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VERZEKERING B.A. 
GEZIN 

 
 

HOOFDSTUK 1 – DE DEFINITIES   
 

 
Artikel 1 – Wie zijn de verzekerden ? 
 
1.1. U bent verzekerde indien u bent : 
 
-  de verzekeringsnemer en u hebt uw 

hoofdverblijf in België, 
-  zijn samenwonende echtgenoot of 

zijn samenwonende partner, 
-  een persoon die bij hem inwoont. 
 
De hoedanigheid van verzekerde blijft u 
verworven indien u tijdelijk buiten het 
hoofdverblijf verblijft voor beroeps-, 
studie-, gezondheids-, of andere motieven 
of tijdens reizen. 
 
1.2. U bent eveneens verzekerde : 
 
- indien u een kind van de 

verzekeringsnemer, van zijn 
echtgenoot of van zijn 
samenwonende partner bent en 
indien u niet meer bij hen woont, 
 In dit geval, wordt de verzekering 
behouden in uw voordeel : 

 .  zonder beperking in de tijd 
indien u fiscaal ten hunner 
laste blijft, 

 .  gedurende drie maanden te 
rekenen vanaf het ogenblik dat 
u het gezin verlaat indien u niet 
meer fiscaal ten hunner laste 
bent. 

 
- indien u handelt in de privé-dienst 

van een verzekerde in hoedanigheid 
van huispersoneel of gezinshelper, 

 
- indien u een persoon bent, die zich 

buiten elke beroepsactiviteit, al dan 
niet kosteloos, belast met de 
bewaking van : 

 .  de verzekerde kinderen, 
 .  de dieren die in de verzekering 

zijn begrepen en die 
toebehoren aan of bewaakt 
worden door de verzekerden,  

 en uw aansprakelijkheid ten 
gevolge van deze bewaking 
betrokken is, 

 
- indien u een minderjarig kind van 

een derde bent, wanneer een 
verzekerde u buiten elke 
beroepsactiviteit, al dan niet 
kosteloos, onder zijn hoede heeft. 

 
Artikel 2 – Wie zijn de derden ? 
 
U bent een derde indien u niet één van de 
personen zoals bepaald in artikel 1.1. 
bent. 
 
Artikel 3 – Wat dient men te verstaan 
onder “Privé-leven ”? 
Het gaat over alle feiten, daden of 
verzuimen, met uitsluiting van deze die 
voortvloeien uit een beroepsactiviteit. 
Maakt eveneens deel uit van de waarborg: 

- de schade veroorzaakt door de 
verzekerde kinderen die 

betaalde prestaties uitvoeren 
gedurende hun schoolvakantie 
of hun vrije tijd (zelfs in het 
kader van een arbeidscontract),  

- de schade veroorzaakt door de 
verzekerden in hun 
hoedanigheid van vrijwilligers 
in de zin van de wet van 3 juli 
2005 betreffende de rechten 
van de vrijwilligers, 

- de schade veroorzaakt door de 
honden gedurende de 
bewaking van de 
beroepslokalen. 

 
Artikel 4 – Wat dient men te verstaan 
onder “schadegeval ”? 
 
Het gaat over alle schade veroorzaakt 
ingevolge van een zelfde schadelijk feit. 
 
 

HOOFDSTUK 2 – DE 
AANSPRAKELIJKHEIDS 

VERZEKERING  
VAN HET GEZIN 

 
 
Artikel 5 – Wat is het doel van de 
aansprakelijkheidsverzekering van het 
gezin ? 
 
Wij dekken de burgerlijke 
aansprakelijkheid die u kan ten laste 
gelegd worden in het kader van de artikels 
1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk 
Wetboek en gelijkaardige bepalingen van 
buitenlands recht voor schade veroorzaakt 
aan derden in het kader van uw privé-
leven. 
 
Wij dekken eveneens de burgerlijke 
aansprakelijkheid die u kan ten laste 
gelegd worden, in het kader van uw privé-
leven, ingevolge een burengeschil in de 
zin van artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek of van gelijkaardige bepalingen 
van buitenlands recht, voor de schade die 
het rechtstreeks gevolg is van een 
ongeval. 
 
Artikel 6 – Waar is de 
aansprakelijkheidsverzekering van het 
gezin geldig ? 
 
De verzekering geldt in de hele wereld. 
 
Artikel 7 – Welke zijn de verzekerde 
bedragen ? 
 
De waarborg wordt toegestaan : 
 
- voor de lichamelijke schade : tot het 

beloop van het geïndexeerde bedrag 
van 19.000.000 euro per schadegeval, 

- voor de materiële schade : tot het 
beloop van het geïndexeerde bedrag 
van 2.850.000 euro per schadegeval. 

