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ALGEMENE  ADMINISTRATIEVE  CLAUSULES  
     Versie 2011 

           
  
 
Artikel 1.   Beschrijving en wijziging van het risico. 
 
1.1. Bij het sluiten van de overeenkomst. 
 
De verzekerde is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem gekende 
omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij moet beschouwen als gegevens 
die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. 
Elke verzwijging, elke valse verklaring door de verzekerde gedaan, zelfs zonder 
kwade trouw, maken de verzekering nietig, wanneer zij de waardering van het 
risico verminderen of het voorwerp ervan wijzigen, derwijze dat de verzekeraar, had 
hij ervan kennis gehad, niet aan dezelfde voorwaarden zou gecontracteerd hebben. 
 
1.2. Wijzigingen in de loop van de overeenkomst. 
 

1.2.1. In de loop van de overeenkomst heeft de verzekerde de verplichting de 
nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan 
te geven die van die aard zijn om een verzwaring van het risico, dat 
het verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen. 

 
1.2.2. Wanneer, in de loop van de overeenkomst, het risico dat het 

verzekerde voorval zich voordoet, verzwaard is of aanzienlijk en 
blijvend verminderd is en wel zo dat de verzekeraar, indien die 
verzwaring of vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had 
bestaan, aan andere voorwaarden zou hebben verzekerd, stelt hij een 
overeenkomstige verhoging of vermindering van de premie voor vanaf 
de dag waarop hij hiervan kennis heeft gekregen. 

 
1.2.3. Indien de partijen het over de nieuwe premie niet eens worden binnen 

een maand kunnen beide partijen elk de overeenkomst opzeggen. 
 

1.2.4. Indien de verzekeraar het verzwaarde risico in geen geval zou hebben 
verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van 
één maand te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen 
van de verzwaring. 

 
 
Artikel 2.   Betaling van de premie. 
 
2.1. De premie met bijhorende lasten is jaarlijks. Zij is haalbaar en moet op de in 
de bijzondere voorwaarden vastgestelde vervaldagen vooraf betaald worden. 
 
2.2. De belastingen, taksen en polis-, aanhangsel-, of kwijtschriftenkosten worden 
samen met de premie geïnd, en de niet-betaling ervan heeft dezelfde gevolgen als 
deze voorzien ingeval van niet-betaling van de premie. Alle huidige of toekomstige 
belastingen of taksen die het verzekeringscontract of de verrichtingen die eruit 
voortvloeien treffen, komen ten laste van de verzekerde. 
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Artikel 3.   Duur van de overeenkomst. 
 
3.1. Duurtijd en hernieuwing van de overeenkomst. 
 
Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst wordt de polis afgesloten 
voor de periode van één jaar. Op het einde van elke verzekeringsperiode zal de 
polis stilzwijgend van jaar tot jaar voortgezet worden, tenzij deze opgezegd werd 
per aangetekend schrijven door één van de contracterende partijen tenminste drie 
maanden voor de vervaldag van de lopende periode. 

 
3.2. Aanvang van de dekking. 
 
Behoudens tegengestelde overeenkomst zal de polis een aanvang nemen op de in 
de "Bijzondere Voorwaarden" vermelde datum. De verzekerde heeft de verplichting 
het hem, al dan niet via zijn makelaar, door B.D.M. nv toegestuurde 
verzekeringscontract zo spoedig mogelijk, en ten laatste 30 kalenderdagen na 
aanvang van de dekking, getekend terug te bezorgen aan B.D.M. nv. 
Bij de niet terugsturing van een getekend verzekeringscontract binnen de voorziene 
termijn zullen de verzekeraars de dekking kunnen schorsen per aangetekende brief.  
De schorsing van de dekking gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter 
post van de aangetekende brief. 
Deze schorsing loopt tot op het moment dat het door de verzekerde getekende 
verzekeringscontract door de verzekeraars in ontvangst is genomen. 
 
