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VERZEKERINGSGEBIED EN TOEPASSINGSGEBIED
De verzekering is van kracht voor de toercaravan in België en
gedurende maximaal 6 opeenvolgende maanden per jaar.
Indien de toercaravan voor een aaneengesloten periode langer
dan 6 maanden in het buitenland is wordt het contract van
rechtswege vernietigd.
De dekking wordt ook verleend voor een schadegeval dat zich
heeft voorgedaan
in enig land van de Europese Gemeenschap. in de
vorstendommen Andorra en Monaco, in Vaticaanstad, in
Bulgarije, in Hongarije, in IJsland, in Liechtenstein, op Malta, in
Noorwegen, in Polen, in Roemenië, in San-Marino, in Tsjechië,
in Slovakije, in Zwitserland, in Marokko, in Tunesië, in Turkije,
alsook in elk land dat door de Koning bepaald wordt krachtens
artikel 3, § 1, van de wet van 21 november 1989. De dekking
wordt verleend voor de schadegevallen die zich hebben
voorgedaan op de openbare weg of op de openbare of de
privéterreinen.
DEFINITIES
1. De verzekerden
Onder verzekerden verstaat men:
● Verzekeringnemer;
● de gemachtigde houder;
● de eigenaar van het verzekerd voertuig;
2. De verzekeraar
Onder verzekeraar verstaat men:
De verzekeringsmaatschappij(en) die de bijzondere
voorwaarden ondertekende(n). Wanneer de bijzondere
voorwaarden ondertekend zijn door een algemeen agent,
handelend in naam en voor rekening van de verzekeraar(s),
vertegenwoordigt de algemeen agent die verzekeraar(s),
zonder persoonlijk gehouden te zijn door de overeenkomst. Al
de in de overeenkomst voorziene kennisgevingen,
mededelingen en aangiftes aan en/of door de verzekeraar zijn
in dit geval gericht aan of door de algemeen agent. Tussen de
verzekeraars onderling is er geen solidariteit.
3. Het verzekerd voertuig
Onder verzekerd voertuig verstaat men uitsluitend:
De verzekerde caravan, zoals in de bijzondere voorwaarden
omschreven, zijnde
een toercaravan, zonder inklapbare harde wanden,
(respectievelijk opzetunit), met de daarbij behorende uitrusting,
zoals door de fabrikant of importeur standaard is geleverd;
hierna genoemd de standaarduitrusting.
4. Verzekeringsvormen
Nieuwwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan, de aankoopwaarde van
een in alle opzichten identieke caravan op datum van het
schadegeval. Deze kan evenwel nooit meer bedragen dan het
verzekerd bedrag zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Bij schade zal de nieuwwaarde door een door de verzekeraar
aangestelde erkende auto-expert bepaald worden, zoals
bepaald in hoofdstuk VI EXPERTISE.
Dagwaarde
Onder dagwaarde wordt verstaan, de nieuwwaarde verminderd
met een bedrag wegens slijtage en veroudering op het moment
onmiddellijk voorafgaand aan de schadegebeurtenis.
Bij schade zal de dagwaarde door een door de verzekeraar
aangestelde erkende auto-expert bepaald worden, zoals
bepaald in hoofdstuk VI EXPERTISE.
5. Vrijstelling
Het gedeelte van de schade dat steeds ten laste van de
verzekeringnemer blijft, zoals bepaald in de bijzondere
voorwaarden ..
6. Aan- en bijbouw
Tot aan-en bijbouw, voor zover vermeld in de bijzondere
voorwaarden en inbegrepen in de verzekerde waarde, worden
gerekend:
a. voortenten en luifels, fietsdragers, stabilisatoren en
diefstalbeveiliging;
b. antennes, zonnepanelen, buitenverlichting, bordessen,
schuurtjes, serres, toilethuisjes /toilettenten en bijzettentjes, die
aan de caravan worden bevestigd.
7. Audiovisuele apparatuur
Tot audiovisuele apparatuur worden gerekend: beeld-, geluids-,
ontvangst- en zendapparatuur, alsmede computerapparatuur
enkel indien zij vast zijn opgesteld in de caravan en voor zover
vermeld in de bijzondere voorwaarden en inbegrepen in de
verzekerde waarde.
Mobiele en draagbare apparatuur en/of toestellen zijn niet
verzekerd.
8. Inboedel
Onder inboedel wordt verstaan alle zaken die krachtens hun
aard en bestemming gebruikt worden tijdens het kamperen en
niet behoren tot de standaarduitrusting,
in zoverre vermeld in de bijzondere voorwaarden. Hiertoe
worden in ieder geval niet gerekend:
a. geld, geldwaardig papier en sieraden:
b. (zonne)brillen en horloges;
c. foto- en videoapparatuur, fietsen en
telecommunicatieapparatuur;
d. computerapparatuur, behoudens indien vast opgesteld in de
caravan.
9. Berging, opruiming
Onder kosten van berging en opruiming worden verstaan de
noodzakelijke kosten van wegruimen van de verzekerde zaken
met een maximale tussenkomst van 350 EUR per
schadegeval.
10. Schadegeval
Een feit of een reeks met elkaar verband houdende feiten,
welke schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig en
waarvoor aanspraak op schadevergoeding ontstaat.
11. Verzekeringsvoorstel
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Het formulier dat door de verzekeringnemer moet worden
ingevuld met het doel de verzekeraar in te lichten over de aard
van het te verzekeren voertuig en informatie die voor de
verzekeraar relevant is voor de beoordeling van het risico.
HOOFDSTUK 1: DE VERZEKERDE WAARDE
1. De verzekerde waarde
De verzekerde waarde wordt door de verzekeringnemer van
het omschreven voertuig opgegeven.