 
Wij nemen eveneens ten laste, zelfs boven 
de verzekerde bedragen en binnen de 
wettelijk gestelde grenzen : 
- de reddingskosten bestemd om de 

schade gedekt door onderhavige 
verzekering te voorkomen of te 
beperken, 

- de intresten op de in hoofdsom 
verschuldigde schadevergoeding, 

- de kosten betreffende de 
burgerlijke rechtsvorderingen 

evenals de erelonen en kosten van 
advocaten en experten, doch enkel 
indien deze kosten door ons of met 
onze toestemming werden gemaakt 
of, in geval van belangenconflict 
dat niet aan u toe te schrijven is, 
voorzover deze kosten niet op 
onredelijke wijze zijn gemaakt. 

 
Artikel 8 – De vrijstelling 
 
Een vrijstelling van een geïndexeerd 
bedrag van 189,59 euro per schadegeval 
wordt ingehouden op het bedrag van de 
materiële schade. 
 
Artikel 9 – Omvang van de waarborg in 
sommige bijzondere gevallen 
 
9.1.     De dieren 
 
De waarborg wordt u toegestaan voor de 
schade veroorzaakt door de huisdieren, 
met inbegrip van de paarden waarvan u 
eigenaar of bewaker bent. 
 
9.2.     De verplaatsingen  
 
De waarborg wordt u toegestaan voor de 
schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen 
–zelfs beroepshalve – als : 
- voetganger, 
- eigenaar, houder of gebruiker van 

fietsen, rolschaatsen of rollers, 
bespannen voertuigen of alle andere 
motorloze rijtuigen, 

- passagier van enigerlei voertuig  
(uitgezonderd de gevallen van 
aansprakelijkheid bepaald door de 
Belgische of een buitenlandse 
wetgeving inzake verplichte 
motorrijtuigenverzekering). 

 
9.3.    De boten 
 
De waarborg wordt u toegestaan voor de 
schade veroorzaakt als eigenaar, houder, 
of gebruiker van boten en andere 
vaartuigen. 
 
Wij dekken evenwel de schade 
veroorzaakt door het gebruik van 
zeilboten van meer dan 300 kg of van 
motorboten van meer dan 10 PK Din, 
waarvan u eigenaar bent, niet. 
 
9.4.     De luchtvaartuigen 
 
Wij dekken de schade veroorzaakt door 
het gebruik van luchtvaartuigen, waarvan 
u eigenaar, huurder of gebruiker bent, 
niet. 
 
9.5.     De aansprakelijkheid onderworpen 
aan  een verplichte verzekering 
 
Wij dekken de schade voortvloeiend uit 
de burgerlijke aansprakelijkheid die 
wettelijk verplicht verzekerd moet zijn 
niet. 
De waarborg is u nochtans verworven : 
- voor de schade die u veroorzaakt 

indien u een motor- of een 
spoorrijtuig onderworpen aan een 
wettelijk verplichte verzekering 
bestuurt, zonder dat u hiertoe de 
wettelijk vereiste leeftijd hebt, en 
zonder medeweten van uw ouders, 
van de personen die u onder hun 
hoede hebben en van de houder van 
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het voertuig. 
  Deze waarborg is verworven zelfs 

indien de vergoeding gebaseerd is op 
de wetgeving betrekking hebbende op 
de bescherming van de zwakke 
weggebruikers. 

 
- voor de schade voortvloeiend uit het 

besturen van toestellen voor het 
tuinieren of het knutselen, 
onderworpen aan de verplichte 
verzekering van de motorrijtuigen en 
die zich elders heeft voorgedaan dan 
op de openbare weg. 

 
9.6.      De beoefening van de jacht 
 
Wij dekken de schade veroorzaakt door 
het beoefenen van de jacht alsmede de 
wildschade niet. 
 
9.7.      De jeugdbewegingen of 
gelijkgestelden 
 
De waarborg is u verworven in uw 
hoedanigheid van leider, aangestelde of 
organisator van jeugdbewegingen of 
gelijkgestelde bewegingen, zelfs voor de 
schade veroorzaakt door de personen 
waarvoor u aansprakelijk bent. 
Wij dekken evenwel de persoonlijke 
aansprakelijkheid van de jongeren die u 
onder uw hoede hebt niet. 
 
9.8.  De gebouwen en de inboedel 
 
De waarborg is u verworven voor de 
schade veroorzaakt door : 
 
a) het gebouw of deel van het gebouw, 

dat u als hoofdverblijf bewoont, 
 
b) het deel van het gebouw dat het 

hoofdverblijf vormt : 
- dat door u voor de uitoefening 

van kantoorwerkzaamheden of 
van een vrij beroep wordt 
gebruikt, 

- dat door u aan derden wordt 
verhuurd of ter beschikking 
gesteld, voor zover het aantal 
woningen waaruit dit deel bestaat 
geen drie overschrijdt, 

 
c)  de studentenverblijven die u huurt of 

gebruikt, 
 
d)  de gebouwen of gedeelten van 

gebouwen die u huurt of gebruikt als 
vakantiewoning, met uitsluiting van 
de tweede verblijfplaatsen waarvan u 
eigenaar bent, 

