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SPECIALE 
VOORWAAR- 
DEN 

 

BEGRIPSBEPA- 
LINGEN 
 
Verzekeringsnemer :  
de ondertekenaar van het 
contract. 
 
Verzekerden : 
• de natuurlijke of rechts-

persoon die in de 
bijzondere voorwaarden is 
opgegeven als organisator 
en/of bemiddelaar van 
reizen, overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 
16 februari 1994 tot 
regeling van het contract 
tot reisorganisatie en 
reisbemiddeling ; 

• zijn mandatarissen, or-
ganen, vertegenwoordigers, 
aangestelden, vennoten, 
zaakvoerders, beheerders, 
commissarissen en in het 
algemeen elke persoon 
voor wie de nemer burger-
rechtelijk aansprakelijk kan 
zijn wanneer er zich schade 
voordoet, die voortspruit 
uit de activiteiten van de 
omschreven onderneming. 

  
Derden : 
alle andere personen dan de 
nemer. 
 
Gedekte schade :  
De waarborg strekt zich uit tot : 
• de lichamelijke letsels; 
• de materiële schade; 
• de immateriële schade die 

voortspruit uit gedekte 
materiële schade en/of 
gedekte lichamelijke 
letsels; 

• de immateriële schade die 
niet voortspruit uit 
materiële schade en/of 
lichamelijke schade voor 

zover die te wijten is aan 
een abnormale en onvoor-
ziene gebeurtenis, die zich 
buiten de wil van de nemer 
of zijn gezaghebbende 
aangestelden voordoet. 

 
Schadegeval :  
het zich voordoen van schade 
die aanleiding geeft tot de  
toepassing van de waarborgen. 
Het omvat elke schade 
veroorzaakt door één zelfde 
schadelijk feit. 
 
Reddingskosten :  
de kosten die voortvloeien uit  : 
• de door de maatschappij 

gevraagde maatregelen om 
de gevolgen van de schade 
te voorkomen of te 
beperken;  

• de maatregelen die rede-
lijkerwijs door de verze-
kerde uit eigen beweging 
worden genomen om de 
schade te voorkomen of 
om de gevolgen ervan te 
voorkomen of te beperken, 
op voorwaarde dat de 
maatregelen dringend 
waren, dat wil zeggen dat 
de verzekerde ze onver-
wijld moet nemen en  niet 
de mogelijkheid heeft eerst 
de maatschappij te verwit-
tigen en haar akkoord te 
vragen, zonder haar 
belangen te schaden. 

      
Als het gaat om maatregelen 
om een schadegeval te 
voorkomen, moet er bovendien 
dreigend gevaar zijn, dat wil 
zeggen dat als de maatregelen 
niet worden genomen, er 
onmiddellijk en zeker een 
schadegeval zal gebeuren. 
  
Verontreiniging : 
de verslechtering, door wijzi-
ging van de bestaande 
kenmerken, van de kwaliteit 
van de atmosfeer, het water, de 
grond,  door het inbrengen of 
verwijderen van substanties of 
energie. 

 Alle uit een enkele gebeurtenis 
voortvloeiende verontreiniging 
wordt geacht ten tijde van die 
gebeurtenis te zijn ontstaan. 
 
 
DOEL VAN DE 
VERZEKERING 
 
Artikel 1   
 
De maatschappij dekt de 
verzekerden enerzijds tegen de 
geldelijke gevolgen van de 
vorderingen die gegrond zijn op 
de wettelijke of reglementaire 
bepalingen van het Belgisch of 
buitenlands recht voor de 
schade aan derden veroorzaakt, 
die voortspruit uit de activi-
teiten van de omschreven 
onderneming, met andere 
woorden tegen de gevolgen van 
hun burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid, en anderzijds tegen 
de gevolgen van hun beroeps-
aansprakelijkheid zoals om-
schreven in de wet van 16 
februari 1994 tot regeling van 
het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling. 
 
 
VERZEKERDE 
BEDRAGEN 
 
Artikel 2 
 
1. De waarborg wordt 

toegestaan : 
 
• voor de schade die voort-

spruit uit lichamelijke 
letsels, tot het beloop       
van 1.250.000 EUR  per 
schadegeval en 125.000 
EUR per reiziger; 

• voor de materiële en 
immateriële schade tot het 
beloop van 125.000 EUR    
per  schadegeval en 2.500 
EUR per reiziger.  

