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HOOFDSTUK 1 
WAARBORGEN EN  
UITSLUITINGEN 
 
Artikel 1 - Waarborgen 
 
De maatschappij vergoedt, tot beloop van 
de in de bijzondere voorwaarden voorzie-
ne bedragen, het verlies en de beschadi-
ging van de waarden die de verzekerde in 
zijn bezit heeft in hoofde van de uitoefe-
ning van de activiteit vermeld in de bij-
zondere voorwaarden.  

De waarborgen zijn enkel verworven 
volgens de hierna vermelde opties mits 
deze vermeld zijn in de bijzondere voor-
waarden: 

1.1. Vervoer 
De waarden zijn gedekt ingevolge diefstal 
tijdens hun vervoer in België en tot 30 km 
in de aangrenzende landen. 
Deze waarborg geldt vanaf het moment 
dat de verzekeringnemer met het vervoer 
begint of de persoon die de waarden moet 
vervoeren deze in ontvangst neemt, tot het 
moment dat deze op de plaats van be-
stemming worden afgeleverd. 
De onderbreking van het vervoer is niet 
gewaarborgd. 
De verzekerde bedragen in verschillende 
verzekeringscontracten zijn niet cumu-
leerbaar. 
 
1.2. Verblijf in het omschreven gebouw in 
afwezigheid van de verzekeringnemer of 
zijn personeel 
De waarden zijn gedekt ingevolge diefstal 
tijdens hun verblijf in het omschreven 
gebouw, met name in afwezigheid van de 
verzekeringnemer of zijn personeel door 
braak van de brandkast. Met braak wordt 
gelijkgesteld het openen van de brandkast 
door middel van de sleutel en/of combina-
tie die via afpersing of bedreiging werd 
verkregen. 
 
1.3. Verblijf in het omschreven gebouw in 
aanwezigheid van de verzekeringnemer of 
zijn personeel 
De waarden zijn gedekt ingevolge diefstal 
tijdens hun verblijf in het omschreven 
gebouw, met name in aanwezigheid van 
de verzekeringnemer of zijn personeel 
door middel van geweld, bedreiging of 
afpersing van personen.  
 
1.4. Waarborg vals geld 
De maatschappij vergoedt eveneens de 
schade die de verzekeringnemer lijdt door 
het in ontvangst nemen van gangbare 
bankbiljetten en munten waarvan later 
blijkt dat ze vervalst zijn. Deze schade 
wordt vergoed tot een bedrag van 
maximum 2.000 EUR (niet geïndexeerd) 
per schadegeval. 
Coupures van 500 EUR dienen bij 
ontvangst te zijn gecontroleerd op 
echtheid met een hiervoor bedoeld toestel. 
 
Artikel 2 - Uitsluitingen 
 
De maatschappij vergoedt niet de schade: 
- die ontstaan is tijdens vervoer of 
verzending per post, of tijdens vervoer 
door ondernemingen die in opdracht van 

verzekeringnemer goederen onder 
rembours bezorgen, of tijdens 
waardetransport door vervoerbedrijven; 
- die veroorzaakt is door het verloren gaan 
van waarden die aan de verzekerde in 
gesloten bewaargeving zijn toevertrouwd; 
- ten gevolge van ontvreemding uit 
onbezette bedrijfslokalen indien niet alle 
buitendeuren met een sleutel werden 
afgesloten of vensters, vensterdeuren, 
poorten en andere openingen in het 
gebouw (bijvoorbeeld keldergaten) niet op 
correcte wijze werden afgesloten;  
- die voorvloeit uit het niet nemen van 
door de maatschappij gevraagde 
maatregelen;  
- indien waarden zonder toezicht in een 
voertuig werden achtergelaten; 
- de schade ingevolge:  

- nalatigheid, verschillen of 
vergissingen in de boekhouding, in de 
berekening, in de kassa of in de 
rekeningen, onverklaarbare 
verdwijning of eenvoudig verlies 
- onwettige handelingen (fraude, 
oplichting, bedrog, afpersing, misbruik 
van vertrouwen, verduistering, 
schriftvervalsing en gelijkaardige 
acties) gepleegd door de  verzekerden. 