1. De verzekerde waarde is gelijk aan de officiële verkoopprijs
in België van de caravan, door de constructeur of importeur
vastgesteld bij de officiële eerste ingebruikneming die op het
inschrijvingsbewijs is vermeld.
De daarbij behorende uitrusting zoals door de fabrikant of
importeur standaard geleverd. Inclusief: de werkelijk betaalde
kosten voor het monteren ervan (zelfs indien ze gratis
aangeboden werden), is inbegrepen in de verzekerde waarde.
2. Indien de caravan tweedehands werd aangekocht is de
verzekerde waarde gelijk aan de aankoopprijs die voor de
caravan betaald werd, gestaafd door de aankoopfactuur.
Deze voertuigen kunnen enkel verzekerd worden volgens de
formule dagwaarde en de vergoeding zal nooit meer bedragen
dan het aankoopbedrag zoals vermeld op de aankoopfactuur.
De aankoopfactuur van het voertuig dient, in geval van schade,
steeds aan de verzekeraar te worden voorgelegd.
3. Voor de voertuigen die tot de onderstaand genoemde
modaliteiten behoren, is de verzekerde waarde gelijk aan de
aankoopprijs die voor caravan betaald werd, gestaafd door de
aankoopfactuur:
● demovoertuigen;
● showroomvoertuigen;
● voertuigen die meer dan 6 maanden na datum van het
gelijkvormigheidsattest voor de eerste maal in België
worden ingeschreven;
● in België ingevoerde voertuigen.
Deze voertuigen zijn verzekerd volgens de gekozen formule en
de vergoeding zal nooit meer bedragen dan het
aankoopbedrag zoals vermeld op de aankoopfactuur. De
aankoopfactuur van het voertuig dient, in geval van schade,
steeds aan de verzekeraar te worden voorgelegd.
4. Voertuigen die het voorwerp uitmaken van een
leasingovereenkomst kunnen enkel verzekerd worden volgens
de formule dagwaarde.
De aankoopfactuur van het voertuig, het eventueel door de
verzekeraar te ondertekenen leasingattest en het
leasingcontract dienen, in geval van schade, steeds aan de
verzekeraar te worden voorgelegd.
Zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting maar kunnen
optioneel als verzekerde waarde vermeld worden in de
bijzondere voorwaarden:
● de inboedel;
● de aan- en bijbouw;

● audiovisuele apparatuur
die niet door de fabrikant of importeur standaard is geleverd en
zonder rekening te houden met de vermindering en/of korting.
De niet-recupereerbare BTW wordt vermoed te zijn inbegrepen
in de verzekerde waarde.
Het door de maatschappij erkende antidiefstalsysteem wordt
altijd gratis verzekerd.
2. Evenredigheidsregel
Indien de verzekerde waarde ontoereikend is, past de
maatschappij de evenredigheidsregel toe, d.w.z. dat ze elke
vergoeding uitkeert naar de verhouding tussen de werkelijk
aangegeven verzekerde waarde en diegene die men had
moeten aangeven volgens artikel 1.
Wanneer de evenredigheidsregel gerechtvaardigd is, wordt
deze toegepast voordat de eventuele vrijstelling wordt
afgetrokken.
HOOFDSTUK Il: WAARBORGEN
Verzekerd is de schade aan de verzekerde zaken door:
1. Verkeersschade
Botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken of enig
ander plotseling van buiten komend onheil tijdens het rijden
met of het transporteren van de toercaravan en de
meeverzekerde aan- en bijbouwsels en/of inboedel, ook al is
de schadegebeurtenis het gevolg van eigen gebrek.
2. Op de kampeerplaats
Het manoeuvreren, respectievelijk tijdens verblijf op de
kampeerplaats.
3. Vandalisme
(ln)braak en vandalisme.
4. Eigen gebrek en de gevolgen daarvan
Eigen gebrek indien dit geen betrekking heeft op uitdroging
en/of verwering van afdichtingsmateriaal, kitnaden,
dakbedekking, banden en rubberen slangen. Deze waarborg is
uitsluitend verworven onder:
a. de verzekering gesloten is volgens de formule met 5 of 7 jaar
nieuwwaarde
b. de schade binnen 36 maanden na aanschaf van de
verzekerde zaken door de eerste eigenaar van de caravan aan
de verzekeraar wordt gemeld
c. de herstelkosten niet verhaald kunnen worden op de
fabrikant en/of leverancieavan aan de verzekeraar wordt
gemeld;
5. Brand
Brand of ontploffing (ook als gevolg van eigen gebrek,
brandblussing of blikseminslag.
6. Natuurgeweld
Vallend gesteente, aardverschuiving, damdoorbraak en ander
vergelijkbaar natuurgeweld ..
7. Diefstal
Diefstal van het verzekerde voertuig. Indien bijkomend
opgenomen in de bijzondere voorwaarden valt hieronder
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eveneens de diefstal van de aan- en bij bouwsels, audiovisuele
apparatuur en de inboedel.
8. Storm, neerslag, hagel
a. storm en vallende voorwerpen door storm van zodra de
windsnelheid 80 km/uur overtreft;
b. directe schade aan de caravan en/of de meeverzekerde
aan-/bijbouw als gevolg van neerslag;
c. neerslag, onvoorzien de caravan binnengedrongen, behalve
door geleidelijke inwerking.
9. Breken van ruiten en koepels
Het breken van de voor-, zij- en achterruiten en het
doorzichtige gedeelte van het dak zowel in glas als kunststof.
