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Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering dekt alle materiële schade aan de verzekerde goederen of de verdwijning van deze goederen door een plotselinge en 
onvoorziene of onafwendbare gebeurtenis als gevolg van een niet-uitgesloten gevaar of schade. Het gaat om een verzekering « Alle risico’s 
behalve » die de goederen, omschreven in de bijzondere voorwaarden, verzekert tegen alle risico’s behalve tegen de in het contract vermelde 
uitsluitingen. 

Wat is er verzekerd?

ü Basiswaarborg: verzekering van de materiële schade 

Vergoeding van alle materiële schade aan de 
verzekerde goederen of van de verdwijning van deze 
goederen door een plotselinge en onvoorziene of 
onafwendbare gebeurtenis als gevolg van een niet-
uitgesloten gevaar of schade zoals: brand, ontploffing, 
inwerking van de bliksem, ...

ü	Uitbreiding van de basiswaarborg

Kunnen ook verzekerd worden door de uitsluiting in 
de algemene voorwaarden op te heffen:

• elektriciteitsrisico

•  natuurrampen:

- aardbeving;

- overstroming;

• breuk, defect of panne van machines en 
elektronische apparaten;

• ontwerp- en fabricagefouten en -gebreken, gebruik 
van gebrekkige materialen, eigen gebrek;

• diefstal, afpersing en gelijkaardige misdrijven;

• temperatuurverandering;

• gisting;

• ontbinding, verandering van smaak, kleur, textuur 
of appretuur.

ü	Andere uitbreidingen

• Verzekering Bedrijfsschade 

Behoud van het verzekerde bedrijfsresultaat 
tijdens de vergoedingsperiode, wanneer de 
activiteiten die bijdragen tot de omzet geheel of 
gedeeltelijk onderbroken of verminderd zijn als 
gevolg van een materieel schadegeval.

• Uitbreidingen van deze waarborg

Verbod van toegang, in gebreke blijven van 
leveranciers, in gebreke blijven van klanten, 
gewaarborgd weekloon, bijkomende extra kosten.

Wat is er niet verzekerd? 

x Belangrijkste uitsluitingen

• Onder andere de volgende goederen
- Bont, juwelen, staven edelmetaal, edelstenen 

of echte parels, kunstvoorwerpen, 
muntstukken.

- Verkoopbaar muntgeld, krediet- en 
betaalmiddelen, roerende waarden van allerlei 
aard, met name.

- Elektronische uitrusting voor administratieve 
en boekhoudkundige gegevensverwerking en 
telefooncentrales.

- Voertuigen.
- Die voor de verzekerde koopwaar zijn.
- Bodem, water, wegen, kanalen, dijken, pieren, 

bruggen, tunnels.
- Installaties voor het transport van vloeistof, 

stoom, gas en elektriciteit buiten de 
verzekerde vestigingen.

• Onder andere de volgende gevaren en schade
- Oorlog of gelijkaardige feiten, burgeroorlog, 

terrorisme.
- Muiterij, opstand, rebellie, revolutie, krijgswet 

of staat van beleg.
- Een rechterlijke of administratieve beslissing, 

een beslissing van elk wettelijk of feitelijk 
gezag, tenzij het gaat om maatregelen die 
genomen worden om de verzekerde goederen 
bij een gedekt schadegeval te beveiligen en te 
beschermen.

- Ontploffing van springstoffen in de verzekerde 
vestiging.

- Wind, storm, regen, hagel, sneeuw, zand of 
stof aan roerende goederen in openlucht 
of aan gebouwen en hun inhoud als ze niet 
verankerd zijn aan de grond of niet volledig 
gesloten en bedekt zijn.

- Hoge waterstand, overstroming, vloedgolf, 
grondverzakking of -verschuiving, aardbeving 
of enig andere natuurramp.

- Misbruik van vertrouwen, verduistering, 
bedrog en chantage.

- De aanwezigheid of verspreiding van asbest, 
asbestvezels of producten die asbest bevatten.

- Waardevermindering van esthetische aard.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Vrijstellingen: de speciale voorwaarden voorzien 
in een vrijstelling die op de vergoeding in mindering 
gebracht zal worden.

! Tussenkomstlimieten: sommige waarborgen 
kunnen het voorwerp uitmaken van 
tussenkomstlimieten waarvan de bedragen vastgelegd 
zijn in de voorwaarden.

	   	  

	  



Waar ben ik verzekerd?

De verzekerde goederen zijn gedekt op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden, zowel in de gebouwen als op  
de aangrenzende binnenplaatsen en terreinen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het sluiten van het contract: alle gekende omstandigheden van het risico exact melden.

• In de loop van het contract: elke wijziging in de omstandigheden melden die het risico aanzienlijk en blijvend kan verhogen.

• Bij een schadegeval:

- het schadegeval aangeven (omstandigheden en omvang van de schade) binnen de termijn die bepaald wordt in de  
algemene of speciale voorwaarden en ieder nuttig document bezorgen, met inbegrip van de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke akten;

- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;

- meewerken aan de afhandeling van het schadegeval.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

De premie is jaarlijks op voorhand betaalbaar op voorlegging van de factuur of van het vervaldagbericht. Een gespreide betaling 
is mogelijk volgens bepaalde modaliteiten.

Wanneer start en eindigt de dekking?

De verzekering treedt in werking op de dag die in het verzekeringscontract vermeld wordt op voorwaarde dat de eerste premie 
betaald werd.

De duur van het contract bedraagt één jaar en het wordt ieder jaar stilzwijgend hernieuwd, tenzij anders vermeld wordt in de  
speciale voorwaarden. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het verzekeringscontract kan opgezegd worden met een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door overhandiging van 
een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. De opzegging moet ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van het 
contract gemeld worden. 
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