 
 
HOOFDSTUK 2 DE VERZEKERDE 
BEDRAGEN 
 
Artikel 3 - De automatische indexatie 
van de bedragen 
 
De verzekerde bedragen, de premie en de 
eventuele vrijstelling worden gekoppeld 
aan de evolutie van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 
Zij worden op de jaarlijkse 
premievervaldag gewijzigd volgens de 
verhouding tussen het vervaldag- en het 
onderschrijvingsindexcijfer. 
Het basisindexcijfer is dit van januari 
2008, d.i. 153,52 (basis 1988 = 100). 
Het indexcijfer dat zal worden toegepast is 
dit van de maand voorafgaand aan het 
schadegeval. 
 
 
HOOFDSTUK 3 SCHADEREGELING 
 
Artikel 4 - Verplichtingen van de 
verzekerde 
 
4.1. Schademelding 
 
Wanneer een schadegeval zich voordoet, 
moet de verzekerde zo spoedig mogelijk 
(uiterlijk binnen de 8 dagen) na het 
voorval aangifte doen met juiste opgave 
van schadedatum, plaats, oorzaak en 
omstandigheden en ook van iedere andere 
verzekering die hetzelfde voorwerp dekt 
(met inbegrip van de 
aansprakelijkheidsverzekeringen). 
 
In geval van diefstal of vandalisme moet 
de verzekerde aan de maatschappij zo 
spoedig mogelijk (uiterlijk binnen de 48 
uur) aangifte van het schadegeval doen. 
Bovendien moet bij diefstal, poging tot 
diefstal of vandalisme onmiddellijk en 

uiterlijk binnen de 24 uur aangifte bij de 
politie worden gedaan. 
In geval van diefstal van titels aan 
toonder, cheques, bank- en kredietkaarten 
dient de verzekerde onmiddellijk verzet 
aan te tekenen. 
 
4.2. Schaderegeling 
 
Na een schadegeval dient de verzekerde 
zo spoedig mogelijk na de aangifte een 
beschrijving van de schade aan de 
verzekerde goederen en een raming van de 
herstellingskosten te bezorgen aan de 
maatschappij. 
Bovendien dient de verzekerde, in de mate 
van het mogelijke, te vermijden dat de 
toestand van de beschadigde goederen 
wordt gewijzigd. 
 
Vooraleer definitieve herstellingen te laten 
uitvoeren dient de verzekerde het akkoord 
van de maatschappij te vragen, en mag hij 
geen afstand doen van de verzekerde 
goederen. 
 
De geleden schade dient op elk moment 
aantoonbaar te zijn. 
 
De verzekerde dient het bewijs te leveren 
dat er geen hypothecaire of bevoorrechte 
schuldvorderingen bestaan, zoniet moet de 
maatschappij over een machtiging van de 
ingeschreven schuldeisers beschikken 
vooraleer zij kan overgaan tot vergoeding 
aan de verzekeringnemer. 
 
Artikel 5 – Berekening van de 
schadevergoeding 
 
5.1. Raming van de schade 
 
De schade wordt bepaald in funtie van de 
verzekerde bedragen, tot ten hoogste de 
waarde van de verloren gegane waarden 
op de dag van de gebeurtenis. De 
eventuele meerwaarde van de waarden 
evenals de gevolgschade (o.a. intresten, 
beleggingsverlies) worden niet vergoed. 
 
5.2. Vrijstelling 
 
Voor elk schadegeval dat aan dezelfde 
oorzaak te wijten is, wordt de in de 
bijzondere voorwaarden vermelde 
vrijstelling afgetrokken. 
Het bedrag van de vrijstelling wordt van 
de vergoeding afgetrokken vooraleer het 
evenredigheidsbeginsel (zoals hierna 
bepaald) wordt toegepast. 
 