10. Andere dan de hiervoor vermelde oorzaken
Enig ander accidenteel schadegeval veroorzaakt door een
externe oorzaak.
HOOFDSTUK 111: SCHADEVERGOEDING
1. Vaststelling totaalverlies
Het voertuig wordt als totaalverlies beschouwd wanneer:
● het niet meer hersteld kan worden;
● de herstellingskosten hoger zijn dan de dagwaarde,
na aftrek van de waarde van het wrak, inclusief de
niet-recupereerbare B1W.
2. Vergoeding herstelbare schade
Indien door de beschadiging de functionaliteit van de caravan
in die mate is aangetast dat herstel noodzakelijk is voor het
goed kunnen functioneren van de caravan, of om verdere
schade te voorkomen, vindt vergoeding plaats op basis van de
herstelkosten. Indien onderdelen worden vernieuwd die aan
slijtage onderhevig zijn, dan wordt de schade vergoed onder
aftrek van het percentage slijtage geldend voor deze
onderdelen.
3. Wel/niet herstellen
De verzekerde kan besluiten de schade niet te herstellen.
Vergoed wordt dan 50% van de herstelkosten exclusief de
BTW. Indien door middel van een gespecinceerde
herstelfactuur binnen 1 jaar na de betaling wordt aangetoond
dat de herstelling heeft plaatsgevonden, vindt aanvullende
vergoeding plaats van de resterende 50% van de
herstelkosten, inclusief de volledige BTW. Indien de schade
niet wordt hersteld is eventuele gevolgschade niet verzekerd
en wordt bij een volgende schade de eerder betaalde 50%
vergoeding in mindering gebracht van deze vergoeding.
4. Vergoeding bij totaalverlies bij dagwaarde-dekking
Indien er sprake is van totaalverlies dan wordt uitgekeerd de
vastgestelde dagwaarde van de caravan en de meeverzekerde
aan- en bijbouw onder aftrek van de opbrengsten van de
restanten, maar nooit meer dan het verzekerd bedrag.
5. Vergoeding bij totaalverlies bij 5 jaar nieuwwaarde
Indien er sprake is van totaalverlies dan wordt overeenkomstig
de onderstaande modaliteiten de vergoeding van de caravan
en de meeverzekerde aan- en bijbouw onder aftrek van de
restanten als volgt berekend:

a. bij een ouderdom tot en met 5 jaar geldt de huidige
nieuwwaarde met als maximum het verzekerd bedrag;
b. bij een ouderdom vanaf 6 jaar maar niet ouder dan 8 jaar
geldt de huidige nieuwwaarde met als maximum het verzekerd
bedrag, verminderd met 1,5 % voor elke begonnen maand
gerekend vanaf het 6de jaar;
c. vanaf het 9de jaar wordt de vergoeding bepaald volgens de
dagwaarde.
6. Vergoeding bij totaalverlies bij 7 jaar nieuwwaarde
Indien er sprake is van totaalverlies dan wordt overeenkomstig
de onderstaande modaliteiten de vergoeding van de caravan
en de meeverzekerde aan- en bijbouw onder aftrek van de
restanten als volgt berekend:
a. bij een ouderdom tot en met 7 jaar geldt de huidige
nieuwwaarde met als maximum het verzekerd bedrag.
b. bij een ouderdom vanaf het Bste jaar maar niet ouder dan 10
jaar geldt de huidige nieuwwaarde met als maximum het
verzekerd bedrag, verminder met 1,5 % voor elke begonnen
maand gerekend vanaf het Bste jaar.
c. vanaf het 10de jaar wordt de vergoeding bepaald volgens de
dagwaarde.
7. Vergoeding in geval van leasing
Aan de leasingmaatschappij wordt enkel de resterende
contractuele boekwaarde uitgekeerd. De vergoeding zal
integraal en uitsluitend betaald worden aan de
leasingmaatschappij. Aan de leasingmaatschappij wordt geen
BTW betaald op deze resterende contractuele boekwaarde.
Aan de verzekeringnemer wordt het eventueel betaalde
voorschot vermeerderd met de niet-terugvorderbare BTW
hierop en dit onder aftrek van de contractuele vrijstelling,
terugbetaald.
Vooraleer tot vergoeding over te gaan dient de verzekeraar in
het bezit te worden gesteld van het leasingcontract, het
BTW-statuut en bewijs van betaling van eventueel voorschot.
8. Vergoeding in geval van diefstal
In geval van diefstal, geldt een wachttijd van 30 dagen vanaf de
dag van aangifte van diefstal bij de verzekeraar, alvorens tot
vergoeding kan worden overgegaan.
Indien het verzekerde voertuig binnen 30 dagen na de
schadeaangifte wordt teruggevonden, is de eigenaar verplicht
het terug te nemen, behalve indien het in staat van totaalverlies
verkeert (de eventuele herstellingskosten komen voor rekening
van de verzekeraar).
Indien het verzekerde voertuig na de termijn van 30 dagen na
aangifte bij de verzekeraar wordt teruggevonden, mag de
verzekeraar het voor eigen rekening verkopen. Nochtans heeft
de eigenaar het recht - binnen 15 dagen nadat het verzekerde
voertuig is teruggevonden - het terug te nemen, tegen
terugbetaling van de vergoeding (de eventuele
herstellingskosten komen voor rekening van de verzekeraar).
HOOFDSTUK IV: OPTIE INBOEDEL
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Mits betaling van een bijpremie kan de inboedel mee verzekerd
worden ten belope van het kapitaal vermeld in de bijzondere
voorwaarden. Het verzekerd kapitaal wordt niet geïndexeerd.
