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Lijst voorwaarden
AEDES BRAND verzekering 3067-10.05.2020

AG Insurance Brandverzekering Top Woning  0079-2000715N-16022019

ALLIANZ Home Plan Xpert AD1061NL-11/11 en Home Plan AD1038NL-10/07

AMMA Brandverzekering  05‐BR‐AV‐PDF‐0506‐V03‐NL NBB126

ARGENTA VZW 18-03-2019  DW19022

AXA Comfort Thuis Flex  4185836 - 05.2018

BALOISE Woning Select  0096-2037B0000.09-01052018

BDM PATRIMONIUM WONING Ref PWN09.06

BELFIUS Belfius Home & Family FOXE 8041-2 1909

D V V COCOON FLEX  0037-1-89-7295-112020 (N) 

ETHIAS woningverzekering 2252-550*03/16

FEDERALE brand multirisk 2009  woning   21.20.092 01/16

FIDEA woonverzekering versie juli 2016

Generali WONING PREMIUM  GE 2837 - 03/2016

ING ING Home & Family  Algemene voorwaarden Eigenaar PP 8601-01

KBC woningpolis voor de eigenaar   N0003 0001 0100 1705

OPTIMCO Brandpolis Perfecta  Referte: BRA.009  201109 BRA.009-V1

P & V Ideal woning   Algemene voorwaarden – P&V 292/01-2018  002/0267-01.2018

PARTNERS Home Serenity   (Ref. 16 52 24 - versie 07/2017)

PIETTE & PARTNERS Brandpolis woningen vrije beroepen kantoren  Ref. PR-08.02-10.2013

VIVIUM Vivium woning   Algemene voorwaarden - VIV 292/01-2018   8.753N-01.2018

Definitie van het verzekerde gebouw

Alle constructies op verzekerd adres?
Omheining inclusief, tuin ook?

Materiaal voorwaarden
xx% onbrandbare materialen

Beperkingen voor de bijgebouwen (% hoofdgebouw)
Bewoning of bewoonbaar

Garage(s) of autostandplaats(en) op een ander adres
Prefabconstructies

Gebruik van het pand
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Definitie van het verzekerde gebouw Aedes

Artikel 3 : Wat zijn de verzekerde goederen?
3.1. Zijn verzekerd volgens de keuze die u maakte in de bijzondere voorwaarden:
• het omschreven gebouw
Dienend tot woning, privé-garage, kantoor of voor de uitoefening van een vrij beroep (apotheken uitgezonderd).
Het mag echter geen houten chalet of caravan zijn.
• en/of de inhoud van dit gebouw.
3.2. Onder gebouw, verstaan Wij:
• alle constructies, aanpalend of niet, die zich bevinden op het adres dat in de bijzondere voorwaarden is aangeduid. Nochtans, zijn de bijgebouwen en dependances van meer 
dan 40 m² niet verzekerd, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden.
• de goederen die blijvend aan de constructie zijn verbonden door de eigenaar, zoals meters en aansluitingen voor water, gas, stoom en elektriciteit, de vaste 
verwarmingsinstallaties, de ingebouwde keukens en geïnstalleerde badkamers, maar met uitsluiting van het materieel,
• de binnenplaatsen, terrassen en privé-toegangen,
• het domoticasysteem met overspanningsbeveiliging
• de omheiningen,
• de bouwmaterialen die bestemd zijn om in het gebouw te worden verwerkt, voor zover deze u toebehoren.
De beplantingen (met inbegrip van de tuinen en grasperken) zijn niet verzekerd, behalve indien zij een omheining vormen.
…/…
Artikel 5 : Waar is de verzekering geldig?
De verzekering is geldig op het adres aangeduid in de bijzondere voorwaarden.
Indien het omschreven gebouw dient tot hoofdverblijfplaats, is de verzekering eveneens geldig op andere plaatsen, zelfs indien het andere gebouw niet beantwoordt aan de 
kenmerken van het omschreven gebouw.
Deze uitbreidingen zijn u verworven volgens de voorwaarden van de onderschreven waarborgen en binnen de hieronder omschreven beperkingen. Zij geven nooit aanleiding tot 
de toepassing van de evenredigheidsregel zoals voorzien in het artikel 41.3.
…/…
• De garage geleden op een ander adres:
Indien u, voor uw persoonlijk gebruik, eigenaar, huurder of gebruiker bent van een garage gelegen op een ander adres dan dit van het omschreven gebouw, dekken Wij:
- de schade aan deze garage;
- uw huurders- of gebruikersaanprakelijkheid, ten belope van 1.250.000,00 euro;
- de schade aan de verzekerde inhoud die zich in deze garage bevindt, ten belope van 1.500,00 euro.
De waarborgen “ Beschadiging aan onroerend goed ” en “ Diefstal ” zijn evenwel uitgesloten van deze uitbreiding.

Definitie van het verzekerde gebouw
Gebouw
¬ Het gebouw bestaat uit het geheel van de constructies die geïncorporeerd zijn in de grond op het adres van het risico dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
¬ De hoofdconstructie* moet aan de volgende vereisten voldoen:
¬ het dak mag niet met riet of stro bedekt zijn, tenzij de verdieping waarop de dakbedekking met riet of stro steunt, volledig gebetonneerd is en de eventuele toegang tot deze 
verdieping afgesloten is door een volledig metalen luik;
¬ de buitenmuren moeten, over hun volle dikte, bestaan uit ten minste 80% onbrandbare materialen;
¬ de dragende elementen moeten, met uitzondering van de vloeren en het dakgebinte, bestaan uit onbrandbare materialen.
De prefabconstructies* kunnen uit om het even welke materialen bestaan.
Indien de bijzondere voorwaarden van uw contract het gebouw omschrijven als ‘eengezinswoning’, ‘appartement’, ‘gemeubeld appartement’ of ‘appartementsgebouw’, mogen de 
buitenmuren en de dragende elementen uit om het even welke materialen bestaan.
¬ Het gebouw omvat volgende goederen op het adres van het risico dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden:
¬ de volgende inrichtingen en verfraaiingen uitgevoerd op kosten van de eigenaar of verworven vanwege een huurder:
– de goederen die in de constructies zijn opgenomen, dit wil zeggen die aangepast zijn aan de bijzonderheden of afmetingen van deze constructies of die niet kunnen worden 
weggenomen zonder deze te beschadigen of zelf beschadigd te worden (onder meer behangpapier, vast tapijt, ingerichte keukens en hun apparatuur);
– de goederen in openlucht die blijvend aan de grond vastgemaakt* zijn, uitgezonderd aanplantingen;
¬ de meters van, en de aansluitingen op water, gas, elektriciteit, de telecommunicatie-installaties, de vaste domotica- en verwarmingsinstallaties en de zonnepanelen verbonden met 
de installaties van het gebouw;
¬ de tuinhuisjes* en niet-opblaasbare jacuzzi’s;
¬ de op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd zijn om in het gebouw te worden verwerkt.
¬ Het gebouw omvat eveneens, bovenop het verzekerde bedrag:

¬ de afsluitingen, zelfs gevormd door aanplantingen, de private toegangen tot het gebouw alsook de binnenplaatsen en terrassen die vast zijn aangelegd in de grond op het adres 
van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden;

¬ een maximum van drie privégarages* waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker zou zijn in België, op een ander adres dan het adres van het risico vermeld in de bijzondere 
voorwaarden. Deze privégarages* zijn eveneens verzekerd wanneer:

– het in de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw, verzekerd is door de vereniging van mede-eigenaars, en u daarom enkel uw inhoud* verzekert in dit contract;
– u als huurder of gebruiker enkel de inhoud* van uw hoofdverblijf verzekert in dit contract omdat u een afstand van verhaal geniet.

¬ De verwijzing naar verzekerd gebouw heeft zowel betrekking op de verzekering van het gebouw zelf als deze van de huuraansprakelijkheid voor het gebouw.
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Definitie van het verzekerde gebouw
1.3 Waar bent u verzekerd en tot welke specifieke limiet?    Artikel 3
Binnen de voorwaarden vastgelegd voor de afgesloten waarborgen, bent u verzekerd:
¬ op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden. Hier verzekeren we het gebouw* en de inhoud*;
¬ op het adres van de privégarages* (maximum drie) waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker zou zijn elders in België.
Hier verzekeren we het gebouw* en de inhoud* voor privégebruik, kantoorgebruik of bestemd voor de uitoefening van uw vrij beroep (apotheek uitgezonderd);
¬ in geval van verhuis in België: op uw nieuw adres.
Vanaf de dag waarop het gebouw waarnaar u verhuist te uwer beschikking wordt gesteld, bent u zowel op het oude als op het nieuwe adres verzekerd gedurende 120 dagen volgens 
de door u onderschreven waarborgen.
U geniet eveneens dekking voor het gebouw op het nieuwe adres wanneer u enkel de inhoud* van uw hoofdverblijf verzekert in dit contract ofwel als mede-eigenaar wanneer het in 
de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw* verzekerd is door de vereniging van mede-eigenaars ofwel als huurder of gebruiker omdat u een afstand van verhaal geniet. Indien 
u aan het einde van de periode van 120 dagen uw adreswijziging niet heeft doorgegeven en uw contract niet liet aanpassen, dan eindigt deze dekking voor het gebouw.
Wanneer uw hoedanigheid (eigenaar, huurder, gebruiker) op het nieuwe adres verschillend is van uw hoedanigheid op het oude adres, dan geniet u op het nieuwe adres echter alle 
basiswaarborgen vereist voor die nieuwe hoedanigheid.
Ongeacht het door u gekozen evaluatiesysteem voor het door u verzekerde gebouw*, geniet u op het nieuwe adres dekking tot de waarde van het gebouw op het nieuwe adres 
bepaald volgens artikel 65 van deze voorwaarden, zonder toepassing van de evenredigheidsregel*.
Het niet-naleven, op het nieuwe adres, van eventuele specifieke preventiemaatregelen voor het oude adres opgelegd in de bijzondere voorwaarden, zal u niet verweten worden in 
geval van schade op het nieuwe adres.
Indien u gedurende deze periode van 120 dagen uw adreswijziging doorgeeft en uw contract laat aanpassen aan uw nieuwe adres, dan geldt deze bescherming in gelijke mate voor 
uw oude adres gedurende de resterende dagen van de termijn van 120 dagen.
Wanneer u na afloop van de 120 dagen uw adreswijziging niet heeft doorgegeven en uw contract niet liet aanpassen, dan zult u automatisch enkel nog verzekerd zijn op de plaats 
waarnaar u bent verhuisd, of, indien het risico in uw hoofde blijft bestaan op het oude adres, enkel nog op het oude adres.
Na 120 dagen zullen de bepalingen van het hoofdstuk met betrekking tot ‘de beschrijving van het risico’ opnieuw onverminderd van toepassing zijn.
Als u naar het buitenland verhuist, eindigt de verzekering van de naar het buitenland overgedragen goederen op de datum van de verhuizing;
¬ over de hele wereld:

– op het adres van het vervangingsverblijf* tijdens de normale periode van wederopbouw.
Hier verzekeren we:
– de inhoud* die u naar hier verplaatst heeft;
– uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker voor de materiële schade* aan dit verblijf, al dan niet gemeubileerd, tot 2.737.218,05 EURi voor zover uw hoofdverblijf gevestigd 

is in het verzekerde gebouw*. Deze tussenkomst is eveneens verworven wanneer u als huurder of gebruiker enkel de inhoud* van uw hoofdverblijf verzekert in dit contract omdat u 
een afstand van verhaal geniet;
i abex 809

Definitie van het verzekerde gebouw

Blijvend aan de grond vastgemaakt
Goederen zijn blijvend aan de grond vastgemaakt wanneer ze bestemd zijn om het hele jaar door buiten te blijven en zijn
vastgemaakt op zodanig duurzame wijze dat ze niet kunnen worden weggenomen zonder de grond te beschadigen of zelf
beschadigd te worden.
Prefabconstructie
Constructie die in de fabriek gefabriceerd en op de bouwplaats geassembleerd is.

Privégarage
Elke garage voor niet-professioneel gebruik. Het kan daarbij gaan om een individuele garagebox maar ook om een autostaanplaats.

Tuinhuisje
Constructie ontworpen voor de opslag van tuinmateriaal, -meubelen en -werktuigen.
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Definitie van het verzekerde gebouw

Gebouw
Het gebouw bestaat uit het geheel van constructies op het adres dat voorwaarden is opgegeven. Het bestaat uit het hoofdgebouw en de bijgebouwen* en ook:
- de binnenplaatsen, terrassen, opritten en aangelegde toegangswegen
- de omheiningen en de hagen die de eigendom afbakenen
- voor zover ze gedeeltelijk of volledig zijn ingegraven en hun buitenwand uit harde materialen bestaat:
* de binnen- en buitenzwembaden, inclusief hun (telescopische) afdekluiken en hun zonnepanelen/zonnecollectoren voor de verwarming van het zwembadwater
*  de (zwem)vijvers
- voor zover ze uit harde materialen bestaan: de binnen- en buitenbubbelbaden
- de bouwmaterialen die zich op het adres van het gebouw bevinden en die bestemd zijn om er in verwerkt te worden
- de goederen en installaties die de eigenaar blijvend aan het erf verbonden heeft zoals een ingerichte badkamer, ingerichte keuken, verwarmingsinstallatie, elektrische installatie 
(inclusief domoticavoorzieningen, zonnepanelen, zonnecollectoren, windmolens of andere toestellen die elektriciteit opwekken), …
- de garages in België die u voor privédoeleinden gebruikt en die op een ander adres liggen dan het gebouw
Het hoofdgebouw:
- moet hoofdzakelijk dienen als woning en mag daarnaast deels gebruikt worden als kantoor en voor de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheek)
- mag geen houten gebouw zijn
De alleenstaande bijgebouwen*:
- mogen niet bewoond zijn
- mogen uit gelijk welk bouwmateriaal bestaan
Maken geen deel uit van het gebouw:
- de grond
- serres voor beroepsgebruik

Definitie van het verzekerde gebouw

5.1. Het gebouw

A. Definitie
Het geheel van de al dan niet van elkaar gescheiden constructies die zich op de in de bijzondere voorwaarden aangeduide plaats bevinden.
B. Gebruik
- Het gebouw mag dienen tot woning, tot kantoor of tot de uitoefening van een vrij beroep alsook tot particuliere garage
- Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, mag het gebouw eveneens dienen tot een ander gebruik;
Indien de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker van een gedeelte van het gebouw is, wordt alleen het gebruik van dat gedeelte in aanmerking genomen.
C. Uitbreidingen
Het begrip "gebouw" wordt uitgebreid tot :
- De afsluitingen en omheiningen zelfs onder de vorm van beplantingen
- De roerende goederen die blijvend aan het erf verbonden zijn (artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek)
- De goederen die geacht worden onroerend te zijn door incorporatie zoals een ingerichte badkamer, een ingerichte keuken, meters, aansluitingen en
installaties van telefoon, verwarming en teledistributie, vast tapijt, alarmsysteem,…
- De op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd zijn om in het gebouw te worden verwerkt
- De aangelegde binnenplaatsen, terrassen, private inritten, zwembaden en tennisterrein.

C. Privé‐garage op een ander adres dan het verzekerde risico

AMMA verzekert, overeenkomstig de voorwaarden van huidig contract :
-De stoffelijke schade aan een garage waarvan de verzekeringnemer eigenaar, huurder of gebruiker is en die in België gelegen is op een ander adres dan
het verzekerde risico op voorwaarde dat deze garage dient voor eigen gebruik. De vergoeding wordt toegekend tot een beloop van max. € 1.500.000,
zonder toepassing van de evenredigheidsregel
- De verzekerde inhoud (met uitsluiting van elk motorrijtuig) die in deze privé‐garage wordt opgeslagen tot beloop van € 1.250 in eerste risico.
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Definitie van het verzekerde gebouw

2. Verzekerde goederen
2.1. Wat zijn de verzekerde risico’s?
2.1.1. Gebouw, huurdersaansprakelijkheid en inhoud
Afhankelijk van uw hoedanigheid, die u vindt in de bijzondere voorwaarden, verzekeren wij:
*het gebouw;
*uw huurdersaansprakelijkheid voor het gebouw;
*de inhoud.
2.1.1.1. Het gebouw en de huurdersaansprakelijkheid
Het gebouw:
*alle constructies, met inbegrip van de aangelegde binnenplaatsen, terrassen, buitenzwembaden, tennisterreinen en opritten;
*de onroerende goederen die deel uitmaken van deze constructies, zoals de vaste installaties van verwarming en de aansluitingen en meters van water, elektriciteit, gas of van 
andere nutsvoorzieningen;
*de afsluitingen en omheiningen;
*de roerende goederen die blijvend aan het erf verbonden zijn en volgens art. 525 BW (Burgerlijk Wetboek) onroerend worden door bestemming, maar met uitsluiting van de 
bedrijfsgoederen;
*de bouwmaterialen die aanwezig zijn om in de constructies verwerkt te worden.
De verzekering geldt voor de gebouwen die gelegen zijn op de ligging aangeduid in de bijzondere voorwaarden. Daarnaast is ook de individuele garage die u gebruikt en die zich 
elders in België bevindt, verzekerd.
In geen geval verzekeren wij panden die gebruikt worden voor horeca.
Huurdersaansprakelijkheid:
Als u huurder bent verzekeren wij uw wettelijke aansprakelijkheid als huurder zoals die geregeld is in het Burgerlijk Wetboek binnen de beperkingen van de verzekerde 
basiswaarborgen.
…/…

Individuele garage
Een ruimte waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent en waarin voertuigen kunnen worden geplaatst. De ruimte is overdekt en afsluitbaar en is in regel enkel toegankelijk voor 
de verzekerden en of hun gasten. In een individuele garage kunnen meerdere voertuigen gestald worden. Een staanplaats in een garage toegankelijk voor meerdere personen 
beschouwen wij niet als een individuele garage.

Definitie van het verzekerde gebouw

4. Dekkingsuitbreidingen
De evenredigheidsregel is nooit van toepassing voor al deze uitbreidingen.
In functie van de dekkingen (gebouw en/of inhoud) vermeld in uw bijzondere voorwaarden, zijn onze dekkingen uitgebreid tot volgende situaties.
■■ De garage gelegen op een ander adres waarvan u eigenaar of huurder bent en die u ons hebt aangegeven alsook de inhoud ervan.
…/…
Bijgebouw
Elk bijgebouw zonder rechtstreekse verbinding met het hoofdgebouw en met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 20m².
…/…
Gebouw
Het betreft het geheel van al dan niet gescheiden constructies op het adres dat in de bijzondere voorwaarden is opgegeven.
Het omvat
■■ funderingen, binnenplaatsen, aanpalende terrassen, alsook afsluitingen en hagen die de eigendom afbakenen
■■ de inrichtingen en verfraaiingen die u heeft uitgevoerd in hoedanigheid van eigenaar of heeft verworven van een huurder
■■ garages of carports
■■ de bijgebouwen
■■ de installatie van zonnepanelen, geplaatst door een professionele installateur
■■ materiaal op de bouwplaats dat niet verwerkt is in het gebouw en dat u toebehoort.
■■ de domotica-installatie.

Het omvat niet
■■ constructies die bouwvallig zijn of die tot afbraak bestemd zijn of onvergund zijn
■■ zwembaden en zwemvijvers, de overdekkingen en overkappingen uit hard materiaal
■■ bubbelbaden die zich buiten bevinden
■■ bijgebouwen zonder rechtstreekse verbinding met het hoofdgebouw en met een oppervlakte groter dan 20m²
■■ de constructies en bijgebouwen bestemd voor het gebruik van de tuin, van het zwembad, van de zwemvijver of het bubbelbad dat zich buiten bevindt, zoals tuinhuis, serre, 
pergola, barbecue, buitenkeuken, fontein, vijver, poolhouse, …
■■ luxegoederen (tennis, golf)
■■ materiaal op de bouwplaats dat wordt aangewend voor het gebruik van de tuin, het zwembad, de zwemvijver, of het bubbelbad dat zich buiten bevindt.

11

12



11/06/2021

7

Definitie van het verzekerde gebouw

Hoofdstuk 2, Begrippen
…/…
Bijgebouw
Een gebouw dat geen hoofdgebouw is en dat gelegen is op hetzelfde adres als het hoofdgebouw. Er is geen rechtstreekse toegang vanuit het hoofdgebouw tot het bijgebouw.
Garage of autostaanplaats
Een gebouw of een deel van een gebouw dat u gebruikt om uw motorvoertuig te parkeren.
• Is het een gebouw of een deel van een gebouw. Dan noemen wij dit een garage;
• Is het een plaats in een gebouw? En is deze plaats in een ruimte die u samen met anderen gebruikt? Dan noemen wij dit een autostaanplaats.
U gebruikt de garage of autostaanplaats alleen privé, voor uw kantoor of uw vrij beroep. Dit vrij beroep mag geen apotheker zijn.
Gebouw
• het hoofdgebouw;
• de bijgebouwen, zoals een garage, een carport of een tuinhuis;
• de binnenplaatsen die aangelegd zijn met bijvoorbeeld kiezels of klinkers;
• de inritten en opritten die aangelegd zijn met bijvoorbeeld kiezels of klinkers;
• de terrassen;
• de omheiningen, zoals hekken of hagen;
• alle bouwmaterialen die bedoeld zijn voor het bouwen, verbouwen of herstellen van het gebouw;
• alles wat de eigenaar blijvend in of aan het gebouw heeft vastgemaakt. Bijvoorbeeld luiken aan de ramen. Of een keuken en een sauna in het gebouw;
• alles wat de eigenaar blijvend in of aan de grond heeft vastgemaakt. Bijvoorbeeld een brievenbus, een prieeltje of een schommel;
• een zwembad, een vijver of een jacuzzi;
• de zonnepanelen en de zonnecollectoren.
…/…
Hoofdstuk 5. Welk gebouw en welke inboedel is verzekerd?
A. Gebouw
In de Bijzondere Voorwaarden staat het adres van het gebouw dat is verzekerd. Het verzekerde gebouw kan een woning zijn, een kantoor of een gebouw voor een vrij beroep, 
bijvoorbeeld voor een arts. Deze polis is niet voor een apotheek. Voor een apotheek hebben wij een andere polis Brand.
B. Inboedel
In de Bijzondere Voorwaarden staat of de inboedel is verzekerd. De inboedel is verzekerd op het adres dat in de Bijzondere Voorwaarden staat. Het gaat om de inboedel van een 
woning, een kantoor of een gebouw voor een vrij beroep, bijvoorbeeld voor een arts. Deze inboedel mag niet van een apotheek zijn. Voor de inboedel van een apotheek hebben wij 
een andere verzekering.
A

Definitie van het verzekerde gebouw

Hoofdstuk 10.  Waar geldt de verzekering?
…/…
E. De garage of autostaanplaats
Wij verzekeren uw garage of autostaanplaats die niet op het verzekerde adres is, maar op een ander adres in België. Waar in België maakt niet uit. U mag de eigenaar, de huurder of 
de gebruiker van de garage of autostaanplaats zijn.

Waarvoor betalen wij?
1. U bent eigenaar van de garage of autostaanplaats
Bent u eigenaar van de garage of autostaanplaats en hebt u materiële schade aan de garage of autostaanplaats? En is de materiële schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij 
voor die materiële schade.
• Bent u eigenaar van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag gebouw. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
• Bent u huurder of gebruiker van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag huurdersaansprakelijkheid of gebruikersaansprakelijkheid. Welk bedrag 
dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Let op!
• Wij betalen alleen als wij het gebouw of uw huurdersaansprakelijkheid of gebruikersaansprakelijkheid in deze polis verzekeren.
• Bent u eigenaar van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij alleen als u op het verzekerde adres woont en als wij het gebouw in deze polis verzekeren.
2. U huurt of gebruikt de garage of autostaanplaats
Huurt of gebruikt u de garage of autostaanplaats? En bent u aansprakelijk voor materiële schade aan de garage of autostaanplaats? En is de materiële schade verzekerd in deze polis? 
Dan betalen wij voor die materiële schade.
• Bent u eigenaar van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij voor schade maximaal het verzekerde bedrag gebouw. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
• Bent u huurder of gebruiker van het gebouw op het verzekerde adres? Dan betalen wij voor schade maximaal het verzekerde bedrag huurdersaansprakelijkheid of 
gebruikersaansprakelijkheid.
Let op! Wij betalen alleen als wij het gebouw of uw huurdersaansprakelijkheid of gebruikersaansprakelijkheid in deze polis verzekeren.
3. Schade aan de inboedel
Hiermee bedoelen wij de inboedel in de garage of op de autostaanplaats. Bijvoorbeeld uw moto of uw tuinmeubelen die u tijdens de winter in uw garage opbergt.
Let op! Wij verzekeren uw motorvoertuig met 4 of meer wielen niet.
Hebt u materiële schade aan de inboedel? En is de materiële schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor die materiële schade. Wij betalen maximaal het verzekerde bedrag 
inboedel. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Staat in de Bijzondere Voorwaarden dat u de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme hebt? Dan geldt deze verzekering ook voor de inboedel in de garage. Wij betalen voor schade 
door diefstal en vandalisme alleen als in de garage werd ingebroken. Wij betalen maximaal 11.300,00 EUR per schadegeval.
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Let op!
• Wij betalen niet voor diefstal van waarden.
• Wij betalen niet voor schade door diefstal of vandalisme aan inboedel op een autostaanplaats.
• Is uw motorvoertuig of aanhangwagen gestolen? Of hebt u schade door vandalisme aan uw motorvoertuig of aanhangwagen? Dan betalen wij niet.
• Hebt u schade door diefstal of vandalisme aan iets dat in of op het motorvoertuig is vastgemaakt? Bijvoorbeeld een bagagerek. Dan betalen wij niet voor deze schade.
Let op! Wij betalen alleen als wij de inboedel in deze polis verzekeren.
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Gebouw
geheel van al dan niet gescheiden constructies op het adres dat in de bijzondere voorwaarden is aangegeven.
Het omvat
•  funderingen, terrassen, binnenkoeren, hagen en afsluitingen die bestemd zijn om de eigendom af te bakenen of in verschillende delen onder te verdelen
•  de inrichtingen en verfraaiingen wanneer zij uitgevoerd zijn op kosten van de verzekerde eigenaar of verworven werden van een huurder
•  naar het gebouw gebrachte bouwmaterialen die bestemd zijn om erin verwerkt te worden.
Het omvat niet luxegoederen zoals zwembad, tennis- en golfterrein.
De hoofdconstructie moet aan de volgende vereisten voldoen
•  de buitenmuren moeten, over hun volle dikte, bestaan uit ten minste 75 % onbrandbare materialen;
•  de dragende elementen moeten, met uitzondering van de vloeren en het dakgebinte, bestaan uit onbrandbare materialen
•  het dak is niet met riet of met stro bedekt, tenzij dat de verdieping waarop de dakbedekking met riet of stro steunt, volledig gebetonneerd is en de eventuele toegang tot deze 
verdieping afgesloten is door een volledig metalen luik.
De geprefabriceerde constructies, dit wil zeggen in de fabriek geconstrueerd en geassembleerd op de bouwplaats, kunnen uit om het even welke materialen bestaan voor zover deze 
minstens een brandweerstand van 60 minuten hebben.
De bijgebouwen mogen uit om het even welk materiaal bestaan voor zover hun dakbedekking niet uit riet of stro bestaat.