Artikel 6 – Modaliteiten en termijnen 
van de vergoeding 
 
6.1. Betaling van de vergoeding 
 
De maatschappij betaalt het gedeelte van 
de vergoeding dat zonder betwisting bij 
onderling akkoord tussen de partijen is 
vastgesteld binnen dertig dagen die volgen 
op dit akkoord. In geval van betwisting 
van het bedrag van de schadevergoeding, 
stelt de verzekerde een expert aan die in 
samenspraak met de maatschappij het 
bedrag van de schadevergoeding zal 
vaststellen. Als er dan nog geen akkoord 



bereikt wordt, stellen beide experten een 
derde expert aan. De definitieve beslissing 
over het bedrag van de schadevergoeding 
wordt dan door de experten genomen met 
meerderheid van de stemmen. De kosten 
van de expert aangesteld door de 
verzekerde en desgevallend de derde 
expert worden voorgeschoten door de 
maatschappij en zijn ten laste van de in 
het ongelijk gestelde partij. 
De beëindiging van de expertise of de 
vaststelling van het bedrag van de schade 
moet plaatsvinden binnen 90 dagen die 
volgen op de datum waarop de verzekerde 
de maatschappij op de hoogte heeft 
gebracht van de aanstelling van zijn 
expert. De schadevergoeding moet betaald 
worden binnen 30 dagen die volgen op de 
datum van de beëindiging van de expertise 
of, bij gebreke daaraan, op de datum van 
de vaststelling van het schadebedrag. 
 
6.2. Opschorting van de termijnen 
 
De termijnen bedoeld in 6.1 worden 
opgeschort in de volgende gevallen: 
 
1° De verzekerde heeft op de datum van 
sluiting van de expertise niet alle 
verplichtingen vervuld die hem door de 
overeenkomst zijn opgelegd. In dit geval 
beginnen de termijnen pas te lopen vanaf 
de dag die volgt op de dag waarop de 
verzekerde de genoemde contractuele 
verplichtingen is nagekomen. 
 
2° Het gaat over een diefstal of er bestaan 
vermoedens dat het schadegeval 
opzettelijk veroorzaakt kan zijn door de 
verzekerde of de begunstigde van de 
waarborg. In dit geval heeft de 
maatschappij het recht om vooraf kopie 
van het strafdossier te nemen. Het verzoek 
om kennis ervan te mogen nemen moet 
uiterlijk binnen dertig dagen na de 
afsluiting van de door haar bevolen 
expertise geformuleerd worden. Wanneer 
de verzekerde of de begunstigde die om 
vergoeding vraagt niet strafrechtelijk 
wordt vervolgd, moet de eventuele 
betaling geschieden binnen dertig dagen 
nadat de maatschappij kennis genomen 
heeft van de conclusies van het genoemde 
dossier. 
 
Artikel 7 - Terugvinden van de waarden 
 
Wanneer verdwenen waarden 
teruggevonden worden, moet de 
verzekeringnemer de maatschappij 
onmiddellijk op de hoogte brengen. 
Wanneer de vergoeding reeds geheel of 
gedeeltelijk werd uitbetaald, moet hij 
binnen 30 dagen kiezen: 
- ofwel voor de afstand van de 
teruggevonden waarden, die bijgevolg 
eigendom van de maatschappij worden; 
- ofwel voor de terugname van de 
teruggevonden waarden. 
In dit geval is hij verplicht binnen 15 
dagen de ontvangen schadevergoeding 
terug te betalen. 
Bij gebrek aan uitgesproken keuze binnen 
30 dagen worden de waarden eigendom 
van de maatschappij. 
 
 
 

HOOFDSTUK 4 ADMINISTRATIEVE 
BEPALINGEN 
 
Artikel 8 - Aanvang en duur van de 
overeenkomst 
 
De overeenkomst komt tot stand bij de 
ondertekening door de partijen. De 
waarborgen nemen een aanvang om nul 
uur op de datum die in de bijzondere 
voorwaarden vermeld wordt. De duur van 
de overeenkomst bedraagt één jaar. Ze 
wordt stilzwijgend verlengd voor 
opeenvolgende periodes van één jaar 
tenzij zij door één van de partijen 
tenminste 3 maanden voor het verstrijken 
van de lopende periode werd opgezegd op 
de door de Wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst 
voorgeschreven wijze (in deze 
administratieve bepalingen verder als “de 
wet” aangeduid). 
 