1. Verzekerde waarborgen
De schade aan de verzekerde inboedel is gewaarborgd
overeenkomstig de waarborgen, genoemd in hoofdstuk ll.
De inboedel is enkel verzekerd indien deze zich in of in de
onmiddellijke nabijheid van de caravan bevindt.
In geval van diefstal is enkel de schade van de inboedel
aanwezig in de caravan gewaarborgd en onder voorwaarde dat
braak kan worden aangetoond.
2. Schadevergoeding
De inboedel zal vergoed worden op basis van nieuwwaarde.
Zaken waarvan de dagwaarde op het moment van het
schadegeval minder bedraagt dan 50% van de nieuwwaarde
zullen vergoed worden op basis van de dagwaarde. De
vergoeding zal nooit meer bedragen dan het verzekerd bedrag
voorzien voor de inboedel in de bijzondere voorwaarden.
Voor de audiovisuele apparatuur wordt in totaal nooit meer dan
30% van het verzekerd bedrag vergoed.
Voor computerapparatuur bedraagt de maximale tussenkomst
250 EUR per schadegeval.
HOOFDSTUKV: ALGEMENE UITSLUITINGEN
1. Algemene uitsluitingen
Is van de verzekering uitgesloten, de schade:
a. overkomen ten gevolge van een oorlog of burgeroorlog en
van elke gewelddaad van collectieve oorsprong, al of niet
gepaard gaand met rebellie tegen de overheid, terroristische
aanslagen tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk
verband is tussen die gebeurtenissen en de geleden schade;
b. veroorzaakt of verzwaard door gebeurtenissen van
atomische of radioactieve oorsprong;
c. overkomen wanneer het voertuig is verhuurd of opgeëist;
d. overkomen wanneer het voertuig, waarop de reglementering
inzake de technische controle van toepassing is. niet of niet
meer is voorzien van een geldig schouwingsbewijs. behalve
tijdens het normale traject om zich naar de schouwing te
begeven of, na de afgifte van het schouwingsbewijs met de
vermelding
'verboden tot het verkeer', om zich van het keuringsstation naar
zijn woonplaats en/of naar de hersteller te begeven en om zich
vervolgens, na de herstelling,
bij de automobielinspectie aan te melden; deze uitsluiting wordt
evenwel niet toegepast indien de verzekerde bewijst dat er
geen oorzakelijk verband is tussen de staat van het voertuig en
de geleden schade;
e. overkomen wanneer het voertuig wordt bestuurd door een
verzekerde die niet voldoet aan de voorwaarden opgelegd door
de Belgische wet en reglementering om dit voertuig te
besturen;
f. overkomen wanneer het voertuig deelneemt aan een
snelheids-, regelmatigheidsof behendigheidswedstrijd, of

tijdens het trainen of proefrijden op de weg met het oog op die
wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten, de deelname aan
toeristische zoektochten, deelname aan weddenschappen
en/of uitdagingen;
g. opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde;
h. de schadegevallen waarvan de verzekeraar aantoont dat ze
voortvloeien uit de volgende gevallen van zware fouten:
● het besturen in staat van dronkenschap,
alcoholintoxicatie met meer dan 0.8 g/1 bloed, en/of
soortgelijke toestand ingevolge het gebruik van
andere producten dan alcoholische dranken waardoor
de verzekerde niet meer beschikt over de controle van
zijn daden;
● zelfmoord of zelfmoordpoging;
● het besturen van een voertuig dat niet beantwoordt
aan de wettelijke voorschriften betreffende de
minimale diepte van de groeven van de banden.
i. ontstaan als gevolg van onvoldoende onderhoud van de
verzekerde zaken.
Er is geen sprake van onvoldoende onderhoud indien
verzekerde door middel van facturen aantoont dat de caravan
uiterlijk 36 maanden voor het schadegeval een onderhoudsen/of controlebeurt, inclusief vochtmeting (indien voor de
schade relevant), heeft gehad;
Is altijd uitgesloten de schade ontstaan door uitdroging en/of
verwering van afdichtingmateriaal, kitnaden en dakbedekking
en het niet tijdig vervangen van banden en/of rubberen
slangen.
j. ontstaan als gevolg van de normale slijtage, ook al is er
sprake van voldoende onderhoud;
k. ontstaan als gevolg van de invloeden van
weersomstandigheden en milieu o.a.:
● door geleidelijke inwerking van licht en vocht;
● indien verzekerde onder voorspelde zeer slechte
weersomstandigheden respectievelijk storm met een
windsnelheid boven 80 km/uur toch met de caravan
aan het verkeer deelneemt;
l. aan banden, velgen zonder carrosserieschade;
m. oppervlakkige lakbeschadigingen:
n. krassen;
o. tijdens niet-recreatief gebruik van het verzekerde voertuig;
p. een vergoeding te betalen voor waardevermindering,
vermindering van prestatievermogen of genotsderving van het
voertuig.
2. Specifieke uitsluitingen per waarborg
Is van de waarborg brand uitgesloten:
de schade veroorzaakt door licht ontvlambare of
ontplofbare voorwerpen of stoffen, in het verzekerd
voertuig vervoerd. Deze uitsluiting geldt niet voor de
vervoerde goederen die voor private doeleinden
worden vervoerd (gasfiessen, onderhoudsproducten
... )
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de schade zonder ontwikkeling van vlammen,
schroeischade.
De waarborg diefstal zal geen uitwerking kennen:
indien de verzekerden één van de in hoofdstuk VII
aangegane verbintenissen niet zijn nagekomen;
indien de diefstal wordt gepleegd door, of met de
medeplichtigheid van de verzekerde of een persoon
die bij hem inwoont.