3.3. Schorsing van de dekking en opzegging van de overeenkomst. 
 

3.3.1. De verzekeraar kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de 
dekking schorsen of de overeenkomst opzeggen, indien de verzekerde 
in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post 
aangetekende brief. 

 
De schorsing van de dekking of de opzegging van de overeenkomst 
gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen, te 
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post 
van de aangetekende brief. 

 
3.3.2. Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de verzekerde van 

de achterstallige premies, vermeerderd met de kosten en intresten, 
zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke uitspraak, een 
einde aan die schorsing. 

 
3.3.3. Wanneer de verzekeraar zijn verplichting tot het verlenen van dekking 

geschorst heeft, kan hij de overeenkomst opzeggen, indien hij zich dit 
recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling bedoeld in art. 3.3.1. 
hierboven. 
In voorkomend geval wordt de opzegging van kracht 15 kalenderdagen 
te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. Indien de 
verzekeraar zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt 
de opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig art. 3.3.1. 
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  
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dat de verzekerde in gebreke werd gesteld overeenkomstig art. 3.3.1. 
hierboven. Het recht van de verzekeraar wordt evenwel beperkt tot de 
premies voor twee opeenvolgende jaren. 

 
3.4. Opzegging en tussentijdse opzegging. 
 

3.4.1. De verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen: 
 
3.4.1.1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode 

overeenkomstig art. 3.1.; 
3.4.1.2. bij verzwaring van het risico zoals voorzien onder art. 1.2.1., 

1.2.3. en 1.2.4.; 
3.4.1.3. in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig art. 

3.3.3.; 
3.4.1.4. na iedere schadeaangifte maar uiterlijk 60 dagen na de 

uitbetaling of de weigering tot uitbetaling; 
3.4.1.5. in geval van overlijden van de verzekerde, overeenkomstig 

de bepalingen van art. 3.6. 
 

3.4.2. De verzekerde kan de overeenkomst opzeggen : 
 

3.4.2.1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig  
art. 3.1.; 

3.4.2.2. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het 
tarief overeenkomstig art. 1.2.2.; 

3.4.2.3. in geval van vermindering van het risico overeenkomstig art. 1.2.2. 
 
    3.4.3.  De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of  
     door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De opzegging gaat 
     in na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag 
     volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval 
     van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter  
     post. 
 
    3.4.4. De opzegging van de overeenkomst door de verzekeraar na aangifte van een  
     schadegeval wordt van kracht bij de betekening ervan, wanneer de   
     verzekeringnemer of de verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door 
     het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te  
     misleiden. 
 
    3.4.5.  Behalve in het geval vermeld in art. 3.4.4. wordt het premiegedeelte, dat  
     betrekking heeft op de periode na datum van het van kracht worden van de  
     opzegging, door de verzekeraar terugbetaald, in zoverre de premie niet werd  
     opgeslorpt door de schadegevallen die zich tijdens het laatste jaar voordeden. 
 

3.5. Faillissement. 
 
In geval van faillissement van verzekerde is het contract ambtshalve opgezegd 30 
dagen nadat het faillissement door de Rechtbank van Koophandel uitgesproken 
werd. 
 
3.6. Overlijden van de verzekeringnemer. 
 
In geval van overlijden van de verzekerde, zal de overeenkomst voortbestaan ten 
voordele van de erfgenamen, die verplicht zijn de premies te betalen,  
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onverminderd het recht van de verzekeraar om het contract op te zeggen binnen de 
dertig dagen na het overlijden, op één van de wijzen voorzien door art. 3.4.3. 
De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen op één van de wijzen bepaald in 
art. 3.4.3. binnen de drie maanden na het overlijden. 
 
3.7. Reisoverbrugging. 
 
3.7.1. Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst en tegen overeen 

te komen bijpremie zal geen waarborg verleend worden voor de door de 
verzekerde uit te voeren reizen die begonnen zijn voor de aanvangsdatum 
van de polis of voor de datum van teruginvoegetreding na schorsing van de 
polis. 