 
2. Voor wat betreft de 

beroepsaansprakelijkheid 
draagt de verzekerings-
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nemer 10 % van het bedrag 
van elk schadegeval, met 
volgende minima en 
maxima :  

  
a.   minimum 123 EUR  / 

maximum 1.239 EUR  
voor zover de 
verzekerde  aansprake-
lijkheid en de te 
betalen vergoeding 
door een Belgische 
rechtbank of bij een 
door de maatschappij 
geoorloofde dading is 
vastgesteld, 

 
b.   minimum 247 EUR / 

maximum 2.478 EUR   
in elk ander geval.  

 
3. De verzekerde bedragen en 

vrijstellingen zijn gekop-
peld aan de index van     de 
consumptieprijzen. De 
basisindex is deze van 
februari 1995, namelijk  
119,83 (op basis 100 in 
1988).  De aanpassing 
gebeurt jaarlijks. 

 
4. Naast de in hoofdsom 

verschuldigde vergoeding 
neemt de maatschappij ten      
laste : 

 
• de intresten die voort-

vloeien uit de in hoofdsom 
verschuldigde vergoeding; 

• de reddingskosten mits zij 
met zorg van een goed 
huisvader zijn gemaakt; 

• de kosten die voortvloeien 
uit burgerrechtelijke vorde-
ringen evenals de  erelonen 
en kosten van advocaten en 
experts doch slechts in 
zover deze kosten zijn 
gemaakt door de maat-
schappij of met haar 
toestemming of ingeval 
van een belangenconflict 
dat niet toe te schrijven is 
aan de verzekerde, in zover 
de kosten niet op onre-
delijke wijze zijn gemaakt. 

 

Deze intresten en kosten 
worden integraal door de 
maatschappij ten laste 
genomen voor zover hun 
totaal en dat van de in 
hoofdsom verschuldigde 
vergoeding, het totaal 
verzekerde bedrag niet 
overschrijdt. 

             
Beperkingen. 
 
Boven het totaal verzekerd 
bedrag zijn de reddingskosten 
enerzijds en de intresten 
anderzijds beperkt tot :   
 
• 500.000 EUR wanneer het 

totaal verzekerd bedrag 
lager is dan of gelijk is aan 
2.500.000 EUR ; 

• 500.000 EUR plus 20 % 
van het totaal verzekerd 
bedrag dat gelegen is 
tussen 2.500.000 EUR en 
12.500.000 EUR ; 

• 2.500.000 EUR plus 10 % 
van het gedeelte van het 
totaal verzekerd bedrag dat 
de 12.500.000 EUR 
overschrijdt met een 
maximum van 10.000.000 
EUR. 

 
Deze bedragen zijn gekoppeld 
aan de evolutie van de index 
van de consumptieprijzen, 
waarbij de basisindex deze van 
november 1992 is,  namelijk 
113,77 (basis van 1988 = 100).    
 
 
MODALITEITEN VAN 
TEGEMOETKOMING 
 
Artikel 4  
 
De waarborg strekt zich uit tot 
de eisen van de schadeloos-
stelling die schriftelijk gericht 
worden tot de verzekerden of 
tot de maatschappij : 
 
a. gedurende de geldigheids-

periode van het contract 
voor een schadegeval  

ontstaan tijdens deze 
periode; 

  
b. gedurende een periode van 

36 maanden te beginnen 
vanaf het einde van het     
contract voor zover ze 
verband houden met : 

 
• een schadegeval dat 

ontstaan is tijdens de 
geldigheidsperiode van het  
contract en voor zover op 
het eind van dit contract het 
risico niet door een andere 
verzekeraar is gedekt. 

• daden of feiten die aan-
leiding kunnen geven tot 
schade, die tijdens de duur 
van deze overeenkomst 
zijn voorgevallen en aan de 
verzekeraar zijn  aange-
geven. 

   
 
GEVALLEN VAN 
NIET-VERZEKERING 
 
Artikel 5  
 
De polis heeft geen uitwerking 
ingeval : 
 
1. De verzekerde niet in orde 

is met de wetgeving op het  
statuut van de reisbureaus. 

 
2. De verzekerde de bepa-

lingen van de wet van 16 
februari 1994 tot regeling  
van het contract tot 
reisorganisatie en reisbe-
middeling of van enige  
andere wetgeving, kan 
inroepen om zijn 
aansprakelijkheid uit te 
sluiten  of te beperken.  