Diefstal of misbruik van vertrouwen gepleegd door of
met medeplichtigheid van een persoon die de
gebruikelijke houder is van het verzekerde voertuig,
zoals de leasingnemer, huurder.
HOOFDSTUK VI: EXPERTISE
1. Bepaling van de schade
Het bedrag van de vergoeding wordt in gemeen overleg tussen
de eigenaar en de verzekeraar of door de door haar
aangestelde expert vastgesteld, hierna expertise genoemd.
Elke expertise dient te gebeuren door een erkend auto-expert,
hierna expert genoemd.
2. Onenigheid omtrent de omvang van de schade
Bij onenigheid wordt de schade op tegenspraak vastgesteld
door een expert aangesteld en behoorlijk gemandateerd, de
ene door de eigenaar, de andere door de verzekeraar. Indien
geen overeenstemming wordt bereikt, kiezen beide experten
een derde expert, arbiter genoemd. De 2 experten en de arbiter
beslissen gemeenschappel ijk. Wanneer echter geen
meerderheid aanwezig is, is het advies van de arbiter
doorslaggevend.
Stelt één van de partijen haar expert niet aan of worden de
twee experten het niet eens over de keuze van de arbiter, dan
wordt hij, op verzoek van de meest gerede partij, aangesteld
door de voorzitter van de Burgerlijke rechtbank van de
woonplaats van de eigenaar van het voertuig.
Elke partij draagt de kosten en het ereloon van haar expert.
De kosten en het ereloon van de arbiter worden bij helften
verdeeld. De experten en de arbiter zijn vrijgesteld van elke
gerechtelijke formaliteit.
Enkel overeenkomstig de Wetgeving erkende auto-experten
kunnen aangesteld worden als expert.
HOOFDSTUK VII: VERPLICHTINGEN VAN DE
VERZEKERDE
1. Maatregelen en voorwaarden waaraan het verzekerde
voertuig is onderworpen
a. Verzekerde dient zorgvuldig met de verzekerde zaken om te
gaan waardoor schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en/of
beperkt;
b. In ontkoppelde toestand, op eigen terrein, op of langs de
openbare weg of het onbeheerd achterlaten op een
parkeerterrein en gedurende de winterstalling, dient de caravan
beveiligd te zijn tegen diefstal door middel van een disselslot

en/of wielklem. Bij aanwezigheid van een aard- of nagelvast
voorwerp dient
de caravan tevens door middel van een kettingslot of een
beugelslot hieraan bevestigd te worden;
c. de audiovisuele apparatuur in de caravan dient tijdens het
reizen met de caravan en bij het parkeren op of langs de
openbare weg, uit het zicht te zijn opgeborgen. Buiten deze
periode (tijdens stalling) dienen deze zaken uit de caravan
verwijderd te worden.
d. bij te verwachten hoge waterstand dienen de verzekerde
zaken veiliggesteld te worden;
e. de sanitaire en verwarmingsinstallatie dient tijdig beschermd
te worden tegen bevriezing.
HOOFDSTUK VIII: BESCHRINING EN WIJZIGING VAN HET
RISICO -MEDEDELINGEN VAN DE VERZEKERINGSNEMER
De verzekeringsnemer 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 maatschappij. Indien op sommige schriftelijke
vragen van de maatschappij niet wordt geantwoord,
bijvoorbeeld op de vragen in het verzekeringsvoorstel, en de
maatschappij toch de overeenkomst heeft gesloten, kan zij
zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat
verzuim beroepen.
Dit is eveneens het geval indien de maatschappij de
overeenkomst zonder een behoorlijk ingevuld
verzekeringsvoorstel heeft gesloten.
Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist
meedelen van gegevens over het risico de maatschappij
misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst
nietig. De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop
de maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk
verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens,
komen haar toe.
Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens
niet opzettelijk geschiedt, stelt de maatschappij, binnen de
termijn van één maand te rekenen van de dag waarop zij van
het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens
kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met
uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het
verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens.
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de
verzekeringsnemer wordt geweigerd of indien, na het
verstrijken van de termijn van één maand te rekenen vanaf de
ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan
de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen.
Niettemin kan de maatschappij, indien zij het bewijs levert dat
zij het risico nooit zou hebben verzekerd, de overeenkomst
opzeggen binnen de termijn van één maand
te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen of het
onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen.
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In de loop van de overeenkomst is de verzekeringsnemer
verplicht, onder de voorwaarden van§ 1 hoofdstuk VIII., de
nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de
omstandigheden aan te geven, die van die aard zijn om een
aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het
verzekerde voorval zich voordoet, te bewerkstelligen.
Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet,
zo verzwaard is dat de maatschappij, indien die verzwaring bij
het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere
voorwaarden zou hebben verzekerd, moet zij binnen een
termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij
van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de
overeenkomst voorstellen met terugwerking tot de dag van de
verzwaring.
Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de
verzekeringsnemer wordt geweigerd of indien. bij het
verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf de
ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan
de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen.
Indien de maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde
risico in geen geval zou hebben verzekerd, kan zij de
overeenkomst opzeggen binnen een termijn
van één maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis
heeft gekregen van de verzwaring.
Wanneer, in de loop van de overeenkomst, 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,
onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een
overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag
waarop zij van de vermindering van het risico kennis heeft
gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe premie
niet eens worden binnen één maand na de aanvraag tot
vermindering door de verzekeringsnemer, kan deze laatste de
overeenkomst opzeggen.
