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Dit contract wordt geregeld door de bepalingen van de wet betreffende de verzekering van 4 april 2014 en de 
bijbehorende uitvoeringsbesluiten. 
 
1. OMVANG VAN DE VERZEKERING 

 
Gedekte risico’s 

De verzekeraars dekken de verzekerde binnen de 
perken van zijn verklaringen in de 
verzekeringsaanvraag en tot beloop van de 
bedragen waarin het contract voorziet, tegen alle 
schade en verliezen geleden ten gevolge van om 
het even welke oorzaak door de voorwerpen die in 
de bijzondere voorwaarden vermeld staan. 
 
De verzekeringsdekking wordt uitgebreid tot diefstal, 
verduistering of misbruik van vertrouwen gepleegd 
door dienstboden of om het even welke andere 
personen aan wie de verzekerde voorwerpen 
zouden toevertrouwd zijn, voor zover de verzekerde 
klacht indiende en er tegen de daders gerechtelijke 
vervolgingen ingesteld zijn. 
 
Verzekerde personen 

De verzekeringnemer, de gezinsleden die onder 
hetzelfde dak wonen en elke andere persoon die als 
dusdanig in de bijzondere voorwaarden vermeld 
staat. 
 
Verzekeringsgebied 

Behoudens andersluidende bepaling geldt de 
verzekeringsdekking in alle landen van de EU en 
Zwitserland 
 
Terrorisme clausule  

De dekking van het contract is eveneens verworven 
voor schade die de Verzekerde oploopt ten gevolge 
van een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd bij 
artikel 2  
van de wet van 01 april 2007 betreffende de 
verzekering tegen schade veroorzaakt door 
terrorisme. 
 
Deze dekking wordt toegekend conform de 
bepalingen en modaliteiten van hoger genoemde 
wet en binnen de perken van de wettelijke, 
reglementaire en / of  conventionele verzekerde 
bedragen vastgelegd in het verzekeringscontract.  
 
Uitsluitingen 
Zijn van de verzekeringsdekking uitgesloten: 
 

A) - Schade en verliezen die: 
 
- a) zich voordoen ter gelegenheid van een oorlog 

(zowel burgeroorlog als oorlog met een 
buitenlands leger en  subversieve oorlog), 
invasie, oproer (inzonderheid opstand, muiterij, 
rebellie, revolutie, volksbeweging en 
gelijkaardige situaties), staking, standrecht, staat 
van beleg, onlusten evenals elke collectief 
geïnspireerde gewelddaad (van politieke of 
ideologische aard) al dan niet gepaard gaand 
met opstand tegen de overheid, 

 
- of zich voordoen ter gelegenheid van een 

opeising van de verzekerde goederen onder 

welke vorm ook door een leger- of politiemacht 
of nog door wettige of onwettige strijdkrachten, 

 
- veroorzaakt worden door om het even welk feit 

of opeenvolging van feiten met dezelfde 
oorsprong, als dat feit of deze opeenvolging van 
feiten of bepaalde van de veroorzaakte 
schadegevallen voortvloeit of volgt uit de 
radioactieve, toxische, explosieve of andere 
gevaarlijke eigenschappen van de nucleaire 
brandstoffen, radioactieve producten of 
afvalstoffen evenals de schadegevallen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit 
om het even welke bron van ioniserende stralen, 

 
- rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit 

om het even welke beslissing van een overheid 
(o.a. douaneoverheid) of van personen die door 
deze overheden met enige beslissingsmacht 
bekleed zijn en binnen de perken van deze 
machten handelen, 

 
Bovenstaande uitsluitingen zijn echter niet 
toepasselijk als de verzekerde aantoont dat er 
tussen de gebeurtenissen en de geleden schade 
geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks 
oorzakelijk verband bestaat. 
 
b) door slijtage, ontwaarding, langzame 
beschadiging, vochtigheid, motten of parasieten 
worden veroorzaakt evenals degene die uit om het 
even welk reinigings-, onderhouds-, herstellings- of 
verwerkingsproces voortvloeien, 
 
B) De schade en verliezen die geleden worden als 
de bedrijvigheden van de verzekerde enig verband 
houden met de professionele spektakel- of vermaak 
wereld, 
 
C) De breuk of vernietiging van fragiele voorwerpen 
of van voorwerpen die van natuur uit breekbaar zijn, 
tenzij de breuk veroorzaakt werd door toedoen van 
dieven of inbrekers of nog ten gevolge van brand, 
 
D)  De blutsschade, de schrammen, evenals alle 
schade van mechanische en elektrische aard 
evenals de werkingsstoornissen die niet uit een 
gekarakteriseerd ongeval voortvloeien, 
 
E)  De gewone diefstal van de verzekerde 
voorwerpen zonder vastgestelde inbraak evenals de 
diefstal van de verzekerde voorwerpen die zich ’s 
nachts in een niet bezet voertuig zouden bevinden. 
 