 
3. De verzekerde ten gevolge 

van financiële moeilijk-
heden zijn verbintenissen 
niet of slechts gedeeltelijk 
kan nakomen. 

 
4. De schade voortspruit uit 

de exploitatie van een 



AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING REISORGANISATOREN EN -BEMIDDELAARS 
 

 

Uitgave 1-2002 
 3 

eigen vervoerdienst van de 
verzekerde. 

 
5. De verzekerde het reis-

contract verbreekt. 
 
6. De schade voortspruit uit 

diefstal, verlies of ver-
duistering van  voorwerpen 
die kosteloos aan de 
verzekerde worden 
toevertrouwd. 

 
7. De schade die opzettelijk is 

veroorzaakt of uit één van 
de volgende zware fouten 
voortspruit : 

 
• staat van dronkenschap, 

van alcoholvergiftiging of 
een gelijkaardige staat, die 
voortkomt uit het gebruik 
van andere producten dan 
alcoholische dranken als-
mede deze veroorzaakt met 
medeplichtigheid van  de 
verzekerden;  

• weddenschappen, uitda-
gingen of kennelijk 
roekeloze handelingen; 

• de aanvaarding en de 
uitvoering van diensten 
terwijl de verzekerde zich 
bewust had moeten zijn 
van het feit dat hij niet over 
de nodige bekwaamheid, 
technische kennis, de 
menselijke en materiële 
middelen beschikte om de 
genomen verbintenissen uit 
te voeren; 

• een niet-naleven van de 
wetten, voorschriften en 
gebruiken die de activi-
teitensector van de onder-
neming reglementeren, 
wanneer de gevolgen        
van deze niet-naleving 
normaal voorzienbaar 
waren. 

  
Nochtans blijft de 
aansprakelijkheid van de 
nemer gedekt indien die  
schade is veroorzaakt door 
een niet-gezaghebbende 

aangestelde die  zonder zijn 
toestemming of buiten zijn 
weten heeft gehandeld. In 
dit  geval kan de maat-
schappij een verhaal nemen 
op genoemde aangestelde. 

    
8. De schade rechtstreeks of 

onrechtstreeks verband 
houdt met : 

 
a. enigerlei sociale of 

politieke onrust, of elke 
vorm van opeising; 

b. elk kernverschijnsel van de 
materie, of elke natuur-
ramp. 

 
9. De schade die voortspruit 

uit financiële operaties, 
malversaties of  verduis- 
teringen, alsmede uit 
oneerlijke concurrentie of 
afbreuk aan  intellectuele 
rechten zoals firmanaam, 
fabrieksmerk, licentie of 
brevet, auteursrechten.     

 
10. De schade die het gevolg is 

van enigerlei aansprake-
lijkheid van de  nemer, die 
door de waarborg 
"Huuraansprakelijkheid" of 
"Verhaal van derden" van 
een brandpolis kan worden 
verzekerd.   

    
11. De schade die voortspruit 

uit de burgerlijke aanspra-
kelijkheid die  wettelijk 
verplicht verzekerd moet 
zijn. 

 
12. De schade die krachtens de 

wetgeving op de arbeids-
ongevallen of de  beroeps-
ziekten wordt vergoed. 
Nochtans zijn de gevallen 
waarvoor die   wetgeving 
naar het gemeen recht 
verwijst door dit contract 
gedekt. 

  
13. De schade die voortspruit 

uit een feit of een 
gebeurtenis waarvan de  
nemer kennis had bij het 

sluiten van de verzekering 
en die de toepassing  van 
de waarborg kan 
meebrengen. 

   
 
RECHTSBIJSTAND 
 
DOEL VAN DE 
VERZEKERING 
 
Verdediging in 
strafzaken 
 
Artikel 6 
 
Wanneer de verzekerden 
aansprakelijk zijn voor schade, 
gedekt krachtens de aansprake-
lijkheidsverzekering, neemt de 
maatschappij de kosten en 
erelonen voor hun verdediging 
in strafzaken voor haar 
rekening. 
 
De dadingen met het Openbaar 
Ministerie, de gerechtelijke, 
transactionele of admini-
stratieve boeten, alsmede de 
kosten van strafvervolging, 
vallen niet ten laste van de 
maatschappij. 
 
 
Verhaal tegen de 
aansprakelijke derde       
 
Artikel 7 
 
Wanneer de verzekerden licha-
melijke en/of materiële schade 
lijden waarvoor derden extra-
contractueel aansprakelijk zijn, 
neemt de maatschappij de 
kosten en erelonen om op 
minnelijke of gerechtelijke 
wijze een verhaal op die derden 
te nemen teneinde schadever-
goeding te bekomen, voor haar 
rekening. 