HOOFDSTUK IX: SCHADEGEVALLEN EN
RECHTSVORDERINGEN
1. Schadeaangifte
Verzekerde zal onmiddellijk, maar in ieder geval binnen de 8
dagen:
a. een schadegeval bij de verzekeraar melden;
b. het Europees aanrijdingsformulier ingevuld en ondertekend
aan de verzekeraar zenden;
c. alle ter zake ontvangen documenten aan de verzekeraar
doorzenden;
d. alle door of namens de verzekeraar gevraagde inlichtingen
verstrekken en alle door of namens de verzekeraar gegeven
aanwijzingen opvolgen;
e. de verzekeraar de mogelijkheid bieden de schade te
onderzoeken, alvorens her-stel of vervanging plaatsvindt;

f. zich onthouden van alles wat de rechten van de verzekeraar
kan benadelen.
Bij vaststelling van diefstal of poging tot diefstal dient de
verzekerde binnen de 24 uur nadat deze kennis heeft gekregen
van de diefstal of poging tot diefstal, klacht indienen bij de
bevoegde gerechtelijke of politie-overheid en de verzekeraar
hiervan onmiddellijk in kennis stellen, maar in ieder geval
binnen de 24 uren.
Indien het voertuig in het buitenland is gestolen en indien het
niet is teruggevonden bij de terugkeer van de verzekerde in
België, moet deze bovendien de Belgische overheid
onmiddellijk verwittigen.
Indien verzekerde zijn verplichtingen als omschreven in dit
artikel niet is nagekomen, tenzij hij kan aantonen dat hij niet
eerder in de mogelijkheid was om aangifte te doen en voor
zover wordt aangetoond dat de belangen van de verzekeraar
hierdoor niet zijn geschaad, is het schadegeval niet verzekerd
2. Artikel 17 Dagvaardingen en andere documenten
Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke documenten moeten door de verzekerde
aan de maatschappij of elke met dat doel in de bijzondere
voorwaarden aangewezen persoon bezorgd worden binnen 48
uur nadat zij aan de verzekerde werden afgegeven of
betekend.
3. Artikel 18 Subrogatie
Vanaf het ogenblik dat de maatschappij tot het geven van
dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is
zij verplicht zich achter de verzekerde te stellen binnen de
grenzen van de dekking.
De definitieve schadevergoeding of de weigering om te
vergoeden wordt zo spoedig mogelijk aan de
verzekeringsnemer meegedeeld.
De maatschappij die schadevergoeding betaald heeft, treedt in
de rechten en de vorderingen die de verzekerde kunnen
toebehoren.
4. Erkenning van aansprakelijkheid
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke
vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of
elke door de verzekerde gedane betaling, zonder schriftelijke
toelating van de maatschappij, is haar niet tegenwerpbaar.
HOOFDSTUK X: PREMIEBETALING
1. De premie
De premie, verhoogd met de taksen en bijdragen, moet op de
vervaldagen vooruitbetaald worden op verzoek van de
maatschappij of van elke met dat doel in de bijzondere
voorwaarden aangewezen persoon.
2. Schorsing en opzeg wegens niet-betaling
De maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de
vervaldag de dekking van de overeenkomst schorsen of de
overeenkomst opzeggen mits de verzekeringsnemer in
gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post
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aangetekende brief. De schorsing van dekking of de opzegging
gaan in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte
ter post van de aangetekende brief.
Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de
verzekeringsnemer van de achterstallige premies, in
voorkomend geval vermeerderd met de intresten, zoals
bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke uitspraak, een
einde aan die schorsing. Wanneer de maatschappij haar
verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan
zij de overeenkomst nog opzeggen indien zij zich dit recht
voorbehouden heeft in de ingebrekestelling, bedoeld in het lste
lid; in dat geval wordt de opzegging ten vroegste, 15 dagen te
rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing, van kracht.
Indien de maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft
voorbehouden, geschiedt de opzegging na een nieuwe
aanmaning overeenkomstig het lste en 2de lid.
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 overeenkomstig het lste lid. Het recht van de
maatschappij is evenwel beperkt tot de premies voor twee
opeenvolgende jaren.
HOOFDSTUK XI: MEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN
De voor de maatschappij bestemde mededelingen en
kennisgevingen moeten gedaan worden aan één van haar
zetels in België of aan elke andere met dat doel in de
bijzondere voorwaarden aangewezen persoon.
De voor de verzekeringsnemer bestemde mededelingen en
kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste door
de maatschappij gekende adres.
HOOFDSTUK XII: WIJZIGINGEN VAN DE
VERZEKERINGSVOORWAARDEN EN VAN HET TARIEF
Indien de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar
tarief of enkel haar tarief wijzigt, past zij deze overeenkomst
aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. Zij stelt de
verzekeringsnemer van deze aanpassing minstens 90 dagen
voor die vervaldag in kennis. De verzekeringsnemer mag
evenwel de overeenkomst opzeggen binnen 30 dagen na de
kennisgeving van de aanpassing. Door deze opzegging eindigt
de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag.
De in het vorig lid bepaalde opzeggingsmogelijkheid bestaat
niet wanneer de wijziging van het tarief of van de
verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een algemene
aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en
die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle maatschappijen.
De bepalingen van dit antkel doen geen afbreuk aan de
bepaling zoals voorzien in hoofdstuk XIII punt 1, duur van de
overeenkomst.

HOOFDSTUK XIII: DUUR-VERNIEUWING -SCHORSING
-EINDE VAN DE OVEREENKOMST
1. Duur van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst is één jaar. Op het einde van de
verzekeringsperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend van
jaar tot jaar vernieuwd, tenzij zij door één van de partijen ten
minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende
periode werd opgezegd.