C. Garage
Mits het gebouw verzekerd is, dekken wij voor zover er in de kapitalen rekening is mee gehouden, de schade veroorzaakt aan de garage waarvan u eigenaar of huurder of gebruiker 
bent en die op een ander adres dan dat van het hoofdrisico in België ligt.
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ARTIKEL 11. WELKE ZIJN DE VERZEKERDE
GOEDEREN?
Elk gebouw en/of zijn inhoud zijn verzekerd zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het gebouw kan dienen tot privé-woning, kantoor, privé-garage of tot de uitoefening van een 
vrij beroep (apotheek uitgezonderd).
A. GEBOUW
onder gebouw verstaan wij:
1. Alle constructies, al dan niet van elkaar gescheiden, die zich bevinden op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden.
2. Het begrip “gebouw”omvat eveneens:
• de afsluitingen en omheiningen, de tuinen, de zonnepanelen, de binnenplaatsen en funderingen, de privé-toegangen en de terrassen;
• de aanhorigheden en bijgebouwen;
• de roerende goederen bestemd voor privé-gebruik:
- die de eigenaar blijvend aan het gebouw verbonden heeft (artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek);
- die geacht worden onroerend te zijn door incorporatie (art. 523 B.W.) zoals geïnstalleerde badkamers, ingerichte keukens, water-, gas- en elektriciteitsaansluitingen en -meters, 
installaties van telefoon, radio- en TV-distributie, verwarmingsinstallaties en beveiligingssystemen tegen brand of diefstal;
• de op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd zijn om in het gebouw te worden verwerkt (artikel 532 van het Burgerlijk Wetboek);
…/…
ARTIKEL 13. WAAR ZIJN DE WAARBORGEN GELDIG?
…/…
d) Privé-garage
Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwonen is gedekt, zowel voor gebouw als voor inhoud (met uitsluiting van de motorrijtuigen, tenzij de waarborg 
“Motorrijtuigen in rust” werd onderschreven), voor de privé-garage die zich bevindt op een ander adres dan het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het verzekerd 
gebouw:
- in België;
- tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
- zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
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GOEDEREN
3. Verzekerde goederen
3.1 Waardebepaling van de verzekerde goederen
3.1.1 Het gebouw
- Als u eigenaar bent: overeenkomstig de nieuwwaarde;
- Als u huurder of gebruiker bent: overeenkomstig de werkelijke waarde van het gebouw;
- Als u gedeeltelijke huurder of gebruiker van het gebouw bent: de werkelijke waarde van het gedeelte dat u in het aangeduide gebouw huurt of gebruikt.
Een correcte invulling van het evaluatierooster bij de verzekeringsaanvraag garandeert u een volledige vergoeding bij schade.
…/…
3.3 Waar geldt de verzekering?
De verzekering geldt in principe op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde adres. Toch wordt de dekking in een aantal gevallen uitgebreid:
Privé-garages gelegen op een ander adres
Overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen verzekeren wij:
- de stoffelijke schade aan een garage voor eigen gebruik waarvan u huurder of eigenaar bent, mits die gelegen is op een ander adres dan het in de Bijzondere Voorwaarden 
vermelde adres;
- de inhoud van die garage.
Deze uitbreiding is niet van toepassing voor de waarborgen 'Inbraak en daden van vandalisme of kwaadwilligheid' en 'Diefstal'.
Tijdelijk verplaatste inboedel en waarden
Bij tijdelijke verplaatsing van de inboedel (behalve voertuigen) en waarden verzekeren wij die volgens de voorwaarden van de verzekerde waarborgen.
Tijdelijk verblijf
Overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen en tot maximaal € 2.270.000 verzekeren wij de aansprakelijkheid van de verzekerde voor stoffelijke schade aan een 
tijdelijk verblijf en de inhoud ervan.
Rusthuis
Wij verzekeren, overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen, de stoffelijke schade aan de inboedel en waarden die eigendom zijn van u, de persoon met wie u 
samenwoont of uw en hun ouders en grootouders die zich bevinden in een kamer of een appartement van het rusthuis waarin zij verblijven. Die uitbreiding is niet van toepassing 
voor de waarborg ‘Diefstal’.
Verhuis
Bij een verhuis binnen België blijven de onderschreven waarborgen gedurende 60 dagen van kracht op het nieuwe en het oude adres. Bij verhuis naar het buitenland eindigt het 
contract van rechtswege.
Huisdieren
Huisdieren zijn overal verzekerd.    De bovenstaande uitbreidingen gelden niet voor een tweede verblijfplaats van de verzekerde.
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Tijdelijk verblijf: de onderstaande gehuurde of gebruikte gebouwen.
- Een hotel of gelijkaardige accommodatie tijdens privé- of beroepsreizen;
- Een vakantieverblijf, beperkt tot een periode van 180 dagen per verzekeringsjaar;
- Een studieverblijf;
- Een tent of lokalen tijdens een familiefeest;
- Een verblijf dat de verzekerde gebruikt tijdens de periode van onbewoonbaarheid van het verzekerde gebouw na een verzekerd schadegeval.
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4. Verzekerde goederen en voor welke waarde
4.1 Wat zijn de verzekerde goederen?
Gebouw
Alle vaste en aan de grond verankerde constructies die zich op het in de bijzondere voorwaarden aangeduide adres bevinden. Het aangeduide goed mag enkel dienen als woning
of als privégarage. Het gebouw mag ook gedeeltelijk dienen als kantoor of voor de uitoefening van een vrij beroep (apotheken uitgesloten).
Onder gebouw verstaan we eveneens:
- de goederen die de eigenaar van het gebouw aangebracht heeft en die blijvend aan het erf verbonden zijn, zoals een ingerichte badkamer of keuken met inbegrip van de in-
gebouwde toestellen, meters, aansluitingen, vaste verwarmingsinstallaties enz., maar niet de goederen die voor beroepsdoeleinden bestemd zijn
- de omheiningen (zelfs in de vorm van beplantingen), alsook de binnenplaatsen, terrassen, opritten en toegangen in bouwmaterialen
- de zonnepanelen en warmtepompen
- de materialen die ter plaatse worden afgeleverd en die verwerkt moeten worden in het gebouw.
De tuin, de grond en de beplantingen (andere dan diegene die dienen als omheining) maken geen deel uit van het gebouw. 
U kan deze verzekeren door de Optie Tuin te onderschrijven.
De binnen- en buitenzwembaden, de zwemvijvers en vastgemaakte jacuzzi’s die zich buiten bevinden maken geen deel uit van het gebouw. U kan deze verzekeren door de Optie 
Zwembad te onderschrijven.
…/…
4.4 Waar geldt de verzekering?
Principe
De verzekering voor het gebouw is geldig op het adres dat vermeld staat in de bijzondere voorwaarden. De verzekering voor de inhoud geldt voor de inhoud die zich bevindt in 
dat gebouw.
Territoriale uitbreidingen van uw waarborg 
Wij verzekeren eveneens binnen de limieten van de afgesloten waarborgen
1. Uw aansprakelijkheid
Als u uw hoofdverblijf in dit contract verzekerd hebt, verzekeren wij u en de personen die bij u inwonen voor de huurdersof gebruikersaansprakelijkheid voor de materiële schade 
aan de volgende gebouwen en aan de inhoud ervan:
- tijdelijke verblijfplaats
- studentenverblijf dat tijdelijk bewoond wordt
- zaal gebruikt voor een feest of een familiebijeenkomst
Deze waarborguitbreidingen zijn geldig over de hele wereld en tot maximum 2.500.000 EUR.
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2. Privégarage die gelegen is op een ander adres in België Wij verzekeren de schade aan een garage en aan de inhoud ervan, waarvan u huurder of eigenaar bent en dat u 
gebruikt voor uw persoonlijk gebruik.
3. De verzekerde inhoud die tijdelijk verplaatst wordt in een ander gebouw
Wij waarborgen de schade aan de inboedel die tijdelijk en gedeeltelijk werd verplaatst in een ander gebouw, tot 100% van het verzekerd bedrag voor de inhoud. Deze waarborg
geldt wereldwijd. De schade aan de inboedel die voorvalt tijdens het vervoer ervan is niet verzekerd.
4. Rusthuis
Wij verzekeren de schade aan de inboedel die toebehoort aan de verzekeringsnemer, de persoon met wie hij samenwoont of aan een van hun ascendenten in rechte lijn, die 
verplaatst werd in de kamer of het appartement van het rusthuis waar zij verblijven.
5. Verhuizing
Bij een verhuizing in België bent u zowel op het oude en op het nieuwe adres verzekerd gedurende 90 dagen vanaf de eerste verhuisdag. Die termijn wordt teruggebracht tot 30
dagen voor de optie diefstal. Bij een verhuizing naar het buitenland, houdt het verzekeringscontract van rechtswege op te bestaan vanaf de verhuisdatum.
De eerste dag van verhuizing is de dag waarop u het eerste roerend goed van uw oude naar uw nieuwe adres verplaatst.
U moet ons uw nieuwe adres bezorgen zodat wij uw contract kunnen aanpassen.
Het nieuwe gebouw (of de huuraansprakelijkheid) is gedekt tot het verzekerd bedrag voor het gebouw dat vermeld staat in de bijzondere voorwaarden. Na 90 dagen blijft uw 
contract geldig voor het nieuwe adres, ook als u uw contract na die 90 dagen nog niet hebt laten aanpassen. Als u echter een schadegeval zou hebben in die omstandigheden, 
behouden wij ons het recht voor om de vergoedingslimieten toe te passen zoals voorzien in het origineel contract.
Deze waarborguitbreidingen gelden niet voor een tweede verblijfplaats van de verzekerde.

Bijgebouw(en): gebouwen die niet aanpalend zijn aan het hoofdgebouw.

…/…
6.7 Optie Tuin
Door deze optie af te sluiten, verzekert u zich voor uw tuin die gelegen is op het risicoadres, binnen de hieronder beschreven grenzen en zonder toepassing van de 
evenredigheidsregel.
6.7.1 Voorwerp van de optie
De Optie Tuin verzekert:
- de schade aan de tuin. Onder tuin verstaan we aanplantingen en vijvers. Wij schakelen tennisvelden en golfterreinen gelijk met tuinen
- de schade aan de inhoud van de tuin die zich buiten bevindt.
Onder inhoud van de tuin verstaan wij constructies die niet verankerd zijn in een betonnen sokkel, in een muur of in fundamenten, de tuinmeubelen en -toebehoren, tuingerei,
decoratieve elementen die buiten blijven, speeltuigen, barbecues, terrasverwarmingen, buitenkeukens, -kachels en -vuren
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- de schade aan de inhoud die niet tot de tuin behoort, maar die zich wel buiten bevindt
De Optie Tuin slaat niet op zwembaden, zwemvijvers en buiten geplaatste jacuzzi’s, die werden uitgegraven in het perceel grond dat bij uw woning hoort, of permanent verankerd 
zijn in de grond. U kan deze verzekeren door de Optie Zwembad te onderschrijven.
6.7.2 Gedekte schade
1. Schade aan de tuin
Als het gebouw verzekerd is, komen wij tussen voor het weer in orde brengen van de tuin die schade opliep bij een gedekt schadegeval, een natuurramp inbegrepen, evenals de
schade die veroorzaakt werd door wild, vee en paarden die niet toegelaten zijn op het risicoadres.
De vergoeding beperkt zich tot maximum 5.000 EUR per schadegeval, vervoer en werk inbegrepen en tot 500 EUR per plant inbegrepen.
2. Schade aan de inhoud van de tuin die zich buiten bevindt Als de inhoud verzekerd is, komen wij tussen tot maximum 5.000 EUR, voor de vergoeding van de stoffelijke schade 
aan de inhoud van de tuin die veroorzaakt werd door een gedekt schadegeval, een natuurramp inbegrepen.
3. Diefstal van de aanplantingen en de inhoud van de tuin die zich buiten bevindt
Als de diefstal werd onderschreven, komen wij tussen tot maximum 5.000 EUR, voor diefstal of poging tot diefstal, alsook daden van vandalisme die bij die gelegenheid
werden gepleegd, van de aanplantingen en de inhoud van de tuin die zich buiten bevindt of in een constructie die geheel of gedeeltelijk open is.
4. Schade aan de inhoud die niet tot de tuin behoort en zich buiten bevindt
Als de inhoud verzekerd is, komen wij tussen tot maximum 2.500 EUR voor de vergoeding van stoffelijke schade aan de inhoud die niet tot de tuin behoort en zich buiten bevindt, 
als die schade werd veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw of ijsdruk, alsook door een natuurramp.
5. Bodemsanering
Wij vergoeden tot maximum 10.000 EUR de kosten die werden gemaakt voor de sanering van een bodem die werd vervuild door stookolie, alsook voor het daarna in zijn 
oorspronkelijke staat herstellen van de tuin.
De waarborg is verworven op voorwaarde dat de tank beantwoordt aan de voor hem geldende reglementering.
6. Opsporingskosten van een lek en kosten voor openlegging van de grond
Bij schade aan het gebouw en/of aan de inhoud, nemen wij de kosten voor het zoeken naar een lek op ons, alsook de kosten voor het openleggen en weer in zijn oorspronkelijke 
staat herstellen van de tuin voor het opsporen of herstellen van ondergrondse leidingen die aan de basis van het schadegeval kunnen liggen. Als u huurder of gebruiker bent, 
komen wij u tegemoet in die kosten, zelfs als u niet aansprakelijk bent.
6.7.3 Gevallen van uitsluiting
De in de basiswaarborgen bepaalde gevallen van uitsluiting blijven van toepassing voor de goederen die gedekt zijn door deze waarborg, tenzij dit hierboven uitdrukkelijk anders 
wordt vermeld.
6.8 Optie Zwembad
Door deze optie af te sluiten, verzekert u zich voor uw zwembaden die gelegen zijn op het risicoadres binnen de hieronder beschreven grenzen en tot maximum 15.000 EUR
zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
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6.8.1 Voorwerp van de optie
De Optie Zwembad verzekert de schade aan uw binnen- en buitenzwembaden. De jacuzzi’s die zich buiten bevinden en zwemvijvers beschouwen wij ook als zwembaden.
De zwembaden moeten uitgegraven zijn in het perceel grond dat bij uw woning hoort, of permanent verankerd zijn in de grond.
De accessoires van uw zwembad maken er integraal deel van uit, namelijk: de liner, het rolluik, de overdekking en hun mechanisme, de zonnecollectoren en andere 
verwarmingssystemen van het zwembad.
Hetzelfde geldt voor de technische installaties, zoals het filtersysteem en de pompen in een gesloten of technisch lokaal, als ook de verlichting, de kranen en de jetstreams.
Wij dekken ook het zwembadmateriaal, de schoonmaakaccessoires en de toebehoren voor het onderhoud, de zeilen die zich buiten bevinden, de trappen, springplanken en 
glijbanen van het zwembad. De Optie Zwembad heeft geen betrekking op natuurlijke vijvers. U kan deze verzekeren door de Optie Tuin te onderschrijven.
6.8.2 Gedekte schade
1. Schade aan het zwembad
Wij vergoeden de materiële schade aan uw zwembad als ze te wijten is aan een gedekt schadegeval, een natuurramp inbegrepen, alsook de materiële schade aan uw zwembad
die wordt veroorzaakt door wild, vee of paarden.
2. Diefstal en vandalisme
Wij dekken diefstal en daden van vandalisme door diefstal aan uw zwembad of een deel van uw zwembad. Als u de optie diefstal hebt afgesloten, dekken wij eveneens het 
zwembadmateriaal, de schoonmaak- accessoires en de zeilen die zich buiten bevinden, alsook de trappen, springplanken en glijbanen van het zwembad.
3. Schade door het zwembad
Wij vergoeden de gevolgschade aan de verzekerde goederen in geval van breuk, barsten, lekken en het overlopen van uw zwembad.
6.8.3 Vervanging van water
In geval van verontreiniging van het zwembadwater die het water als gevolg van een schadegeval ongeschikt maakt voor gebruik, vergoeden wij de kosten van de reiniging of de
vervanging van het verontreinigde water. Wij vergoeden ook de noodzakelijke onderhoudsproducten om het water weer geschikt voor gebruik te maken.
Indien uw zwembad als gevolg van een schadegeval leegloopt, vervangen wij het water en betalen wij de nodige onderhoudsproducten. Onze vergoeding is echter beperkt tot 
één keer de inhoud van het zwembad per schadegeval en per jaar.
6.8.4 Gevallen van uitsluiting
De uitsluitingen voorzien in de basiswaarborgen blijven van toepassing voor de goederen gedekt door deze waarborg, behalve als uitdrukkelijk het tegendeel vermeld is.
Wij komen niet tussen voor de schade:
- die voortvloeit uit corrosie, slijtage, verkleuring of andere progressieve schade
- die de vorm aanneemt van groeven, afbladdering, gaten, vlekken, behalve als ze voortvloeien uit een verzekerd schade geval
- die te wijten is aan een gebrek aan voorzorgs- of onderhoudsmaatregelen
- ten gevolge van het onderhoud, de herstelling of de restauratie van het goed of die nog onder garantie valt
- die bestaat in een constructiefout, een verkeerde plaatsing of andere eigen gebreken
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- die veroorzaakt wordt door bevriezing
- die bestaat uit het verlies, de vernieling of beschadiging als gevolg van maatregelen die werden opgelegd door de autoriteiten of door rechterlijke beslissingen, tenzij die 
maatregelen of beslissingen tot doel hadden de verzekerde schade bij u of in de buurt te voorkomen of te beperken, of personen in nood ter hulp te komen
- door vervuiling veroorzaakt door onderhoudsproducten of dieren
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1.3. Wat zijn de verzekerde goederen?
Elk gebouw uitsluitend dienend tot woning, behoudens afwijkende bepaling in de bijzondere voorwaarden, en/of
zijn inhoud.

Onder gebouw verstaan wij:

• alle constructies, aanpalend of niet, die zich op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden bevinden,
met inbegrip van afsluitingen en aanplantingen die dienen tot afsluitingen;

• alle goederen die door de eigenaar blijvend aan deze constructies werden bevestigd zoals ingebouwde keukens, geïnstalleerde badkamers, …;

• de materialen die bestemd zijn om in de bouw te worden verwerkt en die zich op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden bevinden.
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GEBOUW:
Alle, al dan niet van elkaar gescheiden bouwwerken of gedeelten van bouwwerken, die zich op de in de overeenkomst vermelde ligging bevinden.

Het begrip gebouw strekt zich uit:
— tot afsluitingen, zelfs indien zij uit beplantingen bestaan, tot de toegangen tot het gebouw, tot binnenhoven en terrassen, die aan het gebouw grenzen en die duurzaam met de 
grond verbonden zijn;
— tot goederen voor niet-professioneel gebruik die blijvend aan het erf verbonden zijn, zoals vast tapijt, gemonteerde keukens, op voorwaarde dat zij geplaatst werden op kosten van 
de eigenaar of dat zij door hem aangekocht werden;
— tot materiaal op de bouwplaats, bestemd om in het gebouw verwerkt te worden;
— tot water-, gas-, stoom- en elektriciteitsmeters en -aansluitingen, tot telefoon-, radio- en teledistributieaansluitingen, alsook tot de vaste verwarmingsinstallaties.

Het gebouw moet aan de volgende criteria voldoen, zelfs wanneer enkel de inhoud verzekerd is:
— de buitenmuren moeten uit onbrandbaar materiaal bestaan (natuursteen, baksteen, breuksteen, beton, glas, metaal) voor minstens 75 % van hun totale oppervlakte.
Hun bekleding mag echter uit om het even welk materiaal bestaan;
— de dragende elementen, met uitzondering van de vloeren en het dakgebinte, bestaan uit onbrandbaar materiaal;
— de aanhorigheden en bijgebouwen mogen bestaan uit om het even welk materiaal, op voorwaarde dat hun grondoppervlakte niet meer bedraagt dan 20 % van het voornoemde 
gebouw en dat zij noch bewoond worden, noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden;
— het gebouw wordt als volgt gebruikt:
woning,
kantoor,
privé-garage,
uitoefening van een vrij beroep.
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Definitie van het verzekerde gebouw

1 Gebouwen

a Wat beschouwen wij als gebouwen?
Onder “gebouwen” verstaan wij:
- alle constructies, met inbegrip van de aangelegde binnenplaatsen, terrassen, zwembaden, tennis-terreinen en opritten;
- de onroerende goederen die er deel van uitmaken, zoals de vaste installaties van verwarming en de aansluitingen en meters van water, elektriciteit, gas of van andere 
nutsvoorzieningen;
- de afsluitingen en omheiningen;
- de roerende goederen die blijvend aan het erf verbonden zijn en volgens artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek onroerend worden door bestemming;
- de bouwmaterialen die aanwezig zijn om in de constructies te worden verwerkt.

b Ligging
De verzekering geldt voor alle gebouwen die gelegen zijn op de risicoligging(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden en voor de individuele garage die u voor privédoeleinden 
gebruikt en die zich op een andere plaats bevindt.

c Vergoedingsgrens
Voor de gebouwen is er geen vergoedingsgrens van toepassing indien u ons evaluatiesysteem juist hebt toegepast. Het bedrag dat eventueel is vermeld in de bijzondere 
voorwaarden is louter informatief vermits wij ook de schade vergoeden die dit bedrag te boven gaat (zie “4.5 Bij schade - 3 De vergoedingsmodaliteiten - a Vergoedingsgrenzen”).

Definitie van het verzekerde gebouw

A3.1 HET GEBOUW
A3.1.1 Onder gebouw verstaan wij:
a) alle, al dan niet gescheiden hoofdconstructies of bijgebouwen, die zich op de in de bijzondere voorwaarden aangeduide ligging bevinden.
b) de garages (maximaal drie) die de verzekerde als eigenaar bezit, huurt of gebruikt, en die zich op een ander adres in België bevinden. Deze garages zijn ook verzekerd als de 
vereniging van mede-eigenaars het in de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw verzekert, en u alleen voor zijn inhoud in dit contract verzekerd wordt.

A3.1.2 Het gebouw omvat:
a) de funderingen;
b) de goederen in openlucht die permanent in de grond zijn verankerd, zoals de afsluitingen, zelfs als ze uit beplantingen bestaan, aangelegde toegangswegen, binnenplaatsen, 
tuinverlichting, terrassen, ...;
c) de vaste inrichtingen, onroerend door incorporatie, overeenkomstig artikel 523 van het Burgerlijk Wetboek, behalve als de huurder of gebruiker ze heeft aangebracht, want dan 
beschouwt de overeenkomst ze als inhoud;
d) de roerende goederen die de eigenaar permanent aan het erf verbindt, overeenkomstig artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de goederen die als 
materieel moeten worden aanzien;
e) de op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd zijn om deel uit te maken van het gebouw;
f) de externe jacuzzi, sauna, infraroodcabine of swim spa’s, met een waarborg die tot 10.000 euro per schadegeval is beperkt (ABEX 745);
g) de meters van en de aansluitingen op water, gas, elektriciteit, telecommunicatie-installaties, domotica en de vaste verwarmingstoestellen.

A3.1.3 Tenzij anders vermeld, moet het gebouw aan de volgende criteria voldoen:
a) De buitenmuren van de hoofdconstructies moeten voor minimaal 75 % van hun totale oppervlakte uit onbrandbaar materiaal bestaan, zoals: natuursteen, baksteen, breuksteen, 
beton, glas, metaal. Deze muren mogen met om het even welk materiaal bedekt worden;
b) Het dragende geraamte, met uitzondering van het dakgebinte en de vloeren, moet uit onbrandbare materialen bestaan;
c) De dakbedekking mag uit om het even welk materiaal bestaan, behalve uit stro of riet, zelfs gedeeltelijk, tenzij de bijzondere voorwaarden iets anders vermelden;
d) Voor de prefabconstructies die in de fabriek zijn gefabriceerd en op de bouwplaats geassembleerd. Hiervan mag het dragende geraamte uit brandbare materialen bestaan. De 
buitenmuren moeten uit onbrandbare materialen samengesteld zijn.
De bijgebouwen mogen opgetrokken zijn uit om het even welk materiaal.
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Definitie van het verzekerde gebouw

Welke woning is verzekerd? Uitsluitend de woning (alle constructies tenzij anders vermeld in de polis) op het adres vermeld in de polis, is verzekerd. Garages voor particulier gebruik 
gelegen op een ander adres in België waarvan u eigenaar of huurder bent, zijn ook verzekerd indien u deze meegeteld hebt in de aangegeven oppervlakte van de bijgebouwen.

Wat verstaan wij onder de woning? Met woning bedoelen wij het huis, het appartement of appartementsgebouw op het adres vermeld in de polis.

De woning bestaat uit:
- hoofdgebouw: dit is het geheel van de ruimtes in een huis of appartement die met elkaar verbonden zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hal,
nachthal, 1 of meerdere wc’s, badkamers, dressings, wasplaatsen, bergingen, verwarmingslokalen, garages (behalve de garages of autostaanplaatsen van
een appartement), kelders (behalve de kelders van een appartement), zolders, veranda’s;
- bijgebouw: dit is elk gebouw dat los staat van het hoofdgebouw, bijvoorbeeld een tuinhuis, serre, garages (behalve de garages of autostaanplaatsen van een appartement), of de 
kelder van een appartement;
- afsluitingen, omheiningen zelfs in de vorm van beplanting;
- verhardingen zoals aangelegde opritten, terrassen;
- funderingen;
- binnen- en buitenzwembaden ingebouwd in de vloer, het terras of de grond;
- jacuzzi’s ingebouwd in de vloer, het terras of de grond;
- garages voor particulier gebruik gelegen op een ander adres in België waarvan u eigenaar of huurder bent, voor zover u deze mee in rekening bracht in de oppervlakte van de 
bijgebouwen;

Definitie van het verzekerde gebouw
2 Wat maakt deel uit van uw woning?
Onder woning verstaan wij de woning zelf, de terrassen, de opritten en alle daaraan vastgemaakte constructies.

De volgende goederen vallen ook onder het begrip "woning":
-alle goederen, die op een blijvende wijze zijn vastgemaakt aan het gebouw of waarvan de "blijvende bestemming“ kan worden afgeleid uit de plaatsing ervan zoals ingebouwde 
huishoudapparaten of vloerbekleding opmaat;
-beplantingen die een omheining vormen rond de woning;
-bouwmaterialen die aanwezig zijn om te worden verwerkt.

Optie bijgebouwen
Alle losstaande bijgebouwen zoals tuinhuisjes, garages of poolhouses die zich op het vermelde adres bevinden kunt u verzekeren binnen de optie 'bijgebouwen’. De totale 
oppervlakte van de bijgebouwen kan maximaal 150m² bedragen.

Uw individuele garage die zich op een andere plaats bevindt maakt hier ook deel van uit, zelfs als u deze huurt.
Als de bijgebouwen zijn verzekerd wordt dat vermeld in de bijzondere voorwaarden. Voor appartementen zijn de bijgebouwen steeds meeverzekerd.
Zwembaden en zwemvijvers beschouwen wij niet als bijgebouwen, u kunt ze verzekeren binnen de 'verzekering voor uw  zwembad'.
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Definitie van het verzekerde gebouw

Onder de verzekerde goederen wordt verstaan:

a. het verzekerde gebouw: het gebouw dienend tot woning, kantoor, particuliere garage of de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheek) gelegen op het adres van het 
risico, vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
Het gebouw omvat het hoofdgebouw evenals alle andere al dan niet aanpalende bijgebouwen, met inbegrip van de daaraan aangehechte constructies, onroerend van nature of 
bestemming, de op kosten van de eigenaar aangebrachte vaste installaties en verfraaiingen, evenals de afsluitingen en omheiningen van de tuin. Het gebouw omvat bovendien
het op de risicoligging aanwezige materiaal dat bestemd is om in het gebouw te worden verwerkt.
Onder het aangeduide gebouw wordt verstaan het gebouw gelegen op adres van het risico vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, ongeacht of dit gebouw al dan niet verzekerd is 
bij de maatschappij.

Artikel 2 Uitbreiding van de verzekerde goederen
A. Op voorwaarde dat de hoofdverblijfplaats van verzekeringnemer door deze polis wordt verzekerd en behalve voor de risico’s “Natuurrampen” en “Diefstal”, verleent de 
maatschappij volgens de modaliteiten van deze polis, dekking voor:
1. De privé-garages (maximaal 3) die gelegen zijn in België en die de verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen in eigendom of huur hebben en die door hen gebruikt 
worden om hun auto of moto te stallen. Is ook de inhoud van verzekeringnemer bij de maatschappij verzekerd, dan is de privé-inhoud die geplaatst werd in deze
garage, met uitzondering van alle motorrijtuigen, verzekerd tot beloop van € 2.000.

Definitie van het verzekerde gebouw

- C. VERZEKERDE GOEDEREN
U kan uw woning en/of diens inhoud verzekeren. De Bijzondere Voorwaarden preciseren de waarborg die u wordt verleend.

1. WONING
Woongebouw, zijnde :
• het hoofdgedeelte van de constructie die aan u toebehoort en die gelegen is op het adres vermeld in de Bijzondere Voorwaarden ;
• de aanpalende terrassen en afsluitingen van eender welke aard, hierin begrepen deze gerealiseerd door middel van aanplantingen ;
• de inrichtingen en installaties die niet kunnen worden losgemaakt zonder te worden beschadigd of zonder schade aan de constructie; de uitgeruste keukens en badkamers ;
• de materialen die bestemd zijn om geïncorporeerd te worden in het gebouw.

Bijzonder geval van gebouwen die in verbouwing zijn : de waarborgen zijn verworven naarmate de vordering van de werken. De juwelen en waardevolle voorwerpen zijn niet gedekt 
uit hoofde van de waarborg diefstal en vandalisme zolang de verzekeringnemer niet in de woning woont.
De bijgebouwen en aanhorigheden (zoals de kelder, de zolder, de garage, het tuinhuis, de schuur, serres, …) vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, meer bepaald de lokalen of 
constructies, aangrenzend of niet, onder een afzonderlijk dak of niet, en niet ingericht voor bewoning of professionele doeleinden, gelegen op het adres van het risico.

Hun oppervlakte wordt berekend op basis van het grondoppervlak zonder de dikte van de muren.

Garages en carports gelegen op het adres van het risico of op een ander adres in België, vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
Zwembaden, spa en jacuzzi vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
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Definitie van het verzekerde gebouw

Artikel 9 – Welke zijn de verzekerde goederen ?
De hierna vermelde goederen zijn verzekerd, voor zover deze vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden:
9.1 Gebouw
Alle constructies, al dan niet van elkaar gescheiden, die zich bevinden op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden
- mag het hoofdgebouw (waarin de verzekerden leven) geen houten chalet of een caravan zijn;
- zijn de bijgebouwen met een totale oppervlakte van meer dan 60 m² niet verzekerd.

Het gebouw omvat eveneens
- alle afsluitingen (zelfs van planten), binnenpleinen, terrassen en private toegangen;
- de door de eigenaar blijvend aan het erf verbonden goederen en de door bestemming als onroerend beschouwde goederen;
- de op de bouwplaats aanwezige materialen en goederen, bestemd om in het gebouw te worden verwerkt of geplaatst.
Het gebouw mag enkel gebruikt worden als
- woning,
- woning en gedeeltelijk ook als kantoor of voor de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheek).
- garage.
Beplantingen (inclusief tuinen en grasperken) zijn niet verzekerd, tenzij ze een afsluiting vormen.
…/…

Artikel 1 1 — Waar is de verzekering geldig ?
…/…
A. Private autobergplaatsen gelegen op een ander adres
Indien de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is van een autobergplaats voor privégebruik, gelegen op een ander adres, dan verzekert de maatschappij
- de schade aan deze garage tot het beloop van maximum 8.500 euro;
- de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van die garage, tot het beloop van maximum 8.500 euro;
- de schade aan de verzekerde inboedel die zich in de garage bevindt tot het beloop van maximum 2.500 euro.

De waarborg voorzien in artikel 18 (“Beschadiging van onroerend goed ten gevolge van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme - graffiti inbegrepen - evenals 
de diefstal van delen van het gebouw”) is niet verworven.

Definitie van het verzekerde gebouw

9. Gebouw
a) Onder gebouw wordt verstaan:
Alle constructies die zich op de aangeduide ligging bevinden, eventueel aanpalend aan andere gebouwen doch zonder gemeenschap.