2. SPECIALE BEPALINGEN 

 
Als de verzekerde voorwerpen in of uit de 
volgende categorieën bestaan: 

- BOEKEN OF MANUSCRIPTEN : dan blijven de 
vlekken of beschadigingen die uit de manipulatie 
van de voorwerpen voortvloeien evenals de 
schade te wijten aan de weersomstandigheden 
uitgesloten ; 
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- WAPENS : dan wordt de verzekeringsdekking 
uitgebreid tot het ontploffen van de canons, 
waarbij de corrosie, en de roest van de canons 
en de krabben in de kolven echter uitgesloten 
blijven ; 

- TAPIJTEN OF WANDTAPIJTEN: dan blijft de 
schade uitgesloten die door sigaretten, sigaren 
en zo meer wordt veroorzaakt, evenals de 
vlekken, behoudens degene die te wijten zijn 
aan accidentele waterlekkages of nog aan 
overstromingen afkomstig van niet 
ondergrondse leidingen en van alle toestellen 
die te maken hebben met de distributie van 
water of nog de verwarming evenals van het 
water voor het blussen van branden. 

 
Aangenomen waarde:  

de verzekering wordt in “aangenomen waarde” 
afgesloten voor zover de verzekeraars op de 
aanvangsdatum van het contract de vereiste 
expertiseattesten ontvangen hebben die tijdens het 
lopende jaar werden opgemaakt. Deze attesten 
blijven conventioneel voor 3 jaar geldig.  
 
De waarde van elk verzekerd voorwerp, zoals 
bepaald in de bijzondere voorwaarden, wordt dan 
door elke van de partijen aangenomen als zijnde de 
basiswaarde voor de vereffening van de vergoeding 
bij schadegeval.  
 
Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van deze 
attesten wordt de aangenomen waarde in een 
werkelijke waarde omgezet, dit wil zeggen de 
waarde van het voorwerp bepaald op de dag van 
het schadegeval, tenzij de onderschrijver vóór het 
verstrijken van de lopende geldigheidsduur nieuwe 
expertiseattesten heeft voorgelegd. 
Bij gebrek aan expertiseattest wordt de 
verzekeringsdekking slechts in werkelijke waarde 
verleend.  
 
Werkelijke waarde:  

som die de waarde van een goed vertegenwoordigt 
in de staat waarin het zich bij het onderschrijven van 
het contract bevindt.  
 
Vrijstelling: 

De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar tot 
beloop van het bedrag van de franchise waarin de 
bijzondere voorwaarden voorzien. 
 
Slijtage: 

bij schadegeval zal de vergoeding voor het geleden 
verlies of de totale beschadiging van de verzekerde 
voorwerpen worden berekend rekening houdend 
met de vergoedingsschaal die in de bijzondere 
voorwaarden wordt beschreven. 
 
3. SCHADEGEVALLEN 

 
Verplichtingen van de verzekerde 

Binnen 24 uren na de vaststelling van een 
schadegeval moet de verzekerde er de 
verzekeraars schriftelijk op de hoogte van brengen 
met aangifte van de omstandigheden waarvan hij 
kennis heeft en van het approximatieve bedrag van 
de geleden schade. 

 
Bij diefstal, verdwijning of verlies moet hij binnen 
dezelfde termijn bovendien klacht indienen en alle 
nodige verklaringen afleggen bij de politieoverheden 
(politie of rijkswacht) van de plaats van het 
schadegeval. 
 
Vereffening van de schadegevallen 

A)  De verzekerde zal zelf een proportioneel 
aandeel van de schade moeten dragen als er bij het 
onderzoek van het schadegeval blijkt dat de totale 
waarde van de verzekerde voorwerpen eigenlijk 
hoger ligt dan het bedrag waarvoor ze verzekerd 
waren. 
 