 
3.7.2. Daarentegen zal, in geval van schorsing of beëindiging van de polis, de 

waarborg verworven blijven voor de reeds aangevangen en door de 
verzekerde te beëindigen reizen, zelfs indien de beëindiging ervan 
plaatsvindt na de datum van schorsing of beëindiging van de overeenkomst. 

 
3.8. Uur. 
 
Het uur van de aanvang, de schorsing, de terug invoegetreding, de beëindiging en 
de vervaldag van de overeenkomst is vastgesteld op nul uur Belgische tijd. 

 
 

Artikel 4.   Verplichtingen bij schade. 
 
4.1. De verzekerde moet zodra mogelijk en in elk geval binnen de termijn bepaald 
in de overeenkomst, het schadegeval aan de maatschappij aangeven. 
 
4.2. De verzekerde moet zonder verwijl de verzekeraar alle nuttige inlichtingen 
verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de 
omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. 
 
4.3. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het 
schadegeval te voorkomen en te beperken. 
 
 
4.4. Indien de verzekerde één van de verplichtingen bepaald in art. 4.1., 4.2.  
en 4.3. hiervoor niet nakomt heeft de verzekeraar het recht zijn prestatie te 
verminderen. Indien de verzekerde opzettelijk of uit zware nalatigheid deze 
verplichtingen niet is nagekomen, kan de verzekeraar zijn dekking weigeren. 
 
 
Artikel 5.   Medeverzekering & leiding. 
 
In geval van medeverzekering gelden volgende bepalingen : 
 
5.1. Er bestaat geen hoofdelijkheid tussen de verzekeraars die deze polis 
ondertekenen, zodat tussen de verzekerde en iedere verzekeraar een afzonderlijke 
polis tot stand komt voor het bedrag of het percentage door iedere verzekeraar 
ondertekend. 
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5.2. Tenzij andersluidende overeenkomst treedt de eestvermelde verzekeraar op als 
leidende verzekeraar. 
 
5.3. De leidende verzekeraar wordt geacht de lasthebber te zijn van de overige 
medeverzekeraars voor het ontvangen van alle kennisgevingen bepaald in de 
overeenkomst. 
Voorts verbinden de medeverzekeraars zich ertoe de leidende verzekeraar te volgen 
in al zijn beslissingen omtrent het dagelijks beheer, de interpretatie van de polis en 
de regeling van de schadegevallen, met inbegrip van de vaststelling van het bedrag 
van de schadevergoeding. 
 
Vallen evenwel buiten het dagelijks beheer onder meer:  
  

• de verhoging van de verzekerde waarde; 
• de uitbreiding van de waarborg met de risico's van oorlog, staking en 

oproer indien ze niet in de oorspronkelijke overeenkomst zijn voorzien; 
• de wijziging van de aanvangsdatum van het risico en verlengingen van 

de verzekeringsperiode; 
• de uitbreiding van de territoriale grenzen waar binnen de waarborgen 

geldig zijn; 
• het ontvangen van kennisgevingen en betekeningen met betrekking 

tot rechtsvorderingen ingesteld tegen de medeverzekeraars; 
• ex gratia regelingen. 

 
 
Artikel 6.   Verjaring. 
 
6.1. De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit deze 
overeenkomst bedraagt drie jaar. De termijn begint te lopen vanaf de dag van het 
voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan. 
 
6.2. De regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde verjaart door 
verloop van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de betaling door de verzekeraar, 
behoudens bedrog. 
 
 
Artikel 7.   Woonstkeuze der partijen. 
 
De woonstkeuze van de partijen wordt gedaan, deze van de vertegenwoordigde 
maatschappijen op de zetel van hun vertegenwoordigende agent, deze van de 
verzekerde op zijn adres, beide vermeld in de Bijzondere voorwaarden van de polis. 
 
 
Artikel 8.   Geschillen. 
 