Dit begrip omvat eveneens:
1) de roerende goederen die blijvend aan het erf verbonden zijn volgens artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek, zoals een ingerichte keuken of badkamer, vaste 
verwarmingsinstallaties, meters en dergelijke door de eigenaar van het gebouw aangebracht, met uitsluiting van de goederen die voor beroepsdoeleinden bestemd zijn;
2) de afsluitingen en omheiningen, zelfs onder de vorm van beplantingen, de private toegangen tot het gebouw, de aanpalende binnenpleinen en terrassen die verhard zijn;
3) de materialen die ter plaatse gebracht zijn en bestemd om deel uit te maken van het gebouw;
4) voor zover zij vermeld zijn in de Bijzondere Voorwaarden, de constructies opgericht door de huurder of gebruiker van het gebouw.
b) Het gebouw moet aan de hierna volgende criteria voldoen:
1) de buitenmuren dienen voor ten minste 75 % van hun oppervlakte opgetrokken te zijn uit onbrandbare materialen;
2) de dragende elementen, met uitsluiting van de vloeren en het dakgebinte, dienen uit onbrandbare materialen vervaardigd te zijn;
3) de dakbedekking mag geen riet of stro zijn;
4) de bijgebouwen mogen opgetrokken en gedekt zijn in brandbare materialen voor zover hun grondoppervlakte niet meer dan 25 % van deze van het hoofdgebouw beslaat.
c) Het gebouw mag de volgende bestemmingen hebben:
1) het mag dienen tot woning, kantoor, private autobergplaats of tot uitoefening van een vrij beroep, apotheek uitgezonderd;
2) mits vermelding in de Bijzondere Voorwaarden mag het ook dienen tot ieder ander gebruik.

Artikel 6. Afzonderlijk gelegen in huur genomen autobergplaats
De maatschappij waarborgt de huuraansprakelijkheid voor maximum twee afzonderlijk gelegen autobergplaatsen, alsook de aanwezige inhoud zonder motorrijtuigen. Deze dekking 
wordt verleend zonder toepassing van de evenredigheidsregel tot beloop van € 50.000,00.
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Definitie van het verzekerde gebouw

1. De Woningverzekering
U vindt in de Bijzondere Voorwaarden of u deze verzekering heeft gekozen.
1.1 Welke goederen verzekeren wij en waar?
Het gebouw (hoofd- en bijgebouwen)
a. Wij verzekeren mits vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, het gebouw op het adres onder "risico", indien van toepassing tot het door u opgegeven bedrag, vastgesteld volgens 

de criteria onder 6.4 (onverminderd contractuele beperkingen).

Vallen eveneens onder "gebouw":
• de goederen die op een blijvende wijze aan het gebouw zijn vastgemaakt of waarvan de blijvende bestemming kan worden afgeleid uit de plaatsing ervan (bijvoorbeeld 
ingebouwde huishoudtoestellen, op maat gemaakt vasttapijt). Indien deze goederen voor beroepsdoeleinden zijn bestemd, beschouwen wij ze als inhoud;
• de nog niet verwerkte bouwmaterialen;
• de toegangen, binnenplaatsen, terrassen, zwembaden, tennisterreinen, hobbyserres, al of niet aangeplante afsluitingen en omheiningen.
Indien u het gebouw huurt of kosteloos gebruikt, verzekeren wij uw wettelijke aansprakelijkheid als dusdanig (artikelen 1732, 1733, 1735 of 1302 van het Burgerlijk Wetboek).
b. Indien het gebouw is verzekerd, verzekeren wij eveneens, zelfs zonder dat u het uitdrukkelijk heeft gevraagd:
• de garage of autostaanplaats op een ander adres in de omgeving;
• het toevallig verblijf dat een verzekerde ten hoogste 4 maanden per jaar huurt of kosteloos betrekt (geen eigendom) om het even waar ter wereld ;
• het studentenverblijf dat een verzekerde of diens kinderen huren of kosteloos betrekken (geen eigendom) om het even waar ter wereld ;
• het lokaal dat een verzekerde huurt of kosteloos gebruikt ter gelegenheid van een familiefeest (geen eigendom) in een lidstaat van de Europese Unie.

Wij verzekeren het gebouw of uw wettelijke aansprakelijkheid als huurder of gebruiker en de kosten, verliezen en aansprakelijkheden vermeld onder 1.4 in totaal tot 1.250.000 €.

Definitie van het verzekerde gebouw
Artikel 9 – Welke zijn de verzekerde goederen ?
De hierna vermelde goederen zijn verzekerd, voor zover deze vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden :

9.1 Gebouw
Alle constructies, al dan niet van elkaar gescheiden, die zich bevinden op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden
- mag het hoofdgebouw (waarin de verzekerden leven) geen houten chalet of een caravan zijn;
- zijn de bijgebouwen met een totale oppervlakte van meer dan 60 m² niet verzekerd.
Het gebouw omvat eveneens
- alle afsluitingen (zelfs van planten), binnenpleinen, terrassen en private toegangen;
- de door de eigenaar blijvend aan het erf verbonden goederen en de door bestemming als onroerend beschouwde goederen;
- de op de bouwplaats aanwezige materialen en goederen, bestemd om in het gebouw te worden verwerkt of geplaatst.
Het gebouw mag enkel gebruikt worden als
- woning,
- woning en gedeeltelijk ook als kantoor of voor de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheek).
- garage.
Beplantingen (inclusief tuinen en grasperken) zijn niet verzekerd, tenzij ze een afsluiting vormen.
…/…

Artikel 1 1 — Waar is de verzekering geldig ?
…/…
A. Private autobergplaatsen gelegen op een ander adres
Indien de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is van een autobergplaats voor privégebruik, gelegen op een ander adres, dan verzekert de maatschappij
- de schade aan deze garage tot het beloop van maximum 8.500 euro;
- de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van die garage, tot het beloop van maximum 8.500 euro;
- de schade aan de verzekerde inboedel die zich in de garage bevindt tot het beloop van maximum 2.500 euro.

De waarborg voorzien in artikel 18 (“Beschadiging van onroerend goed ten gevolge van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme - graffiti inbegrepen -
evenals de diefstal van delen van het gebouw”) is niet verworven.
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Definitie verzekerde inhoud

Eigen goederen en goederen van gasten

Huisdieren

Motorvoertuigen

Verfraaiingen door huurders aangebracht 

Uitsluitingen

Professionele inhoud

Definitie verzekerde inhoud Aedes

3.3. Onder inhoud, verstaan Wij:

•de inboedel die u toebehoort, die u wordt toevertrouwd of die aan uw gasten toebehoort, indien deze goederen zich in het gebouw, zijn binnenplaatsen, terrassen, 
toegangen en tuinen bevinden;
•indien dit uitdrukkelijk is vermeld in de bijzondere voorwaarden, is verzekerd de professionele inhoud die u toebehoort: te weten het materieel en de koopwaar.

Evenwel :
• zijn de waarden slechts verzekerd ten belope van 1.500,00 euro;
• De voertuigen in rust : tenzij de voertuigen verzekerd zijn door een andere polis de gemotoriseerde voertuigen onderworpen aan de wet van de verplichte verzekering, 
indien deze zich bevinden binnen de omheining van het verzekerd gebouw, zijn verzekerd tot maximum 20.000 € in werkelijke waarde. Ingeval van hagelschade zal de 
tussenkomst zich ten allen tijde beperken tot 5.000 € per schadegeval.
Zijn niet verzekerd: diefstal, vandalisme of kwaad opzet, de schade veroorzaakt aan de voertuigen door electriciteit, glasbreuk, door de botsing met een ander landvoertuig.
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Inhoud
¬ De inhoud omvat volgende goederen op het adres van het risico:
¬ de roerende goederen voor privégebruik, de huisdieren inbegrepen, en de roerende goederen voor kantoorgebruik of bestemd voor de uitoefening van uw vrij beroep (apotheek 
uitgezonderd), die u toebehoren of die u werden toevertrouwd;
¬ tenzij de bijzondere voorwaarden van uw contract het gebouw* omschrijven als ‘privégarage’: de koopwaar* en het materieel* bestemd voor de uitoefening van uw beroep elders 
dan op het risicoadres, die u toebehoren of die u werden toevertrouwd;
¬ de inrichtingen en verfraaiingen uitgevoerd op kosten van de huurder of verworven van een vorige huurder. Indien echter de eigendom van deze inrichtingen en verfraaiingen 
onmiddellijk is overgedragen aan de eigenaar en de aansprakelijkheid van de huurder betrokken is, zullen wij hem deze enkel met de toestemming van de eigenaar
vergoeden. Indien de aansprakelijkheid van de huurder niet betrokken is, zal de vergoeding hem uitgekeerd worden, zonder mogelijk verhaal van de eigenaar tegen ons.
¬ De inhoud omvat eveneens, bovenop het voor de inhoud verzekerde bedrag indien het gebouw* waar de inhoud ondergebracht is, dient tot woning:
¬ de waarden*, tot 2.737,22 EURi
¬ de goederen bestemd voor privédoeleinden die toebehoren aan uw gasten, met uitsluiting van de waarden*, tot 5.474,44 EURi;
¬ Niet in de inhoud begrepen zijn:
¬ de motorvoertuigen met ten minste vier wielen of een cilinderinhoud van meer dan 50 CC. Gedekt blijven de tuinwerktuigen, de elektrische fietsen* en de gemotoriseerde 
rolstoelen*;
¬ volgende koopwaar* en materieel* bestemd voor de uitoefening van uw beroep elders dan op het risicoadres: antieke meubelen, kunstobjecten en objecten die deel uitmaken van 
een collectie*, juwelen* en bont;
¬ de roerende goederen die met naam in een ander verzekeringscontract vermeld zijn voor dezelfde waarborgen.

Juwelen
Kleine bewerkte voorwerpen bestemd om te dienen als sieraad, in edel metaal, d.w.z. goud, zilver, platina of diegene die hetzij één of meer edelstenen bevatten, zoals diamant, 
smaragd, robijn, saffier, hetzij één of meer natuur- of kweekparels. Uurwerken die minstens één van deze materialen bevatten, worden beschouwd als juwelen.
Koopwaar
¬ De voorraden, grondstoffen, voedingswaren, afgewerkte en niet-afgewerkte producten, dieren die voor de verkoop zijn bestemd, verpakkingen en afval inherent aan de 
handelsuitbating of de onderhouds- en herstelwerken;
¬ de goederen die aan de klanten toebehoren.

i = abex 809

Definitie verzekerde inhoud

Home Plan

B. De inhoud
De inhoud bestaat uit alle goederen die uw eigendom zijn of die u toevertrouwd werden. Zij moeten zich in het gebouw, de tuinen en op de binnenplaatsen en de toegangswegen 
bevinden.
De inhoud omvat :
• de inboedel, namelijk alle meubelen. Ook de vaste inrichtingen die door de huurder aangebracht werden, vallen hieronder (een ingerichte keuken bijvoorbeeld);
• de kledingstukken en het linnengoed;
• de speciale voorwerpen, namelijk antieke meubelen, schilderijen, iconen, wandtapijten, kunstvoorwerpen, zilverwerk, collecties (een reeks voorwerpen die een eenheid uitmaken 
en die gekozen werden voor hun schoonheid, hun zeldzaamheid, hun merkwaardig karakter of hun documentaire waarde) en meer in het algemeen de zeldzame of waardevolle 
voorwerpen;
• de juwelen, namelijk als sieraad dienende voorwerpen in edelmetaal (d.w.z. goud, zilver of platina) of die één of meer edelstenen of natuur- of kweekparels bevatten. Uurwerken die 
uit één van deze materialen vervaardigd zijn of bezet zijn met edelstenen of parels, beschouwen wij als juwelen;
• het tuin- of doe-het-zelf-gereedschap, de elektrische of elektronische toestellen, de niet geïntegreerde domoticainstallatie, de motorrijtuigen die niet onderworpen zijn aan de
wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering ;
• de motorrijtuigen die onderworpen zijn aan de wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering die gratis (de waarde van de voertuigen dient niet opgenomen te worden in het te
verzekeren kapitaal) verzekerd zijn in werkelijke waarde wanneer ze zich bevinden binnen de omheining van het verzekerde gebouw. Zijn niet verzekerd : het gevaar Diefstal, de schade
aan de voertuigen door inwerking van elektriciteit, door glasbreuk alsook door botsing met een ander landrijtuig. Indien de voertuigen zich buiten bevinden, is er geen verzekering 
voor schade door storm en hagel. Bij schade aan de inhoud en/of aan deze voertuigen zal de vergoeding nooit hoger zijn dan het verzekerd kapitaal op inhoud;
• de huisdieren;
• de waarden, namelijk muntstukken, bankbiljetten, zegels, uitgeschreven cheques of
• andere waardepapieren, goudstaven, niet-ingezette edelstenen, niet-ingezette echte parels, aandelen, obligaties en protonkaarten of gelijkgestelde.
De inhoud omvat niet :
• de kosten voor studie, opzoeking, intellectuele prestaties en de kosten voor administratieve wedersamenstelling;
• de software.
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Home Plan Expert

Inhoud
De inboedel*, de koopwaar* en het materiaal* die zich bevinden op het adres van het verzekerde gebouw* en die uw eigendom zijn of die men u heeft toevertrouwd.
Maken geen deel uit van de inhoud:
- andere dieren dan huisdieren*
- de inhoud van serres voor beroepsgebruik

Bijzonderheden:
- Als u huurder/gebruiker* bent van het gebouw*, verzekeren wij ook de vaste inrichtingen en verfraaiïngen die u of vorige huurders/gebruikers* hebben aangebracht en die niet de 
eigendom zijn van de eigenaar van het gebouw*.
- De roerende goederen van uw gasten (uitgezonderd waarden*, motorrijtuigen*, aanhangwagens, caravans, vaartuigen (lucht en water)) die zij voor privédoeleinden gebruiken zijn 
ook verzekerd. . Voor al uw gasten samen komen wij tussen in werkelijke waarde* tot maximum 4.500 euro per schadegeval.

Definitie verzekerde inhoud

5.2. De inhoud

A. Definitie

Onder inhoud verstaat men het geheel van roerende goederen dat zich bevindt in het aangeduide gebouw dat toebehoort of toevertrouwd is aan de verzekerden
evenals de goederen die toebehoren aan de gasten.

Behoudens tegenstrijdig beding omvat de inhoud :

- De inboedel, te weten elk roerend goed in het aangeduide gebouw, met inbegrip van iedere vaste inrichting of  verfraaiing die door de huurders of gebruikers
wordt aangebracht

- Het materiaal, te weten de voor beroepsdoeleinden gebruikte goederen zelfs wanneer ze blijvend aan het erf
verbonden zijn met inbegrip van iedere vaste inrichting of verfraaiing die door de huurders of gebruikers wordt
aangebracht

- De koopwaar, te weten voorraden, grondstoffen, waren, producten in het fabricagestadium, afgewerkte producten, verpakkingen, afvalstoffen, met betrekking tot de
uitoefening van het beroep of tot onderhouds‐ en herstellingswerkzaamheden alsook de aan het cliënteel toebehorende goederen
- De huisdieren
- De waarden.

B. Bijzondere bepalingen

Zijn slechts verzekerd indien zulks uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld is :

- De motorrijtuigen op 2 en 3 wielen waarvan de cilinderinhoud 49 cc overtreft
- De motorrijtuigen op 4 wielen en meer, die onder toepassing vallen van de wet inzake motorrijtuigen
- De goederen die het voorwerp uitmaken van een specifieke verzekering
- De niet‐ingezette edelstenen en de niet‐ingezette echte parels.
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2.1.1.2. De inhoud
De inhoud bestaat uit de roerende goederen bestemd voor privégebruik waarvan u eigenaar bent met inbegrip van huisdieren. De vaste uitrusting en verbeteringen waarvan 
u als huurder of gebruiker de kosten hebt gedragen, beschouwen wij ook als inhoud.
De maximale vergoeding per voorwerp afzonderlijk bedraagt 15.000 euroitenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden.
Inhoud bestemd voor beroepsgebruik is niet verzekerd tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden.
Inhoud waarvan u eigenaar bent en die u zowel privé als beroepsmatig gebruikt, is verzekerd tot maximaal 5.000 euroii.

Zijn automatisch inbegrepen in de verzekerde inhoud:
*roerende goederen die u werden toevertrouwd;
*motorrijtuigen en hun aanhangwagens tot 30.000 euroi per voertuig die zich in stilstand bevinden en waarvan de motor niet draait:
o op de aangeduide ligging van het verzekerde risico of
o in een individuele garage in België
De maximale tussenkomst voor motorrijtuigen en hun aanhangwagens bedraagt 30.000 euroii per schadegeval ongeacht het aantal beschadigde voertuigen;
* waarden tot maximaal 3.500 euroiii;
* de persoonlijke goederen van uw gasten tot maximaal 6.500 euroiv per schadegeval. Uw gasten kunnen geen beroep doen op de waarborg die we verlenen voor 
motorrijtuigen en hun aanhangwagens;
* juwelen tot maximaal 15.000 eurov voor alle juwelen samen, tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden.

Zijn uitgesloten van de inhoud:
enige en originele exemplaren van de plannen en modellen;
niet-ingezette echte parels en niet-ingezette edelstenen.

i niet geïndexeerd    ii  niet geïndexeerd  iii  niet geïndexeerd   iv niet geïndexeerd  v niet geïndexeerd

Definitie verzekerde inhoud

Waar is de inhoud verzekerd?
De inhoud is verzekerd op de ligging aangeduid in de bijzondere voorwaarden.
Bovendien geldt de verzekering ook voor:
*de inhoud en de motorrijtuigen die zich in een individuele garage in België bevinden;
*de inhoud bij verhuis naar uw nieuw adres in België en dit tot 120 kalenderdagen, zoals voorzien in artikel 1.2.6;
*de huisdieren die overal verzekerd zijn;
*de inhoud die u tijdelijk naar elders verplaatst zoals de bagage tijdens een vakantiereis en de inhoud van het studentenverblijf;
*de inhoud die eigendom is van de verzekeringnemer of van zijn inwonende echtgenoot/echtgenote of partner en die verplaatst wordt naar de kamer of het appartement 
van het rusthuis of naar de serviceflat waarin die gaat wonen, op voorwaarde dat deze inhoud al in deze polis verzekerd was voordat hij/zij in het rusthuis of de serviceflat 
woonde.
*Wanneer u minderjarige kinderen hebt waarvoor u moet instaan, verzekeren wij de persoonlijke inhoud van deze kinderen op de woonplaats van de andere ouder 
wanneer zij daar verblijven en zij niet op een andere verzekering een beroep kunnen doen. Wij verzekeren deze inhoud zelfs wanneer u hiervoor de kosten niet hebt 
gedragen op voorwaarde dat u bewijst dat de vergoeding wordt aangewend voor de vervanging van deze inhoud.
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Inhoud
Het geheel van de zich in het gebouw bevindende goederen die u toebehoren of zijn toevertrouwd.
Inhoud omvat
■■ de huisdieren, die overal verzekerd zijn, met uitzondering van dieren bestemd voor de fok of voor verkoop
■■ waarden ten belope van maximum 2.200 EUR
■■ de inrichtingen en verfraaiingen die u hebt uitgevoerd in hoedanigheid van huurder of hebt verworven van een vorige huurder, zonder dat ze intussen eigendom zijn geworden van 
de verhuurder
■■ toebehoren dat losgemaakt is van motorvoertuigen en aanhangwagens.
■■ gemotoriseerd speelgoed
■■ goederen die toebehoren aan uw gasten
■■ gemeenschappelijke inhoud met uitzondering van waarden en dieren, ten belope van maximum 5.500 EUR
■■ inhoud van appartementsterrassen, ten belope van maximum 550 EUR.
Inhoud omvat niet
■■ materieel
■■ koopwaar
■■ motorvoertuigen met een hogere cilinderinhoud dan 50 cc of waarvan de snelheid 45 km/u kan overschrijden (motorboten en jetski’s inbegrepen)
■■ caravans
■■ niet-ingezette edelstenen en echte parels
■■ zwembaden en goederen bestemd voor het gebruik van de tuin, het zwembad, de zwemvijver of bubbelbad dat zich buiten bevindt (inclusief water)
■■ cheques, betaal- en kredietkaarten
Inrichtingen en verfraaiingen
De goederen die in de constructie werden ingewerkt en die niet van het gebouw kunnen worden losgemaakt zonder schade op te lopen of zonder schade te berokkenen aan het 
gebouwdeel waaraan ze zijn bevestigd of waarin ze werden verwerkt.
Juwelen
Als sieraad dienende voorwerpen van edelmetaal of die één of meer edelstenen bevatten of één of meer natuuur-of kweekparels, daarin begrepen de uurwerken waarvan de 
vervangingswaarde meer bedraagt dan 1.100 EUR.
Koopwaar
Voorraden, grondstoffen, levensmiddelen, in bewerking zijnde producten, afgewerkte producten, verpakkingen, afvalstoffen, met betrekking tot de beroepsbezigheid of tot 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden, alsook door het cliënteel toevertrouwde goederen.
Materieel
De volledig of gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikte goederen, buiten koopwaar, met inbegrip van ieder goed dat toebehoort aan een van uw bedienden of arbeiders.

Definitie verzekerde inhoud

Inboedel
• Alle voorwerpen in het gebouw die niet blijvend vastgemaakt zijn aan dat gebouw. Bijvoorbeeld meubels, boeken, computers of kleding.
• Alle voorwerpen buiten die niet blijvend vastgemaakt zijn aan het gebouw of in de grond. Bijvoorbeeld uw trampoline of tuinstoelen.
• Koopwaar.
• Huisdieren.
• Alle voorwerpen en verfraaiingen die op de kosten van de huurder blijvend aan het verzekerde gebouw of in of aan de grond zijn vastgemaakt horen bij de inboedel van de huurder. 
Bijvoorbeeld een tuinhuis, een inbouwkast, behangpapier of een zonnetent die aan de gevel van het gebouw werd vastgemaakt.
• Motorvoertuigen met drie of minder wielen, bijvoorbeeld een motor of een scooter.
• Grasmaaiers met of zonder motor of zitgrasmaaiers.
• Rolstoelen, met of zonder motor.
• Geld en andere waarden, tot maximaal 4.000,00 EUR.
Wat bedoelen wij niet met de inboedel?
• waarden van gasten;
• motorvoertuigen op vier of meer wielen, bijvoorbeeld een auto of een mobilhome;
• alles wat in of op dat motorvoertuig is geplaatst, bijvoorbeeld een autoradio, een navigatiesysteem of een bagagerek;
• motorboten.
Inkoopprijs
De prijs die u moet betalen om uw koopwaar te vervangen.
Juweel
Een sieraad dat voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:
• het is helemaal of voor een deel van edelmetaal. Bijvoorbeeld goud, zilver of platina;
• het heeft een of meerdere edelstenen. Bijvoorbeeld een diamant, smaragd, robijn of saffier;
• het heeft een of meer echte parels.
Een horloge is geen juweel.
Koopwaar
Alle voorwerpen die u voor uw vrij beroep wilt verkopen. Bijvoorbeeld tape van een kinesist of dierenvoeding van een dierenarts.
Motorvoertuig
Een motorrijtuig dat gebouwd is om over de grond te rijden. Er zit een motor in waardoor het kan rijden. Dat kan iedere motor zijn, bijvoorbeeld een benzinemotor of een 
elektromotor. En het is niet gebonden aan spoorstaven, zoals een trein, tram of metro. Voorbeelden zijn auto’s, moto’s of mobilhomes. Een elektrische fiets, zitgrasmaaier of rolstoel 
noemen wij in deze polis géén motorvoertuig.
Het motorvoertuig moet van de verzekeringnemer zijn of van iemand die bij hem in huis woont. Of van het bedrijf waarvan de verzekeringnemer of zijn partner zaakvoerder is. 
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Inboedel
de roerende goederen voor particulier gebruik met uitsluiting, voor wat de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw betreft, van voertuigen en dieren.
Inhoud (inboedel + materieel + koopwaar)
het geheel van de zich in het gebouw of de tuin ervan bevindende goederen die aan een verzekerde toebehoren of hem zijn toevertrouwd.
De inhoud omvat:
•  de huisdieren
•  waarden voor het deel dat 2.000,00 EUR niet overschrijdt
•  de inrichtingen en verfraaiingen wanneer zij uitgevoerd zijn op kosten van de verzekerde huurder of verworven werden van een vorige huurder, zonder dat ze intussen eigendom 
zijn geworden van de verhuurder
•  tot beloop van maximaal 6.000,00 EUR de goederen toebehorend aan de gasten van de verzekerde, met uitzondering van waarden.
De inhoud omvat niet:
•  gemotoriseerde landvoertuigen met een hogere cilinderinhoud dan 50 cc en de lucht-, zee-, meer en riviervaartuigen en hun vervoerde goederen
•  caravans
•  de goederen waarvan de herstelling van de schade wordt georganiseerd door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten
•  niet-ingezette edelstenen en echte parels
•  cheques, betaal- en kredietkaarten
•  huisdieren bestemd voor de fok of voor verkoop.
Inrichtingen en verfraaiingen
de installaties die niet van een gebouw kunnen worden losgemaakt zonder schade op te lopen of zonder schade te berokkenen aan het gebouwdeel waaraan ze zijn bevestigd, zoals 
inbouwkeukens, geïnstalleerde badkamers, aansluitingen, leidingen, meters, schilderwerk, behang, lambriseringen, valse plafonds.
Juwelen
als sieraad dienende voorwerpen van edelmetaal of die één of meer edelstenen bevatten of één of meer natuur- of kweekparels, daarin begrepen de uurwerken.
Koopwaar
voorraden, grondstoffen, levensmiddelen, in bewerking zijnde producten, afgewerkte producten, verpakkingen, afvalstoffen, met betrekking tot de beroepsbezigheid of tot 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden, alsook aan de cliënteel toebehorende goederen. Onze tussenkomst hiervoor is beperkt tot 6.000,00 EUR.
Materieel
de voor beroepsdoeleinden gebruikte inhoud, buiten koopwaar, met inbegrip van ieder goed dat
toebehoort aan een van de bedienden of arbeiders van een verzekerde.

Definitie verzekerde inhoud
B. INHOUD
onder inhoud verstaan wij:
Alle roerende goederen toebehorend of toevertrouwd aan de verzekerde en die zich bevinden in het gebouw op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden, in zijn 
aanhorigheden, bijgebouwen, binnenplaatsen, tuinen en privé-garages.
De inhoud omvat:

1. de inboedel: alle roerende goederen, bestemd voor privé-gebruik,
met inbegrip van:
• huisdieren;
• vaste aanpassingen en verbeteringswerken tot stand gebracht door de huurder of de gebruiker;
• tuinwerktuigen met een motor, ongeacht hun cilinderinhoud;
• gemotoriseerde rolstoelen voor mindervaliden;
• roerende goederen toebehorend aan gasten tot beloop van 4.437,90 EUR per schadegeval.
Worden slechts beschouwd als inboedel, mits uitdrukkelijke vermeldingin de bijzondere voorwaarden:
- motorrijtuigen op 4 of meer wielen of met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc;
- aanhangwagens, caravans, plezierboten, en jetski’s;

2. het materieel: alle roerende goederen, bestemd voor beroepsgebruik, die geen koopwaar zijn, met inbegrip van:
• roerende goederen die de eigenaar blijvend aan het gebouw verbonden heeft (artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek);
• vaste aanpassingen en verbeteringswerken tot stand gebracht door de huurder of de gebruiker;
• kopieën van plannen, modellen, tekeningen, documenten, handelsboeken, archieven, magneetbanden en andere informatiedragers;
3. koopwaar: de voorraden, grondstoffen, waren, afgewerkte of in afwerking zijnde producten, verpakkingen en afvalstoffen eigen aan de uitoefening van een handels- of 
ambachtelijke activiteit, alsook de aan het cliënteel toebehorende goederen of deze ontvangen voor onderhouds- of herstellingswerken.
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Inhoud: 
elk roerend goed dat aan de verzekerde toebehoort of waarvoor hij aansprakelijk is en dat zich normaal op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde adres, met inbegrip van de 
tuinen, bevindt.

Motorvoertuigen op 4 wielen of meer die onderworpen zijn aan de wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen zijn:
- Automatisch meeverzekerd, boven het voor de inhoud verzekerde bedrag en tot maximaal 100% van dit bedrag voor alle motorvoertuigen samen, mits de inhoud voor minimaal € 
25.000 (niet geïndexeerd) bij ons verzekerd is;

De inhoud omvat ook:
- Inboedel (inclusief juwelen);
- Waarden;
- Goederen die voor beroepsdoeleinden bestemd zijn, ook als zij blijvend aan het erf verbonden zijn;
- Privé-huisdieren;
- Vaste installaties (behalve constructies), verbeteringen, behang - en schilderwerk voor privé- of beroepsgebruik die u als huurder of gebruiker van het gebouw op eigen kosten 
aangebracht heeft. Is de eigendom ervan onmiddellijk overgedragen aan de eigenaar van het gebouw, dan verzekeren wij de aansprakelijkheid van de huurder of de gebruiker voor 
de toegebrachte schade, op voorwaarde dat die goederen niet verzekerd zijn in het contract van de verhuurder of van de eigenaar.

De inhoud omvat niet (en zijn dus niet verzekerd) niet-ingezette edelstenen en parels.

Definitie verzekerde inhoud

Inhoud
1. Privé Inhoud
Elk roerend goed voor privé-gebruik dat aan de verzekerde toebehoort of dat aan de verzekerde werd toevertrouwd en dat zich in het verzekerd gebouw bevindt, met 
inbegrip van:
- de vaste installaties en de aanpassingen die werden aangebracht door de huurder of gebruiker
- de huisdieren voor privé-doeleinden
- de roerende goederen die toebehoren aan de gasten tot maximum 5.000 EUR per schadegeval
- de motorrijtuigen met minder dan 4 wielen en met een cilinderinhoud van minder dan 50cc, alsook de gemotoriseerde rolstoelen voor mindervaliden en het gemotoriseerd
tuingereedschap, ongeacht de cilinderinhoud ervan.
De motorrijtuigen van minimum 50cc, aanhangwagens, caravans, pleziervaartuigen en jetski’s maken geen deel uit van de inhoud. U kan deze verzekeren door de Optie
Geparkeerd voertuig te onderschrijven.