Artikel 9 - Informatieplicht van de 
verzekeringnemer 
 
De verzekerde moet zowel bij het afsluiten 
van de overeenkomst als tijdens de duur 
van het de overeenkomst het risico 
volledig en juist aan de maatschappij 
voorstellen. De verzekeringnemer moet in 
de loop van de overeenkomst de gegevens 
meedelen die de risico’s aanzienlijk en 
duurzaam verzwaren, evenals iedere 
wijziging die om gelijk welke reden aan 
een verzekerd voorwerp aangebracht 
wordt wat betreft zijn karakteristieken, 
gebruikswijze en plaats waar het gebruikt 
wordt. 
Het niet naleven van deze verplichtingen 
kan leiden tot een vermindering van de 
tussenkomst van de maatschappij conform 
de bepalingen van de wet. 
 
Artikel 10 - Betaling van de premie 
 
De premie (met inbegrip van taksen en 
kosten) is vooraf betaalbaar en eisbaar op 
de vervaldag. 
Indien de premie niet betaald werd, stelt 
de maatschappij de verzekeringnemer in 
gebreke per aangetekend schrijven. Voor 
deze ingebrekestelling rekent de maat-
schappij de verzekeringnemer een forfai-
taire administratieve kost aan die twee en 
een halve keer het officiële tarief van de 
aangetekende zending van De Post be-
draagt.  
Na een termijn van 15 dagen volgend op 
de betekening van het aangetekend 
schrijven dat aan de betalingsplicht 
herinnert, is de waarborg geschorst, of is 
het contract beëindigd al naar gelang de 
bewoordingen van de ingebrekestelling. In 
geval van schorsing wordt de waarborg 
opnieuw van kracht de dag na betaling 
van de achterstallige premies met inbegrip 
van taksen en kosten. 
 
Artikel 11 - Wijziging van de 
verzekeringsvoorwaarden of het tarief 
 
Indien de maatschappij de voorwaarden 
van een waarborg en/of het tarief wijzigt 
past zij dit toe vanaf de eerstvolgende 
jaarlijkse vervaldag. De maatschappij 
verwittigt de verzekeringnemer minstens 4 
maand voor de jaarlijkse vervaldag van de 
overeenkomst, tenzij de verzekeringnemer 

bij een latere kennisgeving het recht 
krijgt, de betrokken afdeling alsnog op te 
zeggen binnen een termijn van minstens 3 
maanden te rekenen vanaf de dag van die 
kennisgeving. 
Indien de maatschappij de 
verzekeringnemer minstens 4 maanden 
voor de jaarlijkse vervaldag verwittigt, 
kan deze de betrokken afdeling opzeggen 
binnen de 30 dagen na de datum van 
kennisgeving van de wijziging. In dat 
geval eindigt de betrokken afdeling vanaf 
de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. 
De hierboven vermelde 
opzegmogelijkheid bestaat niet wanneer 
de wijziging van de voorwaarden van een 
waarborg of van een tarief voortvloeit uit 
een algemene aanpassing die door een 
bevoegde overheid wordt opgelegd en 
waarvan de toepassing gelijk is voor alle 
verzekeringsmaatschappijen. 
 
Artikel 12 - Schadegevallen 
 
12.1. Bepalingen bij een schadegeval 
 
12.1.1 Aangifte schadegeval 
 
De verzekerde verbindt er zich toe het 
schadegeval, van zodra als redelijkerwijze 
mogelijk is aan de maatschappij aan te 
geven. De aangifte moet plaats, datum, 
uur, oorzaak, omstandigheden, de 
vermoedelijke gevolgen van het 
schadegeval en ook iedere andere 
verzekering die hetzelfde risico dekt 
vermelden. Verder moet de identiteit van 
de veroorzaker van het schadegeval, van 
de benadeelde evenals van de eventuele 
getuigen meegedeeld worden. Bij verzuim 
kan de maatschappij haar tussenkomst 
verminderen in de mate dat ze hierdoor 
schade geleden heeft. 
 
12.1.2. (Buiten)gerechtelijke stukken 
De verzekerde moet elke dagvaarding en 
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken aan de maatschappij overmaken, 
onmiddellijk nadat zij aan de verzekerde 
werden afgegeven of betekend. Bij 
verzuim kan de maatschappij haar 
tussenkomst verminderen in de mate dat 
ze hierdoor schade geleden heeft. 
 