 
e)  de garages en parkeerplaatsen 

dienende voor uw persoonlijk gebruik 
evenals, indien er niet meer dan drie 
zijn, deze die u in huur of gebruik 
geeft, 

f)  de gebouwen of gedeelten van 
gebouwen die u huurt of gebruikt ter 
gelegenheid van een familiefeest, 

 
g)  de terreinen die grenzen aan de 

gebouwen die in de verzekering zijn 
begrepen, 

 
h) de terreinen die niet grenzen aan de 

gebouwen die in de verzekering zijn 
begrepen voor zover hun oppervlakte 
2 hectare niet overschrijdt. 

 
Wanneer de verzekering betrekking heeft 
op een gebouw of deel van gebouw, geldt 
die onder meer ook voor de 
binnenplaatsen, toegangen, terrassen, 
voetpaden, bijgebouwen en bijhorigheden, 

antennes, masten, vlaggestokken, 
uithangborden, borden en cisternes, en 
voor de inboedel die voor privégebruik 
dient.  Wanneer de verzekering betrekking 
heeft op een terrein, geldt die onder meer 
ook voor de omheiningen en 
beplantingen. 
 
Wij dekken evenwel de materiële schade 
veroorzaakt door vuur, door een brand, 
een ontploffing of door rook ingevolge 
vuur of een brand die ontstaat in of die 
overslaat van de gebouwen waarvan u 
eigenaar, huurder of bewoner bent, niet. 
De waarborg is u evenwel verworven voor 
de schade waarvan sprake in het punt 
9.10. hieronder. 
 
9.9.      De bewaakte goederen 
 
De waarborg is u verworven voor de 
schade veroorzaakt aan de roerende en 
onroerende goederen  evenals voor de 
dieren die u tijdelijk bewaakt. 
 
Wij dekken evenwel de schade niet : 
- aan gebouwen of gedeelten van 

gebouwen waarvan u huurder of 
gebruiker bent, evenals aan de 
roerende goederen die er zich in 
bevinden (behalve voor de schade 
waarvan sprake in het punt 9.10. 
hieronder), 

- aan de motorrijtuigen. 
 
9.10. De tijdelijke of toevallige verblijven 
 
De waarborg wordt u toegestaan indien u, 
zelfs contractueel, aansprakelijk bent : 
- voor elke schade voorkomend tijdens 

een verblijf als patiënt in een 
hospitaal of bij een tijdelijk of 
toevallig verblijf, ten privaten titel of 
beroepshalve, in een hotel of een 
gelijkaardige verblijfplaats, 

- voor de schade veroorzaakt door het 
vuur, brand, ontploffing, rook, water 
of glasbraak aan gebouwen, caravans 
of tenten evenals aan hun inhoud, die 
u huurt of gebruikt ter gelegenheid 
van een vakantie, een privé-reis, een 
beroepsreis of een familiefeest. 

 
9.11. Het opzettelijk feit of de zware fout 
 
Wij dekken de schade voortvloeiend uit 
uw persoonlijke burgerlijke 
aansprakelijkheid niet indien u 16 jaar of 
ouder bent en schade veroorzaakt : 
- ofwel opzettelijk, 
- ofwel ingevolge één van de volgende 

zware fouten : staat van dronkenschap 
of gelijkaardige staat die voortvloeit 
uit het gebruik van andere producten 
dan alcoholische dranken. 

 
Wij dekken daarentegen uw 
aansprakelijkheid  indien u burgerlijk 
aansprakelijk bent voor de auteur van 
deze schade (behalve indien u zelf een 
dergelijk opzettelijk feit of een dergelijke 
zware fout begaat).  
 
In dit geval, zullen we een verhaal 
uitoefenen tegen de auteur van deze 
schade ten beloop van de bedragen 
vastgesteld door het artikel 7 van het 

koninklijk besluit van 12 januari 1984∗. 
 
9.12. Radioactiviteit of kernenergie 
 
Wij dekken niet de schade of de 
verzwaring van de schade veroorzaakt 
door : 
- wapens of tuigen die bestemd zijn te 

ontploffen door een structuur-
wijziging van de atoomkern, 

- elke kernbrandstof, radioactief 
product of radioactieve afval of elke 
andere bron van ioniserende 
stralingen en waarvoor uitsluitend de 
exploitant van een kerncentrale 
aansprakelijk is, 

- elke bron van ioniserende stralingen 
(inzonderheid elke radio-isotoop) die 
wordt gebruikt buiten een 
kerninstallatie en waarvan u of elke 
persoon waarvoor u instaat eigenaar, 
bewaarder of gebruiker bent. 

 
 

HOOFDSTUK 3 – DE VERZEKERING 
VAN DE FAMILIALE 
RECHTSBIJSTAND 

 
 
Artikel 10 – Wat is het doel van de 
familiale Rechtsbijstand ?   
 