2. Professionele inhoud
a) Materieel:
- goederen bestemd voor de uitoefening van een professionele activiteit die geen koopwaar zijn, met inbegrip van de goederen die blijvend aan het erf verbonden zijn. Dit 
begrip omvat eveneens de goederen die toebehoren aan uw collega’s en uw personeel. De dekking is voor hen verworven als aanvulling en na uitputting van de waarborgen 
die voorzien zijn in elk verzekeringscontract die zij persoonlijk zouden hebben afgesloten
- de vaste uitrusting en verfraaiingen die u voor professionele doeleinden hebt aangebracht aan de gebouwen op uw kosten als huurder. Wij verzekeren geen schade aan 
motorvoertuigen, noch aan hun aanhangwagens. U kan dit verzekeren door de Optie Geparkeerd voertuig te onderschrijven.
b) Koopwaar: voorraden, grondstoffen, afgewerkte producten, producten in bewerking en verpakkingen die te maken hebben met de uitoefening van het beroep. Dit begrip
omvat eveneens de goederen die toebehoren aan de klanten tot maximum 2.500 EUR.
c) de waarden gerelateerd aan de professionele activiteit.
Professionele inhoud is gedekt tot maximum 5.000 EUR.
U kan ervoor zorgen dat de professionele inhoud die betrekking heeft op de activiteit van vrij beroep of kantoor uitgeoefend in het gebouw uitgebreid wordt door 
onderschrijving van de Optie Business.
…/…
6.11 Optie Business
6.11.1 Voorwerp van de optie
Door deze optie te onderschrijven verzekert u zich voor de professionele inhoud die gekoppeld is aan de activiteit in vrij beroep of als kantoor die wordt uitgeoefend op het 
aangeduide adres dat vermeld staat in de bijzondere voorwaarden.
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De professionele inhoud omvat: het materieel, de koopwaar en de waarden die te maken hebben met de professionele activiteit.
Wij verzekeren u tot maximum 15.000 EUR zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
6.11.2 Gedekte schade
1. Basiswaarborgen
Wij breiden de onderschreven waarborgen van uw contract uit tot de professionele inhoud die zich bevindt op het risicoadres.
2. Storm en hagel
Wij dekken in storm en hagel de reclameborden en de uithangborden.
3. Glasbreuk
Wij dekken de glasbreuk aan lichtreclames.
4. Waterschade
Wij dekken eveneens de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt door het per ongeluk afgaan van automatische brandblusinstallaties.
5. Diefstal en vandalisme
Als u de optie diefstal hebt afgesloten, wordt hij uitgebreid tot uw professionele inhoud.
Wij verhogen onze tussenkomst in diefstal van waarden tot maximum 5.000 EUR voor de professionele waarden als het gaat om diefstal met geweld of met bedreiging op de
persoon.

Definitie verzekerde inhoud

• Onder inhoud verstaan wij alle roerende goederen (met uitzondering van boten, caravans en luchtvaartuigen) die toebehoren of zijn toevertrouwd aan de verzekerde evenals 
de goederen die toebehoren aan zijn gasten en die aan één van volgende beschrijvingen beantwoorden:
• inboedel;
• materieel;
• alle verbeteringen (met uitzondering van koopwaar) die door de huurder of gebruiker zijn aangebracht en waarvan hij eigenaar blijft tot aan het einde van het huurcontract;
• koopwaar;
• huisdieren, kweekdieren en dieren bestemd voor de verkoop;
• waarden;
• motorrijtuigen voor personen- of goederenvervoer, met 2 wielen en een cilinderinhoud van minder dan 50 CC, evenals motorrijtuigen die dienen voor het onderhoud van de 
tuin.

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Inboedel
De roerende goederen bestemd voor privégebruik met uitzondering van materieel, koopwaar, waarden en
motorrijtuigen. 
Materieel
De roerende goederen, zelfs indien deze bevestigd zijn aan het gebouw, die bestemd zijn voor beroepsgebruik met uitzondering van de koopwaar.
Koopwaar
De voorraden, ruwe materialen, waren, afgewerkte producten of producten in het proces van afwerking, leveringen, stocks, voorraden en afvalproducten eigen aan de 
verklaarde beroepsactiviteit of aan de onderhouds- en reparatiewerken, evenals de goederen toebehorend aan het cliënteel.
Huisdieren
De tamme dieren die voor het nut of de gezelligheid door de verzekerde in of bij zijn woning worden gehouden en verzorgd. Kweekdieren en/of dieren bestemd voor de verkoop 
vallen evenzeer onder deze omschrijving.
Waarden
Speciën, bankbiljetten, bank- of kredietkaarten, effecten, staven edelmetaal, niet-ingezette edelstenen of echte
parels, zegels, behalve die van een verzameling, cheques of andere handelspapieren.
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2 Inhoud

a Wat beschouwen wij als inhoud?
Onder “inhoud” verstaan wij:
- de roerende goederen, met inbegrip van de huisdieren, waarvan u eigenaar bent of die u werden toevertrouwd;
- de vaste uitrusting en verbeteringen waarvan u als huurder of gebruiker de kosten hebt gedragen;
- de persoonlijke goederen van uw gasten tijdens hun verblijf.

Verduidelijking van enkele bijzondere gevallen:
- motorrijtuigen en hun aanhangwagens zijn enkel verzekerd indien de bijzondere voorwaarden dit uitdrukkelijk vermelden;
- de roerende goederen die met naam zijn verzekerd in een andere verzekering, maken geen deel uit van de inhoud zolang en in de mate dat die andere verzekering dekking verleent.

Verklarende woordenlijst
Inboedel
Alle roerende goederen bestemd voor privégebruik, met uitzondering van huisdieren en motorrijtuigen en hun aanhangwagens.
Motorrijtuigen en hun aanhangwagens
Motorrijtuigen: motorrijtuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc die zijn opgevat en gebouwd om personen en/of goederen te vervoeren zoals personenwagens, auto's voor 
dubbel gebruik, motorfietsen en bestelwagens. Zelfrijdende werktuigen vallen derhalve niet onder dit begrip.
Het toebehoren dat niet apart van het motorrijtuig wordt gebruikt zoals een autoradio, kinderzitje en een bagagerek, maakt ook deel uit van het motorrijtuig.
Aanhangwagens: de door een motorrijtuig voortgetrokken sleep (zoals trailers, caravans en opleggers) waarvoor er in losgekoppelde toestand een eigen nummerplaat is vereist.
Waarden
Geld, munten, effecten, niet-ingezette edelstenen en parels, staven edel metaal, zegels, aandelen, obligaties en andere waardepapieren, en andere betaalmiddelen met geldwaarde “aan 
toonder” zoals maaltijdcheques en cadeaucheques.

Definitie verzekerde inhoud

A3.2 DE INHOUD
A3.2.1 Onder inhoud verstaan wij:
het geheel van de roerende goederen die eigendom zijn van of toevertrouwd zijn aan de verzekerde. Die goederen bevinden zich in het gebouw zelf of in de binnenplaatsen en tuinen 
van het gebouw.
A3.2.2 De inhoud omvat:
a) de inboedel: de roerende goederen, die uw eigendom zijn, of u zijn toevertrouwd voor privégebruik, en die zich normaal in een woning bevinden;
b) de verfraaiingen die u als huurder of gebruiker hebt uitgevoerd en die u niet onmiddellijk hebt overgedragen aan de eigenaar van het gebouw;
c) de huisdieren die uw eigendom zijn of die u zijn toevertrouwd;
d) de waarden;
e) de waardevolle voorwerpen;
f) het materieel: al wat door de verzekerde gebruikt wordt voor de uitoefening van zijn beroep, met inbegrip van elke vaste inrichting, elke aanpassing of elke verbetering die de 
huurder of de gebruiker voor de uitoefening van zijn beroep heeft aangebracht;
g) rijtuigen zonder motor, tuinvoorwerpen en tuinwerktuigen ook met motor;
h) motorrijtuigen met een cilinderinhoud gelijk aan of lager dan 125 cc of 11kW;
i) de aanhangwagens met een gewicht gelijk aan of lager dan 750 kg;
j) het tuinmeubilair en de tuintoestellen (met uitzondering van: het zwemtoebehoren, de goederen voor het onderhoud van het zwembad en het zwembadmeubilair);
k) de koopwaar die eigendom is van een verzekerde, of hem zijn toevertrouwd, tot maximum 5.000 euro (ABEX 745) als er geen commerciële activiteit in de woning wordt uitgeoefend;
l) het gedeelte van de domotica en elektrische installatie, dat niet in het gebouw werd opgenomen;
m) de goederen voor privégebruik die toebehoren aan uw gasten, maar met uitsluiting van de in d) hierboven vermelde waarden.
A3.2.3 De inhoud omvat niet:
a) de koopwaar die het bedrag dat in deze algemene voorwaarden is vermeld, overstijgt;
b) de enige en originele exemplaren van plannen en modellen.
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Inhoud
De volgende goederen die aan de verzekerde toebehoren of toevertrouwd zijn en die zich in het gebouw of in de bijhorende tuin bevinden.
• De inboedel, dit wil zeggen:
– de meubels en alle andere roerende voorwerpen die zich normaal in het gebouw bevinden, linnen, elektrische toestellen, enz.;
– het tuingereedschap;
– de goederen van de gasten;
– alle waarden tot maximaal 1.511 euro;
– alle juwelen tot maximaal 7.000 euro.
• Het materieel: enkel het materieel dat aanwezig is in functie van de uitoefening van het aangegeven vrij beroep.
• De koopwaar die aanwezig is in functie van de uitoefening van het aangegeven vrij beroep voor een maximumbedrag van 9.452 euro.
• De huis- en neerhofdieren.
Uitgesloten goederen met betrekking tot het gebouw en de inhoud
De maatschappij dekt niet:
– motorrijtuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc of waarvan de snelheid 45 km/uur kan overschrijden, met inbegrip van motorboten en jet-ski’s, en motorrijtuigen die 
aan de verplichte motor rijtuigen verzekering onderworpen zijn, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden;
– caravans (ook residentiële);
– huisdieren bestemd voor de fokkerij of de verkoop.
Inrichtingen en verfraaiingen
Alle installaties die niet van het gebouw kunnen worden losgemaakt zonder te worden beschadigd of zonder het gebouw of een deel ervan te beschadigen zoals ingerichte
keukens, geïnstalleerde badkamers, aansluitingen, leidingen, tellers, verf, behangpapier, houtwerk, verlaagde plafonds, diverse bekledingen van muren, vloeren of plafonds...
• Voor de verzekerde-eigenaar:
de inrichting en verfraaiingen worden als gebouw beschouwd wanneer zij
– op zijn kosten uitgevoerd zijn en niet ter vervanging dienden, of
– van een huurder verworven zijn.
• Voor de verzekerde-huurder
de inrichting en verfraaiingen worden als inhoud beschouwd wanneer zij
– op zijn kosten uitgevoerd zijn en niet ter vervanging dienden, of
– van een vorige huurder verworven zijn, zonder dat zij ondertussen eigendom zijn geworden van de verhuurder.

Definitie verzekerde inhoud
VERZEKERING VAN DE INHOUD VAN UW WONING
N0003000104071705

1 Omschrijving
U gebruikt deze woning als uw hoofdverblijfplaats.
Deze verzekering vergoedt de schade aan de inhoud van uw woning die wordt veroorzaakt door een van de gebeurtenissen die u terug vindt onder de titel "Verzekerde 
gebeurtenissen".
Als de schade aan de inhoud minstens 1 250 euro bedraagt, geven we u bovendien een alle risico bescherming door ook de schadegevallen te verzekeren die niet uitdrukkelijk 
worden opgesomd.

2 Wat maakt deel uit van de inhoud?
Onder "inhoud“ verstaan we:
-alle roerende goederen, huisdieren inbegrepen, waarvan u eigenaar bent of die u werden toevertrouwd;
-de vaste uitrustingen, constructies of verbeteringen die u op eigen kosten aan de woning hebt aangebracht als u die huurt;
-de persoonlijke goederen van uw gasten tijdens hun verblijf.

"Roerend goed“ is de juridische term voor meubilair, kleding, waarden en andere goederen die men kan verplaatsen en bij een verhuizing gewoonlijk meeneemt.
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

…/…
b. de verzekerde inhoud: alle roerende goederen die zich bevinden op het adres van het risico vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en die aan de verzekerden toebehoren of 
toevertrouwd zijn, met inbegrip van:
- de waarden tot € 2.500. Waarden zijn muntstukken, bankbiljetten, effecten, cheques of andere waardepapieren, staven edel metaal, niet-ingezette edelstenen of echte parels en zegels.
- de op kosten van de huurders of gebruikers aangebrachte vaste installaties en verfraaiingen
- de tamme huisdieren, die verzekerde voor de gezelligheid houdt in zijn woning of in de tuin ervan (rijpaarden zijn niet verzekerd)
- de inboedel van de gasten van verzekeringnemer ondergebracht in diens woning, dit bovenop het verzekerd kapitaal inhoud en tot beloop van € 5.000.

Niet in de verzekerde inhoud begrepen, tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden zijn:
- de moto’s en de motorrijtuigen met ten minste vier wielen, behalve de tuinwerktuigen.

Definitie verzekerde inhoud

9.2 Inhoud
Alle aan de verzekerden toebehorende of toevertrouwde roerende goederen (inclusief huisdieren) evenals de roerende goederen die aan hun gasten toebehoren.

De waarden zijn verzekerd tot het beloop van maximum 1.000 euro.

Als de bijzondere voorwaarden vermelden dat het "Pack Woning Plus” gedekt is, dan zijn de waarden, in het kader van de basiswaarborgen, verzekerd tot het 
beloop van maximum 2.000 euro.

De inhoud omvat niet

de enige en oorspronkelijke exemplaren van plannen, modellen, documenten en archieven, magneetbanden en andere informatiedragers;

motorrijtuigen met 4 wielen (of meer) of met een cilinderinhoud van meer dan 49 cc (behalve zitgrasmaaiers); trekcaravans; 
aanhangwagens met een Maximaal Toegelaten Massa van meer dan 750kg; 
zonnepanelen en zonnecollectoren.
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2. INHOUD
De roerende goederen
• De meubelen en gebruiksobjecten die zich bevinden in de woning en toebehoren of zijn toevertrouwd aan de verzekerde ;
• huisdieren, behalve indien zij deel uitmaken van de veeteelt of bestemd zijn voor verkoop ;
• de persoonlijke goederen van uw gasten ;
• professionele goederen: materiaal dat toebehoort aan of is toevertrouwd aan de verzekerde in het kader van de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, die zich bevinden in de 
verzekerde woning, met uitzondering van handelswaar ;
• de inrichtingen en verfraaiingen die zijn gerealiseerd op kosten van de verzekerde huurder en die geen eigendom zijn geworden van de verhuurder ;
• de muntstukken, bankbiljetten, titels, staven en stukken edelmetalen zelfs uitgegeven in een collectie.

Juwelen en waardevolle voorwerpen
• Juwelen, horloges, edelstenen, parels, voorwerpen in edelmetalen ;
• de volgende voorwerpen met een eenheidswaarde van meer dan 2500 € : bont, kunstvoorwerpen (voorwerpen uit gesinterd glas, sculpturen, vazen, schilderijen,
tekeningen, tapisserieën), tapijten, oude wapens, zeldzame boeken, zilverwaren, collecties van eender welke aard.

Wij verzekeren niet :
• cheques en bankkaarten ;
• landvoertuigen met een motor, tenzij een andersluidende bepaling met betrekking tot de waarborg van voertuigen in rust, aanhangwagens, hun accessoires.
Blijven echter verzekerd de gemotoriseerde werktuigen voor in de tuin, voertuigen met een motor bestemd voor kinderen waarvan de snelheid niet hoger is dan 8km/u, alsook
voertuigen met een motor met een cilinder van minder dan 50 cm3;
• planten behalve bomen en struiken indien de optie ‘Tuinmeubilair en buiteninrichting’ is onderschreven ;
• toestellen voor de luchtvaart, behalve drones voor vrije tijd waarvan het gewicht niet meer is dan 1 kg ;
• boten met een motor en zeilboten.

Definitie verzekerde inhoud

10. Inhoud
a) Elk roerend goed dat aan de verzekerde toebehoort of hem toevertrouwd werd en dat zich bevindt op de ligging vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, zijnde:
— Inboedel: roerende goederen bestemd voor particulier gebruik;
— Materieel: roerende of blijvend aan het erf verbonden goederen bestemd voor beroepsgebruik, koopwaar uitgezonderd;
— Koopwaar: grondstoffen, voorraden, producten in bewerking, afgewerkte producten, verpakkingen, afvalstoffen en goederen van het cliënteel, bestemd voor beroepsdoeleinden.

Behoren eveneens tot de inhoud:
1) de huisdieren die voor private doeleinden worden gehouden;
2) de goederen die toebehoren aan het huispersoneel;
3) de inboedel toebehorend aan uw gasten en dit tot € 5.000,00, met uitsluiting van waarden;
4) de vaste installaties (behalve constructies), verbeteringen, behang en schilderwerk die door de huurder of gebruiker van het gebouw werden aangebracht:
— op eigen kosten en voor eigen rekening;
— voor zover zij niet verzekerd zijn in de polis van de verhuurder of van de eigenaar.

b) Behoren niet tot de inhoud, tenzij andersluidende vermelding in de Bijzondere Voorwaarden :
1) de motorrijtuigen met een cilinderinhoud van méér dan 50 cc die bestemd zijn voor het vervoer van personen en/of zaken, en hun aanhangwagens. De tuinwerktuigen, 
gemotoriseerd speelgoed en elektrische rolstoelen blijven wel verzekerd.
2) de enige en originele exemplaren van plans en modellen.
c) Zijn niet in de inhoud begrepen:
1) muntstukken, bankbiljetten, zegels, aandelen, obligaties, cheques en/of andere waardepapieren;
Evenwel zijn deze waarden gedekt tot € 3.000,00 voor de waarborgen “Brand en aanverwante gevaren” en tot € 4.000,00 voor de waarborg “Diefstal”.
2) staven edel metaal, niet ingezette edelstenen en echte parels;
3) de goederen die met naam in een andere overeenkomst vermeld staan voor dezelfde waarborgen.
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De inhoud
a. Wij verzekeren, mits vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, de inhoud op het adres onder "risico":
• die de verzekerde toebehoort of die hem is toevertrouwd;
• die uw gasten toebehoort.
Indien van toepassing, wordt de inhoud verzekerd tot het door u opgegeven bedrag, vastgesteld volgens de criteria onder 6.4 (onverminderd contractuele beperkingen).
De inhoud omvat:
• de roerende goederen voor privé-gebruik;
• de huisdieren;
• iedere vaste installatie, inrichting of aanpassing van het gebouw, die, zo u handelt als huurder of kosteloos gebruiker, u toebehoort;
• waarden tot maximum 1.250 € (verzamelingen, bijvoorbeeld van postzegels of munten, inbegrepen).

Indien in de Bijzondere Voorwaarden een beroep of activiteit is vermeld, omvat de inhoud eveneens:
• de roerende goederen voor beroepsgebruik;
• de goederen bestemd voor beroepsdoeleinden die op een blijvende wijze aan het gebouw zijn vastgemaakt of waarvan de blijvende bestemming kan worden afgeleid uit de 
plaatsing ervan.

De inhoud omvat niet:
• de motorvoertuigen van meer dan 49cc voor het vervoer van personen en/of zaken en aanhangwagens;
• de luchtvaartuigen, boten en caravans;
• de identificeerbare voorwerpen die in een ander contract zijn verzekerd, bijvoorbeeld in een contract van het type Alle risico’s.
b. Het deel van de inhoud dat in een ander verblijf wordt ondergebracht (geen eigendom, of voor meer dan 4 maanden gehuurd of kosteloos betrokken), blijft verzekerd, zelfs 
tijdens de overbrenging (behalve voor diefstal en dieren) heen en terug (bijvoorbeeld uw bagage tijdens een reis).
Het deel van de inhoud dat wordt ondergebracht in een studentenverblijf om het even waar ter wereld, gehuurd of betrokken door de verzekerde of diens kinderen, blijft verzekerd, 
zelfs tijdens de overbrenging (behalve voor diefstal en dieren) heen en terug.

Definitie verzekerde inhoud
9.2 Inhoud
Alle aan de verzekerden toebehorende of toevertrouwde roerende goederen (inclusief huisdieren) evenals de roerende goederen die aan hun gasten toebehoren.
De waarden zijn verzekerd tot het beloop van maximum 1.000 euro.

Als de bijzondere voorwaarden vermelden dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan zijn de waarden, in het kader van de basiswaarborgen, verzekerd tot het beloop van 
maximum 2.000 euro.

De inhoud omvat niet
-de enige en oorspronkelijke exemplaren van plannen, modellen, documenten en archieven, magneetbanden en andere informatiedragers;
- motorrijtuigen met 4 wielen (of meer) of met een cilinderinhoud van meer dan 49 cc (behalve zitgrasmaaiers);
- trekcaravans;
- aanhangwagens met een Maximaal Toegelaten Massa van meer dan 750kg;
- zonnepanelen en zonnecollectoren.
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Verzekerde personen
Verzekerden 

Verzekerbaar belang
Problematiek van eigenaars die niet op het verzekerde adres wonen

Naakte eigenaars, vruchtgebruikers
Personen die uit de echt scheiden of niet meer samen wonen

Gemeenschap van belangen (bedrijf, natuurlijk persoon)

Verzekerde Personen Aedes

Artikel 1: Wie is verzekerd?

U bent verzekerd indien u één van de volgende personen bent:

* de verzekeringsnemer
* de bij hem inwonende personen
* hun personeel in de uitoefening van zijn functies
* een lasthebber of een vennoot van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functies
* alle andere personen zo aangeduid in de bijzondere voorwaarden.

63

64



11/06/2021

33

Verzekerde Personen

U
duidt de verzekerden aan, dit wil zeggen:
¬ de verzekeringsnemer.
In geval van belangengemeenschap tussen de verzekeringsnemer of de personen die bij hem inwonen en de gebruiker die het gebouw kosteloos bewoont of de huurder van het 
gebouw* (de belangengemeenschap moet ten minste 75% bedragen wat betreft de huurder), heeft deze gebruiker of huurder ook de hoedanigheid van verzekerde als het gaat over:
¬ een rechtspersoon met maatschappelijke zetel op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden,
¬ de lasthebbers of vennoten van de verzekeringsnemer die op dat adres wonen,
¬ de mede-eigenaars indien het contract werd gesloten door een vereniging van mede-eigenaars,
¬ de personen die met hen samenwonen,
¬ hun personeel in de uitoefening van zijn functies,
¬ de naakte eigenaars indien de verzekeringsnemer de hoedanigheid heeft van vruchtgebruiker en omgekeerd,
¬ de lasthebbers en vennoten van de verzekeringsnemer, in de uitoefening van hun functies,
¬ iedere andere persoon die als verzekerde is vermeld in het verzekeringscontract.

Verzekerde Personen

Artikel 1 – Vooraf
U (uw, uzelf, …) staat voor de verzekerden. Dit zijn:
1) de verzekeringnemer*
2) de personen die bij de verzekeringnemer* inwonen
3) het personeel van de personen onder 1) en 2) in de uitoefening van hun functie
4) de lasthebbers en vennoten van de verzekeringnemer* in de uitoefening van hun functies
5) elke andere persoon die als verzekerde vermeld is in de bijzondere voorwaarden

Verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie wij dit contract afsluiten. Als er meerdere verzekeringnemers zijn, dan zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.
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2. Partijen
2.1. De verzekeringnemer

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het contract sluit en zich ertoe verbindt de premies te betalen.
…/…
2.3. De verzekerden

- De verzekeringnemer;
- De mede‐eigenaars indien het contract werd gesloten door een vereniging van mede‐eigenaars;
- Elke andere persoon die als verzekerde in het verzekeringscontract wordt aangeduid;
- De bij hen inwonende personen;
- Hun personeel bij de uitoefening van hun functies;
- De lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies;
- De naakte eigenaars en de vruchtgebruiker, zelfs als het contract door hen niet afgesloten werd.

Verzekerde Personen

1.1. Welke partijen kennen we in het contract?
1.1.1. De verzekeraar
Argenta Assuranties nv, afgekort ‘Aras’, met maatschappelijke zetel in België, 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 en ingeschreven in de KBO onder nummer 0404.456.148, is de 
verzekeraar.
In het contract bedoelen we met ‘wij’: Aras als verzekeraar.

1.1.2. De verzekeringnemer
De verzekeringnemer is de persoon die de polis afsluit. De verzekeringnemer staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens, de betaling van de premie en alle andere 
verplichtingen die voortvloeien uit het onderschrijven van dit contract.
Als er meer dan één verzekeringnemer is, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons gehouden. Elke mededeling aan de verzekeringnemer geldt voor alle verzekerden.

1.1.3. De verzekerden
De verzekerden in dit contract zijn:
*de verzekeringnemer, de inwonende echtgenoot/echtgenote of partner en elke andere bij de verzekeringnemer inwonende persoon;
*hun personeel in de uitoefening van hun functie;
*de lasthebbende en de vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functie;
*iedere andere persoon die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde wordt vermeld.
In het contract bedoelen we met ‘u’ of ‘uw’ de verzekerden.

…/…

2.1.3. Verzekerde gebouwen gebruikt door verwanten
Uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn die het in deze polis verzekerd gebouw huren of gebruiken, kunnen ook een beroep doen op deze polis als zij de schade niet kunnen 
afwentelen op een eigen verzekering.
Wij beschouwen deze verwanten dan als ‘verzekerden‘ voor alle waarborgen die wij in verband met de gebouwen verlenen.
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Verzekerde Personen

8.2.1. De partijen bij het verzekeringscontract
(Art. 5 van de wet van 4 april 2014)

U
De verzekeringnemer, m.a.w. de persoon die het contract afsluit.
…/…

U
Alle personen die voor de Woonverzekering verzekerd worden, dwz:
■■ uzelf, de verzekeringnemer, m.a.w. de persoon die het contract heeft onderschreven
■■ uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
■■ alle bij u inwonende personen, hieronder begrepen de kinderen die buitenshuis verblijven omwille van hun studie of taaluitwisselingen
■■ uw personeel en dat van de personen die bij u inwonen, tijdens de uitoefening van hun functie
■■ uw lasthebbers en vennoten tijdens de uitoefening van hun functie
■■ enig andere persoon die is aangewezen als verzekerde in de bijzondere voorwaarden
■■ voor schade aan het gebouw, iedere persoon die titularis is van een recht van vruchtgebruik op het gebouw.

Verzekerde Personen
Hoofdstuk 4. Welke personen zijn verzekerd?
Hieronder staan de personen, verenigingen, bedrijven of andere rechtspersonen die verzekerd zijn. Dit zijn de verzekerden. In deze polis noemen wij die personen ‘u’.
• De verzekeringnemer.
• De personen die bij de verzekeringnemer in huis wonen.
• Hun personeelsleden op het moment dat ze voor hen aan het werk zijn.
• Alle personen die verantwoordelijk zijn voor de vereniging, het bedrijf of de andere rechtspersoon: de lasthebbers en vennoten. Maar dit enkel op het moment dat zij hun functie 
uitoefenen.
• Alle andere personen die als verzekerde in de Bijzondere Voorwaarden staan.

Heeft een gebouw meer dan één eigenaar?
Als het verzekerde gebouw meer dan één eigenaar heeft, zijn alle eigenaars een mede-eigenaar. Er zijn 2 mogelijkheden:
1. De verzekeringnemer is een gemeenschap van eigenaars
De mede-eigenaars zijn samen de gemeenschap van eigenaars. De mede-eigenaars zijn zowel verzekerden als derden. De gemeenschap van eigenaars wordt vaak de vereniging van 
mede-eigenaars of VME genoemd.
De gemeenschap van eigenaars is de eigenaar van de gemeenschappelijke delen van het verzekerde gebouw, zoals bijvoorbeeld het dak, de buitenmuren en de trappenhal. Iedere 
mede-eigenaar is alleen eigenaar van zijn deel. Bijvoorbeeld van zijn appartement, van zijn kelder, van zijn garage of autostaanplaats.
• Als de gemeenschap van eigenaars de verzekeringnemer is, is zij een verzekerde. Maar ook iedere mede-eigenaar apart is een verzekerde.
• Bovendien is iedere mede-eigenaar een derde ten opzichte van iedere andere mede-eigenaar en ten opzichte van de gemeenschap van eigenaars. Dit is belangrijk wanneer er 
schade is. U leest hier meer over in hoofdstuk 17, ‘d. Aan wie betalen wij?’.
2. De verzekeringnemer is geen gemeenschap van eigenaars
Het verzekerde gebouw behoort in eigendom toe aan de verzekeringnemer en aan een andere persoon.
De verzekeringnemer neemt de polis zowel voor zijn eigen aandeel, als voor het aandeel van de andere persoon in de eigendom. Bijvoorbeeld twee echtgenoten, twee vrienden of 
een broer en zus. Of de erfgenamen van de verzekeringnemer. En die door het overlijden van deze persoon nu samen eigenaar zijn van het verzekerde gebouw. Die andere persoon 
kan ofwel een verzekerde, ofwel een derde zijn.
Heeft de inboedel meer dan één eigenaar?
De verzekerde inboedel behoort in eigendom toe aan de verzekeringnemer en aan een andere persoon.
De verzekeringnemer neemt de polis zowel voor zijn eigen aandeel, als voor het aandeel van de andere persoon in de eigendom. Bijvoorbeeld twee echtgenoten, twee vrienden of 
een broer en zus. Of de erfgenamen van de verzekeringnemer. En die door het overlijden van deze persoon nu samen eigenaar zijn van de verzekerde inboedel. Die andere persoon 
kan ofwel een verzekerde, ofwel een derde zijn.
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Verzekerden
de volgende personen hebben altijd de hoedanigheid van verzekerde
A) uzelf
B) alle bij u inwonende personen, hieronder begrepen de kinderen die voor hun studie buitenshuis logeren, onder meer in het kader van taaluitwisselingen of uitwisselingen van 
studenten

Als verzekerden worden eveneens beschouwd
A) uw personeel en dat van de personen die bij u inwonen, tijdens de uitoefening van hun functie
B) uw lasthebbers en vennoten tijdens de uitoefening van hun functie
C) enig andere persoon die is aangewezen in de bijzondere voorwaarden.