Deze bepaling is echter niet van toepassing als de 
voorwerpen in «Aangenomen Waarde» worden 
verzekerd, tenzij er ter gelegenheid van een 
gedeeltelijk schadegeval zou blijken dat de 
vervangingswaarde van het door het schadegeval 
getroffen deel van de goederen hoger ligt dan zijn 
waarde op de dag van de raming ervan, die voor het 
bepalen van de te verzekeren waarde diende. 
 
B)  Als bepaalde voorwerpen die samen een paar of 
set vormen, voor één enkel en zelfde bedrag 
verzekerd worden, dan is elk element van deze 
paren of sets verzekerd voor dat bedrag gedeeld 
door het aantal voorwerpen waarvan de paren of 
sets bestaan. 
Bij de berekening van de vergoeding wordt er geen 
rekening gehouden met de depreciatie die eruit zou 
kunnen voortvloeien. 
 
C)  Het staat de verzekeraars vrij de door het 
schadegeval getroffen voorwerpen geheel of 
gedeeltelijk te vervangen of te herstellen. Er mag 
geen enkele vervanging, noch herstelling zonder het 
voorafgaand akkoord van de verzekeraars 
uitgevoerd worden, waarbij de vervanging op een 
ander voorwerp van dezelfde aard of nog van 
gelijke of van hogere waarde zal moeten slaan. 
 
D)  Als een bepaald voorwerp bij verschillende 
verzekeraars tegen hetzelfde risico wordt verzekerd, 
dan wordt de schadelast onder de betrokken 
verzekeraars verdeeld in verhouding tot hun 
respectieve verplichtingen. 
 
E) Worden de voorwerpen teruggevonden, dan 
moet de verzekerde dit onmiddellijk aan de 
verzekeraars melden. Als de vergoeding reeds 
uitgekeerd is, worden de teruggevonden 
voorwerpen eigendom van de verzekeraars. 
De verzekerde heeft echter de mogelijkheid om de 
teruggevonden voorwerpen binnen een termijn van 
45 dagen na het terugvinden ervan te recupereren. 
In dat geval zal hij de voor de teruggevonden 
voorwerpen ontvangen vergoeding aan de 
verzekeraars terugbetalen, onder aftrek van het 
bedrag van de schade opgelopen door die 
voorwerpen. 
 
4. ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Verhuizing 
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Bij verhuizing moet de verzekerde dit in de kortste 
termijn aan de verzekeraars melden, ofschoon hij 
de verzekeringsdekking gedurende 30 dagen blijft 
genieten; na deze termijn wordt de dekking tegen 
diefstal met inbraak of door overklimming geschorst 
zolang het nieuwe adres van de verzekerde niet 
aangegeven wordt bij de verzekeraars. 
 
Premie 

De premie, verhoogd met de taksen, de bijdragen 
en de kosten, is vooraf betaalbaar na ontvangst van 
een verzoek tot betaling ervan op de woonplaats 
van de verzekerde. 
De verzekeringsdekking gaat pas na betaling van 
de eerste premie in. Bij wanbetaling van de premie 
binnen 15 dagen na ontvangst van een 
ingebrekestelling die per deurwaardersexploot wordt 
betekend of per aangetekende brief naar de 
verzekerde wordt gestuurd, wordt de 
verzekeringsdekking bij het verstrijken van deze 
termijn geschorst. 
 
Als de verzekeraars hun dekkingsplicht geschorst 
hebben, kunnen ze het contract opzeggen als ze 
zich dat recht in de ingebrekestelling hebben 
voorbehouden. In dat geval wordt de opzegging ten 
vroegste effectief bij het verstrijken van een termijn 
van minstens 15 dagen te rekenen vanaf de eerste 
dag van de schorsing. 
 
Als de verzekeraars zich het recht tot opzegging 
van het contract in de ingebrekestelling niet hebben 
voorbehouden, dan kan de opzegging slechts aan 
de hand van een nieuwe aanmaning tot betaling 
gebeuren. 
 
De verzekeraars behouden zich het recht voor, om 
ook de premies die later tijdens de 
schorsingsperiode zouden vervallen, in te vorderen. 
Dat recht beperkt zich echter tot de premies die op 
twee opeenvolgende jaren slaan. 
 
De geschorste dekkingen zullen pas om nul uur de 
dag na de integrale betaling van de vervallen 
premies (verhoogd met 25 € per onbetaalde premie 
voor administratieve kosten en eventueel met 
verwijlintresten) opnieuw van kracht worden.  
 