Alle geschillen tussen verzekeraar en verzekerde met betrekking tot deze polis 
worden beslecht door een scheidsgerecht waarvan de eerste twee leden benoemd 
worden door elk van de partijen en de derde door de alzo benoemde scheidslieden. 
Wanneer één partij nalaat zijn scheidsman binnen de wettelijke termijn aan te 
wijzen of in geval van onenigheid tussen de twee eerste scheidslieden betreffende 
het aanwijzen van de derde scheidsman, dan geschiedt de benoeming door de  
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Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de polis door de 
verzekeraar werd uitgegeven en dit op verzoekschrift van de meest gerede partij. 
 
In geval van betwisting tussen verzekerde en verzekeraars zijn alleen de 
rechtbanken te Antwerpen bevoegd. Op deze polis is Belgisch recht van toepassing.  
 
 
Artikel 9.   Wetgeving.  
 
Voor zoverre er contractueel niet van afgeweken wordt, zijn de bepalingen van de 
Wet van 11 Juni 1874 over de Verzekeringen in het Algemeen van toepassing. 
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ALGEMENE   VERZEKERINGSVOORWAARDEN   VOOR   
HET VERVOER VAN GOEDEREN OVER DE WEG VOOR 
EIGEN REKENING. 
      Versie 2012 

 
 
 
Artikel 1.   Voorwerp van het verzekeringscontract. 
 
1.1. Dit contract heeft als doel, binnen de perken van de algemene en bijzondere 
voorwaarden, de rechtstreekse materiële schade te vergoeden veroorzaakt aan de 
goederen, door de verzekerde vervoerd met het (de) in het contract aangeduid(e) 
voertuig(en) in de landen aangeduid in de ‘Bijzondere Voorwaarden’. 
 
1.2. Elk vervoer naar landen die niet vermeld staan in de Bijzondere Voorwaarden 
kan eventueel worden gedekt, na aangifte aan de verzekeraar en mits een per geval 
overeen te komen bijpremie, vooraleer het risico aanvangt. 
 
1.3. De dekking voor vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening wordt 
verleend volgens de bepalingen van deze "Algemene Verzekeringsvoorwaarden voor 
het vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening (versie 2012)", van de 
"Algemene Administratieve Clausules (versie 2011)" en van de "Bijzondere 
Voorwaarden". 
In geval van tegenstrijdigheid, zullen de "Bijzondere Voorwaarden" steeds voorrang 
hebben op huidige "Algemene Voorwaarden" en deze op de "Algemene 
Administratieve Clausules". 
 
Artikel 2.   Uitsluitingen. 
 
De hierna vermelde gevallen maken geen deel uit van de verzekeringsdekking. Voor 
zoveel als nodig zijn in ieder geval uit de dekking uitgesloten de vergoedingen voor 
de eruit voortvloeiende beschadigingen, verliezen, nadelen en vertragingen. 
 
2.1. Bedrog en grove schuld van de verzekerde alsmede het opzettelijk 
  veroorzaakte schadegeval. 
 
2.2. De niet naleving van de wettelijke, administratieve en technische voorschriften 
  eigen aan het vervoer van goederen over de weg waardoor de veiligheid van de 
  goederen in het gedrang komt, in het bijzonder : 
 

• het merkelijk overschrijden van de wettelijke maximum toegelaten  
 rijtijden, het niet naleven van de wettelijk voorgeschreven rusttijden; 
 

• het merkelijk overschrijden van de wettelijk voorgeschreven normen  
 inzake maximum belading; 
 

• de merkelijke slijtage alsook het merkelijk gebrek aan onderhoud van  
 het voertuig en zijn uitrusting; 
 

• de merkelijke tekortkoming in de bescherming van de goederen tegen  
 weersomstandigheden en tegen diefstal. 