12.1.3. Leiding van het geschil  
De maatschappij stelt zich achter de 
verzekerde binnen de grenzen van de 
dekking. 
 
Zij onderhandelt in naam van de 
verzekerde met de benadeelde; zij kan 
deze vergoeden indien daartoe grond 
bestaat, of zij kan de vordering betwisten. 
De maatschappij heeft de leiding van het 
geschil voor zover de burgerrechtelijke 
belangen van de maatschappij en van de 
verzekerden samenvallen. 
 
12.2. Onderzoek van het risico en van de 
omstandigheden van het schadegeval 
 
De maatschappij behoudt zich het recht 
voor het verzekerde risico, de genomen 
preventiemaatregelen en de afgelegde 
verklaringen te onderzoeken en dit zelfs 
na het einde van de overeenkomst. 
 
De verzekeringnemer verbindt er zich toe 
om aan de afgevaardigden van de 
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maatschappij toelating te verlenen om zijn 
onderneming te bezoeken, alle 
documenten ter beschikking te stellen die 
nuttig zijn voor hun controles en hen toe 
te laten de personeelsleden te 
ondervragen. De afgevaardigden van de 
maatschappij verbinden zich ertoe de 
aldus bekomen informatie enkel in het 
kader van deze overeenkomst te 
gebruiken. 
 
Artikel 13 - Niet-tegenstelbaarheid van 
bepaalde acties 
 
Elke erkenning van aansprakelijkheid, 
elke dading, elke vaststelling van schade, 
elke belofte van schadevergoeding of elke 
door de verzekerde gedane betaling, 
zonder schriftelijke toelating van de 
maatschappij, is haar niet tegenstelbaar.  
Het erkennen van feiten of het verstrekken 
van eerste geldelijke of medische hulp 
door de verzekerden kunnen voor de 
maatschappij geen grond opleveren om 
haar dekking te weigeren.  
 
Artikel 14 - Opzeg van de overeenkomst 
 
De verzekeringnemer en de maatschappij 
kunnen de overeenkomst opzeggen in de 
situaties die voorzien zijn in de Wet en dit 
conform de bepalingen en modaliteiten 
die voorzien zijn in de Wet. 
De maatschappij kan de polis bovendien 
opzeggen : 
- in geval van wijziging in het Belgisch of 
een buitenlands recht die de omvang van 
de waarborg kan wijzigen ; 
- in geval de verzekeringnemer hem door 
de artikels 9, 10 en 12 opgelegde 
verplichtingen niet nakomt ; 
- na elke aangifte van een schadegeval 
maar ten laatste 1 maand na de betaling of 
de weigering van betaling. 
 
Artikel 15 - Verbintenissen aangegaan 
door de tussenpersoon 
 
De verklaringen van de verzekeringnemer 
of van de verzekerde opgenomen in het 
voorstel of in de bijzondere voorwaarden 
dienen tot basis van de verzekering. 
 
Verbintenissen aangegaan door de 
tussenpersoon zijn de maatschappij niet 
tegenstelbaar indien die verbintenissen 
niet in deze overeenkomst werden 
opgenomen. 
Geen enkele bijvoeging, wijziging aan de 
tekst of afwijking van de voorwaarden is 
geldig indien zij niet bekrachtigd is door 
de maatschappij. 
 
Artikel 16 - Hiërarchie van de 
bepalingen in deze overeenkomst 

 
De bijzondere voorwaarden vervolledigen 
de algemene voorwaarden en vervangen 
ze in de mate dat ze er strijdig mee zijn. 
 
Artikel 17 - Woonplaats, mededelingen 
en kennisgevingen 
 
De overeenkomst is aan de Belgische 
wetgeving onderworpen. 
De voor de maatschappij bestemde 
mededelingen en kennisgevingen moeten 
gedaan worden aan één van haar zetels in 
België of aan elke met dat doel in de 

bijzondere voorwaarden aangewezen 
persoon. De voor de verzekeringnemer, 
erfgenamen of rechtverkrijgenden 
bestemde mededelingen en 
kennisgevingen worden geldig gedaan aan 
het laatste door de maatschappij gekende 
adres. 
 
Artikel 18 - Bevoegde rechtsmacht 
 
Enkel de Belgische rechtsinstanties zijn 
bevoegd inzake geschillen met betrekking 
tot deze overeenkomst. 
 