2. Opzeg door de maatschappij
De maatschappij kan de overeenkomst opzeggen:
1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode
overeenkomstig de bepaling zoals voorzien in
hoofdstuk XIII punt 1, duur van de overeenkomst.
2. in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke
onjuiste mededeling van gegevens betreffende het
risico in de loop van de overeenkomst;
3. in geval van onopzettelijke verzwijging of
onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens
betreffende de omschrijving van het risico, bij het
sluiten van de overeenkomst en in geval van
risicoverzwaring zoals bepaald Hoofdstuk VI Il,
Beschrijving en wijziging van het risico mededelingen van de verzekeringsnemer;
4. in geval van niet-betaling van de premie
overeenkomstig Hoofdstuk X.2;
5. wanneer het aan de technische controle onderworpen
rijtuig niet of niet meer voorzien is van een geldig
schouwingsbewijs of wanneer het rijtuig niet
beantwoordt aan het "Algemeen Reglement op de
technische eisen van de motorrijtuigen";
6. na ieder schadegeval, waarvoor ze een
schadevergoeding ten gunste van de benadeelden
heeft betaald of zal moeten betalen. De opzegging
geschiedt ten laatste één maand na de uitbetaling of
de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding
en wordt drie maanden na de dag van de betekening
van kracht;
7. in geval van publicatie van nieuwe wettelijke
bepalingen die een invloed hebben op de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerden of op de verzekering van deze
aansprakelijkheid, maar uiterlijk 6 maanden na de
inwerkingtreding van deze bepalingen;
8. in geval van schorsing van de overeenkomst zoals
bepaald in Hoofdstuk VI Il punt 5;
9. in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of
overlijden van de verzekeringsnemer, overeenkomstig
de bepaling in Hoofdstuk VIII punten 6 en 7.
3. Opzeg door de verzekeringsnemer
De verzekeringsnemer kan de overeenkomst opzeggen:
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

tegen het einde van elke verzekeringsperiode
overeenkomstig de bepaling zoals voorzien in
Hoofdstuk XI 11 punt 1, duur van de overeenkomst;
na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk
één maand na de kennisgeving door de maatschappij
van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van
de schadevergoeding. De opzegging wordt drie
maanden na de dag van de betekening van kracht;
in geval van wijziging van de
verzekeringsvoonwaarden en van het tarief of alleen
van het tarief overeenkomstig Hoofdstuk XII;
in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of
intrekking van de toelating van de maatschappij;
in geval van vermindering van het risico, zoals
bepaald in Hoofdstuk VIII, Beschrijving en wijziging
van het risico - mededelingen van de
verzekeringsnemer;
wanneer tussen de datum van het sluiten en de datum
van inwerkingtreding een termijn van meer dan één
jaar verloopt. Deze opzegging dient uiterlijk drie
maand voor de datum van inwerkingtreding van de
overeenkomst te worden betekend;
in geval van schorsing van de overeenkomst zoals
bepaald in Hoofdstuk VIII punt 5.

4. Opzegtermijn
De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per
aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief
tegen ontvangstbewijs.
Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen bepaald in
Hoofdstuk XI 1, Hoofdstuk X.2, Hoofdstuk XI 11.1 - 2.6 en 3.2,
gaat de opzegging 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.
In afwijking van Hoofdstuk XI 11.2.6 wordt de opzegging van de
overeenkomst door de maatschappij na aangifte van een
schadegeval van kracht één maand na de datum van de
betekening ervan, wanneer de verzekeringsnemer of de
verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het
schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de
verzekeraar te misleiden en op voonwaarde dat deze laatste bij
een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling
heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor de
bevoegde rechtbank heeft gedagvaard.
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de
datum van het ingaan van de opzegging, wordt door de
maatschappij terugbetaald.
5. Opvordering

Wanneer het omschreven rijtuig in eigendom of in huur wordt
opgevorderd, wordt de overeenkomst geschorst door het enkel
feit dat de opvorderende overheid het rijtuig in bezit neemt.
6. Faillissement van verzekeringsnemer
In geval van faillissement van de verzekeringsnemer blijft de
overeenkomst bestaan ten voordele van de massa van de
schuldeisers die de maatschappij het bedrag verschuldigd is
van de premies, die zijn vervallen sedert de faillietverklaring.
De maatschappij en de curator van het faillissement hebben
evenwel het recht de overeenkomst op te zeggen. De
maatschappij kan de overeenkomst echter maar opzeggen ten
vroegste drie maanden na de faillietverklaring. De curator kan
de overeenkomst slechts opzeggen binnen drie maand na de
faillietverklaring.
7. Overlijden van verzekeringsnemer
In geval van overlijden van de verzekeringsnemer blijft de
overeenkomst voortbestaan ten voordele van de erfgenamen,
die verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd het recht
van de maatschappij om de overeenkomst op te zeggen binnen
drie maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis kreeg
van het overlijden, op één van de wijzen bepaald in Hoofdstuk
Xlll.4 le paragraaf.
De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen op één
van de wijzen bepaald in Hoofdstuk Xlll.4 le paragraaf binnen
drie maanden en veertig dagen na het overlijden.
Indien het omschreven rijtuig de volle eigendom wordt van één
van de erfgenamen of van een legataris van de
verzekeringsnemer, blijft de overeenkomst voortbestaan in zijn
voordeel. Deze erfgenaam of legataris kan de overeenkomst
evenwel opzeggen binnen één maand te rekenen vanaf de dag
waarop het rijtuig hem werd toebedeeld.