10.1.    De strafrechtelijke en 
burgerrechtelijke verdediging 
 
Wij nemen de kosten en erelonen gemaakt 
voor uw verdediging in elke 
burgerrechtelijke of strafrechtelijke 
procedure ten laste : 
- ofwel indien u aansprakelijk bent 

voor schade gedekt in het kader van 
de Verzekering van de Familiale 
burgerlijke aansprakelijkheid, 

- ofwel bij een inbreuk van uwentwege 
op de Wegcode, in de hoedanigheid 
van voetganger, fietser of ruiter. 

 
10.2. Het verhaal tegen de 
aansprakelijke derden 
 
Wij nemen de kosten en erelonen gemaakt 
om – op minnelijke of gerechtelijke wijze 
– een burgerlijk verhaal uit te oefenen ten 
laste, indien u schade hebt geleden in het 
kader van uw privé-leven en u de 
vergoeding wenst te bekomen : 
- voor lichamelijke of materiële schade 

waarvoor een derde, overeenkomstig 
de bepalingen van de artikelen 1382 
tot 1386 bis van het Burgerlijk 
Wetboek of in het kader van 
gelijkaardige bepalingen van 
buitenlands recht burgerlijk 
aansprakelijk is, 

- in het kader van de wet op de 
verplichte verzekering op de 
motorrijtuigen de schade geleden als 
zwakke weggebruiker ingevolge een 
verkeersongeval hetwelk lichamelijke 
verwondingen of de dood met zich 
meebrengt, 

- de schade ingevolge een burengeschil 
zoals voorzien in het artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek of 
gelijkaardige bepalingen van het 

                    
∗ Koninklijk besluit tot vaststelling van de 
minimumgarantievoorwaarden van de 
verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst 
met betrekking tot het privé-leven 
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buitenlands recht, op voorwaarde dat 
zij het rechtstreekse gevolg zijn van 
een ongeval. 

 
De onderhavige waarborg is enkel 
verworven indien u,  op het ogenblik van 
het schadegeval, voldoet aan de vereisten 
om van de Familiale Burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering te genieten, 
indien u een schade aan een derde zou 
veroorzaken. 
De uitsluitingen kunnen enkel tegen u 
worden ingeroepen indien ze door u 
werden veroorzaakt. 
 
10.3.     Vrijwillige bijstand van derden 
 
Wij vergoeden de schade geleden door 
derden ingevolge vrijwillige deelname aan 
uw redding of aan deze van uw goederen, 
zelfs indien u niet aansprakelijk bent. 
 
10.4.      Insolventie van derden 
 
Wij verzekeren de schade die u hebt 
geleden en die recht geven op de 
waarborg waarvan sprake is in het punt 
10.2., indien deze schade veroorzaakt is 
door geïdentificeerde en als insolvent 
erkende derden. 
 
Artikel 11 – Uitbreiding tot andere 
begunstigden 
 
Uw ouders en verwanten kunnen 
eveneens beroep doen op onderhavige 
waarborg met het oog op het 
terugvorderen op de aansprakelijke derde 
voor de schade die zij lijden door het feit 
van uw overlijden.  In dit geval, zijn de 
verzekeringsvoorwaarden die op u van 
toepassing zijn eveneens op hen van 
toepassing. 
 
Artikel 12 - Waar is de Verzekering 
van de Familiale rechtsbijstand geldig ? 
 
De verzekering geldt in de hele wereld. 
 
Artikel 13 – Welke zijn de verzekerde 
bedragen ? 
 
Elk van de waarborgen beschreven in het 
artikel 10.1. tot 10.3. is toegestaan tot het 
beloop van 12.500 euro niet-geïndexeerd 
per schadegeval. 
De waarborg beschreven in het artikel 
10.4. is toegestaan tot het beloop van 
7.500 euro niet-geïndexeerd per 
schadegeval. 
Artikel 14 – Welk is de 
verzekeringsperiode ? 
 
De daad, het feit, de fout of het verzuim 
die aan de oorsprong van het schadegeval 
ligt moet voorgekomen zijn tussen de 
aanvangsdatum en de eindvervaldag van 
het contract. 
 
Artikel 15 – Welke zijn de kosten die 
ten laste worden genomen ?  
 
Wij nemen ten laste : 
 
- de kosten verbonden aan het 

samenstellen en het beheren van het 
dossier, 

- de expertise- en onderzoekskosten, 
- de kosten en erelonen van 

gerechtsdeurwaarders, 
- de kosten van gerechtelijke en 

extragerechtelijke procedures die ten 
uwen laste zijn, met inbegrip van de 
kosten van de tegenpartij indien u 
gerechtelijk gehouden bent hen terug 
te betalen, 

- uw verplaatsingskosten indien u zich 
genoodzaakt ziet persoonlijk te 
verschijnen voor de rechtbank, 

- uw verblijfskosten, indien u 
persoonlijk dient te verschijnen voor 
een buitenlandse rechtbank, 

- de kosten en erelonen van één 
advocaat.   
Ter uitbreiding, is het u toegelaten, 
ongeacht de reden, éénmaal te 
veranderen van advocaat. 