Artikel 19 - Subrogatie – Verhaal 
 
19.1. Door het enkel feit van het contract, 
stelt de verzekerde de maatschappij in de 
plaats voor alle rechten die kunnen 
uitgeoefend worden tegen derden. De 
indeplaatsstelling omvat onder meer de 
vergoeding van de rechtspleging, de 
gerechtskosten en in de mate van hun 
terugvorderbaarheid, de kosten en 
erelonen van advocaten en experten. 
 
19.2. De maatschappij doet evenwel 
afstand van verhaal op: 
- de verzekerde; 
- personen die met de verzekeringnemer in 
gezinsverband samenwonen; 
- personen die bij de verzekeringnemer in 
dienst zijn (met inbegrip van lasthebbers 
en vennoten) en als zij inwonen, de met 
hen in gezinsverband samenwonende 
personen; 
- de regies en de leveranciers van 
elektriciteit, water, gas of andere 
nutsvoorzieningen in de mate waarin de 
verzekeringnemer tegenover hen afstand 
van verhaal heeft moeten doen; 
- de verhuurder van de verzekerde 
wanneer afstand van verhaal is voorzien in 
het huurcontract. 
 
De hierboven opgesomde gevallen van 
afstand van verhaal hebben geen 
uitwerking: 
- in geval van kwaad opzet; 
- in de mate waarin de aansprakelijke zelf 
door een aansprakelijkheidsverzekering 
gedekt is; 
- in de mate waarin de aansprakelijke zelf 
verhaal kan uitoefenen op gelijk welke 
andere aansprakelijke persoon. 
 
19.3. Wanneer de maatschappij gehouden 
is ten aanzien van de benadeelden, heeft 
zij, behoudens iedere andere mogelijke 
vordering waarover zij beschikt, een recht 
van verhaal op de verzekeringnemer en, 
indien daartoe grond bestaat, op de 
verzekerde die niet de verzekeringnemer 
is, voor zover zij volgens de wet of de 
verzekeringsovereenkomst de prestaties 
had kunnen weigeren of verminderen. 
 
Artikel 20 - Eigendomsoverdracht, 
overlijden en faillissement 
 
20.1. Eigendomsoverdracht van de 
verzekerde goederen 
 
Voor onroerende goederen eindigt de 
waarborg van rechtswege drie maanden na 
de datum waarop de authentieke akte is 
verleden tenzij de waarborg eerder wordt 
beëindigd. Tot het verstrijken van die 
periode van drie maanden geldt de 

waarborg voor de overnemer voor zover 
hij afstand doet van verhaal op de 
overdrager. 
 
Voor roerende goederen eindigt de 
waarborg van rechtswege op de datum van 
de eigendomsoverdracht. 
 
20.2. Overlijden van de verzekeringnemer 
 
De overeenkomst wordt overgedragen op 
de erfgenamen of rechtverkrijgenden. 
 
20.3. Faillissement van de 
verzekeringnemer 
 
De overeenkomst blijft bestaan ten 
voordele van de massa van de 
schuldeisers. 
 
 
HOOFDSTUK 5 
MEDEVERZEKERING 
 
A. Wanneer verschillende maatschappijen 
partij zijn bij dit contract wordt er een 
leidende maatschappij aangewezen in de 
bijzondere voorwaarden; bij ontstentenis 
hiervan treedt de eerste in de lijst van 
medeverzekeraars genoemde maatschappij 
op als leidende maatschappij. 
 
B. 1) De verzekering wordt door 
iedere maatschappij voor haar aandeel en 
zonder hoofdelijkheid gesloten volgens 
dezelfde clausules en voorwaarden als die 
welke gelden tussen de leidende 
maatschappij en de verzekeringnemer. Het 
voorzorgsbedrag wordt onder de 
maatschappijen in dezelfde verhouding 
verdeeld als de verzekerde bedragen. 
Indien de verhogingen van de verzekerde 
bedragen het voorzorgsbedrag 
overschrijden, wordt het overschot pas na 
instemming van iedere medeverzekeraar 
gedekt, niettegenstaande de aan de 
leidende maatschappij krachtens paragraaf 
C., 4), gegeven volmacht. 
  