 
 



 BDM NV  Polis V.E.R. 2012 - Pagina 9 van 13 
 

 
 
 
 
 
2.3. Elke tekortkoming aan wetten, regels, of gebruiken eigen aan de activiteiten 
  van de verzekerde onderneming waarbij voor ieder met de materie vertrouwde  
  persoon duidelijk moet zijn dat hieruit haast onvermijdelijk schade moet  
  ontstaan; 
 
2.4. Smokkelhandel, verboden handel, sluikhandel, het gebruik van valse of  
  opzettelijk onjuiste of onvolledige documenten voor douane of analoge  
  administratieve verrichtingen; 
 
2.5. De feiten genoemd onder de punten 2.1 tot en met 2.4 indien zij gepleegd 
  worden door het personeel van de verzekeringnemer, met het medeweten van  
  de verzekeringnemer; 
 
2.6. Inbeslagname, verbeurdverklaring, achterhouding door de toldienst of door een 
  erkende of niet erkende overheid; 
 
2.7. Genotsderving, het niet nakomen van termijnen, en elke andere  
  onrechtstreekse schade; 
 
2.8. Invloed van de temperatuur, eigen gebrek, onvoldoende verpakking, slechte 
  stuwage, eigen gebrek of de slechte staat van containers toebehorende aan of  
  uitgebaat door de verzekeringnemer; 
 
2.9. Het niet in acht nemen van de wettelijke en / of administratieve bepalingen  
  betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals bepaald in het  
  "Europees Verdrag betreffende het Internationaal Vervoer van gevaarlijke  
  Goederen over de Weg" (A.D.R. - Genève 30.9.57 - Belgisch Staatsblad van  
  7.10.1960) en gebeurlijke amendementen en alsmede deze betreffende het  
  vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen zoals bepaald in de  
  ATP-Overeenkomst (Overeenkomst inzake het Internationaal Vervoer van  
  Bederf onderhevige Levensmiddelen gesloten op 1 september 1970 te Genève)  
  en gebeurlijke amendementen; 
 
2.10.1. 
 

•   Oorlog, burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit 
    ontstane burgerlijke onrusten of elke vijandige daad gepleegd door of  
    tegen een oorlogvoerende macht; 

•   kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie  
    welke het gevolg zijn van de hiervoor opgesomde gebeurtenissen,  
    alsook de gevolgen ervan en iedere poging daartoe; 

•   achtergelaten mijnen, torpedo's, bommen of andere achtergelaten  
 oorlogswapens; 

 
2.10.2.  
 

•   Stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een oploop, een  
    lock-out of aan onlusten veroorzaakt door arbeidsgeschillen, voor  
    zover deze deel uitmaken van het personeel van de verzekeringnemer; 

•   iedere terrorist of iedere andere persoon die handelt uit politieke  
 overtuigingen; 
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2.11.  Radioactieve besmetting rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel en/of  
   gedeeltelijk veroorzaakt door of ontstaan uit : 
 

•  ioniserende straling van of radioactieve besmetting door nucleaire 
brandstof en/of afval en / of door hun verbranding; 

 
•  de radioactieve, toxische, ontplofbare of andere gevaarlijke of 

besmettende eigenschappen van de nucleaire installaties, reactoren en / 
of andere nucleaire constructie of  bestanddeel; 

 
•  het gebruik van oorlogswapens, waarbij hetzij atoom- of kernsplitsing of 

kernfusie, hetzij eender welke gelijksoortige reactie of radioactieve kracht 
of materie worden aangewend. 

 
2.12.  Accijnzen; 
 
2.13.  Gewone mechanische, elektrische en/of elektronische ontregelingen zonder  
   uitwendige oorzaak; 
 
2.14.  Roest, oxidatie en/of verkleuringen. 
 
  
Artikel 3.   Van de dekking uitgesloten goederen. 
 
Zijn eveneens uit de dekking gesloten, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande 
overeenkomst en tegen overeen te komen bijpremie, verlies van, of beschadiging 
aan volgende goederen : 
 
3.1.  radioactieve stoffen en producten; 
 
3.2.  goederen door hun aard bijzonder onderhevig aan verbranding, ontploffing,  
   corrosie, ontvlambaarheid; 
 
3.3.  edele metalen, al dan niet bewerkt of gemunt, kleinoden, echte of  
   kultuurparels, edelstenen, juwelen, bont; 
 
3.4.  effecten, coupons, speciën, checks, orderbriefjes of aan toonder,  
   documenten van alle aard; 
 
3.5.   kunstvoorwerpen, antikwiteiten of verzamelings-voorwerpen met  

liefhebberswaarde; 
 
3.6.  de persoonlijke bezittingen van de vervoerders. 
 