Verzekerde Personen

Bepalingen

ARTIKEL 9. WIE IS VERZEKERD?
Wij beschouwen als verzekerden:
• de verzekeringnemer;
• de bij hem (haar) inwonende personen, zelfs indien deze tijdelijk elders verblijven;
• hun personeel in de uitoefening van hun functies;
• de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies;
• elke andere persoon die als verzekerde in dit contract vermeld is.
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INLEIDING
1. Partijen bij het verzekeringscontract

1.1 Wie is verzekeringsnemer?
De verzekeringsnemer is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het verzekeringscontract bij sluit en zich ertoe verbindt de premies te betalen. Hierna wordt de 
verzekeringsnemer aangeduid met u.

1.2 Wie zijn wij?
Corona nv – verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in België, Metrologielaan 2, 1130 Brussel, erkend onder code 0435. 

1.3 Wie is verzekerde?
De volgende personen worden als verzekerden beschouwd:
- u als verzekeringsnemer;
- de bij u inwonende personen;
- uw personeel en dat van de verzekerden in de uitoefening van hun functie;
- uw lasthebbers en uw vennoten in de uitoefening van hun functie;
- elke andere persoon die als verzekerde in het verzekeringscontract wordt opgenomen.

1.4 Wie is derde?
Een derde is elke andere persoon dan een verzekerde.

Verzekerde Personen

1. Inleiding
1.1 Partijen van het verzekeringscontract
De verzekeringnemer
De verzekeringnemer is de natuurlijke of de rechtspersoon die het verzekeringscontract afsluit en zich ertoe verbindt de
premies te betalen.
Wij
DVV verzekeringen is een merk- en handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in België,
Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, toegelaten onder code 0037.
De verzekerde(n)
Volgende personen worden beschouwd als verzekerden:
- de verzekeringnemer en de bij hem inwonende personen, zelfs indien ze tijdelijk elders verblijven, hierna ‘u’ genoemd
- uw personeel en dat van de verzekerden bij de uitoefening van hun functie
- uw lasthebbers en uw vennoten bij de uitoefening van hun functie
- elke andere persoon die als verzekerde in het verzekeringscontract wordt aangeduid

1.2 De derde(n)
Een derde is elke andere persoon dan een verzekerde.

Inwonend: elke persoon die op een georganiseerde en duurzame manier deelneemt aan de huishouding van de
verzekeringnemer. “Inwonen” betekent dus meer dan “onder hetzelfde dak wonen”.
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Verzekerde Personen

1.1. Wie is verzekerd?
• De verzekeringsnemer.
• De bij hem inwonende personen.
• Hun personeel in de uitoefening van hun functies.
• De lasthebbers en vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functies.
• Alle andere personen zo aangeduid in het verzekeringscontract.

Hoofdstuk IX Verklarende woordenlijst
U
Het geheel van de personen met de hoedanigheid van verzekerde zijnde:
• de verzekeringsnemer;
• de personen die bij hem inwonen;
• hun personeel in de uitoefening van hun functies;
• de lasthebbers en vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functies;
• alle andere personen die als verzekerde in het verzekeringscontract worden aangeduid.

Verzekerde Personen

Artikel 44.
Verzekerden
De Verzekeringsnemer, alsook elke persoon die de eigenschap van een verzekerde heeft, komen in aanmerking voor de dekkingen van de overeenkomst.

VERZEKERDEN:
Worden als verzekerden beschouwd:
— de Verzekeringsnemer, de bij hem inwonende personen en hun personeel bij de uitoefening van hun functies;
— lasthebbers en de vennoten van de Verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functies;
— elke andere persoon die als verzekerde in de verzekeringsovereenkomst aangeduid wordt.

VERZEKERINGSNEMER:
De ondertekenaar van de overeenkomst.
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Verzekerde Personen

1.1 Begrippen
In deze polis wordt verstaan onder:

*U(zelf):
- de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één van deze personen wordt opgenomen in een rusthuis of verzorgingsinstelling, dan 
blijft hij verzekerd;
- hun personeel bij de uitoefening van hun functies;
- de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies;
- iedere andere persoon die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde wordt vermeld.

3 Bijzondere gevallen
a Tijdelijk verblijf
…/…
b Belangengemeenschap
Wanneer in de verzekerde gebouwen naast natuurlijke personen ook een rechtspersoon is gevestigd en één van hen de verzekering sluit, dan geldt de verzekering automatisch voor 
ieder van hen. Voorwaarde is wel dat er tussen de natuurlijke personen en de rechtspersoon een belangengemeenschap van minstens 75% bestaat.
Dit principe wordt ook toegepast voor de blote eigenaar en de vruchtgebruiker indien het gebouw in deze polis door één van beiden is verzekerd. De verzekering geldt dan voor 
beiden.

Verzekerde Personen

■ U
De verzekeringnemer die de overeenkomst onderschrijft.

■ VERZEKERDEN
a) u, de verzekeringnemer;
b) de mede-eigenaars, als de mede-eigenarenvereniging de overeenkomst onderschrijft: in dit geval is iedere medeeigenaar voor zijn deel in de mede-eigendom verzekerd;
c) de personen die bij u of de mede-eigenaars inwonen, én de uitwonende kinderen, zolang de ouders voor hun
onderhoud zorgen;
d) het personeel van de bovengenoemde personen, in de uitoefening van hun functies;
e) uw lasthebbers en vennoten, in de uitoefening van hun functies;
f) alle andere personen die in de bijzondere voorwaarden als verzekerden worden aangeduid.

■ DERDE
Iedere andere persoon die niet tot de hierboven vermelde verzekerden behoort.
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Verzekerde Personen

Wie bedoelen wij met?

U (verzekeringnemer) De persoon die de verzekeringsovereenkomst met ons heeft gesloten en die de premie betaalt.

U (verzekerde) De personen van wie de belangen door de verzekeringsovereenkomst zijn verzekerd.
Dit bent u (verzekeringnemer) en de personen die bij u inwonen. Eventuele afwijkingen van deze definitie worden per verzekering uitgelegd.

Verzekerde Personen

U

Telkens als we het in deze polis over u hebben, bedoelen we de volgende personen:

-de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon. 

Als een van die personen wordt opgenomen in een rusthuis of verzorgingsinstelling, dan blijft hij verzekerd;

-hun personeel bij de uitoefening van zijn functies;

-de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies.
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Verzekerde Personen

b. de verzekerden:

- de verzekeringnemer
- de bij hem inwonende personen
- hun personeel in de uitoefening van hun functies
- de lasthebbers en vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies
- alle andere personen die als verzekerden in de Bijzondere Voorwaarden zijn opgenomen

c. derde: ieder ander persoon dan de verzekerden

Verzekerde Personen

A. DEFINITIE EN VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt gesloten op basis van de wilsovereenstemming tussen de verzekerde en de verzekeraar. De overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden en de 
Bijzondere Voorwaarden, die hierbij worden gevoegd, die voorgaan.
De overeenkomst heeft tot voorwerp het waarborgen van uw verzekerde goederen en/of uw aansprakelijkheid tegen de hierna omschreven risico’s, en dit in uw hoedanigheid als 
verzekerde en de onderschreven waarborgen zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
Bijgevolg, indien u handelt als :
• eigenaar, verzekeren wij het gebouw en/of de inhoud die aan u toebehoort, en in voorkomend geval ook uw aansprakelijkheid als verhuurder ;
• huurder of bewoner, verzekeren wij, voor het gebouw, uw aansprakelijkheid als huurder en/of de inhoud die aan u toebehoort.

OPM DVL
enkel in de afdeling G Familiale burgerlijke aansprakelijkheid is er een definitie van de verzekerde personen.
In de afdeling brand dus niet meer dan de wettelijk verplichte verzekerde personen.
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Verzekerde(n)

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die van de verzekering geniet. Het gaat over
- de verzekeringnemer;
- de bij hem inwonende personen;
- hun personeel in de uitoefening van hun functies;
- de lasthebbers en vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functie;
- de gasten van de verzekeringnemer;
- elke andere persoon die als verzekerde wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het contract afsluit.

Verzekerde Personen

1. Verzekerde
Als verzekerden worden beschouwd:
a) de verzekeringnemer;
b) de bij hem inwonende personen, ook als die tijdelijk elders verblijven;
c) hun personeel in de uitoefening van zijn functies;
d) de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies;
e) elke andere persoon die in onderhavige overeenkomst als verzekerde wordt aangeduid;
f) de naakte eigenaar(s) indien de verzekeringnemer de hoedanigheid van vruchtgebruiker heeft of vice versa;
g) de mede-eigenaars voor zover de overeenkomst werd gesloten door de vereniging van de mede-eigenaars.

Artikel 31. Verscheidene verzekeringnemers
Indien er verscheidene verzekeringnemers zijn, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gebonden en iedere
mededeling van de maatschappij tot één van hen gericht, is geldig ten opzichte van allen.
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Verzekerde Het begrip “verzekerde” heeft een verschillende betekenis, afhankelijk van de verzekering waarop deze term betrekking heeft.
1. In de Woningverzekering

a. De volgende personen:
• uzelf;
• de mede-eigenaars, indien het contract werd gesloten door de vereniging van mede-eigenaars;
• elke andere persoon die in dit contract als verzekerde wordt vermeld;
• de personen die bij de genoemde personen inwonen;
• hun personeelsleden bij de uitoefening van hun functies;
• uw lasthebbers en vennoten bij de uitoefening van hun functies.

b. Uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of die van uw samenwonende partner, die het verzekerde gebouw huren of kosteloos gebruiken, worden eveneens als "verzekerden" 
beschouwd voor de verzekeringen die het gebouw op het adres onder "risico" betreffen. De aansprakelijkheid van deze verwanten is gedekt in de mate dat ze geen eigen verzekering 
kunnen inroepen.

Verzekerde Personen

Verzekerde(n)

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die van de verzekering geniet. Het gaat over
- de verzekeringnemer;
- de bij hem inwonende personen;
- hun personeel in de uitoefening van hun functies;
- de lasthebbers en vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functie;
- de gasten van de verzekeringnemer;
- elke andere persoon die als verzekerde wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het contract afsluit.
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Impact
Botsing, vallen van bomen, kranen, ….

Aanrijding door (eigen) voertuigen
Botsing tussen inhoud en gebouw

Aanraking

IMPACT Aedes

Artikel 15 : Aanstoting.
15.1. Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door aanstoting veroorzaakt door:
• voertuigen of delen ervan (met inbegrip van lucht- en ruimtevoertuigen) of door hun lading, door een dier of door een boom; Indien u eigenaar of houder van dit voertuig bent, 
verzekeren Wij enkel de schade aan het gebouw.
• weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen door storm of bliksem;
• delen van naburige gebouwen;
• door een meteoorsteen;
• door elk ander weggeslingerd of omvergeworpen voorwerp waarvan u noch eigenaar, noch houder bent.
15.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
…/…

SECTIE 3 : DE BIJKOMENDE WAARBORGEN
De artikelen 29 en 30 zijn van toepassing ingeval van een gedekt schadegeval, veroorzaakt door één van de gevaren beoogd in de artikelen 7 tot 20, 24 tot 27 en 32.

Artikel 29 : Bijzondere schade.
Ingevolge ene gedekt schadegeval, zelfs zo dit zich voordoet buiten de verzekerde goederen, vergoeden Wij de schade aan de aangeduide goederen, veroorzaakt door :
1° de hulpdiensten of door elk gepast middel voor uitdoving, vrijwaring of behoud;
2° de afbraak of de vernieling als bevolen om de progressie van een schadegeval te stoppen;
3° de instortingen als rechtstreeks en enkel voortvloeiend uit een schadegeval;
4° de instortingen als rechtstreeks en enkel voortvloeiend uit een schadegeval;
5° atmosferische neerslag;

Artikel 30 : Andere dekkingen.
Wij vergoeden:
a) tot beloop van maximum 100 % van de verzekerde bedragen als aangeduid in de bijzondere voorwaarden:
1. de kosten door u als weloverwogen gemaakt, verschuldigd of opgelopen:
- voor het uitdoven, het vrijwaren of het bewaren;
- voor opruiming, van afbraak;
- van huisvesting (maaltijden uitgesloten) gedurende een periode van maximum één maand, wanneer de woonlokalen onbruikbaar geworden zijn. Deze kosten worden voor deze 
zelfde periode niet gecumuleerd met de Onbruikbaarheid van onroerend goed. Wanneer de woning onbewoonbaar geworden is ingevolge een gevaar als gedekt in afdeling 2 
“Natuurrampen”, wordt de maximale duur gebracht op 3 maanden.
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IMPACT Aedes

2. de kosten van het verbouwen van de tuin en van de aanplantingen, palend aan het verzekerde gebouw, zo zij beschadigd zijn door het gebeuren van een gedekt schadegeval, door 
de bluswerken, de werken van bewaring en redding, op voorwaarde dat het gebouw heropgebouwd wordt. Deze uitbreiding is evenwel niet van toepassing voor de schadegevallen 
vallend onder de natuurrampen (Sectie 2).
3. de onroerende derving voor de lokalen die onbruikbaar geworden zijn, voor zover dat het verzekerde gebouw zou heropgebouwd worden of vervangen worden ten zelfde einde.
b) in geval van overlijden: zo u overlijdt ingevolge een gedekt schadegeval, komen Wij, tot beloop van een maximum van 2.500,00 euro, tussen in de begrafeniskosten.

IMPACT

2.2 Botsen*
Artikel 5: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren de impactschade rechtstreeks veroorzaakt door botsen*, evenals het indrukken van de vergaarputten van het gebouw* en de ermee verbonden private leidingen;
behalve de schade

1. veroorzaakt door u of uw gasten. Verzekerd blijven evenwel, zelfs als door u of uw gasten veroorzaakt, het botsen* tegen de verzekerde goederen of het indrukken van de 
vergaarputten van het gebouw en de ermee verbonden private leidingen door een voertuig, een werfmachine of door hun lading alsook het vallen van een boom ten gevolge van 
het snoeien of kappen;

2. veroorzaakt aan het goed dat het botsen* of het indrukken heeft veroorzaakt.

* Botsen:  Kort en hard contact door een voorwerp, een dier of een persoon.
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IMPACT

Artikel 13 – Aanraking
Onder “aanraking” verstaan wij een botsing/schok/kort en ruw contact tussen 2 harde voorwerpen of tussen een dier en een hard voorwerp.
Ook verzekerd: de accidentele verzakking/indrukking van:
- private opritten van het gebouw*
- private ondergrondse water- en stookolieleidingen van het gebouw* en ondergrondse vergaarputten en tanks die op deze leidingen zijn aangesloten. Met “accidenteel” bedoelen wij 
dat de verzakking/indrukking voor u plots en onvoorzienbaar moet zijn en een externe oorzaak moet hebben.

Niet verzekerd:
- de schade aan het voorwerp of dier dat de aanraking, verzakking of indrukking heeft veroorzaakt
- de schade veroorzaakt door:
* dieren die uw eigendom zijn of die u werden toevertrouwd
* andere roerende goederen dan:

meteorieten
kranen en kraanlasten
voertuigen* en ruimte- of luchtvaartuigen, hun ladingen, delen die ervan loskomen of voorwerpen die eruit vallen

* onroerende goederen (of delen ervan) waarvan u eigenaar bent, met uitzondering van bomen, pylonen, masten, palen en windmolens

IMPACT

HOME PLAN
Voor schadegevallen vanaf 1/1/2019 worden de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07 als volgt uitgebreid. De uitbreidingen zijn van toepassing in de mate dat de 
overeenstemmende gevaren voor het gebouw en/of de inhoud verzekerd zijn en het verzekeringscontract in voege is. Alle andere bepalingen - waaronder de uitsluitingen - wijzigen niet.

3) Artikel 5.7. - Botsing-val
In dit gevaar vergoeden we ook: de schade aan het gebouw en/of de inhoud, veroorzaakt door de accidentele verzakking/indrukking van:
privéopritten van het gebouw
private ondergrondse water- en stookolieleidingen van het gebouw en private ondergrondse vergaarputten en tanks van het gebouw die op deze leidingen zijn aangesloten.
Met “accidenteel” bedoelen we dat de oorzaak van de schade:
1) van buitenaf moet komen (ze moet een externe oorzaak hebben) 
en
2) plots en onvoorzienbaar moet zijn voor u.
Bijvoorbeeld: de verzakking van uw oprit, veroorzaakt door een te zwaar geladen vrachtwagen van een derde die er zonder uw toestemming rechtsomkeer op maakt, ...
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7.9. Aanraking van de verzekerde goederen
A. Verzekerde gevaren
De aanraking door :
- Landvoertuigen, luchtvaartuigen en ruimtetuigen, evenals hun lading, bemanning, delen die ervan loskomen of voorwerpen die eruit vallen 

met inbegrip van de beschadigingen te wijten aan voorwerpen die als gevolg van voornoemde gebeurtenissen zijn weggeslingerd of omvergeworpen
- Kranen of andere hijstoestellen evenals hun lading
- Delen van naburige gebouwen
- Meteorieten
- Dieren
- Het vallen van bomen en masten
- Ieder ander voorwerp dat weggeslingerd of omvergeworpen is waarvan de verzekerde noch houder noch eigenaar is
- Gedeelten van het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar is ingevolge constructiefout of ieder ander gebrek van
het gebouw.

B. Uitsluitingen
- Wanneer de verzekerde eigenaar of houder is van een voertuig, dier of voorwerp, wordt enkel de schade aan het gebouw verzekerd
- De schade aan gelijk welk voertuig of aan dieren, veroorzaakt ingevolge aanraking door landvoertuigen, evenals hun lading, delen die er van loskomen of voorwerpen die eruit vallen.

IMPACT

4. Waarborgen verzekerd in de modules Basis en Comfort
4.1. Basiswaarborg Brand
In deze waarborg vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt wordt door:
*brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, zelfs als gevolg van gisting of zelfontbranding;
*ontploffing en implosie;
*schroeischade;
*rook- of roetuitstoot binnen de woning of als gevolg van een schadegeval in de omgeving;
*oververhitting van de centrale verwarmingsketel;
*elektrocutie van huisdieren;
*blikseminslag;
*inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties;
*ontdooiing van de inhoud van de diepvries;
*aanraking door luchtvaartuigen en telegeleide tuigen of delen ervan;
*aanraking van de gebouwen door vallende bomen, door kranen en andere hijstoestellen, of delen ervan;
*aanraking van de gebouwen door dieren waarvan u geen eigenaar of houder bent;
*schade veroorzaakt door steenmarters tot maximaal 5.000 euroi behalve schade aan motorrijtuigen;
*aanrijding door voertuigen, botsing met zelfrijdende werktuigen en de aanraking door weggeslingerde gedeelten of door de lading van deze voertuigen. Heeft u de aanrijding 
veroorzaakt, dan verzekeren wij enkel de beschadiging van de gebouwen waarvan u eigenaar of vruchtgebruiker bent;
*daden van personen die deelnemen aan arbeidsconflicten of aan een aanslag;
*een daad van terrorisme;
*vandalisme gepleegd door derden, al dan niet naar aanleiding van een diefstal of poging tot diefstal;
*grafschennis voor zover het geen geïsoleerd voorval betreft.
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IMPACT

3.2.5. Botsing

Behalve de schade aan

■■ de inhoud, veroorzaakt door u, alsook door een dier die u onder bewaring hebt
■■ het goed of het dier dat de botsing heeft veroorzaakt
■■ sanitair aangesloten op de waterinstallatie wanneer geen enkel ander deel van het gebouw werd beschadigd voor het gedeelte dat 6.050 EUR per schadegeval overschrijdt.

Wij dekken ook de vernieling van de reservoirs van het gebouw en van de privé-leidingen die er zijn aangesloten.

OPM DVL dus ook botsing tussen inhoud en gebouw

IMPACT

Hoofdstuk 8. Basisverzekeringen
…/…
7. Schade door aanraking van uw gebouw en uw inboedel
Hiermee bedoelen wij de stoffelijke schade:
• door aanraking door dieren;
• door aanraking door een voertuig, luchtvaartuig of meteoriet;
• door aanraking door een hijstoestel of mast;
• door aanraking door het vallen van een boom of een tak van een boom;
• door aanraking door het vallen van een deel van een gebouw.

Wat betalen wij ook?
Wij betalen ook voor de stoffelijke schade door aanraking:
• door delen van een voertuig of luchtvaartuig of meteoriet;
• door de lading van een voertuig of luchtvaartuig;
• door delen van een hijstoestel of mast. Met een mast bedoelen we een vlaggenmast, een paal, een geheel voor het dragen van elektriciteitsdraden of telefoondraden of draden 
voor een radio-installatie.

Komen door de hierboven vermelde aanraking voorwerpen terecht tegen het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel? En veroorzaken die voorwerpen daardoor materiële 
schade aan het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel? Dan betalen wij ook voor die materiële schade. Bijvoorbeeld een voertuig rijdt tegen een lantaarnpaal. Valt de 
lantaarnpaal hierdoor tegen het verzekerde gebouw en hebt u hierdoor schade? Dan betalen wij voor die schade.

Let op! Voor welke schade betalen wij niet?
• Schade aan een dier door aanraking met een ander dier.
• Schade aan het dier dat de schade heeft veroorzaakt.
• Schade veroorzaakt door een dier dat van u is of waarop u past.
• Schade aan een voertuig door aanraking met een ander voertuig.
• Schade door een boom of tak aan inboedel die buiten staat.
• Schade aan het deel van uw gebouw dat de schade heeft veroorzaakt.
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6. het rechtstreeks botsen tegen de verzekerde goederen
• door landrijtuigen, kranen of andere heftoestellen, lucht- of ruimtevaartuigen, onderdelen die ervan losraken of hun lading
• door meteorieten, door de bliksem getroffen voorwerpen of door dieren
• veroorzaakt door het vallen op het gebouw van bomen (of delen ervan) of van palen, pylonen of
delen van een naburig gebouw dat toebehoort aan een derde
• door weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen naar aanleiding van één van die voorvallen.

Wij komen niet tegemoet voor de schade
• veroorzaakt aan serres en hun inhoud
• die u veroorzaakt aan de inhoud die zich buiten de constructies bevindt, door ertegen te botsen met
een landrijtuig, een kraan of een ander heftoestel

IMPACT

• aanrijding of aanbotsen door:
- lucht-of ruimtevaartuigen, motorrijtuigen, kranen en andere hijstoestellen, evenals door:
- delen die ervan losraken,
- voorwerpen die eruit vallen,
- hun lading,
- voorwerpen die hierdoor weggeslingerd of omvergeworpen worden;
- onroerende goederen die toebehoren aan een derde;
- telegeleide tuigen of meteorieten;
- voorwerpen die door blikseminslag worden weggeslingerd of omvergeworpen;
- vallende bomen, ongeacht de oorzaak;
- dieren (huisdieren inbegrepen);

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt door:
…/…
5. Aanrijding of aanbotsen:
• aan de verzekerde inhoud zonder voorafgaande schade aan het gebouw door aanrijding of aanbotsen en/of voor zover deze schade werd berokkend door een goed of een dier 
waarvan de verzekerde eigenaar of houder is;
• aan het goed of dier dat de aanrijding of aanbotsen veroorzaakte.
6. Beschadiging van onroerende goederen aan materialen die op de bouwplaats aanwezig zijn om in het gebouw te worden verwerkt (artikel 532 van het Burgerlijk Wetboek).
C. WELKE ZIJN DE VERGOEDINGSGRENZEN?
Met betrekking tot volgende verzekerde gevaren komen wij per schadegeval  tussen tot beloop van maximaal volgende bedragen:
1. Verschroeiing: 1.479,30 EUR;
2. Ontdooiing: 1.479,30 EUR;
3. Aanrijding of aanbotsen : 3.698,25 EUR voor de schade aan tuinen en beplantingen (waarbij de herbeplanting steeds dient te gebeuren met gelijksoortige jonge planten);
4. Grafschennis : 4.437,90 EUR. 
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5. Basiswaarborgen
5.1 Brand en aanverwante gevaren
Wij vergoeden de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
5.1.1 Brand met ontvlamming
Behalve de schade:
1) aan voorwerpen die in een vuurhaard gevallen, geworpen of gelegd zijn;
5.1.2 Verschroeiing
Behalve schade:
1) door gloeiende stoffen die uit een vuurhaard spatten of vallen;
2) door bijtende of chemische stoffen of hitte van de zon;
3) aan kledingstukken;
4) aan etenswaren.
De waarborg is beperkt tot maximaal € 1.500 per schadegeval.
5.1.3. Ontploffing of implosie
Wij vergoeden eveneens de bedachtzaam gemaakte kosten voor het opsporen van een aardgaslek, het openmaken en terug dichten van wanden, vloeren en zolderingen, met het 
oog op de herstelling van de defecte ingebouwde leiding, alsmede de herstellingskosten van het lek.
5.1.4 Blikseminslag
5.1.5 Botsing met voer- en luchtvaartuigen en hun lading, kranen, bomen, masten en dieren
Behalve schade:
1) door dieren die eigendom zijn of onder bewaring staan van de verzekerde, een eigenaar, een huurder of een gebruiker van het gebouw;
2) aan de inhoud als het aanrijdende voer- of vaartuig eigendom is of onder bewaring staat van de verzekerde, een eigenaar, een huurder of een gebruiker van het gebouw;
3) veroorzaakt aan een voer- of vaartuig door contact met een ander voertuig, mast of boom;
4) aan dieren veroorzaakt door contact met voertuigen;
5) zonder accidenteel karakter.

IMPACT

5.6 Schade door het aanbotsen van voorwerpen, bomen of dieren, alsook door onroerende goederen die toebehoren aan derden

Met uitzondering van schade:
1. door dieren die toebehoren of onder het toezicht staan van de verzekerde, een eigenaar, huurder of bewoner van het gebouw
2. aan de inhoud, zonder voorafgaande schade aan het gebouw
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*
3.14. Aanstoting
Wanneer deze schade veroorzaakt aan het gebouw.

Behalve schade:
• door de verzekerde goederen;
• door een dier dat u toebehoort of dat u werd toevertrouwd;
• aan het goed of het dier dat de aanstoting heeft veroorzaakt;
• door alle opbouw-, verbouwings- of renovatiewerken uitgevoerd aan het verzekerde of naburige gebouw.

Wij vergoeden eveneens
• De schade veroorzaakt door landvoertuigen, ook al is dit een verzekerd goed.
• De schade aan de inhoud indien het gebouw eerst werd beschadigd door een aanstoting gedekt in deze polis.

IMPACT

Artikel 2.
Botsing met de verzekerde goederen

De Maatschappij vergoedt de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen:

1. door botsing door met bliksem getroffen voorwerpen, landvoertuigen, dieren, lucht- of ruimtevaartuigen, met voorwerpen die er uitvallen, alsook met andere bij die 
gelegenheid weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen.

De schade veroorzaakt aan elk voertuig door botsing met een ander voertuig, wordt niet gedekt.
2. door de val op het gebouw van masten, kranen of onroerende goederen.
3. door de val van een boom op het gebouw, behalve wanneer die val het gevolg is van het omhakken of het snoeien van bomen door een verzekerde.
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2.1 Afdeling brand
1 Verzekerde schade
a In deze afdeling vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die wordt veroorzaakt door één van de volgende gevaren:
…/…
- aanraking door luchtvaartuigen en telegeleide tuigen, door gedeelten of voorwerpen ervan;
- aanraking door vallende bomen, pylonen en masten, door kranen en andere hijstoestellen, of delen ervan;
- aanraking van de gebouwen door delen van een naburig gebouw dat aan een derde toebehoort;
- aanraking van de gebouwen door dieren waarvan u niet de eigenaar of houder bent;
- aanrijding door voertuigen, botsing met zelfrijdende werktuigen en de aanraking door de lading of door weggeslingerde gedeelten ervan; heeft iemand van u de aanrijding of 
botsing veroorzaakt, dan verzekeren wij enkel de beschadiging van de gebouwen waarvan u eigenaar of vruchtgebruiker bent;

IMPACT

A6.1.4 Aanstoting
Ook de schade:
■ aan het gebouw veroorzaakt door aanstoting van afsluitingen, bijvoorbeeld beplantingen, is gedekt.
■ ontstaan door een vallende boom die gesnoeid of gekapt wordt, is gewaarborgd.

Is niet gedekt, de schade:
a) aan de inhoud veroorzaakt door een verzekerde of zijn gasten;
b) aan een voertuig of een dier veroorzaakt door een ander landrijtuig of dier;
c) aan het gebouw veroorzaakt door de inhoud;
d) aan het gebouw veroorzaakt door het gebouw of gedeelten van het gebouw.

DEFINITIE

Aanstoting
Een botsing / schok / kort en ruw contact tussen 2 harde voorwerpen of tussen een dier en een hard voorwerp.
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Als het gebouw is verzekerd:
aanrijding van voertuigen, kranen en hijstoestellen (inclusief onderdelen of lading die eraf of eruit vallen) bestuurd door een derde behalve de schade:
- veroorzaakt door verzakking door regelmatig gebruik;
- veroorzaakt door graaf- en funderingswerken waar dan ook, waardoor er geraakt wordt aan de stabiliteit van de woning.
- veroorzaakt door uw voertuig of een voertuig dat u huurt.
De schade aan uw tuin en tuinbeplanting wordt vergoed.