 2) De buitenlandse 
medeverzekeraars kiezen woonplaats in 
hun zetel in België of, bij ontstentenis 
daarvan, op het adres dat zij in het 
contract vermelden. Zij erkennen de 
bevoegdheid van het bij artikel 6 bepaalde 
scheidsgerecht, alsook die van de 
Belgische rechtsmachten. 

 
C.  1) Het contract wordt door alle 
betrokken partijen ondertekend en 
opgemaakt in twee exemplaren, waarvan 
het ene bestemd is voor de 
verzekeringnemer en het andere voor de 
leidende maatschappij, die het exemplaar 
bezit dat de titel van de medeverzekeraars 
vertegenwoordigt. 

  
2) De leidende maatschappij overhandigt 
een afschrift van het contract aan ieder 
van de medeverzekeraars, die alleen al 
door de ondertekening ervan erkennen het 
ontvangen te hebben. 
 
3) De leidende maatschappij wordt 
beschouwd als lasthebber van de andere 
medeverzekeraars om de bij het contract 
bepaalde kennisgevingen te ontvangen. 
De verzekerde kan alle betekeningen en 
kennisgevingen aan hem richten, met 
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uitzondering van die welke betrekking 
hebben op rechtsvorderingen die tegen de 
andere medeverzekeraars zijn ingesteld. 
De leidende maatschappij brengt de 
medeverzekeraars er onverwijld van op de 
hoogte. 
 
4) De leidende maatschappij ontvangt van 
de andere medeverzekeraars volmacht om 
alle bijvoegsels te ondertekenen en om de 
verzekeringnemer de wijzigingen in het 
contract voor te stellen in het kader van de 
toepassing van artikel 9. De 
verzekeringnemer ziet ervan af de 
ondertekening van de bijvoegsels door de 
andere medeverzekeraars te eisen. 
 
5) De leidende maatschappij ontvangt het 
bericht van schadegeval en brengt de 
andere medeverzekeraars hiervan op de 
hoogte. Zij doet het nodige om de 
schadegevallen te regelen en kiest daartoe 
de expert van de medeverzekeraars, 
onverminderd evenwel het recht van 
iedere medeverzekeraar om de schatting 
door een door hem gekozen lasthebber te 
laten volgen. 
 
D. De leidende maatschappij moet zo 
spoedig mogelijk iedere opzegging of 
wijziging van haar aandeel aan de andere 
medeverzekeraars meedelen. Die 
medeverzekeraars moeten hetzelfde doen 
tegenover de leidende maatschappij. 
E. In geval van opzegging of 
vermindering van het aandeel van de 
leidende maatschappij beschikken de 
andere medeverzekeraars over een termijn 
van een maand vanaf die opzegging of 
vermindering om hun aandeel op te 
zeggen of te wijzigen. De opzegging door 
de andere medeverzekeraars gaat in na het 
verstrijken van een termijn van een maand 
te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, 
zonder dat de datum van ingang vroeger 
mag vallen dan die welke van toepassing 
is voor het aandeel van de leidende 
maatschappij. 
 
F. In geval van opzegging van het aandeel 
van de leidende maatschappij beschikt de 
verzekeringnemer over een termijn van 
een maand vanaf de kennisgeving van de 
opzegging om zelf het hele contract op te 
zeggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 
Brandkast 
Een metalen kluis voorzien van een 
veiligheidsslot met sleutelbediening of een 
geheim combinatieslot. 
 
Derde(n) 
Elke andere persoon dan de verzekerde of 
de maatschappij. 
 
Maatschappij 
P&V Verzekeringen C.V.B.A., 
Koningstraat 151, 1210 BRUSSEL, 
verzekeringsonderneming toegelaten onder 
codenummer 0058. 
 
Plofkoffer 
Geldtransportkoffer voorzien van een 
beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat 
als de koffer op een oneigenlijke 
(gewelddadige) manier wordt geopend de 
inhoud waardeloos wordt gemaakt door 
het verbranden van de inhoud of het 
besproeien ervan met een onuitwisbare 
vloeistof. 
 