 
Deze waarborg heeft pas 
uitwerking indien de schade-
lijdende verzekerden, op het 
ogenblik van het schadegeval, 
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aan de vereisten voldoen om de 
aansprakelijkheidsverzekering 
te genieten, indien zij zelf 
schade aan derden hadden 
veroorzaakt. 
 
 
Insolventie van derden      
 
Artikel 8 
 
De maatschappij vergoedt de 
schade door de verzekerde 
geleden en die recht geeft op de 
waarborg "Verhaal op de 
aansprakelijke derden", wan-
neer die schade is veroorzaakt 
door geïdentificeerde en als 
insolvent erkende derden. 
 
 
VERZEKERDE 
BEDRAGEN 
 
Artikel 9 
 
Elk van de waarborgen 
omschreven in de artikelen 6, 7, 
8 wordt toegestaan tot het 
beloop van 12.500 EUR per 
schadegeval. 
 
 
MODALITEITEN VAN 
BIJSTANDSVER-
LENING  
 
Artikel 10 
 
Bij een schadegeval worden de 
verzekerden verzocht een  
"Schadeaangifte"  in te vullen 
en op te zenden naar : 
 
P&V Verzekeringen  
Dienst Schadegevallen 
Koningsstraat 151 
 
1210 Brussel 
 
Wanneer het om een schade-
geval gaat dat valt binnen het 
kader van de waarborgen 
beschreven in de artikelen 6 en 
7, geeft de maatschappij het 
dossier door aan: 

LEGIBEL 
Koningsstraat 55 
 
1000 Brussel 
 
LEGIBEL is een van de 
maatschappij juridisch zelfstan-
dige onderneming met als op-
dracht, in alle onafhankelijk-
heid, de schadegevallen te 
beheren en juridisch advies te 
geven. 
 
De rol van de maatschappij is 
dus beperkt tot het voor haar 
rekening nemen van de kosten 
en erelonen door LEGIBEL 
aangegaan, voor het beheer van 
het dossier. 
 
 
Artikel 11 
 
De verzekerden en LEGIBEL 
onderzoeken samen de te 
nemen maatregelen. 
Zonodig doet LEGIBEL de 
nodige stappen om tot een 
minnelijke schikking te komen. 
 
Te dien einde, wordt uitdruk-
kelijk overeengekomen dat 
LEGIBEL geen enkel voorstel 
of transactie aanvaardt zonder 
voorafgaand akkoord van de 
verzekerden.       
 
 
Artikel 12 
 
Wanneer moet worden 
overgegaan tot een 
gerechtelijke of administratieve 
procedure, en telkens wanneer 
er een belangenconflict met de 
maatschappij ontstaat, zijn de 
verzekerden vrij in keuze van 
een advocaat (of van iedere 
andere persoon die de vereiste 
kwalificaties heeft krachtens de 
op de  procedure toepasselijke 
wet) om hun belangen te 
verdedigen, te vertegen-
woordigen of te behartigen. 
 

Zij verbinden er zich echter toe 
om eerst met LEGIBEL in 
contact te treden. 
 
LEGIBEL is niet verplicht een 
rechtsgeding in te stellen of 
voort te zetten :  
 
• wanneer ze meent dat dit 

geen ernstige kans op 
winnen heeft; 

• wanneer ze meent dat het 
voorstel tot dading van de 
derde billijk en  voldoende 
is; 

• wanneer het bedrag van de 
schade te recupereren bij 
de aansprakelijke derde,  
niet hoger is dan 600 EUR. 

 
 
Artikel 13 
 
Bij verschil van mening met 
LEGIBEL over de gedragslijn 
die zal worden gevolgd voor de 
regeling van het schadegeval en 
onverminderd de mogelijkheid 
om een rechtsvordering in te 
stellen, hebben de verzekerden 
het recht een advocaat van hun 
keuze te raadplegen (en dit na 
betekening door LEGIBEL van 
haar standpunt of van haar 
weigering om de stelling van de 
verzekerde te volgen). 
 
Zo de advocaat het standpunt 
van LEGIBEL bevestigt, wordt 
aan de verzekerden de helft 
terugbetaald van de kosten en 
erelonen van deze raadpleging. 