Als alleen de inhoud is verzekerd:
aanrijding van een voertuig, kranen en hijstoestellen (inclusief onderdelen of lading die eraf of eruit vallen) bestuurd door een derde behalve de schade:
- veroorzaakt door graaf- en funderingswerken waar dan ook, waardoor er geraakt wordt aan de stabiliteit van de woning;
- veroorzaakt door uw voertuig of een voertuig dat u huurt.
aanraking met een luchtvaartuig (inclusief onderdelen of lading die eraf of eruit vallen)

Als het gebouw is verzekerd:
De schade aan uw tuin en tuinbeplanting wordt vergoed.
botsing van dieren behalve de schade:
- die niet als botsing beschouwd wordt zoals knagen, krabben, nestvorming, ongedierteplagen;
- veroorzaakt door dieren die uw eigendom zijn of u toevertrouwd werden.
Als het gebouw is verzekerd:
De schade aan uw tuin en tuinbeplanting wordt vergoed.
val van bomen behalve de opruimingskosten en de kosten voor vervanging van deze bomen.

IMPACT

Vallende voorwerpen
-de aanraking door:

-de lading die van een voertuig of een zelfrijdend werktuig valt;
-weggeslingerde delen van voertuigen of van zelfrijdende werktuigen.

-het vallen van luchtvaartuigen en telegeleide tuigen en de aanraking door gedeelten of voorwerpen ervan;
-het vallen van bomen, pylonen en masten, en de aanraking door kranen en andere hijstoestellen of delen ervan.

Aanrijding
-aanrijding door een voertuig of botsing met een zelfrijdend werktuig. De schade aan het voer- of werktuig dat de
aanrijding of botsing heeft veroorzaakt, verzekeren we niet.
Bij schade aan voertuigen ontstaan door de rechtstreekse aanrijding tussen voertuigen, verzekeren we alleen de brand- En ontploffingsschade.
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Artikel 9 Aanraking door vreemde voorwerpen
De maatschappij verzekert:
Aanraking van de verzekerde goederen door:
- voertuigen, luchtvaartuigen, ruimtetuigen of door delen ervan of door voorwerpen die uit deze tuigen zijn gevallen of
weggeslingerd
- door weggebliksemde voorwerpen
- door meteorieten
- door pylonen, masten, kranen en andere hijstoestellen en hun lading
- door dieren die niet aan verzekerde toebehoren of hem niet werden toevertrouwd
- door vallende bomen
- door delen die losgekomen zijn van naburige gebouwen
Behalve:
- de schade aan ruiten en glaswerk, onverminderd de bepalingen van artikel 16 “Glasbreuk”.
- de schade aan dieren en alle soorten voertuigen, met uitzondering van de tuinwerktuigen, voor zover de schade
veroorzaakt is door de aanraking met een landvoertuig.

IMPACT

A. BRAND EN BIJHORENDE GEVAREN
Wij dekken de verzekerde goederen tegen :
• brand, 
…/…
• de rechtstreekse of onrechtstreekse botsing tegen de verzekerde woning :
- door het geheel of een deel van landvoertuigen, toestellen van de lucht- en ruimtevaart alsook door hun lading,
- door voorwerpen die geprojecteerd of omgekeerd worden door de bliksem,
- door dieren,
- door een vallende boom als gevolg van het snoeien of kappen.

Worden echter niet gedekt de schade veroorzaakt door elk voertuig, motor of dier waarvan de verzekerde eigenaar, gebruiker of houder is.
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Artikel 17 – Botsing
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door botsing.
17.1 Evenals
- door het neerstorten van vliegtuigen of voorwerpen die eruit vallen of eruit worden weggeslingerd;
- de werkelijk gemaakte kosten om de door een botsing beschadigde tuin – met inbegrip van die veroorzaakt door een dier - opnieuw aan te leggen als in de bijzondere 
voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is. In dit geval gebeurt de heraanleg met gelijksoortige jonge planten en dit tot het beloop van maximum 15.000 euro
(inclusief kosten voor opruiming en daarbij horende kosten).

17.2 Behalve de schade
- aan het goed (inclusief dieren) dat de botsing heeft veroorzaakt;
- veroorzaakt door een verzekerde, een huurder, een gebruiker, een gast of door een goed waarvan een verzekerde, een huurder, een gebruiker of een gast eigenaar of houder is.

Is echter wel gedekt
- de schade door de botsing veroorzaakt door een voertuig (of zijn lading), een bouwplaatswerktuig (of zijn lading) of door een boom;
- de schade veroorzaakt aan het verzekerde gebouw door botsing door een dier.

DEFINITIE
Botsing
Hevig contact met de verzekerde goederen.
In het kader van het "Pack Tuin", hevig contact met de tuin.

IMPACT

HOOFDSTUK 2 VERZEKERDE WAARBORGEN
WAARBORG 1 BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN
Artikel 33. Waarborgen
…/…
d) Botsing.

Botsing is een kort en hevig contact door een voorwerp, een dier of een persoon.

De maatschappij vergoedt de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen, rechtstreeks veroorzaakt door botsing alsook het indrukken van vergaarbakken van het gebouw en de 
ermee verbonden privatieve leidingen.

Wordt uitgesloten, de schade:
- verooraakt aan het voorwerp of dier, dat het botsen of indrukken heeft veroorzaakt;

- veroorzaakt door een verzekerde, een huurder, een gebruiker, een gast of door een goed waarvan een verzekerde, een huurder, een gebruiker of een gast eigenaar of houder is.
Blijft evenwel gewaarborgd: de schade veroorzaakt door een voertuig (of zijn lading), een werfmachine (of zijn lading) of door een boom.

- veroorzaakt aan een voertuig door botsing met een ander voertuig.
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1.3.1 Basisverzekeringen
Brand en aanverwante gevaren
…/…
• Onverwacht aanbotsen tegen het gebouw (bijvoorbeeld: val van vliegtuigen, aanrijding door motorvoertuigen, omvallen van bomen).
De schade aan de inhoud ten gevolge van het aanbotsen tegen het gebouw is eveneens gedekt.
Niet gedekte schade Schade: - aan het goed of dier dat de botsing veroorzaakt; - veroorzaakt door delen van het gebouw op het adres onder "risico".

IMPACT

Artikel 17 – Botsing
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door botsing.
17.1 Evenals
- door het neerstorten van vliegtuigen of voorwerpen die eruit vallen of eruit worden weggeslingerd;
- de werkelijk gemaakte kosten om de door een botsing beschadigde tuin – met inbegrip van die
veroorzaakt door een dier - opnieuw aan te leggen als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is. In dit geval gebeurt de heraanleg met 
gelijksoortige jonge planten en dit tot het beloop van maximum 15.000 euro (inclusief kosten voor opruiming en daarbij horende
kosten).

17.2 Behalve de schade
- aan het goed (inclusief dieren) dat de botsing heeft veroorzaakt;
- veroorzaakt door een verzekerde, een huurder, een gebruiker, een gast of door een goed waarvan een verzekerde, een huurder, een gebruiker of een gast eigenaar of houder is.
Is echter wel gedekt
- de schade door de botsing veroorzaakt door een voertuig (of zijn lading), een bouwplaatswerktuig (of zijn lading) of door een boom;
- de schade veroorzaakt aan het verzekerde gebouw door botsing door een dier.
-

DEFINITIE
Botsing

Hevig contact met de verzekerde goederen.
In het kader van het "Pack Tuin", hevig contact met de tuin.
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Elektrische schade en 
sleetregeling

Dekking elektrische schade
Percentage van de sleet
Eventuele beperkingen

Waarde nieuw toestel met gelijkaardige prestaties

Elektrische schade Aedes

Artikel 11 : Beschadiging aan de elektrische installaties.
11.1. Wij vergoeden :
• de schade veroorzaakt aan de elektrische installaties, die deel uitmaken van het verzekerde gebouw, door de inwerking van elektriciteit onder enige welke vorm (met inbegrip van 
de onrechtstreekse inwerking van de bliksem en inductie);
• de kosten voor het openbreken en herstellen van de muren, vloeren, plafonds, binnenplaatsen, terrassen, privé-toegangen, tuinen en grasperken met het oog op de herstelling van 
de elektrische leidingen die aan de oorsprong liggen van het schadegeval.
11.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
Artikel 12 : Schade aan elektrische toestellen.
12.1. Wij vergoeden de schade aan de verzekerde elektrische, elektronische en informaticatoestellen veroorzaakt door de inwerking van elektriciteit onder enig welke vorm (met 
inbegrip van de onrechtstreekse inwerking van bliksem).
De schade aan de elektrische, elektronische en informaticatoestellen wordt vergoed op basis van de overeengekomen waarde van het toestel op de volgende manier bepaald:
Ouderdom van het toestel Overeengekomen waarde (in % van de nieuwwaarde van het toestel op de dag van het schadegeval)
Tot 6 jaar : 100 %
Van 6 tot 7 jaar : 95 %
Van 7 tot 8 jaar : 90 %
Van 8 tot 9 jaar : 85 %
Van 9 tot 10 jaar : 80 %
Van 10 tot 11 jaar : 50 %
Meer dan 11 jaar : 40 %
Indien het toestel herstelbaar is, nemen Wij de kosten van de herstellingen ten laste maar wordt dit, echter beperkt tot de overeengekomen waarde van het beschadigde toestel.
Indien op de dag van het schadegeval, het beschadigde toestel niet meer in de handel verkrijgbaar is, zal de overeengekomen waarde berekend worden rekening houdend met de 
nieuwwaarde van een toestel met een gelijkaardige kwaliteit, prestatievermogen en afwerking.
12.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en de schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
12.3. Wij vergoeden niet:
• de schade van interne oorsprong voor de elektronische toestellen;
• de schade aan de informatiedragers en software;
• de schade die door de waarborg van de fabrikant of de leverancier ten laste wordt genomen;
• de schade aan koopwaar.
12.4. Specifieke verplichting bij schadegeval:
In geval van schade dient u het beschadigde toestel tot onze beschikking te houden tot aan de afsluiting van de expertise.
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2.4 Uitwerking van de elektriciteit*
Artikel 8: Voorwerp en bijzonderheid van de waarborg
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door uitwerking van de elektriciteit*, met inbegrip van de elektrocutie van huisdieren,
evenals de ontdooiing of de beschadiging van voedingswaren gebruikt in het kader van uw privéleven, ten gevolge van het stilvallen of de ontregeling van een koel- of 
vriesinstallatie teweeggebracht door de uitwerking van de elektriciteit* of door een plotse en onvoorzienbare stroomonderbreking ten gevolge van een ontregeling op het 
distributienetwerk van elektriciteit.
Volgende bijzonderheid is van toepassing op de waarborg ‘Uitwerking van de elektriciteit*’:
Onze tussenkomst voor de materiële schade* aan het elektronische of informaticamateriaal bestemd voor beroepsdoeleinden is beperkt tot 109.488,72 EURi.
Artikel 9: Detectie en herstel van de oorzaak van het schadegeval*
¬ In geval van schade gedekt door de waarborg ‘Uitwerking van elektriciteit*’, vergoeden we de kosten gemaakt als een voorzichtig en redelijk persoon, om de schadeoorzaak 
op te sporen in de elektrische of elektronische installatie van het aangeduide gebouw*. Wij vergoeden ook de kosten van de herstelling van het gebouw* en van het terrein 
ten gevolge van de opsporing van de oorzaak.
¬ We vergoeden de kosten voor de herstelling van de schadeoorzaak in een elektrische of elektronische installatie van het aangeduide gebouw*, die aan de oorsprong ligt van 
de schade gedekt door de waarborg ‘Uitwerking van de elektriciteit*’.
…/…
Pack woning & Assist+
…/…
Artikel 39: Vergoeding van elektrische of elektronische apparaten voor privégebruik
Bij een gedekt schadegeval*, wanneer de bij de aankoop van een elektrisch of elektronisch apparaat voor privégebruik betaalde prijs hoger is dan de prijs van een nieuw 
apparaat met vergelijkbare prestaties op de dag van het schadegeval*, wordt de schade geraamd op basis van de prijs betaald bij de aankoop:
¬ voor informatica- en multimedia materiaal, gedurende 3 jaar vanaf de aankoop (informatieverwerkings- en telecommunicatie materiaal, inclusief toebehoren*);
¬ voor de overige apparaten, gedurende 7 jaar vanaf de aankoop.
Na afloop van deze periodes wordt de schade geraamd overeenkomstig artikel 65 van deze voorwaarden.
…/…
Pack diefstal+
…/…
Artikel 51: Vergoeding van elektrische of elektronische apparaten voor privégebruik
Bij een ‘gedekt schadegeval’, wanneer de bij de aankoop van een elektrisch of elektronisch apparaat voor privégebruik betaalde prijs hoger is dan de prijs van een nieuw 
apparaat met vergelijkbare prestaties op de dag van het schadegeval*, wordt de schade geraamd op basis van de prijs betaald bij de aankoop:
¬ voor informatica- en multimedia materiaal, gedurende 3 jaar vanaf de aankoop (informatieverwerkings- en telecommunicatie materiaal inclusief toebehoren*);
¬ voor de overige apparaten, gedurende 7 jaar vanaf de aankoop.
Na afloop van deze periodes wordt de schade geraamd overeenkomstig artikel 65 van deze voorwaarden. 

Elektrische schade 
Artikel 65: Hoe wordt de schade aan de verzekerde goederen geraamd?
§1. Deze raming zal gebeuren op de dag van het schadegeval* op basis van de volgende waarden:
¬ schade aan het gebouw* waarvan u eigenaar bent: de nieuwwaarde*;
¬ schade aan het gebouw* waarvan u huurder of gebruiker bent: de werkelijke waarde*;
¬ schade aan de inhoud*: de nieuwwaarde*, uitgezonderd voor:
– echte antieke meubelen, kunstobjecten en objecten die deel uitmaken van een collectie*, juwelen* en meer in het algemeen zeldzame of kostbare voorwerpen: de 
vervangingswaarde*;
– het materieel*: de werkelijke waarde*. Voor elk elektrisch of elektronisch toestel bestemd voor beroepsdoeleinden, waarvan de nieuwwaarde*, toebehoren inbegrepen, 
niet hoger is dan 8.759,10 EURi, zal de werkelijke waarde* geraamd worden rekening houdende met een forfaitaire slijtage* van 5% per jaar;
– de koopwaren*: de dagwaarde*, behalve de koopwaren* die toebehoren aan uw cliënteel: de werkelijke waarde*;
– de voertuigen: de verkoopwaarde*;
– de documenten (hierin inbegrepen de identiteitspapieren), handelsboeken, plannen, modellen en magnetische informatiedragers: de kostprijs van hun materiële 
wedersamenstelling, zonder rekening te houden met de studie- en opzoekingskosten;
– de waarden* en de dieren: de dagwaarde*, zonder rekening te houden met de bijzondere waarde voor wedstrijden of competities van dieren.
§2. Elektrische en elektronische toestellen
Bij de raming van de materiële schade* aan de elektrische en elektronische toestellen wordt rekening gehouden met de mechanische onderdelen waarvan de vervanging 
noodzakelijk is voor de herstelling van de schade die het gevolg is van de uitwerking van de elektriciteit*, zelfs indien die onderdelen niet werden beschadigd bij het 
schadegeval*.
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32.3. Basis voor de vaststelling van het schadebedrag
Verzekerd goed of belang Waarde
* Eigen elektrische en elektronische apparaten voor privégebruik (inclusief elektronisch informaticamateriaal)
* Eigen elektronisch informaticamateriaal voor beroepsgebruik
Nieuwvervangingswaarde*
(Tariferingsbureau: werkelijke waarde*)

33.1. Berekening van de schadevergoeding
Om de schadevergoeding te berekenen, moet men achtereenvolgens:
1. De eventuele slijtage* aftrekken
- Aansprakelijkheidsverzekeringen: wij trekken altijd slijtage* af
- Gebouw* en inboedel*: bij verzekering tegen nieuwwaarde* trekken wij het gedeelte van de slijtage* af dat groter is dan 30% van de nieuwwaarde*
- Elektrische of elektronische apparaten (inclusief informaticamateriaal): bij privégebruik trekken wij nooit slijtage* af (vergoeding tegen nieuwvervangingswaarde*)

Elektrische schade

7.3. Elektriciteit
A. Verzekerde gevaren
-De werking van elektriciteit onder elke vorm dat zij zich manifesteert (met inbegrip van indirecte blikseminslag) wanneer deze schade toebrengt
aan elektrische of elektronische toestellen of installaties
-De werking van elektriciteit wanneer deze schade toebrengt aan de inhoud van wasmachines en droogkasten tot een beloop van € 1.250 per schadegeval
- Elektrocutie van huisdieren.

10.8. Vaststelling van de schadevergoeding
A. Algemene regel
De schade aan de verzekerde goederen, ingeval van totaal verlies, wordt op het ogenblik van het verzekerde schadegeval vastgesteld op basis van de
criteria vermeld onder artikel 5.4. (“Waardebepaling”).

Indien de beschadigde goederen hersteld kunnen worden, wordt de schadevergoeding vastgesteld op basis van de herstellingskosten, voor zover deze de vergoeding bereke
nd ingeval van totaal verlies, niet overtreft.

B. Bijzondere gevallen
*In geval van elektrisch risico of in geval van schade door blikseminslag wordt de vergoeding van de schade als volgt vastgesteld :
- er wordt geen slijtage afgetrokken wanneer het elektrische toestellen betreft
- wanneer het om informaticamateriaal gaat wordt er geen slijtage toegepast gedurende 5 jaar. Daarna wordt een forfaitair slijtagepercent van 10 % per
begonnen ouderdomsjaar afgetrokken.

Bij de herstelling van een elektrisch of elektronisch toestel, ongeacht de ouderdom of het gebruik, zal geen enkele slijtage afgetrokken worden van de herstellingskosten. D
e terugbetaling van deze kosten zal niettemin geplafonneerd zijn tot de nieuwwaarde van het beschadigd toestel, na aftrek van de slijtage in de gevallen waarvan deze van
toepassing is.

* In geval van schade in het kader van “Alle risico’s computerinstallaties” (art. 7.13.) wordt de vergoeding steeds berekend in werkelijke waarde.
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4. Waarborgen verzekerd in de modules Basis en Comfort
4.1. Basiswaarborg Brand
In deze waarborg vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt wordt door:
*brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, zelfs als gevolg van gisting of zelfontbranding;
*ontploffing en implosie;
*schroeischade;
*rook- of roetuitstoot binnen de woning of als gevolg van een schadegeval in de omgeving;
*oververhitting van de centrale verwarmingsketel;
*elektrocutie van huisdieren;
*blikseminslag;
*inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties;
*ontdooiing van de inhoud van de diepvries;
…/…
7.2. Hoe wordt de schadevergoeding bepaald?
7.2.1. Gebouwen
…/…
7.2.2. Inhoud
Om de schade aan de inhoud te bepalen, gaan we uit van de waarde waarop u zich moet baseren om de verzekerde bedragen vast te stellen (zie artikel 2.2.2).
Voor de inhoud die in nieuwwaarde is verzekerd, brengen wij de slijtage enkel in mindering voor het gedeelte dat 30 % van de nieuwwaarde van het beschadigde goed overschrijdt.
Bijzondere gevallen:
*Voor elektrische toestellen die beschadigd werden door blikseminslag of inwerking van elektriciteit wordt geen slijtage in mindering gebracht.
*Informatiedragers: wij houden geen rekening met de kosten om de verloren informatie opnieuw te concipiëren of te creëren.

Elektrische schade

3.2.7. Inwerking van elektriciteit
Behalve
■■ schade die valt onder de waarborg van de fabrikant of de leverancier.
Wij nemen ook ten laste ten belope van maximum 550 EUR per schadegeval de kosten voor wederaankoop van betalende en uitsluitend voor privégebruik bestemde 
computerprogramma’s en de kosten voor het terughalen van informaticagegevens.
…/…
3.2.9. Elektrische en elektronische toestellen
Gedurende een periode van twee jaar te tellen vanaf de datum van aankoop van het nieuwe apparaat, dekken wij alle niet te voorziene en plotselinge schade zoals hieronder 
bepaald, aan de elektrische en elektronische toestellen, die zich in het gebouw bevinden en uitsluitend bestemd zijn voor privégebruik.
In het kader van deze dekking verstaat men onder elektrische of elektronische toestellen alle huishoudtoestellen, multimedia, of knutselgereedschap, daarin begrepen de 
informatica-uitrusting en die verplicht aan een elektrisch netwerk moeten worden verbonden of opgeladen om te kunnen functioneren.
Wij nemen ook ten laste ten belope van maximum 550 EUR per schadegeval de kosten voor wederaankoop van betalende en uitsluitend voor privégebruik bestemde 
computerprogramma’s en de kosten voor het terughalen van informaticagegevens.
Zijn uitgesloten de schade en verlies
■■ door een gebrek van het toestel of een informaticavirus
■■ gedekt door de garantie van de fabrikant of leverancier in het kader van een onderhoudscontract
■■ door software die door de fabrikant of leverancier gratis ter beschikking werd gesteld
■■ ten gevolge van diefstal, poging tot diefstal en vandalisme.

3.2.10. Elektrocutie en verstikking van huisdieren
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Hoofdstuk 8. Basisverzekeringen
…/…
4. Schade door blikseminslag
Wij betalen ook voor de materiële schade aan het verzekerde gebouw of aan de verzekerde inboedel veroorzaakt door voorwerpen die rondvliegen of omvallen door blikseminslag.
5. Schade door elektriciteit
Hiermee bedoelen wij de stoffelijke schade aan elektrische en elektronische apparaten of elektrische en elektronische installaties doordat ze plotseling te veel elektriciteit krijgen of 
door kortsluiting.
Wij betalen ook:
• de kosten om de oorzaak op te sporen;
• voor uw huisdier als dat geëlektrocuteerd wordt.
…/…
Hoofdstuk 16. Hoe bepalen wij onze schadevergoeding?
…/…
D. Slijtage
Heeft het beschadigde gebouw of voorwerp slijtage? En staat in hoofdstuk 13 dat wij in nieuwwaarde betalen? Dan bepaalt onze expert hoeveel slijtage het gebouw of het voorwerp 
heeft.
…/…
Let op! Voor de materiële schade door elektriciteit of blikseminslag gelden volgende regels.
Hebt u materiële schade aan elektronische apparaten of elektronische installaties doordat ze plotseling te veel elektriciteit krijgen? Of hebt u materiële schade aan deze apparaten of 
installaties door blikseminslag?
• Kan de materiële schade aan uw elektronische apparaten of elektronische installaties hersteld worden? Dan betalen wij de kosten voor het herstel.
• Kan de materiële schade aan uw elektronische apparaten of elektronische installaties niet hersteld worden? Dan betalen wij de prijs van een nieuwe installatie of een nieuw 
apparaat. De nieuwe installaties of nieuwe apparaten moeten gelijk zijn aan de installaties of apparaten die beschadigd werden.

Elektrische schade

9. inwerking van de elektriciteit behalve schade

• die valt onder de waarborg van de fabrikant of de leverancier
• veroorzaakt wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze schade en deze werken.
De vergoedingsmodaliteiten van de elektrische en elektronische toestellen zijn
• als het toestel technisch herstelbaar is, nemen wij de factuur van de herstellingen ten laste
• als het toestel technisch niet herstelbaar is, vergoeden wij het in nieuwwaarde.
Voor dit alles is onze tegemoetkoming echter beperkt tot de waarde van een nieuw toestel met vergelijkbare prestaties
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B) BEREKENING VAN DE VERGOEDING
Bij schadegeval wordt de vergoeding berekend volgens de in artikel 12 voorziene criteria, maar rekening houdend met de volgende regels:
1. De berekening van de verzekerde bedragen en de vergoedingsgrenzen geschiedt overeenkomstig artikel 5, B, 1.
2. Eventuele aftrek van slijtage
a) in geval van verzekering in nieuwwaarde wordt de slijtage van een beschadigd goed of van het beschadigde gedeelte van een goed slechts afgetrokken tot beloop van het deel dat 
30 % van de nieuwwaarde overschrijdt voor de schadegevallen die betrekking hebben op alle waarborgen, met uitzondering van de schadegevallen met betrekking tot:  
…/…
b) de waarde van elektrische of elektronische toestellen die tot de inboedel behoren wordt eveneens bepaald in nieuwwaarde, maar hierop wordt geen slijtage toegepast.
In geval van herstelling is dit tevens ook de limiet voor onze vergoeding.

• inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische of elektronische toestellen en installaties, met inbegrip van:
- de kosten voor het openen, dichten en opnieuw in goede staat brengen van wanden, muren, vloeren en zolderingen
om de defecte leiding op te sporen en te herstellen;
- elektrocutie en verstikking van huisdieren;
B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt door:
…/...
4. Inwerking van elektriciteit en blikseminslag voor zover de schade onder de waarborg van de fabrikant, de verkoper of de installateur valt.

Elektrische schade

5. Basiswaarborgen
…/…
5.1.6 Elektrocutie van dieren
…/…
5.1.10 Inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties
Behalve schade:
1) aan motorvoertuigen en hun toebehoren;
2) aan gsm's;
3) aan software en de kosten van materiële wedersamenstelling van gegevens op informatiedragers;
4) die valt onder de waarborg van een leverancier, een fabrikant, een hersteller of een verhuurder.

Voor goederen voor beroepsgebruik is de waarborg beperkt tot maximaal € 6.500 per beschadigd  toestel.
Bij een gedekt schadegeval vergoeden wij ook de kosten voor het openbreken en dichten van wanden en vloeren met het oog op de herstelling van een defecte elektrische
verwarmingsinstallatie.

123

124



11/06/2021

63

Elektrische schade

5.8 De inwerking van elektriciteit op elektrische of elektronische apparaten en installaties, bliksem, alsook de elektrocutie van huisdieren
Met uitzondering van de schade aan software en de kosten voor de materiële wedersamenstelling van de gegevens op een gegevensdrager. U kan deze verzekeren door de 
optie Media te onderschrijven.
…/…
6.10 Optie Media
6.10.1 Voorwerp van de optie
Door deze optie te onderschrijven verzekert u zich voor stoffelijke schade aan elektronische toestellen en hun toebehoren die een functie hebben als computer en multi
media, vast of draagbaar, zoals laptops en tablets en toestellen met een scherm van op zijn minst 19 inch zoals LED-tv-toestellen en Smart tv’s, zowel voor privé als voor 
professioneel gebruik.
De toestellen die in de eerste plaats dienen voor telefonie zijn niet gedekt.
De verzekerde goederen moeten toebehoren aan de verzekeringnemer of aan de personen die samen met hem onder één dak wonen. De goederen die toebehoren aan de 
verzekerde in zijn hoedanigheid als rechtspersoon zijn eveneens gedekt.
6.10.2 Gedekte schade
Wij vergoeden tot maximum 2.000 EUR per schadegeval en zonder toepassing van de evenredigheidsregel de stoffelijke schade aan de goederen, waarvan de oorzaak niet 
uitdrukkelijk gedekt is door de basiswaarborgen. De diefstal is niet gedekt door deze optie. Bij een gedekt schadegeval vergoeden wij eveneens de kosten voor het 
wedersamenstellen of herstellen van gegevens die verloren waren gegaan en van betaalsoftware.
Indien het onmogelijk blijkt software te herstellen of als er sprake is van incompatibiliteit na de vervanging van een beschadigd toestel, vergoeden wij de kosten voor de 
aankoop van gelijkwaardige software of van licenties.
De schade aan verschillende toestellen door één en dezelfde oorzaak wordt als één enkel schadegeval beschouwd.
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3.9. Bliksem
3.10. De werking van de elektriciteit
Indien deze schade aan een elektrisch of elektronisch apparaat of installatie toebrengt.
Vergoedingsmodaliteiten van de elektrische en elektronische apparaten en installaties in de waarborgen
3.9 en 3.10:
• er zal geen slijtage worden afgetrokken;
• als het toestel niet herstelbaar is, vergoeden wij tot beloop van de nieuwwaarde ervan;
• als het toestel kan worden hersteld, nemen wij de herstellingsfactuur ten laste;
• wij beperken in alle gevallen onze tussenkomst tot de nieuwwaarde van het beschadigde toestel op de dag van
het schadegeval;
• materieel en koopwaar worden echter steeds in werkelijke waarde vergoed
• de schade aan domotica-installaties is gedekt ten belope van maximum 9 463,16 euro*.
…/…
3.12. Elektrocutie van huisdieren
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Artikel 3.
Elektriciteitsrisico
A. Draagwijdte van de dekking
De Maatschappij vergoedt de schade veroorzaakt door:
1. inwerking van elektriciteit op elektrische en elektronische toestellen en installaties, voor zover zij niet meer onder de waarborg van de producent of de leverancier vallen.
Er zal een slijtage van 0,5 % per maand afgetrokken worden vanaf de 61ste maand volgend op de datum van de eerste ingebruikname van het toestel.
Voor toestellen voor beroepsdoeleinden wordt een slijtage van 1 % per maand afgetrokken vanaf de 25ste maand volgend op de datum van de eerste ingebruikname van het toestel 
en wordt de vergoeding beperkt tot 26.878,61 EUR per schadegeval.
Op de herstellingskosten wordt geen slijtagepercentage toegepast.
Voor toestellen is de vergoeding begrensd tot de nieuwwaarde van het toestel, na aftrek van de hierboven vermelde slijtage.
In ieder geval zal bij herstelling of vervanging, de vergoeding nooit meer bedragen dan de vervangingsprijs voor een nieuw toestel met vergelijkbare prestaties.
2. elektrocutie van dieren.

B. Gevallen van niet-verzekering
De Maatschappij biedt geen dekking voor schade die veroorzaakt
wordt aan:
— software;
— toestellen, te wijten aan de niet-naleving van de voorschriften van de producent of de leverancier;
— koopwaar.