Terrorisme 
Clandestien georganiseerde actie of 
dreiging van actie met ideologische, 
politieke, etnische of religieuze 
bedoelingen, individueel of door een 
groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt 
gepleegd op personen of de economische 
waarde van een materieel of immaterieel 
goed geheel of gedeeltelijk wordt 
vernield, ofwel om indruk te maken op het 
publiek, een klimaat van onveiligheid te 
scheppen of de overheid onder druk te 
zetten, ofwel om het verkeer of de 
normale werking van een dienst of een 
onderneming te belemmeren. 
 
Verzekerde(n) 
De natuurlijke personen of rechtspersonen 
in wiens voordeel de dekking van het 
contract geldt. 
Dit zijn : 
- de verzekeringnemer; 
- de bij hem inwonende personen; 
- hun personeel bij de uitoefening van 
hun functie; 
- lasthebbers en vennoten van de 
verzekeringnemer in de uitoefening van 
hun functie; 
- elke andere persoon in het contract 
aangeduid. 
 
Waarden 
Onder verzekerde waarden wordt 
uitsluitend verstaan geldige munten en 
bankbiljetten, effecten, wissels, 
rechtsgeldig getekende cheques, geldige 
fiscale zegels, conossementen, 
travellercheques, maaltijdcheques, 
geschenkcheques en elektronische geïnde 
protonwaarden, die de verzekeringnemer 
in verband met de uitoefening van zijn 
beroepsactiviteiten in zijn bezit heeft. 
 
Verzekeringnemer 
De natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die het contract afsluit. 
 
 
 
 
 
 

Wettelijke vermeldingen 
 
 
Mededeling overeenkomstig de Wet van 
8 december 1992 ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van 
persoonsgegevens: 
 
De gegevens die op de verzekeringnemer 
betrekking hebben, worden opgenomen in 
bestanden die gehouden worden om de 
verzekeringsovereenkomsten te kunnen 
opstellen, te beheren en uit te voeren. De 
verantwoordelijke voor de verwerking is 
P&V C.V.B.A, Koningstraat 151, 1210 
Brussel. De verzekeringnemer kan van 
deze gegevens kennis nemen en ze indien 
nodig doen verbeteren. Indien de 
verzekeringnemer niet gecontacteerd 
wenst te worden in het kader van direct 
marketing, zullen zijn gegevens op diens 
verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten 
worden geschrapt. 
 
Datassur 
 
Alle oplichting of poging tot oplichting 
van de maatschappij brengt niet alleen de 
opzegging van de 
verzekeringsovereenkomst mee, maar 
wordt ook strafrechtelijk vervolgd op 
grond van artikel 496 van het 
Strafwetboek. De betrokkene zal 
bovendien opgenomen worden in het 
bestand van het Economisch 
Samenwerkingsverband Datassur, dat de 
speciaal op te volgen verzekeringsrisico’s 
ter herinnering brengt aan de aangesloten 
leden verzekeraars. 
De verzekeringnemer stemt er bij deze 
mee in dat de verzekeringsonderneming 
P&V C.V.B.A. het ESV Datassur 
persoonsgegevens meedeelt die relevant 
zijn in het exclusieve kader van de 
beoordeling van de risico’s en van het 
beheer van de contracten en 
desbetreffende schadegevallen. Iedere 
persoon die zijn identiteit aantoont, heeft 
het recht zich tot Datassur te richten om 
de gegevens die op hem betrekking 
hebben, in te zien en, in voorkomend 
geval, te laten rechtzetten. Om dat recht 
uit te oefenen moet de persoon in kwestie 
een gedateerd en ondertekend verzoek, 
samen met een copie van zijn 
identiteitskaart, sturen naar het volgende 
adres: Datassur, dienst Bestanden, de 
Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel. 
 
Klachten 
 
Voor elke klacht m.b.t. onderhavig 
contract kan de verzekeringsnemer zich 
richten: 
- ofwel tot de Ombudsman van P&V, 
Koningsstraat 151,1210 Brussel,  E-mail: 
ombudsman@pv.be, www.pv.be 
- ofwel tot de Ombudsman v/d 
Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 
1000 Brussel, website: 
www.ombudsman.as. 
 
Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid 
om een gerechtelijke procedure te starten 
niet uit. 
  


