke of
gerechtelijke maatregel die de verzekeringnemer
of de verzekerde het recht ontneemt om te
beschikken over de verzekerde objecten.

Opzegmodaliteiten

9. Definities
Aangenomen waarde: de waarde per verzekerd object,
vastgesteld in onderling overleg en vermeld op een lijst, in de
bruikleenovereenkomst, een recent schattingsattest of
(aankoop)factuur. Onverminderd fraude verbinden de
verzekeraars zich ertoe om deze waarde niet te betwisten.
Na waardevermindering ten gevolge van materiële schade
erkent een/erkennen de expert(en) de nieuwe aangenomen
waarde van het object.
Aardbeving: een aardschok met een minimumsterkte van 4
graden op de schaal van Richter en waarvan de vervorming
van de aardkorst de uitsluitende oorzaak is.
Bijzondere voorwaarden: in de polis opgenomen bepalingen
die voorrang krijgen voor zover deze in strijd zijn met de van
toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.
Kluis: verankerde metalen kast met een stevig slot om
waardevolle objecten in te bewaren.
Kostbaarheden: juwelen, horloges, bont, (lijf)sieraden en
andere soortgelijke objecten die bestemd zijn om op het
lichaam gedragen te worden.

De opzegging gebeurt per aangetekende brief per post, bij
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief met
ontvangstbewijs, gericht aan B.D.M.

Lijst: repertorium van kunstwerken en objecten met
vermelding van een waarde, bijgevoegd bij de bijzondere
voorwaarden.

De opzegging treedt pas in werking na een termijn van 30
dagen, te rekenen vanaf de dag na de betekening of de
datum van het ontvangstbewijs, of in het geval van een
aangetekend schrijven, te rekenen vanaf de dag na afgifte bij
de post.

Marktwaarde: de prijs die op de markt betaald wordt voor
een gelijkaardig object in een gelijkaardige staat.

4) Munteenheid
De schadevergoeding wordt betaald in euro, tenzij anders
overeengekomen in de bijzondere voorwaarden. In dit geval
is de eventuele wisselkoers diegene die in voege was op het
moment dat deze overeenkomst van kracht werd.

8. Toepasselijk Recht
Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie van de
artikelen en de voorwaarden van onderhavige overeenkomst
behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische
Rechtbanken.

Materiële schade: iedere plotselinge vernietiging,
beschadiging, verlies of verdwijning van een verzekerd
object.
Onderneming gespecialiseerd in het verpakken en/of
vervoeren van kunst: een onderneming waarvan de
werkzaamheden voor meer dan 70% bestaan uit het
verpakken en/of vervoeren van kunst.
Recent: niet ouder dan 5 jaar op het ogenblik van het
schadegeval.
Reddingskosten: de kosten die voortvloeien uit: de door de
verzekeraars gevraagde maatregelen 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 een schadegeval te
voorkomen of, zodra het schadegeval ontstaat, om de
gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, voor zover het
om dringende maatregelen gaat die de verzekerde
onverwijld moet nemen, zonder de verzekeraars te kunnen
verwittigen en haar voorafgaande toestemming te krijgen.
Terrorisme: een clandestien georganiseerde actie of dreiging
van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze
bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd,
waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de
economische waarde van een materieel of immaterieel goed
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geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te
maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te
scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het
verkeer of de normale werking van een dienst of een
onderneming te belemmeren.
Verzekeraars: zij die het verzekerde risico dragen (alleen of
gezamenlijk), ieder voor diens respectievelijke aandeel.
Verzekerde: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in
de bijzondere voorwaarden is benoemd en/of die in het geval
van een gedekte materiële schade aan de verzekerde
objecten schadeloos zal worden gesteld.
Verzekerde object(en): als museaal geregistreerde zaken,
met name kunstvoorwerpen van de verzekerde , zoals
schilderijen,
tekeningen,
wandtapijten,
porselein,
beeldhouwwerken, grafiek, boeken, voorwerpen vervaardigd
van edele metalen en/of edelstenen, antiek en/of
gelijkaardige
voorwerpen
met
uitzondering
van
kostbaarheden, maar inclusief de (in- en uitgaande)
bruiklenen, voor zover ze in de bijzondere voorwaarden
worden vermeld.
Verzekeringnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die het verzekeringsovereenkomst, ten behoeve van zichzelf
of van derden, heeft gesloten en die de premie, taksen en
kosten verschuldigd is en diegene de nodige
preventiemaatregelen dient te voorzien.
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Vrijstelling: het bedrag dat per schadegebeurtenis ten laste
van de verzekeringsnemer blijft en van de schadevergoeding
zal worden afgetrokken.

10. Klachtenregeling
Vragen of problemen met betrekking tot deze
verzekeringsovereenkomst of een schadegeval kan u steeds
stellen aan de makelaar of de diensten van B.D.M. NV.
Contactgegevens:
B.D.M. NV
Entrepotkaai 5
2000 Antwerpen
tel +32 (0)3 233.78.38
fax +32 (0)3 233 76 18
info@bdmantwerp.be
De verzekerde mag zich met zijn klachten in
verzekeringsaangelegenheden, naast tot zijn makelaar en tot
de verzekeraars, nog enkel richten tot de unieke
klachtenbehandelingsinstantie nl. de VZW Ombudsdienst
Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel en dit
onverminderd zijn recht om een rechtsgeding aan te
spannen.