 
Indien tegen het advies van 
deze advocaat de verzekerden 
op hun kosten een procedure 
beginnen en een beter resultaat 
bekomen dan hetgeen ze 
zouden hebben bekomen indien 
ze het standpunt van LEGIBEL 
zouden gevolgd hebben, dan 
komt deze laatste - binnen de 
grenzen van de artikelen 6 en 7 
- tegemoet in de gedane kosten, 
alsmede in de som van kosten 
en erelonen van de raadpleging. 
 



AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING REISORGANISATOREN EN -BEMIDDELAARS 
 

 

Uitgave 1-2002 
 5 

Indien de advocaat de stelling 
van de verzekerden bevestigt, is 
LEGIBEL, ongeacht de afloop 
van de procedure, ertoe 
gehouden haar waarborg te 
verlenen en krijgen de 
verzekerden de kosten van deze 
procedure terugbetaald met 
inbegrip van de kosten en 
erelonen van de raadpleging. 
 
 
 

ADMINISTRA-
TIEVE VOOR-
WAARDEN 
 
INWERKINGTRE-
DING EN DUUR VAN 
HET CONTRACT. 
 
Artikel 14 
 
Het contract ontstaat zodra 
beide partijen de polis hebben 
ondertekend. 
 
Het treedt in werking op de 
datum aangeduid in de 
bijzondere voorwaarden. 
 
 
Artikel 15 
 
Het contract is gesloten voor 
een duur van één jaar. 
 
Het wordt stilzwijgend verlengd 
voor opeenvolgende perioden 
van een jaar zolang het niet drie 
maanden voor de verstrijking 
van de lopende verzekerings-
periode per aangetekende brief 
is opgezegd. 
 
De opzegging gaat in op de 
jaarlijkse vervaldag. 
 
 
 
 
 
 
 

BETALING VAN DE 
PREMIE     
 
Artikel 16 
 
Zodra het contract is gesloten is 
de premie verschuldigd. 
 
De premie is jaarlijks. 
 
De premie wordt verhoogd met 
de jaarlijkse belasting op de 
verzekeringscontracten, als-
mede met de eventuele 
bijdragen die reglementair aan 
de nemer worden opgelegd. 
 
 
Artikel 17 
 
De maatschappij kan bij niet-
betaling van de premie op de 
vervaldag de dekking schorsen 
of de overeenkomst opzeggen 
mits de nemer in gebreke is 
gesteld met een aangetekende 
brief. 
 
De schorsing van de 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 
nemer van de achterstallige 
premies, in voorkomend geval 
verhoogd met de intresten, een 
einde aan de schorsing. 
 
Wanneer de maatschappij haar 
verplichting tot het verlenen 
van dekking geschorst heeft, 
kan zij de overeenkomst nog 
opzeggen indien zij zich dit 
recht heeft voorbehouden in de 
ingebrekestelling, bedoeld in 
het eerste 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 eerste en tweede 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 
nemer in gebreke werd gesteld 
overeenkomstig het eerste lid. 
 
Het recht van de maatschappij 
is evenwel beperkt tot de 
premies voor twee 
opeenvolgende jaren. 
 
 
WIJZIGING VAN DE 
VERZEKERINGS-
VOORWAARDEN   
 
Artikel 18 
 
De maatschappij mag enkel 
nieuwe verzekeringsvoor-
waarden opleggen om rekening 
te houden met een 
risicowijziging. 
 
De maatschappij mag pas met 
ingang van de volgende 
jaarlijkse vervaldag een 
tariefverhoging opleggen. 

 
In beide gevallen moet de 
maatschappij de nemer 
verwittigen. 
 
De nemer mag echter, binnen 
30 dagen na ontvangst van dit 
bericht, de polis opzeggen. 
 
Na deze termijn acht men dat de 
nieuwe voorwaarden zijn 
aanvaard. De opzegging gaat in 
op de volgende jaarlijkse 
vervaldag. 
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OPZEGGING VAN 
HET CONTRACT       
 
Artikel 19 
 
A. De maatschappij kan de 

overeenkomst opzeggen : 
 
1. Tegen het einde van elke 

verzekeringsperiode over-
eenkomstig art.15. 

 
2. In geval van onopzettelijke 

verzwijging of onjuiste 
mededeling van gegevens 
betreffende de omschrij-
ving van het risico, bij het 
sluiten van de overeen-
komst zoals bepaald in 
art.21 en in geval van 
risicoverzwaring zoals 
bepaald in art. 22. 