 
Wij nemen niet ten laste : 
 
- de transacties met het Openbaar 

Ministerie, 
- de gerechtelijke, transactionele of 

administratieve boetes, 
- de kosten verbonden aan het 

strafrechtelijk onderzoek. 
 
Artikel 16 – Welk is de 
vergoedingsgrens ? 
 
De waarborg kent geen uitwerking indien 
het geschil een lager bedrag behelst dan 
189,59 euro geïndexeerd. 
 
Daarenboven : 
 
- zal geen enkele gerechtelijke 

procedure worden ingespannen of 
voortgezet indien  de waarde van het 
geschil lager is dan 500 euro niet-
geïndexeerd, 

- zal geen enkel geschil, waarvan de 
waarde 2.500 euro niet-geïndexeerd 
niet overschrijdt, worden aanhangig 
gemaakt voor het Hof van Cassatie of 
voor een gelijkaardig gerecht in het 
buitenland. 

 
Artikel 17 – De schadeaangifte 
 
Bij een schadegeval verzoeken wij u een 
schadeaangifte in te vullen en op te 
zenden naar : 
 
P&V  VERZEKERINGEN 
Dienst schadegevallen – Gemeen Recht 
Koningsstraat, 151 
1210 Brussel 
 
Wanneer het om een schadegeval gaat dat 
binnen het kader valt van de waarborgen 
beschreven in het artikel 10.1. en 2, geven 
wij het dossier door aan LEGIBEL, een 
juridisch zelfstandige onderneming, 
gelegen Koningsstraat, 55 te 1000 Brussel 
die als opdracht heeft de schadegevallen, 
in alle onafhankelijkheid, te beheren en 
juridisch advies te geven. 
Onze rol is dus beperkt tot het voor onze 
rekening nemen van de kosten en 
erelonen, door LEGIBEL aangegaan, voor 
het beheer van het dossier. 
 
Artikel 18 – Welke zijn de 
tussenkomstmodaliteiten ? 
 
U onderzoekt met LEGIBEL de te nemen 
maatregelen.  Zo nodig, onderneemt 
LEGIBEL de nodige stappen om tot een 
minnelijke schikking te komen. Te dien 
einde wordt uitdrukkelijk 
overeengekomen dat LEGIBEL geen 

enkel voorstel of transactie aanvaardt 
zonder u voorafgaand akkoord. 
 
U beschikt over de vrije keus van de 
experten gelast om u te 
vertegenwoordigen gedurende zowel de 
minnelijke als gerechtelijk bevolen 
expertises. 
 
Indien het schadegeval geen minnelijke 
schikking vindt of indien een 
belangenconflict met ons ontstaat, bent u 
vrij in de keuze van een advocaat (of van 
iedere andere persoon die de vereiste 
kwalificaties heeft krachtens de op de 
procedure toepasselijke wet) om uw 
belangen te verdedigen, te 
vertegenwoordigen of te behartigen in 
elke gerechtelijke of administratieve 
procedure, maar u verbindt zich er 
evenwel toe LEGIBEL eerst te 
verwittigen. 
 
LEGIBEL is niet gehouden een 
rechtsgeding in te zetten of voort te 
zetten : 
- wanneer ze meent dat dit geen 

ernstige kans op winnen biedt, 
- wanneer ze meent dat het voorstel 

van de derde billijk en voldoende is. 
  
Artikel 19 – Wat te doen bij een 
meningsverschil met LEGIBEL ? 
 
Onverminderd de mogelijkheid om een 
rechtsvordering in te stellen, hebt u het 
recht een advocaat van uw keuze te 
raadplegen indien er een meningsverschil 
is met LEGIBEL over de gedragslijn die 
zal worden gevolgd voor de regeling van 
het schadegeval (en dit na betekening 
door LEGIBEL van haar standpunt of van 
haar weigering om uw stelling te volgen).  
Zo de advocaat het standpunt van 
LEGIBEL bevestigt, wordt u de helft 
terugbetaald van de kosten en erelonen 
van deze raadpleging. 
Indien u, tegen het advies van deze 
advocaat, op uw kosten een procedure 
begint en een beter resultaat bekomt dan 
hetgeen u zou hebben bekomen indien u 
het standpunt van LEGIBEL zou hebben 
gevolgd, komt deze laatste –binnen de 
grenzen van de algemene voorwaarden – 
tegemoet in de gedane kosten alsmede in 
het saldo van kosten en erelonen van de 
raadpleging. 
Indien de advocaat uw stelling bevestigt, 
is LEGIBEL, ongeacht de afloop van de 
procedure, ertoe gehouden haar waarborg 
te verlenen en krijgt u de kosten van deze 
procedure terugbetaald met inbegrip van 
de kosten en erelonen van de raadpleging. 
 