3.7.   levende dieren en planten, snijbloemen; 
 
3.8.  verhuizingen. 
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Artikel 4.  Vervanging van een voertuig / oponthoud. 
 
De dekking blijft verworven wanneer een voertuig, buiten de wil van verzekerde 
wordt opgehouden of indien de goederen ten gevolge van een verkeersongeval of 
een mechanisch, elektrisch of elektronisch defect aan het voertuig, gelost worden in 
afwachting dat ze worden verder vervoerd. Het verder vervoer met een 
vervangingsvoertuig blijft gedekt aan de voorwaarden die voorzien zijn voor het 
vervangen voertuig. 
Indien tussen één van voormelde gebeurtenissen en het verder vervoer van de 
goederen meer dan 6 kalenderdagen verlopen, zal de dekking behouden blijven 
mits overeenkomst met de verzekeraars en overeen te komen bijpremie. 
 
 
Artikel 5.   Aanvang en einde van de dekking. 
 
Het risico vangt aan op het ogenblik dat de te vervoeren goederen op de in de polis 
voorzien voertuigen worden geplaats en eindigt zodra ze er worden afgenomen. 
Verblijf niet aan boord van de verzekerde voertuigen wordt nooit gedekt. 
 
De dekking is slechts verworven indien de aanhangwagen, trailer of oplegger, 
waarop de te vervoeren goederen zich bevinden, daadwerkelijk aan één der door de 
polis voorziene trekkende of slepende voertuigen gekoppeld is. Bijgevolg is de 
dekking steeds geschorst indien de aanhangwagen, trailer of oplegger ontkoppeld is 
van het trekkende of slepende voertuig. 
 
De waarborg wordt uitgebreid tot rechtstreekse materiele schade toegebracht aan 
de verzekerde goederen tijdens het laden en lossen ervan op/van het verzekerde 
voertuig wanneer deze verrichtingen worden uitgevoerd door verzekerde. 
Het laden wordt omschreven als zijnde de verrichting waarbij de goederen in de 
onmiddellijke nabijheid van de voertuigen worden opgeheven om op deze laatste te 
worden geplaatst. 
Het lossen is de tegengestelde verrichting. 
 
Bij het vervoer verricht door middel van tankwagens en -containers, vangt de 
lading aan op het ogenblik dat de goederen de inrichtingen van de laadplaats 
verlaten. Het lossen eindigt op het ogenblik dat de volledige lading toegekomen is 
in de inrichtingen van de losplaats. 
 
 
Artikel 6.   Verplichtingen bij schadegeval. 
 

   In aansluiting op artikel 4 der ‘Algemene Administratieve Clausules’ wordt bepaald dat zodra 
   hij kennis heeft van een schadegeval, de verzekerde verplicht is de verzekeraar te   
   verwittigen, en ten laatste binnen de 48 uur en diens instructies op te volgen. 
 
   6.1.  Bovendien verbindt hij er zich toe volgende verplichtingen in acht te nemen : 
 
   6.1.1.  het verhaal te vrijwaren tegenover alle derden, onderaannemers of     
   medecontractanten, wiens aansprakelijkheid kan ingeroepen worden, en ter zake te  
   handelen alsof hij niet verzekerd was; 
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    6.1.2. bij diefstal of ander misdrijf, onmiddellijk klacht neer te leggen bij de    
    gerechtelijke overheid van de plaats van vaststelling; 
 

   6.1.3. ingeval van een verkeersongeval : ter plaatse door de bevoegde overheid een proces-
   verbaal te laten opmaken met vermelding van de aard, oorzaak en omvang van de schade; 

 
   6.1.4. alle nuttige maatregelen te treffen om de schade te beperken en de goederen te  
   beschermen. 
 