   
3. In geval van niet-betaling 

van de premie over-
eenkomstig art.17. 

 
4. Na iedere aangifte van een 

schadegeval, maar uiterlijk 
één maand na de    
uitbetaling of de weigering 
tot uitbetaling van de 
schadevergoeding.   

 
5. In geval van overlijden van 

de verzekeringsnemer. 
 
6. In geval van faillissement 

van de verzekeringsnemer, 
overeenkomstig art.28. 

 
B. De nemer kan de 

overeenkomst opzeggen :  
 
1. Tegen het einde van elke 

verzekeringsperiode over-
eenkomstig art.15. 

 
2. Na iedere aangifte van een 

schadegeval, maar uiterlijk 
één maand na de    uitbe-
taling of na de kennis-
geving van de weigering 
tot uitbetaling van  de 
schadevergoeding. 

 

3. In geval van wijziging van 
de verzekeringsvoorwaar-
den en/of van het tarief, 
overeenkomstig art.18. 

   
4. In geval van vermindering 

van het risico, zoals 
bepaald in art.22. 

 
 
Artikel 20  
 
De opzegging geschiedt bij 
deurwaardersexploot, aange-
tekende brief of door afgifte van 
de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. 
 
Behoudens in de gevallen 
bedoeld in de artikelen 15, 17 
en 18 gaat de opzegging in na 
het verstrijken van een termijn 
van één maand, te rekenen 
vanaf de datum van het exploot 
of van het ontvangstbewijs of, 
in het geval van een 
aangetekende brief, te rekenen 
van de dag die volgt op de 
afgifte ter post. 
 
De opzegging van de 
overeenkomst door de maat-
schappij na aangifte van een 
schadegeval wordt van kracht 
bij de betekening ervan, 
wanneer de nemer of de 
verzekerden één van hun 
verplichtingen, ontstaan door 
het schadegeval, niet zijn 
nagekomen met de bedoeling 
de maatschappij te misleiden. 
 
Het premiegedeelte dat betrek-
king heeft op de periode na de 
datum van het ingaan van de 
opzegging, wordt door de 
maatschappij terugbetaald, bin-
nen 15 dagen na de datum 
waarop de opzegging ingaat. 
 
 
 
 
 
 
 

VERPLICHTINGEN 
VAN DE 
VERZEKERDEN 
 
Artikel 21  
 
De nemer verbindt er zich toe 
bij het sluiten van de over-
eenkomst alle hem bekende 
omstandigheden nauwkeurig 
mede 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 en de 
maatschappij toch de overeen-
komst heeft gesloten kan hij 
zich, behalve in geval van 
bedrog, later niet meer op dat 
verzuim beroepen. 
 
Wanneer het opzettelijk 
verzwijgen of het opzettelijk 
onjuist mededelen van gege-
vens over het risico de 
maatschappij misleiden 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 onjuist mede-
delen van gegevens, komen 
haar toe. 
 
Wanneer het verzwijgen of het 
onjuist mededelen van gege-
vens 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 mededelen kennis heeft 
gekregen, voor de overeen-
komst te wijzigen met 
uitwerking op de dag waarop zij 
kennis heeft gekregen van het 
verzwijgen of van het onjuist 
mededelen van gegevens. 
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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 overeen-
komst 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 
mededelen kennis heeft 
gekregen. 
    
      
Artikel 22   
 
A. In de loop van de over-

eenkomst is de nemer 
verplicht, onder de voor-
waarden   van artikel 21/1, 
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 verzekerd 
voorval zich  voordoet, te 
bewerkstelligen. 

 
Wanneer het risico dat het 
verzekerd voorval zich 
voordoet, zo verzwaard is  
dat de maatschappij, indien 
de verzwaring bij het 
sluiten van de  overeen-
komst 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 voor-
stellen met terugwerking 

tot de dag van de 
verzwaring. 

 
Indien het voorstel tot 
wijziging van de overeen-
komst door de nemer 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 overeen-
komst opzeggen binnen 15 
dagen. 

 
Indien de maatschappij het 
bewijs levert dat zij het 
verzwaarde risico in geen 
geval zou hebben 
verzekerd, kan zij de over-
eenkomst 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 maat-
schappij, indien die 
vermindering bij het sluiten 
van de  overeenkomst had 
bestaan, onder andere voor-
waarden zou hebben 
verzekerd, staat zij een 
overeenkomstige vermin-
dering 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 ver-
zekeringsnemer, kan   deze 
laatste de overeenkomst 
opzeggen. 