Elektrische schade

2.1 Afdeling brand
1 Verzekerde schade
a In deze afdeling vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die wordt veroorzaakt door één van de volgende gevaren:
…/…
- blikseminslag en aanraking door neergebliksemde voorwerpen;
…/…
- elektrocutie van huisdieren;
- inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties;

4;5 Bij schade
…/…
c Aftrek slijtage
De slijtage van de beschadigde goederen brengen wij slechts in mindering voor het gedeelte dat 30% van de heropbouwwaarde of van de nieuwwaarde van het beschadigde deel of 
voorwerp overschrijdt. Hierop zijn twee uitzonderingen:
- voor de inhoud in de kelder die door overstroming of door het overlopen van openbare riolen is beschadigd, wordt de slijtage van meer dan 30% integraal in mindering gebracht;
- voor de elektrische en elektronische toestellen wordt nooit slijtage afgetrokken.
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A6.1.7 Inwerking van elektriciteit
Wij betalen ook de kosten:
a) voor de opsporing van het defect in de elektrische installatie dat aan de oorsprong ligt van het schadegeval;
b) voor de opening en de herstelling na deze werkzaamheden;
c) voor standaard software. De schadevergoeding waarborgt de kosten voor de vervangaankoop van de beschadigde of vernietigde standaardsoftwarepakketten onder de vorm van 
informatiedragers die rechtstreeks gericht zijn op het gebruik van zowel vaste als draagbare elektrische of elektronische apparaten, tot maximaal 2.500 euro (ABEX 745).

Wij betalen niet de schade:
a) aan apparaten of installaties waarvoor de verzekerde van de waarborg van de fabrikant of de leverancier geniet;
b) aan motorrijtuigen.

A15.8.4 De schatting van de schade aan elektronische en elektrische apparaten:
Wij schatten de schade aan elektronische en elektrische apparaten door de inwerking van de elektriciteit, tegen de nieuwwaarde. Dat betekent: de waarde van een nieuw toestel 
met vergelijkbare prestaties op de dag van het schadegeval.

Als het toestel herstelbaar is betalen wij de herstellingsfactuur zonder dat deze vergoeding de nieuwwaarde van het toestel kan overschrijden.

Als het gaat om elektronisch informaticamateriaal houden we rekening met een forfaitaire slijtage van 5% per verstreken jaar, gerekend vanaf de datum waarop het beschadigde 
toestel nieuw is aangekocht. De slijtage wordt enkel toegepast voor toestellen die op de dag van het schadegeval meer dan 5 jaar oud zijn.

Elektrische schade

bedrag.
Hoe wordt uw schade geregeld?
Hoe wordt de schadevergoeding bepaald na een gedekte schade aan uw woning?
De schadevergoeding voor schade aan de woning wordt berekend op basis van de prijs om dezelfde woning opnieuw te laten opbouwen (dus wederopbouw).
Hiermee bedoelen wij een woning van hetzelfde bouwtype (zoals eengezinswoning, alleenstaande woning), met dezelfde materialen en met dezelfde afwerking.
Enkel het sleetpercentage boven 30% zal in mindering gebracht worden.

Er zijn echter enkele uitzonderingen:
1) Elektrische installaties en toestellen die deel uitmaken van de woning
Voor zonnepanelen en hun omvormers, zonneboilers, elektrische boilers, domoticainstallaties en dergelijke, wordt de schade vastgesteld op basis van nieuwwaarde.
Hiervan trekken wij een jaarlijkse forfaitaire afschrijving af van 5%, maar deze wordt niet toegepast de eerste 7 jaar. Pas vanaf het 8ste jaar wordt de afschrijving volledig in mindering 
gebracht (dit wil zeggen 40% het 8ste jaar, 45% het 9de jaar,…).
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4 Verzekerde gebeurtenissen
We verzekeren de volgende gebeurtenissen:
Brand en aanverwante gevaren
…/…
-blikseminslag en aanraking door neergebliksemde voorwerpen;
…/…
-elektrocutie van dieren;
-inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties;
-ontdooiing van de inhoud in de diepvries door een onvoorziene  stroomonderbreking.

Bij Schade
2. Hoe wordt uw schade begroot?
…/…
C Aftrek slijtage
De slijtage van de beschadigde goederen brengen we slechts in mindering voor het gedeelte dat 30% van de Heropbouwwaarde of van de nieuwwaarde van het beschadigde deel of 
voorwerp overschrijdt. Hierop zijn twee uitzonderingen:
-voor de inhoud in de kelder die door overstroming of door het overlopen van openbare riolen is beschadigd, wordt de slijtage van meer dan 30% integraal in mindering gebracht;
-voor de elektrische en elektronische toestellen wordt nooit slijtage afgetrokken, tenzij deze goederen buiten gebruik gesteld zijn.
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Artikel 17 Elektrisch risico
De maatschappij verzekert:
- de inwerking van elektriciteit wanneer deze schade veroorzaakt aan een elektrisch of elektronisch toestel of installatie
- elektrocutie van huisdieren ten gevolge van een verzekerd schadegeval.
Behalve:
- de schade waarvoor de garantie van de fabrikant of leverancier nog niet is verstreken
- de schade te wijten aan een inwendige, mechanische oorzaak.
De maatschappij verzekert bovendien bij een verzekerd schadegeval:
- de schade aan de verzekerde privé-inhoud ingevolge accidentele ontdooiing. De gevolgen van het loskoppelen van de elektriciteitstoevoer, ingevolge andere redenen dan het 
herstel van een verzekerd schadegeval, is niet verzekerd
- de bedachtzaam gemaakte kosten voor herinstalleren en/of vervangen van de teloorgegane software aangewend voor privé-gebruik, berekend volgens de kostprijs voor 
gecommercialiseerde standaardsoftware en dit tot beloop van € 500.
Specifieke bepaling:   De vergoeding van schade aan computermateriaal aangewend voor beroepsdoeleinden is beperkt tot € 7.500.

HOOFDSTUK 8: VASTSTELLING VAN DE SCHADEVERGOEDING
Artikel 29 Criteria
Bij totaal verlies van het gebouw of een voorwerp van de inhoud wordt de schade vastgesteld op basis van de criteria voorzien in de artikels 25 en 26 van deze polis.
Als deze goederen hersteld kunnen worden, zullen de herstellingskosten vergoed worden, zonder nochtans de vergoeding bij totaal verlies te overtreffen.
Bij de toepassing van voormelde criteria dient nochtans rekening te worden gehouden met volgende bijzonderheden:
- als de schadevergoeding, overeenkomstig de artikels 25 en 26, vergoed wordt op basis van de nieuwwaarde, zal enkel de slijtage boven de 30% worden afgetrokken
- als de schade werd veroorzaakt door het risico “Blikseminslag” of “Inwerking van elektriciteit”, gelden volgende forfaitaire slijtage-aftrekken voor de schade die werd toegebracht 
aan elektrische of elektronische toestellen, voor privé-gebruik:
a. zolang het toestel geen zeven jaar oud is, wordt geen slijtage afgetrokken; nadien wordt een forfaitaire slijtageaftrek toegepast van 10% per begonnen ouderdomsjaar, te rekenen 
vanaf het achtste begonnen jaar
b. als het gaat om informaticamateriaal, wordt geen slijtage afgetrokken zolang het materiaal geen drie jaar oud is; nadien wordt een forfaitaire slijtage-aftrek toegepast van 10% 
per begonnen ouderdomsjaar, te rekenen vanaf het vierde begonnen jaar.
Elektrische of elektronische toestellen voor beroepsgebruik kennen dezelfde afschrijvingspercentages als hierboven vernoemd, tenzij de nieuwwaarde van het beschadigde toestel, 
toebehoren inbegrepen € 5.000 overtreft. In dat geval wordt de schade volgens werkelijke waarde vergoed.
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E. DE WERKING VAN ELEKTRICITEIT
Wij dekken :
• de materiële schade ingevolge de bliksem, de overspanning en onderspanning aan :
- elektrische en/of elektronische apparaten alsook aan hun accessoires, gelegen in de verzekerde lokalen ;
- aan de leidingen en elektrische installaties waarvan u eigenaar bent ;
• de elektrocutie van huisdieren ;
• de schade aan voedingswaren in ijskasten en diepvriezers die niet langer geschikt zijn voor consumptie ingevolge een toevallige onderbreking van de werking van het toestel.

Zijn niet gedekt :
• de schade ingevolge een panne van een apparaat veroorzaakt of verergerd door zijn gebruik of slecht onderhoud ;
• de schade ingevolge een onderbreking van de stroom als gevolg van een staking van het personeel van uw elektriciteitsleverancier of door het niet-betalen van uw 
elektriciteitsfactuur.
A. SCHADEBEGROTING
…/…
2. INHOUD
De roerende goederen worden begroot aan hun vervangingswaarde op de dag van het schadegeval door een goed van gelijkwaardige aard, kwaliteit en eigenschappen, na aftrek van 
de slijtage die 30 % overschrijdt.
Echter,
• De elektrische en elektronische apparaten (huishoudtoestellen, beeld, geluid, informatica, telefonie…) worden begroot aan hun vervangingswaarde op het moment van het 
schadegeval door een goed van gelijkwaardige aard, kwaliteit en eigenschappen, zonder aftrek van slijtage.

Elektrische schade

Artikel 19 – Rechtstreekse inwerking van elektriciteit
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen die rechtstreeks het gevolg is van kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning of inductie.
Evenals
- de schade ten gevolge van temperatuurschommelingen – veroorzaakt door een gedekt schadegeval - aan voedingswaren voor privégebruik in een diepvriezer of koelkast.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan wordt die schade ook gedekt als ze het gevolg is van een accidentele onderbreking van de 
stroomtoevoer door de energieleverancier;
- de kosten voor het opsporen van het defect in de elektrische installatie dat aan de basis ligt van het gedekte schadegeval, alsook de daaruit voortvloeiende kosten, die 
bedachtzaam worden gemaakt, voor het openbreken en herstellen van muren, vloeren en plafonds;
- de elektrocutie van huisdieren.
…/…
Artikel 41 – Berekening van de schadevergoeding
41.1 Raming van de schade aan de verzekerde goederen
De schade aan de verzekerde goederen wordt vastgelegd in functie van de in het hoofdstuk “Verzekerde bedragen” gedefinieerde bedragen en van de specifieke bepalingen in elke 
waarborg.
41.2 Modaliteiten voor de vergoeding van elektrische en elektronische toestellen, evenals van hun toebehoren
Indien ze technisch herstelbaar zijn neemt de maatschappij de factuur van de herstelling ten laste. 
Indien ze technisch niet herstelbaar zijn, gebeurt de vergoeding op basis van de aangenomen waarde zoals bepaald in
artikel 37 B.
Om te bepalen of een toestel of zijn toebehoren technisch herstelbaar is of niet, baseert de maatschappij zich op een attest afgeleverd door een door de verzekerde gekozen 
professionele hersteller.
De vergoeding
- is in alle gevallen beperkt tot de waarde van een nieuw toestel met vergelijkbare prestaties bepaald door een expert van de maatschappij;
- wordt toegekend tot het beloop van maximum 8.000 euro voor het geheel van elektrische toestellen voor beroepsgebruik.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is deze limiet niet van toepassing.
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Artikel 19 – Rechtstreekse inwerking van elektriciteit
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen die rechtstreeks het gevolg is van kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning of inductie.
Evenals
- de schade ten gevolge van temperatuurschommelingen – veroorzaakt door een gedekt schadegeval - aan voedingswaren voor privégebruik in een diepvriezer of koelkast.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan wordt die schade ook gedekt als ze het gevolg is van een accidentele onderbreking van de 
stroomtoevoer door de energieleverancier;
- de kosten voor het opsporen van het defect in de elektrische installatie dat aan de basis ligt van het gedekte schadegeval, alsook de daaruit voortvloeiende kosten, die 
bedachtzaam worden gemaakt, voor het openbreken en herstellen van muren, vloeren en plafonds;
- de elektrocutie van huisdieren.
…/…

Artikel 41 – Berekening van de schadevergoeding
41.1 Raming van de schade aan de verzekerde goederen
De schade aan de verzekerde goederen wordt vastgelegd in functie van de in het hoofdstuk “Verzekerde bedragen” gedefinieerde bedragen en van de specifieke bepalingen in elke 
waarborg.
41.2 Modaliteiten voor de vergoeding van elektrische en elektronische toestellen, evenals van hun toebehoren
Indien ze technisch herstelbaar zijn neemt de maatschappij de factuur van de herstelling ten laste. 
Indien ze technisch niet herstelbaar zijn, gebeurt de vergoeding op basis van de aangenomen waarde zoals bepaald in
artikel 37 B.
Om te bepalen of een toestel of zijn toebehoren technisch herstelbaar is of niet, baseert de maatschappij zich op een attest afgeleverd door een door de verzekerde gekozen 
professionele hersteller.
De vergoeding
- is in alle gevallen beperkt tot de waarde van een nieuw toestel met vergelijkbare prestaties bepaald door een expert van de maatschappij;
- wordt toegekend tot het beloop van maximum 8.000 euro voor het geheel van elektrische toestellen voor beroepsgebruik.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is deze limiet niet van toepassing.

Elektrische schade

HOOFDSTUK 2 VERZEKERDE WAARBORGEN
WAARBORG 1 BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN
Artikel 33. Waarborgen
…/…
g) Elektriciteitsrisico.
1) Waarborg.
De maatschappij waarborgt de stoffelijke schade veroorzaakt aan elektriciteitsmeters, elektrische leidingen en leidingkokers, generatoren en elektrische of elektronische toestellen, 
inclusief installaties, schakelborden en computers, die deel uitmaken van het verzekerd gebouw of de inhoud, met uitzondering van koopwaar, door de inwerking van elektriciteit, 
onder om het even welke vorm, inclusief rechtstreekse of onrechtstreekse blikseminslag en inductie.
2) Voor elektrische of elektronische toestellen of installaties en computers vergoedt de maatschappij:
a. bij gedeeltelijke schade:  de herstellingskosten, met inbegrip van de kosten van voorlopige herstelling, vastgesteld bij tegensprekelijke schatting;
b. bij totaal verlies:   de werkelijke waarde, verminderd met de liquidatiewaarde van het beschadigde toestel of installatie. Er is totaal verlies als het bedrag van de herstellingskosten 
hoger is dan de werkelijke waarde van het toestel of de installatie op het ogenblik van het schadegeval.
De slijtage voor goederen bestemd voor privé- en beroepsgebruik wordt als volgt bepaald:
Ouderdom toestel Sleetpercentage
van 0 t.e.m. 9 jaar 0 %
vanaf 10 jaar 70 %
Voor computers en randapparatuur wordt geen slijtage toegepast gedurende de eerste drie ouderdomsjaren. Vanaf het vierde ouderdomsjaar wordt 10 % slijtage in mindering 
gebracht per bijkomend begonnen ouderdomsjaar, met een maximum van 70 %.  De vergoeding kan echter nooit meer bedragen dan de prijs van een nieuw toestel met 
vergelijkbare prestaties.
3) Schadevergoedingsgrenzen.
De schade aan de domotica-installatie wordt vergoed met een maximum van € 30.000,00. De schade aan computers en hun randapparatuur wordt vergoed met een maximum van € 
4.000,00. De bijkomende kosten voor aankoop en installatie van de commercieel populaire standaard software zijn gewaarborgd met een maximum van € 1.250,00.
4) Aanvullende waarborg.
De maatschappij vergoedt eveneens de kosten voor het openmaken en opnieuw in goede staat brengen van wanden en vloeren met het oog op het herstellen van een defecte 
elektrische verwarmingsinstallatie.
5) Niet-verzekerde gevallen.      Wordt uitgesloten, de schade:
a. veroorzaakt aan motorrijtuigen en hun toebehoren;
b. waarvoor een leverancier, hersteller, onderneming belast met het onderhoud, monteur of verhuurder, al dan niet contractueel, aansprakelijk is;
c. veroorzaakt aan software en door verlies aan computergegevens van informatie verwerkende systemen behalve de bijkomende kosten voor aankoop en installatie van de 
commercieel populaire standaardsoftware.
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1.3.1 Basisverzekeringen
Brand en aanverwante gevaren

• Brand (met vlammen - buiten een normale vuurhaard) - Ontploffing - Implosie – Rechtstreekse blikseminslag
De schade door hitte, rook, bijtende dampen, atmosferische neerslag en vorst ten gevolge van die gebeurtenissen is eveneens gedekt, ook al doen die gebeurtenissen zich op een 
ander adres voor.

• Inwerking van elektriciteit op installaties en toestellen (bijvoorbeeld: overspanning, kortsluiting, inductie, boogvorming).
Wij beperken de verzekering voor elektrische en elektronische toestellen tot 5.000 €.
Wij vergoeden extra Wij vergoeden eveneens de bedachtzaam gemaakte kosten die op de verzekerde goederen betrekking hebben, voor het openen en opnieuw in goede staat 
brengen van wanden, vloeren en plafonds met het oog op het opsporen van het defect en de herstelling van de beschadigde elektrische installatie.
Niet gedekte schade Schade die onder de garantie van de fabrikant of leverancier valt, is niet gedekt.
• Elektrocutie van huisdieren
…/…
6.4 Wie schat de schade binnen de woningverzekering en volgens welke criteria en wanneer betalen we de vergoeding?
…/…
Bijzondere gevallen
• Voor elektrische toestellen komen wij een forfaitair slijtagepercentage overeen van 5% per begonnen ouderdomsjaar van het toestel. De slijtage wordt bijgevolg slechts in 
mindering gebracht vanaf het 7de jaar, en slechts voor het gedeelte dat 30% overtreft.

Elektrische schade

Artikel 19 – Rechtstreekse inwerking van elektriciteit
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen die rechtstreeks het gevolg is van kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning of inductie.
Evenals
- de schade ten gevolge van temperatuurschommelingen – veroorzaakt door een gedekt schadegeval - aan voedingswaren voor privégebruik in een diepvriezer of koelkast.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan wordt die schade ook gedekt als ze het gevolg is van een accidentele onderbreking van de 
stroomtoevoer door de energieleverancier;
- de kosten voor het opsporen van het defect in de elektrische installatie dat aan de basis ligt van het gedekte schadegeval, alsook de daaruit voortvloeiende kosten, die 
bedachtzaam worden gemaakt, voor het openbreken en herstellen van muren, vloeren en plafonds;
- de elektrocutie van huisdieren.
…/…

Artikel 41 – Berekening van de schadevergoeding
41.1 Raming van de schade aan de verzekerde goederen
De schade aan de verzekerde goederen wordt vastgelegd in functie van de in het hoofdstuk “Verzekerde bedragen” gedefinieerde bedragen en van de specifieke bepalingen in elke 
waarborg.
41.2 Modaliteiten voor de vergoeding van elektrische en elektronische toestellen, evenals van hun toebehoren
Indien ze technisch herstelbaar zijn neemt de maatschappij de factuur van de herstelling ten laste. Indien ze technisch niet herstelbaar zijn, gebeurt de vergoeding op basis van de 
aangenomen waarde zoals bepaald in artikel 37 B.  Om te bepalen of een toestel of zijn toebehoren technisch herstelbaar is of niet, baseert de maatschappij zich op een attest 
afgeleverd door een door de verzekerde gekozen professionele hersteller.
De vergoeding
- is in alle gevallen beperkt tot de waarde van een nieuw toestel met vergelijkbare prestaties bepaald door een expert van de maatschappij;
- wordt toegekend tot het beloop van maximum 8.000 euro voor het geheel van elektrische toestellen voor beroepsgebruik.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is deze limiet niet van toepassing.  
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Rook en roetschade zonder brand
Schroeischade zonder brand

Oververhitting
Ontdooiing na gedekte schade of na andere feiten

Temperatuurrisico

Uitbreidingen op de basiswaarborg brand Aedes

HOOFDSTUK 2 : De waarborgen
SECTIE 1 : DE BASISWAARBORGEN
Artikel 7 : Brand.
7.1. Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door Brand.
Wij vergoeden de schroeischade alsook de schade veroorzaakt zonder ontvlamming voor een maximum bedrag van 1.600,00 euro. Tegenstrijdig met artikel 4, worden kleding en 
linnengoed vergoed aan hun werkelijke waarde in geval van schade berokkend door Brand.
7.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en de schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
7.3. Wij vergoeden niet: de schade aan voorwerpen die in een vuurhaard of op een warmtebron vielen, werden gegooid of gelegd.
Artikel 8 : Ontploffing en implosie.
8.1. Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen:
• veroorzaakt door ontploffing of implosie en die geen rechtstreeks verband hebben met het verzekerde risico;
• veroorzaakt door de ontploffing van springstoffen indien hun aanwezigheid in het verzekerde risico niet vereist is voor de beroepsactiviteiten die er worden uitgeoefend.
8.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en de schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
Artikel 9 : Rechtstreekse inslag van de bliksem.
9.1. Wij vergoeden de schade berokkend aan de verzekerde goederen veroorzaakt door een rechtstreekse inslag van de bliksem dat feitelijk werd vastgesteld op het beschreven 
gebouw of zijn inhoud.
9.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
Artikel 10 : Rook.
10.1. Wij vergoeden de schade toegebracht aan de verzekerde goederen door rook en roet, door een plotse en abnormale emissie ervan binnen het gebouw.
10.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en de schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
10.3. Wij vergoeden niet: de schade veroorzaakt door open haardvuren.
…/…
Artikel 13 : Ontdooiing.
13.1. Wij vergoeden de schade aan de inhoud van koelinstallaties veroorzaakt door één van de gedekte risico’s aan maximum 1.600,00 euro indien deze inhoud gedekt is.
13.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
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Artikel 10: Rook.
10.1 Wij vergoeden de schade toegebracht aan de verzekerde goederen door rook en roet, door een plotse en abnormale emissie ervan binnen het gebouw.
10.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en de schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
10.3. Wij vergoeden niet:  de schade veroorzaakt door open haardvuren.
…/…
Artikel 13: Ontdooiing.
13.1. Wij vergoeden de schade aan de inhoud van koelinstallaties veroorzaakt door één van de gedekte risico’s aan
maximum 1.600,00 euro indien deze inhoud gedekt is.
13.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en schade beoogd in de artikelen 29 en 30.

WOORDENLIJST (BLZ 16)
…/…
Brand:
De vernietiging van de goederen door vlammen die buiten hun normale haard evolueren en die een ontvlamming creëren die zich op andere goederen kan voortzetten.
Zijn dus geen Brand:
- de schade veroorzaakt door het vuur in een haard,
- de schroeischade, onder andere aan linnengoed en kledij,
- de schade, zonder dat er ontvlamming is, veroorzaakt door een hoge hitte, een benadering of een contact met een licht of een warmtebron, door het uitwasemen, het wegslingeren 
of het vallen van brandbare materialen.
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Artikel 10: Rook.
10.1 Wij vergoeden de schade toegebracht aan de verzekerde goederen door rook en roet, door een plotse en abnormale emissie ervan binnen het gebouw.
10.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en de schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
10.3. Wij vergoeden niet:  de schade veroorzaakt door open haardvuren.
…/…
Artikel 13: Ontdooiing.
13.1. Wij vergoeden de schade aan de inhoud van koelinstallaties veroorzaakt door één van de gedekte risico’s aan
maximum 1.600,00 euro indien deze inhoud gedekt is.
13.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en schade beoogd in de artikelen 29 en 30.

WOORDENLIJST (BLZ 16)
…/…
Brand:
De vernietiging van de goederen door vlammen die buiten hun normale haard evolueren en die een ontvlamming creëren die zich op andere goederen kan voortzetten.
Zijn dus geen Brand:
- de schade veroorzaakt door het vuur in een haard,
- de schroeischade, onder andere aan linnengoed en kledij,
- de schade, zonder dat er ontvlamming is, veroorzaakt door een hoge hitte, een benadering of een contact met een licht of een warmtebron, door het uitwasemen, het wegslingeren 
of het vallen van brandbare materialen.
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1. Omvang van de verzekering
1.1 Doel van het contract
Artikel 1
¬ Het contract is van toepassing op de verzekering van de “eenvoudige risico’s” gedefinieerd in de ‘wetgeving brand’*, bestemd als woning (zelfs als ze bijkomstig lokalen die 
bestemd zijn voor de uitoefening van een vrij beroep, met uitzondering van apotheken, of kantoren bevatten) of voor gebruik als privégarage*.
¬ Dit contract waarborgt, binnen de voorwaarden die erin zijn vastgelegd:
– de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt aan de verzekerde goederen door een gedekte gebeurtenis en die niet onder een uitsluiting valt;
– de materiële schade* die het gevolg is van die gebeurtenis, die zich heeft voorgedaan in het gebouw* of in de omgeving ervan, en die is veroorzaakt door:
– hulpverlening of enig dienstig middel tot het behoud, het blussen of de redding;
– instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van die gebeurtenis;
– maatregelen genomen door een wettelijk samengestelde autoriteit voor de bewaring en de bescherming van de verzekerde goederen alsook de afbraak of vernietiging 
bevolen om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen;
– atmosferische neerslag of bevriezing die binnendringt in het vooraf door de gedekte gebeurtenis beschadigde gebouw*.
Indien u huurder of gebruiker bent van het verzekerde gebouw*, verzekeren wij uw aansprakelijkheid die voortvloeit uit de artikelen 1732, 1733, 1735 of 1302 van het Burgerlijk 
Wetboek*, voor die materiële schade*. Bijkomende verplichtingen die u in het huurcontract op u zou genomen hebben en die uw wettelijke aansprakelijkheid zouden
verzwaren, zijn niet gedekt;
– uw aansprakelijkheden zoals beschreven in deze voorwaarden;
– de kosten en verliezen bepaald in de aanvullende waarborgen.
¬ In geval van verzekering ten voordele of voor rekening van derden*, heeft deze verzekering slechts uitwerking voor zover de verzekerde goederen die eigendom zijn van 
derden*, niet gedekt zijn door een verzekering met eenzelfde doel die gesloten werd door die derden*.
Indien die goederen reeds door een ander contract verzekerd zijn, wordt deze verzekering omgezet in een verzekering die de aansprakelijkheid dekt die u ten laste zou kunnen 
worden gelegd voor aan die goederen veroorzaakte schade.
…/…
2. De basiswaarborgen
U geniet alle basiswaarborgen, tenzij in de bijzondere voorwaarden van uw contract gestipuleerd wordt dat slechts bepaalde waarborgen werden afgesloten.
2.1 Brand*
Artikel 4: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door brand*, evenals
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¬ de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door:
– explosie*, implosie* en bliksem;
– de warmte, rook en bijtende dampen ten gevolge van één van deze gebeurtenissen, voorgekomen in het gebouw* of in de omgeving ervan;
– de plotse en abnormale uitstoot van rook of roet in het gebouw*;
¬ indien u het gebouw* verzekert in dit contract,
– de kosten gemaakt als een voorzichtig en redelijk persoon, om een lek in een gasleiding* van het gebouw* op te sporen, zelfs als dit geen schade veroorzaakt heeft aan de 
verzekerde goederen. Wij vergoeden ook de kosten van de herstellingen van het gebouw* en van het terrein ten gevolge van de opsporing van het lek;
– de kosten voor de herstelling van het gedeelte van de leiding van het gebouw* die aan de oorsprong ligt van het gaslek*, zelfs zonder gedekte schade.
De kosten voor de herstelling worden niet vergoed wanneer de leiding beschadigd is door bevriezing of deel uitmaakt van radiatoren, boilers, stookketels of opslagtanks.
…/…
5. De facultatieve waarborgen
Deze waarborgen zijn enkel verzekerd als de bijzondere voorwaarden dit uitdrukkelijk vermelden.
5.1 Pack Woning & Assist+
Artikel 36: Vrijstelling
Wanneer het bedrag van de vergoedbare schade hoger is dan 1.137,83 EURi, is de geïndexeerde vrijstelling bepaald in artikel 66, §2 van deze voorwaarden niet van toepassing, 
behalve voor de waarborg ‘Uitwerking van de elektriciteit*’ waar ze steeds van toepassing blijft.
Artikel 37: Schroeischade
Wij vergoeden tot beloop van 3.062,38 EURi de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door verschroeiing, een bovenmatige hitte, de nabijheid van of de aanraking 
met een licht- of warmtebron, de uitwasemingen, het wegspringen of het vallen van brandstoffen, zonder dat er ontvlamming ontstaat. Zijn evenwel uitgesloten, de 
verschroeiingen veroorzaakt door sigaretten of ander rookgerei en door gloeiende stoffen uit een vuurhaard, evenals de progressieve beschadigingen.
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Hoofdstuk II - De basiswaarborgen
Artikel 9 - Brand
Onder “brand” verstaan wij vlammen die zich buiten een vuurbron verspreiden en daar een ontvlamming veroorzaken die zich kan uitbreiden.
Ook verzekerd: de schade veroorzaakt door een plotselinge oververhitting zonder vlammen, maar niet de schade veroorzaakt door:
- rookartikelen
- strijkapparaten
- lichtbronnen

Artikel 10 - Plotselinge en abnormale uitstoot van rook en/of roet

Artikel 14 - Inwerking van elektriciteit
Ook verzekerd bij een gedekt schadegeval:
- de schade aan voedingswaren voor eigen gebruik door het uitvallen van of een storing aan een koelinstallatie, veroorzaakt door de inwerking van elektriciteit
- de kosten voor het bedachtzaam opzoeken van de schadeoorzaak in de private elektrische/elektronische installatie van het gebouw* (inclusief de herstelling van de schade 
veroorzaakt aan het gebouw* en privéterrein door deze opzoekingswerken)
Niet verzekerd:
- de schade die valt onder de garantie van de fabrikant, leverancier, installateur of hersteller
- de schade veroorzaakt tijdens de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*, in de mate dat dit invloed had op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade.
Als het gebouw* bewoond of normaal bewoonbaar is tijdens de werken, geldt deze beperking niet.