   6.2. Verzekerde verbindt er zich toe aan de personen waarvoor hij instaat de nodige  
   instructies te geven teneinde de verplichtingen in de art. 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3. en 6.1.4.  na  
   te leven. 
 
   6.3. Verzekerde verbindt er zich toe dagvaardingen en in het algemeen om het even welke  
   gerechtelijke en buitengerechtelijk bescheiden betreffende een schadegeval, onmiddellijk na 
   de kennisgeving, de betekening of de terhandstelling ervan, over te maken aan de   
   verzekeraar. 
 
   6.4. Indien de verzekeringnemer één van de verplichtingen bepaald in artikel 6.1.2., 6.1.3., 
   6.1.4. en 6.3. niet nakomt, kan de verzekeraar zijn dekking weigeren. 

  
 

Artikel 7.   Vaststelling en regeling van de schade – 
Vergoedingsbasis. 
 
Bij een door de verzekeraars gewaarborgd schadegeval behouden deze laatsten zich 
het recht voor zich in de plaats van verzekerde te stellen om met de 
rechthebbenden te onderhandelen en ze, indien nodig, te vergoeden. 
Verzekerde zal, op straffe van verlies van alle rechten van vergoeding, geen daad 
mogen stellen of beloften maken, die zouden kunnen beschouwd worden als een 
erkenning van aansprakelijkheid, noch tot een vergelijk komen, noch het 
schadebedrag vaststellen, noch tot betaling overgaan, zonder voorafgaandelijk 
akkoord van de verzekeraars  
De schade wordt vastgesteld door een afgevaardigde van de verzekeraar en op 
diens kosten. 
 
De vergoeding wordt betaald zonder verwijlintrest, tegen een kwijtschrift  aan de 
verzekerde. 
 
De verzekeraar kan niet gehouden zijn het abandonnement van de verzekerde 
goederen te aanvaarden. Hij heeft het recht te kiezen tussen de averijafrekening en 
de afrekening door abandonnement. 
 
De berekening van de vergoeding van een gedekte schade of verlies is gebaseerd 
op de oorspronkelijke aankoopwaarde van de beschadigde goederen en rekening 
houdend met de staat van deze goederen op het ogenblik dat de schade ontstond. 
 
 
Artikel 8.  Verzekerde waarde. 
 
Onder verzekerde waarde wordt verstaan het bedrag, in de ‘Bijzondere 
Voorwaarden’ bepaald, dat binnen de grenzen van de dekking omschreven in Artikel 
1 de maximale tussenkomst uitmaakt van de verzekeraar per voertuig, zonder dat 
die tussenkomst  per evenement of reeks van evenementen, die kunnen 
toegeschreven worden aan één en dezelfde oorzaak het bedrag van  
EUR 500.000,00 kan overschrijden. 
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De verzekering dient beschouwd te worden als zijnde afgesloten in eerste risico, i.e. 
zonder toepassing van de evenredige regel.  
 
De verzekerde waarde kan verhoogd worden behoudens uitdrukkelijke en 
voorafgaande overeenkomst en tegen overeen te komen bijpremie. 
 
 
Artikel 9.   Premie, belastingen en onkosten. 
 
In aanvulling met artikel 2 der Algemene Administratieve Clausules wordt 
overeengekomen dat : 
 
9.1. Indien in het contract overeengekomen is dat de premieafrekening geschiedt 
op regularisatiebasis zal het niet binnen de voorziene periode opgeven van de 
informatie op basis waarvan de regularisatie dient te gebeuren dezelfde gevolgen 
heeft als deze voorzien ingeval van niet betaling van de premie. 
De regularisatiepremie is contant betaalbaar op voorlegging van de afrekening 
ervan. 
 
 9.2. Wanneer bedongen is dat de forfaitaire jaarpremie in termijnen zal betaald  
   worden, zullen de volgende toeslagen aangerekend worden : 
   - bij betaling per semester : 3 %, 
   - bij betaling per trimester : 5 %. 
   - maandelijks via verplichte domiciliering : 7%  
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