 

B. Zowel bij de ondertekening 
als in de loop van het 
contract verbinden de 
verzekerden zich ertoe alle 
andere verzekeringen met 
hetzelfde doel en   betref-
fende dezelfde goederen zo 
spoedig mogelijk bij de 
maatschappij aan te geven. 

 
De niet-naleving van deze 
verplichting brengt de 
toepassing mee van de  
sancties die zijn opgesomd 
in art.24 B    

    
 
Artikel 23 
 
In de loop van het contract 
verbinden de verzekerden er 
zich toe om de voorzorgs-
maatregelen, die door de 
maatschappij zijn opgelegd, te 
nemen. 
 
Indien de verzekerden deze 
verplichtingen niet nakomen, 
mag de maatschappij elke 
tegemoetkoming weigeren, mits 
deze niet-nakoming oorzakelijk 
verband heeft met het ontstaan 
van het schadegeval. 
 
     
Artikel 24  
 
A. Bij een schadegeval 

verbinden de verzeker-
den er zich toe : 

 
1. Op eigen initiatief geen 

wijzigingen aan de bescha-
digde goederen aan te  
brengen, die de bepaling 
van de oorzaken van het 
schadegeval of de  schade-
raming kunnen bemoei-
lijken of onmogelijk 
maken, indien dit niet  
noodzakelijk is. 

 
Indien echter de omstan-
digheden het vereisen, 
moeten de verzekerden alle  
redelijke maatregelen 
treffen om de gevolgen van 
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het schadegeval te voor-
komen en te beperken 
(o.m. de blussings- en 
reddingsmaatregelen). 

 
In dat geval is het 
noodzakelijk de bewijzen 
van het feit zelf van het  
schadegeval te bewaren 
(foto's, brokstukken, enz.)  

 
2. Het schadegeval uiterlijk 8 

dagen nadat ze er kennis 
van hebben gehad,  schrif-
telijk bij de maatschappij 
aan te geven, behalve 
indien de aangifte is 
geschied zodra dit 
redelijkerwijze mogelijk 
was.    

 
3. De maatschappij zodra 

mogelijk alle nodige inlich-
tingen te verstrekken  
(bewijsstukken aangaande 
de schade, documenten 
betreffende het schade-
geval, enz.) en gevolg te 
geven aan de verzoeken die 
hen worden gericht om de 
omstandigheden en de 
omvang van het schade-
geval te bepalen. 

 
Teneinde de verzameling 
op tegenspraak van de 
bewijsstukken van de 
verzekerde bedragen, van 
de schade en van de 
redding te vergemakke-
lijken, staan de verzeker-
den uitdrukkelijk toe dat de 
door de maatschappij 
gemachtigde personen alle 
gegevens verzamelen die 
ze nuttig achten.  

 
4. De richtlijnen van de 

maatschappij te volgen en 
de stappen die ze 
voorschrijft te doen. 

 
5. Bij een schadegeval waarin 

de verantwoordelijkheid 
van de verzekerden 
betrokken is :  

 

a. De procedurehandelingen 
die de maatschappij vraagt, 
te volbrengen. 
Ingeval er geen belangen-
conflict is tussen de 
verzekerden en de maat-
schappij, leidt deze alle 
onderhandelingen met de 
benadeelden of hun 
rechthebbenden, alsmede 
het eventueel proces.  

 
In het tegengestelde geval, 
behouden alleen de 
verzekerden het initiatief 
voor de onderhandelingen 
en het proces. 

 
Deze mogelijkheid is hun 
evenwel slechts toegestaan 
in de mate waarin hun 
eigen belangen op het spel 
staan, onderscheiden van 
die van de maatschappij.  

       
In geval van strafrechte-
lijke vervolging belast de 
maatschappij zich met de 
verdediging van de 
verzekerden zolang de 
burgerrechtelijke belangen 
niet geregeld zijn.  

 
b. Zich te onthouden van elke 

erkenning van aansprake-
lijkheid, van elke  dading, 
van elke vaststelling van 
schade, van elke betaling 
of belofte van schade-
vergoeding. 

 
De eerste materiële en me-
dische hulp of het gewoon 
erkennen van de feiten zelf 
worden evenwel niet als 
een erkenning van aanspra-
kelijkheid beschouwd. 

 
B. Indien de verzekerden deze 

verplichtingen niet na-
komen, mag de maat-
schappij  de vergoeding 
verminderen tot het beloop 
van het nadeel dat ze heeft 
geleden. 

