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Deze waarborg wordt alleen toegekend indien vermeld in de bijzondere voorwaarde. 

 
 
1. VOORWERP VAN DE WAARBORG 
 

In afwijking van alle andersluidende bepalingen 
wordt de waarborg uitgebreid tot de terugbetaling 
van het door de Verzekerde geleden nettoverlies 
als gevolg van directe materiële schade tijdens 
de in het attest vermelde looptijd van de dekking 
aan alle: 
 
- onroerende goederen die de Verzekerde 

huurt of waarvoor hij rechtstreeks 
verantwoordelijk is; 

 
- roerende goederen (vaste en mobiele 

inrichtingen, materiaal en machines) die 
toebehoren aan de Verzekerde of die hem ter 
beschikking worden gesteld door hun 
eigenaars en/of de directie van de lokalen 
waarin het evenement plaatsvindt en die de 
Verzekerde huurt of in zijn bezit heeft. Deze 
goederen zijn "ter plaatse" verzekerd op de 
locatie waar het evenement plaatsvindt. 

 
De vergoeding zal nooit hoger zijn dan de 
marktwaarde van de goederen, na aftrek van de 
vrijstelling. 
 
2. UITSLUITINGEN 

 
Naast de uitsluitingen voorzien in de algemene 
voorwaarden, zijn uitgesloten van de 
waarborgen: 
 
- Draagbare communicatietoestellen (telefoons, 

tablets, enz.); 
- Films, negatieven, batterijen, magneetbanden 

en andere gegevensdragers, alsook specifiek 
door de Verzekerde ontwikkelde software;  

- Snaren, pedalen, hamers, strijkstokharen, 
sleutels en snaarspanners van 
muziekinstrumenten;  

- Verwarmingsweerstanden, lampen en buizen;  

- Goederen bestemd voor gratis verspreiding of 
verkoop;  

- Levende dieren, planten;  

- Alle vaartuigen, luchtvaartuigen of voertuigen 
die gebruikt mogen worden op de openbare 
weg, die op een andere manier gebruikt 
worden dan om te worden geëxposeerd of als 
decorelement in het kader van een verzekerd 
evenement;  

- Voorwerpen die goud, zilver, platina, verguld 
zilver, edelstenen, echte of gekweekte parels 
of bont bevatten; 

- Contanten, effecten, aktes, schuldbewijzen en 
andere waardedocumenten; 

- Ontregeling, storing of breuk die niet te wijten 
is aan een accidentele gebeurtenis buiten het 
materiaal zelf, alsook schade die te wijten is 
aan de werking van het materiaal;  

- Schade als gevolg van slijtage of een gebrek 
aan onderhoud van de verzekerde goederen; 

- Schade veroorzaakt door ongedierte, 
insecten, eigen gebreken, verborgen 
gebreken, normale slijtage of langzaam 
verval. Deze uitsluiting geldt niet voor 

verliezen of schade veroorzaakt door 
sprinklerlekkage; 

- Schade als gevolg van exploitatie die niet 
voldoet aan de voorschriften van de 
leveranciers en constructeurs en die naar 
behoren is aangetoond door de aangestelde 
expert;  

- Esthetische schade zoals krassen, 
afschilfering, vlekken, tags en graffiti, alsook 
brandvlekken veroorzaakt door rokers; 

- Schade veroorzaakt door blootstelling aan 
licht, schommelingen van de luchtvochtigheid 
of temperatuur door het weer, of schade 
veroorzaakt door stof;  

- Schade veroorzaakt door ontoereikende of 
gebrekkige verpakking;  

- Gevolgschade wegens verkeerd gebruik van 
de verzekerde goederen; 

- Reparatie of vernieuwing van onvermijdelijk 
beschadigde goederen waarvoor de 
Verzekerde verantwoordelijk is; 

- Schade als gevolg van inbeslagneming, 
verbeurdverklaring, vernietiging of vordering 
op bevel van de openbare autoriteiten, in 
geval van fout van de Verzekerde;  

- Schade, verlies of kosten die rechtstreeks of 
onrechtstreeks zijn veroorzaakt door een 
biologische of chemische besmetting als 
gevolg van een terreurdaad;  

- Verlies van of schade aan de verzekerde 
goederen, alsook de eventuele extra kosten, 
als gevolg van de aanwezigheid of werking 
van een computervirus of -infectie;  

- Diefstal en onverklaarbare verdwijning die is 
gepleegd of heeft plaatsgevonden terwijl de 
bestaande of door de Verzekeraar vereiste 
beschermings- en afsluitingsmiddelen niet 
waren geïmplementeerd;  

- Schade veroorzaakt door de regen, hagel of 
andere weersverschijnselen op een moment 
dat de goederen zich niet in een met harde 
materialen gebouwd en bedekt lokaal 
bevonden;  

- Schade die krachtens de wet kadert binnen 
de waarborg van de leveranciers, 
constructeurs of monteurs, schade die gedekt 
wordt door de huur- of 
onderhoudsovereenkomst die zou zijn 
gesloten;  

- Indirecte schade zoals bedrijfsschade als 
gevolg van genotsderving of werkloosheid, 
vergoedingen wegens vertraging, verlies van 
marge;  

- Ontbrekend materiaal dat is vastgesteld bij 
het opmaken van de inventaris of controleren 
van de voorraad, mysterieuze verdwijningen 
of niet-overeenstemmingen, alsook de niet-
teruggave van materiaal dat door de 
Verzekerde werd toevertrouwd aan het 
publiek of aan de deelnemers;  

- Diefstal of onrechtmatige daad gepleegd door 
of in samenspanning met een persoon die 
verbonden is aan de Verzekerde of aan wie 
een verzekerd goed werd toevertrouwd of 
uitgeleend;  
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- Diefstal of verduistering gepleegd door 
familieleden van de Verzekerde of door diens 
aangestelden, werknemers, arbeiders of 
huispersoneel, of door enige andere persoon 
die belast is met het bewaren van de 
toevertrouwde voorwerpen;  

- Waardevermindering van de verzekerde 
goederen, al dan niet als gevolg van schade 
die door het onderhavige contract is 
verzekerd;  

 
3. SPECIFIEKE UITSLUITINGEN VAN DE 
WAARBORG "TRANSPORT" 

 
Indien deze waarborg wordt toegekend in de 
bijzondere voorwaarden, zijn altijd uitgesloten: 
 

- Waterschade indien het voertuig niet was 
afgedekt met een zeil en niet was beschermd, 
of indien de waterdichtheid of het afdekzeil 
van het voor het transport gebruikte voertuig 
duidelijk gebrekkig was; 

- Schade als gevolg van ontoereikende of 
gebrekkige verpakking; 

- Schade aan de verzekerde goederen 
wanneer deze onder de verantwoordelijkheid 
vallen van een andere persoon dan de 
Verzekerde of diens aangestelden; 

- Diefstal gepleegd in een voertuig: 
- indien er geen inbraak of diefstal van het 

voertuig zelf heeft plaatsgevonden; 
- indien bepaalde onderdelen van het 

voertuig uit doek bestaan; 
- wanneer het voertuig zich niet in een 

volledig afgesloten private garage bevond 
die op slot was, tussen 21u en 7u. 