 

HOOFDSTUK 4 - DE 
ADMINISTRATIEVE SCHIKKINGEN  

 
 
Artikel 20 – De inwerkingtreding en de 
duur van het contract 
 
Het contract is afgesloten voor een duur 
van 1 jaar en treedt in werking op de 
datum aangeduid in de bijzondere 
voorwaarden, te o uur. 
Een stilzwijgende hernieuwing grijpt 
plaats jaar na jaar, behoudens opzeg  
(door de verzekeringsnemer of door ons) 
mits naleving van een vooropzeg van 3 
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maanden voor het verstrijken van de 
aangevangen periode. 
De opzeg treedt in werking op de 
jaarlijkse vervaldag te 24 uur. 
 
Artikel 21 – De indexatiemodaliteiten  
 
21.1. Indien zij geïndexeerd zijn, wijzigen 

de verzekerde bedragen, de 
vergoedingsgrenzen en de 
vrijstelling  op elke               
jaarlijkse vervaldag overeenkomstig 
de bestaande verhouding tussen : 

 
- de index van de 

consumptieprijzen van 
toepassing op het moment 
van deze vervaldag, 

en 
- de index van de 

consumptieprijzen 110,22 
van januari 2002 (basis 100 
in 1996).   

 
Bij schadegeval is de van 
toepassing zijnde index deze van de 
maand voorafgaand aan de datum 
van het schadegeval. 

 
21.2.  De premie wijzigt op elke 

jaarlijkse vervaldag 
overeenkomstig de evolutie van 
de index van de 
consumptieprijzen,  zonder 
afbreuk te doen aan de toepassing 
van het artikel 24. 

 
Artikel 22 – Betaling van de premie 
 
Zodra het contract is gesloten, is de 
premie verschuldigd.   
Behoudens tegenbeding in de bijzondere 
voorwaarden is de premie jaarlijks 
betaalbaar. 
Zij is vooruit betaalbaar tegen 
voorlegging van de kwitantie of het 
vervaldagbericht. 
De premie wordt verhoogd met alle 
kosten,lasten en taksen. 
 
Artikel 23 – Nalatigheid in de betaling 
van de premie    
 
Indien de premie op de vervaldag niet 
wordt betaald kunnen wij de waarborg 
schorsen of het contract opzeggen op 
voorwaarde dat de verzekeringsnemer 
ingebreke werd gesteld hetzij bij 
deurwaardersexploot, hetzij per post 
aangetekend schrijven. 
 
De schorsing van de waarborg of de 
opzegging van het contract hebben 
uitwerking na het verstrijken van een 
termijn van 15 dagen te rekenen van de 
dag volgend op de betekening of de 
afgifte ter post van het aangetekend 
schrijven. 
Indien de waarborg werd geschorst, zal de 
betaling door de verzekeringsnemer van 
de vervallen premies, eventueel verhoogd 
met de intresten, de schorsing beëindigen.  
De wederinvoegestelling van de waarborg 
neemt aanvang de dag volgend op de 
datum dat wij het betrokken bedrag 
hebben ontvangen te 0 uur. 
 
De schorsing van de waarborg doet geen 
afbreuk aan ons recht om de later nog te 
vervallen premies te eisen op voorwaarde 
dat de verzekeringsnemer in gebreke werd 

gesteld  met een ter post aangetekend 
schrijven. Ons recht wordt evenwel 
beperkt tot de premies voor twee 
opeenvolgende jaren. 
 
Artikel 24 – Wijziging van de 
verzekeringsvoorwaarden 
 
Indien wij de verzekeringsvoorwaarden 
en/of ons tarief wijzigen, passen wij het 
contract aan op de volgende jaarlijkse 
vervaldag. 
Wij brengen de verzekeringsnemer 
hiervan op de hoogte.  Deze beschikt over 
een periode van 3 maanden na ontvangst 
van dit bericht om het contract in zijn 
totaliteit of gedeeltelijk op te zeggen. 
Eenmaal deze termijn verstreken is wordt 
ervan uitgegaan dat de voorwaarden 
werden aanvaard. 
 
Artikel 25 – Opzegging van het contract   
 
Het contract mag in totaliteit of 
gedeeltelijk opgezegd worden : 
 
Door de verzekeringsnemer : 
- voor het einde van elke 

verzekeringsperiode en 
overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 20, 

- onder de voorwaarden van artikel 
20, wanneer, tussen de dag van het 
afsluiten van de overeenkomst en 
deze van de inwerkingtreding, meer 
dan één jaar is verstreken, 

- indien wij één waarborg opzeggen, 
- indien wij, behalve de indexering, 

het bedrag van de vrijstelling 
verhogen, 

- na elke schadeaangifte maar ten 
laatste één maand na de betaling of 
de weigering van betaling van de 
vergoeding. De opzegging wordt 
drie maanden na de dag van de 
betekening van kracht; 

- in geval van risicovermindering, 
conform de wet, 

- in geval van overlijden van de 
verzekeringsnemer, conform de 
wet, 

- in geval van wijziging van de 
verzekeringsvoorwaarden en/of het 
tarief, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 24. 