 

Behalve wat de verplich-
tingen 1 tot 3 van dit artikel 
betreft, wordt deze sanctie 
enkel toegepast indien de 
maatschappij het bewijs 
levert van het oorzakelijk 
verband tussen de niet-
nakoming van de verplich-
tingen en het  ontstaan of 
de verzwaring van de 
schade.   

 
In alle gevallen mag de 
maatschappij haar waar-
borg weigeren indien de 
niet-naleving voortkomt uit 
een bedrieglijk opzet van 
de verzekerde. 

 
 
SAMENLOOP VAN 
VERZEKERINGEN 
 
Artikel 25  
 
Alle verzekeringen die met 
hetzelfde doel en voor dezelfde 
goederen zijn gesloten, worden 
voor de schadeloosstelling 
geacht gelijktijdig te zijn 
gesloten, en de schadever-
goeding wordt verdeeld in 
verhouding tot de bedragen die 
door elkeen zijn gedekt. 
 
 
NIETIGHEID VAN 
HET CONTRACT 
 
Artikel 26 
 
Het contract is nietig : 
 
1. Indien, overeenkomstig 

artikel 21, alinea 2, het 
opzettelijk verzwijgen of   
het opzettelijk onjuist 
mededelen van gegevens 
de maatschappij misleiden. 

 
2. Wanneer, op het ogenblik 

van het contract, het risico 
onbestaande of reeds  
verwezenlijkt is. 
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3. Wanneer het een toekom-
stig risico verzekert en dit 
niet ontstaat. 

 
Wanneer, in de gevallen be-
doeld in 2 en 3, de verzeke-
ringsnemer de overeenkomst te 
kwader trouw heeft gesloten of 
een onvergeeflijke vergissing 
heeft begaan, behoudt de 
maatschappij de premie betref-
fende de periode vanaf de 
inwerkingtreding tot het 
ogenblik waarop ze van het 
niet-bestaan van het risico 
kennis krijgt.     
 
 
VERHAAL 
 
Artikel 27 
 
Wanneer de maatschappij een 
vergoeding moet betalen of 
reeds heeft betaald, treedt ze in 
alle rechten en rechtsvorde-
ringen van de verzekerden of 
van de begunstigden tegen de 
aansprakelijke derden. 
  
Bijgevolg mogen de verzeker-
den of de begunstigden geen 
afstand van verhaal doen zonder 
de voorafgaande toestemming 
van de maatschappij. 
 
De niet-naleving van deze 
verplichting brengt de sancties 
mee, die zijn opgesomd in 
art.24 B. 
 
 
FAILLISSEMENT VAN 
DE VERZEKERINGS-
NEMER 
 
Artikel 28  
 
In geval van faillissement van 
de verzekeringsnemer blijft het 
contract voortbestaan ten bate 
van de gezamelijke schuld-
eisers, die de maatschappij het 
bedrag van de premies, die 
vervallen vanaf de failliet-
verklaring, verschuldigd zijn. 

De maatschappij en de curator 
hebben evenwel het recht het 
contract op te zeggen. 
 
De maatschappij kan het con-
tract evenwel pas opzeggen 3 
maanden na de faillietver-
klaring terwijl de curator het 
contract slechts tijdens de eerste 
3 maanden na de failliet-
verklaring kan opzeggen. 
 
  
RECHTSPRAAK    
 
Artikel 29 
 
Alle geschillen tussen partijen 
ressorteren onder de bevoegd-
heid van de rechtbanken van de 
woonplaats van de nemer. 
 
 
WOONPLAATS 
 
Artikel 30 
 
Om geldig te zijn moeten de 
mededelingen en notificaties, 
bestemd voor de maatschappij, 
gericht worden aan haar zetel of 
aan een van haar filialen. 
 
Die voor de nemer geschieden 
geldig op het adres dat deze in 
het contract heeft opgegeven. 
 
Indien er verscheidene nemers 
zijn, is elke mededeling aan een 
van hen gericht, geldig ten 
opzichte van allen. 
 
 
RANGORDE VAN DE 
VOORWAARDEN 
      
Artikel 31  
 
De speciale voowaarden hebben 
voorrang op de administratieve 
voorwaarden. 
 
Hetzelfde geldt voor de 
bijzondere voorwaarden ten 
opzichte van de speciale en de 
administratieve voorwaarden. 

 