8. Overdracht van eigendom
In geval van overdracht van eigendom van het verzekerde
voertuig zijn volgende bepalingen van toepassing:
1. Betreffende het nieuwe voertuig
De dekking blijft aan de verzekerde venworven:
● gedurende 16 dagen vanaf de overdracht van de
eigendom van het omschreven rijtuig en dit zonder
enige formaliteit, indien het nieuwe rijtuig zelfs op
ongeoorloofde wijze aan het verkeer deelneemt onder
de kentekenplaat van het overgedragen rijtuig;
● na het verstrijken van voornoemde termijn van 16
dagen voor zover echter de maatschappij binnen deze
termijn in kennis gesteld werd van de vervanging. In
dit geval blijft de overeenkomst bestaan volgens de
verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing
bij de maatschappij op de laatste premievervaldag.
Indien na het verstrijken van voornoemde termijn van
16 dagen het overgedragen rijtuig niet werd
vervangen of indien deze vervanging niet ter kennis
werd gebracht van de maatschappij is de
overeenkomst geschorst en wordt Hoofdstuk Xlll.9
toegepast. Deze schorsing van de overeenkomst is
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tegenstelbaar aan de benadeelde persoon. De
vervallen premie blijft aan de maatschappij prorata
tempo ris verworven tot op het ogenblik dat de
overdracht van eigendom haar ter kennis wordt
gebracht.
2. Betreffende het overgedragen voertuig
Gedurende 16 dagen vanaf de overdracht van de
eigendom, voor zover geen enkele andere
verzekering hetzelfde risico dekt:
● blijft de dekking venworven aan de
verzekeringsnemer, zijn echtgenoot en kinderen die bij
hem inwonen en de wettelijke leeftijd tot sturen
hebben bereikt, indien het overgedragen rijtuig zelfs
op ongeoorloofde wijze aan het verkeer deelneemt
onder de kentekenplaat die het voor de overdracht
droeg;
● heeft de dekking uitwerking, doch enkel ten opzichte
van de benadeelde persoon wanneer de schade
veroorzaakt is door een andere verzekerde dan
degenen die hierboven vermeld zijn, en dit indien het
overgedragen rijtuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan
het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat die het
voor de overdracht droeg. Na het verstrijken van
voornoemde termijn van 16 dagen, vervalt deze
dekking tenzij de overeenkomst, mits schriftelijke
instemming van de maatschappij, overgedragen werd
ten gunste van de nieuwe eigenaar. De beëindiging
van deze dekking is tegenstelbaar aan de benadeelde
persoon.
3. In geval van een huurovereenkomst betreffende het
verzekerde voertuig
De onder 1., 2. en 3. omschreven bepalingen zijn eveneens
van toepassing in geval van beëindiging van de rechten van de
verzekeringsnemer op het omschreven rijtuig dat hij verkregen
heeft ter uitvoering van een huurovereenkomst of een
gelijkaardig overeenkomst, onder meer een
leasingovereenkomst.
9. Schorsing en weder inwerkingstellen
Ingeval van schorsing van de overeenkomst moet de
verzekeringsnemer die het omschreven of enig ander voertuig
in het verkeer brengt, daarvan de maatschappij verwittigen.
De overeenkomst wordt opnieuw in werking gesteld volgens de
verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing op de
laatste jaarlijkse premievervaldag, onder voorbehoud van de
bepalingen van artikel 37 betreffende de premie-indexering.
Indien de overeenkomst niet opnieuw in werking wordt gesteld,
neemt zij een einde op de eerstvolgende jaarlijkse
premievervaldag. Indien de schorsing echter gebeurt binnen de
drie maand voor de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag
eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag.
Het niet-verbruikte premiegedeelte wordt op het einde van de
overeenkomst terugbetaald. Neemt de overeenkomst een
einde alvorens de waarborg een volledig jaar heeft gelopen

dan wordt de terugbetaling verminderd met het verschil tussen
de jaarpremie en de premie berekend tegen het tarief voor
overeenkomsten van minder dan één jaar.
De verzekeringsnemer kan altijd schriftelijk vragen om geen
einde aan de overeenkomst te stellen.
10. Verdwijning van risico
Indien het risico verdwijnt om enige andere reden dan die
welke hierboven zijn opgesomd, moet de verzekeringsnemer
de maatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen;
doet hij dit niet, dan blijft de vervallen premie aan de
maatschappij verworven of pro rata temporis verschuldigd tot
op het ogenblik dat die mededeling werkelijk wordt gedaan.
HOOFDSTUK XIV: UW GESPREKSPARTNER
Indien u klachten hebt in verband met de (totstandkoming of
uitvoering van) dit verzekeringscontract, kunt u een klacht
bezorgen aan onze klachtendienst, Entrepotkaai 5, 200J
Antwerpen, tel +32 3 242 09 36,
complaints@bdmantwerp.be. Wanneer u hier geen
voldoening bekomt of onmiddellijk de tussenkomst wenst van
de Ombudsdienst van de Verzekeringen, kan u op
verschillende manieren klacht indienen: via een webformulier,
via mail naar info@ombudsman.as, via fax naar
+32 (2) 547 59 75 of via gewone brief naar de Ombudsman van
de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.
Op eenvoudig verzoek kunt u bij uw makelaar een schriftelijk
exemplaar verkrijgen van de algemene voorwaarden van dit
verzekeringscontract. Daarnaast kunt u deze algemene
voonwaarden online consulteren op
www.bdmantwerp.be/klant.
We verzoeken u kennis te nemen van ons
belangenconfiictenbeleid en ons
beleid rond vergoedingen. Op eenvoudig verzoek kunt u
hiervan bij uw makelaar een schriftelijk exemplaar verkrijgen.
Daarnaast kunt u deze documenten online consulteren op
www.bdmantwerp.be/klant.