 
Door ons : 
- voor het einde van elke 

verzekeringsperiode en 
overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 20, 

- onder de voorwaarden van artikel 
20, wanneer, tussen de dag van het 
afsluiten van de overeenkomst en 
deze van de inwerkingtreding, meer 
dan één jaar is verstreken, 

- indien de verzekeringsnemer de 
wijziging van het contract niet 
aanvaardt in geval van 
onopzettelijk verzwijgen of 
onopzettelijk onjuist meedelen van 
de beschrijving van het risico, 

- bij niet-betaling van de premie, 
overeenkomstig de bepalingen van 
arikel 23, 

- in geval van faillissement van de 
verzekeringsnemer, 

- in geval van overlijden van de 
verzekeringsnemer, conform de 
wet, 

- bij schadegeval, indien er een 

bewezen fraude is van uwentwege. 
 
Artikel 26 – Opzeggingsmodaliteiten 
 
De opzegging geschiedt bij 
deurwaardersexploot, per aangetekend 
schrijven of door afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
 
Behoudens in de gevallen bedoeld in 
artikelen 20,23 en 25 5de streepje, heeft 
de opzegging slechts uitwerking na de 
verstrijking van een termijn van één 
maand, te rekenen vanaf de dag volgend 
op de afgifte ervan op de post.  
 
Het premiegedeelte dat betrekking heeft 
op de periode na de datum van het ingaan 
van de opzegging, wordt terugbetaald, 
binnen de 15 dagen na de datum waarop 
de opzegging ingaat. 
 
Artikel 27 – Verplichtingen van de 
verzekeringsnemer bij het 
onderschrijven en in de loop van het 
contract 
 
27.1.  Bij het onderschrijven van het 

contract, is de verzekeringsnemer 
gehouden ons alle  hem bekende 
omstandigheden mee te delen die 
hij redelijkerwijs moet 
beschouwen als gegevens die van 
invloed kunnen zijn op de 
beoordeling van het risico door 
ons. 

 
27.2. In de loop van het contract dient 

de verzekeringsnemer ons, zo 
spoedig mogelijk, alle hem 
bekende omstandigheden mee te 
delen die hij redelijkerwijs moet 
beschouwen als gegevens die een 
aanmerkelijke en blijvende 
wijziging of verzwaring betekenen 
van het verzekerde risico.  

 
Het niet-naleven van de verplichtingen 
hernomen in de punten 1 en 2 geeft 
aanleiding tot de toepassing van de 
sancties voorzien in de wet van 25 juni 
1992 met betrekking op de 
landverzekeringsovereenkomst. 
 
Artikel 28 – Uw verplichtingen bij 
schadegeval 
 
Bij schadegeval verbindt u zich tot : 
 
28.1 Uit eigen beweging geen 

wijzigingen (zoals herstellingen, 
vrijwillige afstand,…) aan de 
beschadigde voorwerpen 
aanbrengen, waardoor het moeilijk 
of onmogelijk wordt de oorzaken 
van het schadegeval te bepalen of 
de schade te begroten.  

 
Indien de omstandigheden het 
vereisen, dient u alle redelijke 
maatregelen te treffen om de 
gevolgen van het schadegeval te 
voorkomen en te verminderen. In 
dergelijke gevallen is het 
onontbeerlijk de materiële bewijzen 
(foto’s, overblijfselen,…) van het 
schadegeval te bewaren. 

 
28.2. Ons het schadegeval aan te geven 

uiterlijk 8 dagen nadat u er kennis 
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van hebt gekregen, behoudens het 
geval dat de aangifte werd gedaan 
van zodra dit redelijkerwijs 
mogelijk was. 

 
28.3. Ons, zo spoedig mogelijk, alle 

nuttige inlichtingen 
(stavingsstukken van de geleden 
schade, documenten met 
betrekking tot het schadegeval,…) 
te bezorgen en te antwoorden op 
de vragen die u gesteld worden 
naar de omstandigheden waarin 
het schadegeval zich heeft 
voorgedaan en voor de begroting 
van de geleden schade. 
Gerechtelijke of extragerechtelijke 
akten dienen vanaf hun betekening 
of overhandiging aan u, aan ons 
overgemaakt te worden. Bij 
verzuim zal u ons voor de door 
ons geleden schade moeten 
vergoeden. 