Werking en duur 

 
1. Inwerkingtreding 

De verzekeringsnemer moet zijn verplichtingen 
nakomen vanaf de ondertekening van het contract 
en de Verzekeraar vanaf de datum van 
inwerkingtreding; dit indien de premie betaald is, 
anders vanaf de op de betaling volgende dag. 
 
2. Duur 

Het contract wordt afgesloten voor een duurtijd van 
1 jaar. Op elke jaarlijkse premievervaldag wordt het 
contract stilzwijgend verlengd voor een periode van 
1 jaar, behoudens opzegging door één van de 
partijen per aangetekende brief of door afgifte van 
de brief tegen ontvangstbewijs ten minste 3 
maanden voor vervaldag. 
 
 

 
 
 
3. Wanneer en hoe kan het contract opgezegd 
worden? 

In de hieronder opgenomen gevallen kan er een 
einde aan uw contract worden gesteld, en meer 
bepaald: 
- door de verzekeringsnemer, per aangetekende 

brief of aan de hand van een aangifte tegen 
ontvangstbewijs bij de verzekeraar, 

- door de verzekeraar, per aangetekende brief 
gestuurd naar de laatste gekende woonplaats. 

 
Als de opzegging per aangetekende brief wordt 
betekend, begint de opzeggingstermijn te lopen 
vanaf de datum van verzending van de brief 
(waarbij de datum van de poststempel als bewijs 
geldt). 
 
Als de opzegging tussen twee vervaldagen 
plaatsvindt, wordt het gedeelte van de premie dat 
overeenstemt met de periode tussen de datum van 
uitwerking van de opzegging en de daarop volgende 
vervaldag terugbetaald onder voorbehoud van de 
bepalingen van punt 6 van dit artikel, doch 
behoudens bij opzegging wegens wanbetaling van 
de premie*. 
 
3.1. door de verzekeringsnemer of door de 
verzekeraar: 

- elk jaar tegen de datum van de hoofdvervaldag, 
met een opzeggingstermijn van ten minste 3 
maanden, 

- in geval van verandering van woonplaats, 
gezinstoestand of huwelijksvermogenstelsel, bij 
verandering van beroep, bij rustpensioen of nog 
bij definitieve stopzetting van activiteit : in die 
gevallen moet de opzegging betekend worden 
per aangetekende brief met verzoek tot 
ontvangstmelding. 

- na een schadegeval. : de opzegging geschiedt 
ten laatste één maand na betaling of weigering 
tot betaling van de schadevergoeding. 
 

De verzekeringsnemer mag zijn contract opzeggen 
binnen 3 maanden volgend op één van de hieronder 
vermelde gebeurtenissen met opgave van de datum 
en aard ervan en mits voorlegging van de vereiste 
bewijsstukken.  
 
Zodra de verzekeraar kennis krijgt van één van 
deze gebeurtenissen, mag hij binnen 3 maanden 
ook een einde stellen aan het contract. In alle 
gevallen heeft de opzegging 1 maand na 
betekening ervan uitwerking. 
 
3.2. door de verzekeringsnemer 

- bij verlichting van het risico als we weigeren uw 
premie te verminderen, 

- bij verhoging van uw premie  
 
3.3. door de verzekeraar 

- bij wanbetaling van uw premie,  
- bij verzwaring van het risico, 
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- bij opzettelijke verzwijging of onjuiste 
mededeling van gegevens betreffende het risico 
in de loop van het contract. 
 

 
Betwistingen 

De betwistingen met betrekking tot de uitvoering 
van dit contract worden voorgelegd aan de ter zake 
bevoegde rechtbanken van Brussel. 
 
Varia 

Elke mededeling of kennisgeving die van de 
verzekeraars uitgaat, wordt rechtsgeldig gedaan 
door overhandiging van een per post verstuurde 
aangetekende brief op de woonplaats van de 
contract sluitende partij zoals die in het contract 
vermeld staat, tenzij de verzekeringnemer na het 
ontstaan van het contract een nieuw adres 
medegedeeld heeft. 
 
Alle vergoedingen zijn zonder interest betaalbaar 
binnen 30 dagen na erkenning van de verplichting 
tot uitkering of na bevel tot betaling ervan door een 
in kracht van gewijsde gegaan beslissing van een 
rechtbank. 
 
Voor alles wat noch door de Algemene 
Voorwaarden, noch door de Bijzondere 

Voorwaarden van de polis geregeld wordt, is dit 
contract onderworpen aan de bepalingen van de 
Belgische Wet betreffende de verzekering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