28.4. Onze richtlijnen te volgen en de 
stappen die wij voorschrijven te 
zetten. 

 
28.5. Ons het bestaan van andere 

verzekering(en) die dezelfde 
aansprakelijkheden dekken 
mededelen. 

 
28.6. Bij een schadegeval waarbij uw 

aansprakelijkheid bettrokken is : 
- de procedurehandelingen die 

wij u vragen te volbrengen 
- u te onthouden van elke 

erkenning van 
aansprakelijkheid, van elke 
dading, van elke vaststelling 
van schade, van elke betaling 
of belofte van 
schadevergoeding.  Het 
verschaffen van eerste hulp, 
het verlenen van onmiddellijke 
medische hulp, het louter 
erkennen van de feiten wordt, 
evenwel, niet als een erkenning 
van de aansprakelijkheid 
beschouwd.  
 

Indien u deze verplichtingen niet naleeft, 
kunnen wij de vergoeding verminderen tot 
het beloop van de schade die wij hebben 
geleden, behalve voor wat betreft de 
verplichting vermeld in punt 3 alinea 2. 
 
Indien het gebrek voortspruit uit een 
frauduleuze handeling van uwentwege, 
kunnen wij onze waarborg weigeren. 
 
Artikel 29 – Rechtsvorderingen – Uw 
belangen 
 
Van zodra onze waarborg verworven is en 
voorzover er aanspraak wordt op gemaakt, 
hebben wij de verplichting binnen de 
grenzen van de waarborg op te treden ten 
uwen gunste. 
Wat betreft de burgerlijke belangen en in 
de mate dat onze belangen en de uwe 
dezelfde zijn, zijn wij gerechtigd, in uw 
plaats, de schade-eis van de benadeelde 
derde te betwisten. 
Wij kunnen, zo dit zich opdringt, 
overgaan tot vergoeding van deze laatste. 
Onze tussenkomst betekent geenszins een 
erkenning van uw aansprakelijkheid en 
mag u geen schade berokkenen. 

 
Artikel 30 – Indeplaatsstelling 
 
Indien wij een vergoeding hebben betaald, 
treden wij, tot het beloop van dit bedrag, 
in al uw rechten en rechtsvorderingen of 
in deze van de rechthebbende tegen de 
aansprakelijke derden. 
Bij uitbreiding zullen wij, voorzover wij 
een verhaal uitoefenen jegens de 
aansprakelijke derde, eveneens het verhaal 
in uw naam uitoefenen, ten bedrage van 
de door ons niet vergoede schade. 
 
Indien, door een handeling van 
uwentwege of van de begunstigde, wij ons 
recht op indeplaatsstelling verliezen, 
kunnen wij, van u, in verhouding van de 
door ons geleden schade de terugbetaling 
eisen van de gestorte vergoeding. 
 
Artikel 31 – Afstand van verhaal 
 
Wij doen – behalve in geval van 
kwaadwilligheid – afstand van verhaal 
jegens u, uw ascendenten, descendenten, 
uw echtgenoot en uw verwanten in rechte 
lijn alsmede jegens de personen die met u 
samenwonen, uw gasten en de leden van 
uw huispersoneel. 
 
De afstand van verhaal geldt alleen : 
- voorzover de aansprakelijke niet door 

een aansprakelijkheidsverzekering is 
gewaarborgd, 

- voorzover de aansprakelijke zelf geen 
verhaal kan uitoefenen op elke andere 
aansprakelijke. 

 
Wij behouden een recht van verhaal op u 
voorzover wij volgens de wet of het 
verzekeringscontract de prestaties had 
kunnen weigeren of verminderen. 
 
Artikel 32 – Correspondentie 
 
32.1. Om geldig te zijn moeten de 

mededelingen en betekeningen, 
die voor ons bestemd zijn, aan 
onze Hoofdzetel of aan één van 
onze bijkantoren worden gericht. 

 
32.2. Om geldig te zijn moeten de 

mededelingen en betekeningen die 
wij verzenden geschieden op het 
adres opgegeven in de bijzondere 
voorwaarden. 
Indien er verscheidene 
verzekeringsnemers zijn, is elke 
mededeling aan één van de 
Verzekeringsnemers, hernomen in 
de bijzondere voorwaarden, 
gericht geldig voor allen. 

  
Artikel 33 – De rechtbank en de wet die 
van toepassing zijn 
 
33.1. Al de geschillen met betrekking op 

het onderhavig contract 
ressorteren onder de bevoegdheid 
van de rechtbanken van de 
woonplaats van de 
verzekeringsnemer. 

 
33.2. Het onderhavig contract is 

onderworpen aan de wet van 25 
juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst en 
zijn uitvoeringsbesluiten. 

 

 
Artikel 34 – Rangorde van de 
voorwaarden 
 
De bijzondere voorwaarden vullen de 
algemene voorwaarden aan of wijken er 
van af, in de mate dat zij tegenstrijdig 
zouden zijn. 
 

 