Uitbreidingen op de basiswaarborg brand

HOME PLAN

Voor schadegevallen vanaf 1/1/2019 worden de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07 als volgt uitgebreid. De uitbreidingen zijn van toepassing in de mate dat de 
overeenstemmende gevaren voor het gebouw en/of de inhoud verzekerd zijn en het verzekeringscontract in voege is. Alle andere bepalingen - waaronder de uitsluitingen - wijzigen 
niet.
1) Artikel 5.1. - Brand-ontploffing-implosie
In dit gevaar vergoeden we ook:
• de kosten voor het (preventief) opsporen van lekken in de private gasleidingen van het verzekerde gebouw, op voorwaarde dat u die kosten bedachtzaam maakt
• de kosten voor het openen en het opnieuw in goede staat brengen van wanden, vloeren en zolderingen met het oog op de herstelling van die gasleidingen
• de kosten voor het opnieuw in goede staat brengen van het lekke gedeelte van die gasleidingen.
2) Artikel 5.3. - Rook-roet
In dit gevaar vergoeden we ook: de schade aan het gebouw en/of de inhoud, veroorzaakt door een plotse en abnormale uitstoot van rook en/of roet.
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7.1. Brand en aanverwante gevaren
A. Verzekerde gevaren
…/…
- Rook of roet ten gevolge van een plotselinge en abnormale uitstoot ervan binnen het gebouw
…/…
B. Uitbreidingen
…/…

*De waarborg wordt uitgebreid tot oververhitting door gebrek aan water of andere vloeistof in ketels en verwarmingstoestellen, met uitsluiting van de schade :
- aan toestellen die niet voorzien zijn van een veiligheids‐ of regeltoestel
- die valt onder de waarborg van leveranciers, fabrikanten, herstellers of verhuurders.
C. Uitsluitingen
- De schade aan voorwerpen gevallen, geworpen of gelegd in of op een vuurhaard en schade door het wegspringen of vallen van gloeiende stoffen uit een vuurhaard
- Brandvlekken op kledingstukken in geval van schroeischade
- Schade aan toestellen ingevolge slijtage of eigen gebrek.

7.7. Ontdooiing
A. Verzekerd gevaar
Op voorwaarde dat huidige polis de hoofdverblijfplaats verzekert als eigenaar, huurder of gebruiker, verzekert AMMA de schade aan voedingswaren en/of geneesmiddelen die zi
ch bevinden in een koelinstallatie n.a.v. temperatuurwijziging ingevolge een stopzetting in de koudeproductie ingevolge werkingsonderbreking van het toestel of ingevolge een d
oor

de energieleverancier geattesteerde accidentele elektriciteitsonderbreking.
B. Vergoedingslimiet
AMMA komt tussen tot een beloop van € 2.500 per schadegeval.
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4. Waarborgen verzekerd in de modules Basis en Comfort
4.1. Basiswaarborg Brand
In deze waarborg vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt wordt door:
*brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, zelfs als gevolg van gisting of zelfontbranding;
*ontploffing en implosie;
*schroeischade;
*rook- of roetuitstoot binnen de woning of als gevolg van een schadegeval in de omgeving;
*oververhitting van de centrale verwarmingsketel;
*elektrocutie van huisdieren;
*blikseminslag;
*inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties;
*ontdooiing van de inhoud van de diepvries;
*aanraking door luchtvaartuigen en telegeleide tuigen of delen ervan;
*aanraking van de gebouwen door vallende bomen, door kranen en andere hijstoestellen, of delen ervan;
*aanraking van de gebouwen door dieren waarvan u geen eigenaar of houder bent;
*schade veroorzaakt door steenmarters tot maximaal 5.000 euroibehalve schade aan motorrijtuigen;
*aanrijding door voertuigen, botsing met zelfrijdende werktuigen en de aanraking door weggeslingerde gedeelten of door de lading van deze voertuigen. Heeft u de aanrijding 
veroorzaakt, dan verzekeren wij enkel de beschadiging van de gebouwen waarvan u eigenaar of vruchtgebruiker bent;
*daden van personen die deelnemen aan arbeidsconflicten of aan een aanslag;
*een daad van terrorisme;
*vandalisme gepleegd door derden, al dan niet naar aanleiding van een diefstal of poging tot diefstal;
*grafschennis voor zover het geen geïsoleerd voorval betreft.
Wij vergoeden ook de beschadiging van de verzekerde goederen die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval en die het gevolg is van:
*hulpverlening of elke maatregel tot het behoud, het blussen of de redding;
*het blussen en andere kosten gemaakt om uitbreiding van de schade te beperken;
*beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid heeft genomen;
*instorting;
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*het vrijkomen van rook, gassen of bijtende dampen;
*het binnendringen van atmosferische neerslag;
*vorst, warmte of andere vormen van temperatuurswijziging; temperatuurswijziging door inwerking van elektriciteit is enkel verzekerd voor de inhoud voor privégebruik;
*afbraak of vernietiging bevolen om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen;
*gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing.
Wij vergoeden de beschadiging van de verzekerde goederen ook wanneer zij het gevolg is van een gelijkaardig schadegeval in de omgeving of van een daarmee gepaard gaande 
gebeurtenis.
Bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken wij uw aansprakelijkheid voor de hiervoor omschreven schade zoals die wettelijk geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.
Wij vergoeden ook de kosten voor het opsporen en herstellen van een gaslek in een ingebouwde gasleiding. Wij vergoeden eveneens de kosten voor het lokaal openbreken van 
wanden, vloeren en zolderingen om de gasleiding die de oorzaak was van het schadegeval, te herstellen.
Wij verzekeren niet:
*de schade aan voorwerpen die in een vuurhaard gevallen of geworpen zijn;
*de schade aan voertuigen door de rechtstreekse aanrijding met andere voertuigen; de brand- en ontploffingsschade blijft echter wel verzekerd.

i niet geïndexeerd

Uitbreidingen op de basiswaarborg brand

3. Basisdekkingen
3.1. Principes
…/…
Algemene uitsluitingen
Wij voorzien nooit dekking van schade
…/…
■■ voorzienbare schade zoals vlekken, deuken, schroeivlekken, krassen, misvormingen, scheuren, afschilferingen veroorzaakt door u
…/…
3.2. Basisdekkingen
Wij verzekeren u in het gebouw op het adres van het risico voor
3.2.1. Brand
3.2.2. Ontploffing, implosie
3.2.3. Rook, roet
3.2.4. Bliksem
…/…
3.2.8. Temperatuurschommeling
Wij dekken
■■ het bederf van de privé inhoud van de koelkast en diepvriezer ten gevolge van een plotselinge stroomonderbreking in het gebouw, gedurende minimum 12 uur en met een 
oorzaak die los staat van het verzekerde gebouw.
De gevolgen van een stroomafschakeling, m.a.w. van een geplande en aangekondigde stroomonderbreking door de energieleverancier, distributienetbeheerder of overheid, zijn 
uitgesloten.
■■ de beschadiging van de inhoud door een temperatuurschommeling als gevolg van een ander gedekt gevaar dat zich voordoet in het gebouw.
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Hoofdstuk 8. Basisverzekeringen
Kijk in de Bijzondere Voorwaarden welke basisverzekeringen u hebt. Hieronder leest u per basisverzekering voor welke schade wij betalen.
A. Brand en andere verzekeringen
Staat er in de Bijzondere Voorwaarden dat u uw gebouw of inboedel hebt verzekerd voor Brand en andere verzekeringen? En hebt u materiële schade aan het verzekerde gebouw of 
de verzekerde inboedel? Dan betalen wij voor de materiële schade die hieronder staat.
1. Schade door brand of schroeischade
• Met brand bedoelen wij vuur met vlammen. Het vuur moet:
- zich buiten een normale vuurhaard bevinden. Dus op een plek zijn of zich uitbreiden naar een plek waar het niet hoort te zijn, en;
- zich kunnen losmaken en overgaan naar een ander voorwerp, en;
- op een plek zijn waar het materiële schade kan veroorzaken.
• Met schroeischade bedoelen wij materiële schade door de warmte van een brandend, gloeiend of heet voorwerp.
2. Schade door rook en roet
Hiermee bedoelen wij de materiële schade door rook en roet die veroorzaakt is door een plotselinge, onverwachte gebeurtenis.
…/…
6. Schade doordat de temperatuur verandert
Een apparaat dat verwarmt of koelt, stopt of heeft een storing. Hierdoor verandert de temperatuur in het apparaat.
• Het stoppen of de storing komt door schade waarvoor u bent verzekerd met deze polis.
• Het stoppen of de storing komt doordat u 3 uur of langer onverwachts geen gas of elektriciteit hebt. Uw energieleverancier is hiervoor verantwoordelijk.
Hebt u hierdoor materiële schade aan de verzekerde inboedel in dit apparaat? Bijvoorbeeld: de voedingswaren in uw diepvries zijn ontdooid. Dan betalen wij voor deze materiële 
schade.
7. Schade door aanraking met het verzekerde gebouw en de verzekerde inboedel
Hiermee bedoelen wij de materiële schade door aanraking:
• door dieren;
• door een voertuig, luchtvaartuig of meteoriet;
• door een hijstoestel of mast. Met een mast bedoelen we een vlaggenmast, een paal, een geheel voor het dragen van elektriciteitsdraden of telefoondraden of draden voor een 
radio-installatie;
• door het vallen van een boom of een tak van een boom;
• door het vallen van een deel van het verzekerde gebouw of een naburig gebouw.
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Waarvoor betalen wij ook?
Wij betalen ook voor de materiële schade door aanraking:
• door delen van een voertuig of luchtvaartuig of meteoriet;
• door de lading van een voertuig of luchtvaartuig;
• door delen van een hijstoestel of mast. Met een mast bedoelen we een vlaggenmast, een paal, een geheel voor het dragen van elektriciteitsdraden of telefoondraden of draden 
voor een radio-installatie.
Komen door de hierboven vermelde aanraking voorwerpen terecht tegen het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel? En veroorzaken die voorwerpen daardoor materiële 
schade aan het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel? Dan betalen wij ook voor die materiële schade. Bijvoorbeeld een voertuig rijdt tegen een lantaarnpaal. Valt de 
lantaarnpaal hierdoor tegen het verzekerde gebouw en hebt u hierdoor schade? Dan betalen wij voor die schade.

Let op! Voor welke schade betalen wij niet?
• Schade aan een dier door aanraking met een ander dier.
• Schade aan het dier dat de schade heeft veroorzaakt.
• Schade veroorzaakt door een dier dat van u is of waarop u past.
• Schade aan een voertuig door aanraking met een ander voertuig.
• Schade door een boom of tak aan verzekerde inboedel die buiten staat.
• Schade aan het deel van het verzekerde gebouw dat de schade heeft veroorzaakt.

8. Kosten om een gaslek op te sporen
Hiermee bedoelen wij:
• de kosten om een gaslek op het verzekerde adres op te sporen;
• de kosten om het deel van de leiding dat het gaslek veroorzaakt te herstellen;
• de kosten die vereist zijn om muren, vloeren, terrassen of opritten open te breken om het lek in de leiding te herstellen en de muren, vloeren, terrassen of opritten opnieuw dicht 
te maken met gelijkaardige materialen. Is er geen schade aan het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel? Dan betalen wij deze kosten ook.
Let op! Is de leiding lek door vorst omdat u niet alle maatregelen nam om dat te voorkomen. Dan betalen wij die kosten niet. Welke maatregelen u moet nemen, leest u in 
hoofdstuk 14.
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9. Materiële schade door inbraak of door poging tot inbraak in het verzekerde gebouw
Het maakt niet uit of u de eigenaar of de huurder bent van het verzekerde gebouw.
Waarvoor betalen wij ook?
Wij betalen ook voor de materiële schade in de situaties die hieronder staan.
• Huurt u het verzekerde gebouw? Dan betalen wij ook voor de materiële schade aan alle inrichtingen en verfraaiingen die op uw kosten blijvend in of aan het verzekerde gebouw 
zijn vastgemaakt. Bijvoorbeeld een tuinhuis of inbouwkasten.
• Hebt u alleen de inboedel verzekerd? En hebt u materiële schade aan het verzekerde gebouw? Dan betalen wij toch voor uw schade. Maar wij betalen nooit meer dan het 
verzekerde bedrag inboedel.
Let op! In de volgende situaties betalen wij niet:
• Toen de schade ontstond, woonde er niemand in het verzekerde gebouw omdat het verzekerde gebouw werd gebouwd of verbouwd. Deze situatie heeft gezorgd dat de inbraak of 
de poging tot inbraak werd gepleegd.
• Toen de schade ontstond werd het verzekerde gebouw niet regelmatig bewoond en niet onderhouden. Deze situatie heeft gezorgd dat de inbraak of de poging tot inbraak werd 
gepleegd.
• U hebt schade aan bouwmaterialen die op het verzekerde adres liggen en die bedoeld zijn voor het bouwen, verbouwen of herstellen van het verzekerde gebouw.

10. Schade doordat een deel van het verzekerde gebouw is gestolen
Het maakt niet uit of u de eigenaar of de huurder bent van het verzekerde gebouw.
Voor welke schade betalen wij?
Wij betalen voor de schade doordat een deel van het verzekerde gebouw is gestolen.
Huurt u het verzekerde gebouw? Dan betalen wij ook voor de schade als er vaste inrichtingen of verfraaiingen worden gestolen die op uw kosten blijvend in of aan het verzekerde 
gebouw zijn vastgemaakt. Bijvoorbeeld een inbouwkeuken, inbouwkasten, buitenverlichting.

Let op! In de volgende situaties betalen wij niet:
• U hebt schade doordat bouwmaterialen gestolen zijn die op het verzekerde adres liggen en die bedoeld zijn voor het bouwen, verbouwen of herstellen van het verzekerde 
gebouw.
• Het verzekerde gebouw wordt niet regelmatig bewoond en wordt niet onderhouden. En dit is de oorzaak van de diefstal.
• De persoon die het verzekerde gebouw huurt of gebruikt, heeft een deel van het verzekerde gebouw gestolen.
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Artikel 2 Wat zijn de gedekte gevaren?
A. schade veroorzaakt aan het verzekerde gebouw en/of de verzekerde inhoud
Wij verzekeren u op het adres van het risico voor de schade veroorzaakt aan het verzekerde gebouw en/of de verzekerde inhoud door:
…/…
4. ontsnappen van rook of roet uit een verwarmings- of keukentoestel, verbonden aan een schoorsteen van het gebouw, ten gevolge van een plots en abnormaal gebrekkig 
functioneren van dit toestel.
Wij komen niet tussen voor de schade veroorzaakt door het ontsnappen van rook of roet uit een open haard.

Definitie brand
Brand
de vernietiging van goederen door vlammen die zich buiten hun normale ruimte bewegen en zo een
vuurpoel doen ontstaan die zich kan uitbreiden tot andere goederen.
Worden dus niet onder brand verstaan:
• de vernietiging van voorwerpen die in of op een vuurhaard gevallen, geworpen of gelegd zijn
• de schroeivlekken, onder meer op linnen en kledingstukken
• de bovenmatige hitte, de nabijheid van of de aanraking met een licht- of warmtebron, de uitwasemingen, het wegspringen of het vallen van brandstoffen, zonder dat er 
ontvlamming is ontstaan.

Opm dvl geen temperatuurrisico
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Hoofdstuk 2. Waarborgen
ARTIKEL 14. BRAND EN AANVERWANTE
GEVAREN
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de materiële schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door één van de volgende verzekerde gevaren:
…/…
• verschroeiing;
• rook of roet door:
- het plotse en abnormaal gebrekkig functioneren van een verwarmingstoestel aangesloten op een schoorsteen of van een huishoudelijk toestel;
- de inhoud van een voorwerp dat op een van deze toestellenwerd geplaatst;
- een vergetelheid van de verzekerde;
…/…
- oververhitting van de centrale verwarmingsketel;
- schokgolven teweeggebracht door het doorbreken van de geluidsmuur;
Wij vergoeden eveneens de bedachtzaam gemaakte kosten voor het opsporen van een aardgaslek, het openmaken en terug dichten van wanden, vloeren en zolderingen, met het 
oog op de herstelling van de defecte ingebouwde leiding, alsmede de herstellingskosten van het lek.
…/…
• ontdooiing;
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5. Basiswaarborgen
5.1 Brand en aanverwante gevaren
Wij vergoeden de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
5.1.1 Brand met ontvlamming
Behalve de schade:
1) aan voorwerpen die in een vuurhaard gevallen, geworpen of gelegd zijn;
5.1.2 Verschroeiing
Behalve schade:
1) door gloeiende stoffen die uit een vuurhaard spatten of vallen;
2) door bijtende of chemische stoffen of hitte van de zon;
3) aan kledingstukken;
4) aan etenswaren.
De waarborg is beperkt tot maximaal € 1.500 per schadegeval.
5.1.3. Ontploffing of implosie
Wij vergoeden eveneens de bedachtzaam gemaakte kosten voor het opsporen van een aardgaslek, het openmaken en terug dichten van wanden, vloeren en zolderingen, met het 
oog op de herstelling van de defecte ingebouwde leiding, alsmede de herstellingskosten van het lek.
5.1.4 Blikseminslag
…/…
5.1.7 Rook of roet afkomstig van een verwarmings- of keukentoestel, aangesloten op een schoorsteen, dat plotseling gebrekkig werkt, behalve schade die door een open haard
veroorzaakt is.
…/…
5.1.9 Grafschennis ingevolge daden van vandalisme of kwaadwilligheid en waarvan u geheel of
gedeeltelijk eigenaar bent.
Behalve als het om een geïsoleerd voorval gaat of aan decoratieve accessoires of graven ouder
dan 50 jaar. Deze waarborg geldt in België en is beperkt tot maximaal € 2.000.
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5.1.10 Inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties
Behalve schade:
1) aan motorvoertuigen en hun toebehoren;
2) aan gsm's;
3) aan software en de kosten van materiële wedersamenstelling van gegevens op
informatiedragers;
4) die valt onder de waarborg van een leverancier, een fabrikant, een hersteller of een verhuurder.
Voor goederen voor beroepsgebruik is de waarborg beperkt tot maximaal € 6.500 per beschadigd
toestel.
Bij een gedekt schadegeval vergoeden wij ook de kosten voor het openbreken en dichten van
wanden en vloeren met het oog op de herstelling van een defecte elektrische
verwarmingsinstallatie.
5.1.11 Oververhitting door gebrek aan water of een andere vloeistof in ketels en warmwatertoestellen
Behalve schade:
1) aan toestellen die niet van een veiligheids- of regeltoestel voorzien zijn;
2) die valt onder de waarborg van een leverancier, een fabrikant, een hersteller of een
verhuurder.
5.1.12 Ontdooiing door een stilstand van een koelinstallatie
De waarborg is beperkt tot maximaal € 1.250 per schadegeval.
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5. Basiswaarborgen
Wij vergoeden de materiële schade met een accidenteel karakter aan de verzekerde goederen die wordt veroorzaakt door:
5.1 Brand
5.2 Plotse abnormale rook- of roetontwikkeling
5.3 Verschroeiing
Met uitzondering van de schade:
1. die het gevolg is van het wegspringen of het vallen van gloeiende deeltjes afkomstig van een haardvuur
2. die het gevolg is van bijtende of chemische producten of van zonnewarmte.
5.4 Explosie of implosie
5.5 Ontdooiing
5.6 Schade door het aanbotsen van voor werpen, bomen of dieren, alsook door onroerende goederen die toebehoren aan derden
Met uitzondering van schade:
1. door dieren die toebehoren of onder het toezicht staan van de verzekerde, een eigenaar, huurder of bewoner van het gebouw
2. aan de inhoud, zonder voorafgaande schade aan het gebouw
5.7 Beschadigingen aan onroerende goederen als gevolg van een diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme op voorwaarde dat het gebouw bewoond is
U kan de onroerende beschadigingen aan het verzekerd gebouw dat niet bewoond wordt omdat er werken uitgevoerd worden, laten verzekeren door de Optie 
Werken te onderschrijven.
Bij uitbreiding dekken wij daden van vandalisme tegen graven die gelegen zijn in België en waarvan u eigenaar bent tot maximum 5.000 EUR, behalve:
1. indien het gaat om een alleenstaand geval
2. aan al dan niet bevestigde decoratieve accessoires
3. aan graven van meer dan 50 jaar oud
Als u optreedt als huurder of bewoner, is de materiële schade aan het verzekerd gebouw gedekt in naam en voor rekening van de verhuurder of de eigenaar van het 
gebouw, op voorwaarde dat de verzekering van het gebouw dergelijke schade niet
verzekert.
5.8 De inwerking van elektriciteit op elektrische of elektronische apparaten en installaties, bliksem, alsook de elektrocutie van huisdieren
Met uitzondering van de schade aan software en de kosten voor de materiële wedersamenstelling van de gegevens op een gegevensdrager. U kan deze verzekeren 
door de optie Media te onderschrijven.
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Artikel 3 Basiswaarborgen
3.1. Brand
3.2. Schroeischade
3.3. Ontploffing en implosie
3.4. Rook en roet
…/…
3.11. Ontdooiing

DEFINITIE

Ontdooiing
Elke verandering van de temperatuur ten gevolge van een stilstand van een koelinstallatie.
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Artikel 1.
Brand - Ontploffing - Bliksem - Rook en roet
A. Draagwijdte van de dekking
De Maatschappij vergoedt de schade die veroorzaakt wordt aan de verzekerde goederen door één van de volgende gevaren:
…/…
4. plotse en abnormale uitstoot van rook of roet binnen het gebouw, met uitzondering van schade door rook of roet afkomstig uit een open haard.

Artikel 4.
Ontdooiing
De Maatschappij vergoedt de schade die veroorzaakt wordt aan voedingswaren door de temperatuursverandering van een koelinrichting voor privégebruik wanneer die, zelfs 
onrechtstreeks, veroorzaakt wordt door het ontstaan van een verzekerd schadegeval in het verzekerde gebouw of door de toevallige stroomonderbreking.
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2 BASISWAARBORGEN
2.1 Afdeling brand
1 Verzekerde schade
a In deze afdeling vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die wordt veroorzaakt door één van de volgende gevaren:
- brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, zelfs als gevolg van gisting of zelfontbranding;
…/…
- abnormale rook- of roetuitstoot binnen in de woning;
- oververhitting van de ketel van de centrale verwarming;
…/…
- ontdooiing van de inhoud van de diepvries door een onvoorziene stroomonderbreking;

Uitbreidingen op de basiswaarborg brand

ARTIKEL A6 DE VERZEKERDE GEVAREN
A6.1 BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN
A6.1.1 Brand
Naast brand is ook de schade gewaarborgd, die ontstaan is door:
■ warmte, rookwolken of bijtende dampen, die het gevolg zijn van brand in het gebouw of in de nabije omgeving;
■ plotse en abnormale uitstoot van rook of roet in het gebouw, ook wanneer er geen brand was in het gebouw.
Is niet gedekt: de schade veroorzaakt aan een verlaten gebouw, én aan zijn inhoud.

A6.1.8 Ontdooiing van de inhoud van een koel- of diepvriestoestel voor privé gebruik
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Basisdekkingen bij uw woningverzekering
Welke materiële schade is er verzekerd?
Wij vermelden expliciet wanneer de schade aan de tuin en tuinbeplanting behorende bij de verzekerde woning verzekerd is.
Wat is er verzekerd? De materiële schade aan de woning en de inhoud door:
brand behalve de schade:
- veroorzaakt door de normale werking van verwarming, open haard, kachel of eender ander toestel met open vlam;
- veroorzaakt aan voorwerpen die op een vuurhaard gelegd of geworpen werden;
- veroorzaakt door verhitting zonder dat er ontvlamming opgetreden is zoals schroeischade aan kledij of aan werkbladen van uw keuken.
…/…
rook en roet afkomstig van een verwarmingstoestel behalve de schade:
- veroorzaakt door toestellen niet aangesloten op een schoorsteen;
- veroorzaakt door de normale werking.
rook en roet afkomstig van een elektrisch huishoudtoestel behalve de schade veroorzaakt door regelmatig gebruik.
rook en roet veroorzaakt door een kookpot of -pan langdurig en onachtzaam op het kookvuur achtergelaten behalve de schade veroorzaakt door het gewone gebruik van de 
kookpot of -pan.

inwerking van elektriciteit behalve de schade:
…/…
- die veroorzaakt wordt door het uitvallen van het toestel of de elektrische installatie (met uitzondering van de inhoud van een koelkast of diepvriezer die ontdooit en bederft (als u 
inhoud verzekerd heeft));

Uitbreidingen op de basiswaarborg brand

4 Wat verzekeren we niet?
U kunt geen beroep doen op de "Verzekering van de woning“ voor:
-schade die bestaat uit:
…/…
-schroeischade door sigaretten en andere rookwaren of door projecties van een vuurhaard;

4 Verzekerde gebeurtenissen
We verzekeren de volgende gebeurtenissen:
Brand en aanverwante gevaren
-brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, zelfs als gevolg van gisting of zelfontbranding;
…/…
-abnormale rook- of roet uitstoot in de woning;
…/…
-ontdooiing van de inhoud in de diepvries door een onvoorziene stroomonderbreking.
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HOOFDSTUK 2: DE BASISWAARBORGEN
De maatschappij verleent tussenkomst voor de hierna omschreven risico's en dit volgens de modaliteiten in onderhavige polis.
Artikel 8 Brand en aanverwante risico's
De maatschappij verzekert:
…/…
- plotse en abnormale uitstoot van roet of rook
- het ontsnappen van stoom ingevolge een gebrek in de verwarmingsinstallatie van het aangeduide gebouw
- schroeischade, zijnde de accidentele schade veroorzaakt door bovenmatige warmte zonder dat er ontbranding is ontstaan
- verstikking van huisdieren, ten gevolge van een verzekerd schadegeval
Behalve:
- de schroeischade, de rook- of roetschade veroorzaakt aan motorvoertuigen.
- de schroeischade veroorzaakt door een open haard.

Artikel 17 Elektrisch risico
De maatschappij verzekert:
…/…
De maatschappij verzekert bovendien bij een verzekerd schadegeval:
- de schade aan de verzekerde privé-inhoud ingevolge accidentele ontdooiing. De gevolgen van het loskoppelen van de
elektriciteitstoevoer, ingevolge andere redenen dan het herstel van een verzekerd schadegeval, is niet verzekerd

Uitbreidingen op de basiswaarborg brand

DE BASISWAARBORGEN
De hierna gedefinieerde waarborgen worden u verleend indien zij worden vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en binnen de bepalingen en beperkingen die hierbij worden
vermeld.

A. BRAND EN BIJHORENDE GEVAREN
Wij dekken de verzekerde goederen tegen :
• brand, zijnde de verbranding met vlammen die zich ontwikkelen buiten een normale haard en waardoor een brandontwikkeling ontstaat die zich mogelijks kan verspreiden.
Wordt echter niet gedekt de schade die wordt veroorzaakt door de plotse werking van warmte of door rechtstreeks en onmiddellijk contact met licht of met een gloeiende 
substantie, indien er geen brand of een begin van een brand is die mogelijks kan ontaarden in een echte brand ;
…/…
• De rook, roet, meer bepaald het per ongeluk verspreiden van rook of roet veroorzaakt door een plots en onvoorzien gebrek van eender welk apparaat of toestel gelegen binnen 
of buiten de verzekerde lokalen.

E. DE WERKING VAN ELEKTRICITEIT
Wij dekken:
…/…
• de schade aan voedingswaren in ijskasten en diepvriezers die niet langer geschikt zijn voor consumptie ingevolge een toevallige onderbreking van de werking van het toestel.
Zijn niet gedekt :
• de schade ingevolge een panne van een apparaat veroorzaakt of verergerd door zijn gebruik of slecht onderhoud ;
• de schade ingevolge een onderbreking van de stroom als gevolg van een staking van het personeel van uw elektriciteitsleverancier of door het niet-betalen van uw 
elektriciteitsfactuur.
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Artikel 12 – Brand
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door brand.
Behalve de schade
- aan voorwerpen die in of op een vuurhaard ( = plaats waarin vuur wordt gemaakt, stookplaats) zijn gevallen, geworpen of gelegd;
- die zich heeft voorgedaan zonder vlammen (zoals schroeischade, of schade door een hoge hitte, een uitwaseming, door het wegslingeren of vallen van brandbare materialen).
Artikel 13 — Rechtstreekse blikseminslag op de verzekerde goederen
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door rechtstreekse blikseminslag op deze goederen.
Artikel 14 — Ontploffing
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door ontploffing.
Behalve de schade veroorzaakt door de ontploffing van springstoffen waarvan de aanwezigheid in het verzekerde gebouw inherent is aan de beroepsactiviteit die erin wordt 
uitgeoefend.
Artikel 15 — Implosie
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door implosie.
Artikel 16 – Rook- en roetschade door de slechte werking van een huishoud- of verwarmingstoestel
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door rook of roet ten gevolge van de slechte werking van een huishoud- of verwarmingstoestel.
Behalve de schade veroorzaakt door een open haard.
…/…
Artikel 19 – Rechtstreekse inwerking van elektriciteit
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen die rechtstreeks het gevolg is van kortsluiting,
overbelasting, te hoge spanning of inductie.
Evenals
- de schade ten gevolge van temperatuurschommelingen – veroorzaakt door een gedekt schadegeval - aan voedingswaren
voor privégebruik in een diepvriezer of koelkast.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan wordt die schade ook gedekt als ze het gevolg is van een accidentele onderbreking van de 
stroomtoevoer door de energieleverancier;
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HOOFDSTUK 2 VERZEKERDE WAARBORGEN
WAARBORG 1 BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN
Artikel 33. Waarborgen
a) Brand.
De maatschappij vergoedt de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door brand.  Dit begrip omvat niet de schade aan voorwerpen die in een vuurhaard gevallen, 
geworpen of gelegd zijn.

b) Ontploffing en implosie.
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door een plotselinge en
hevige uiting van druk of depressie van gassen of dampen.
Is eveneens gedekt:
— elke ontploffing of implosie die geen rechtstreeks verband heeft met het verzekerde risico;
— de ontploffing van springstoffen waarvan de aanwezigheid in het verzekerde risico niet vereist is voor de erin uitgeoefende beroepsactiviteit;
— de implosie van beeldbuizen van televisietoestellen en computers.

c) Blikseminslag.
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door de rechtstreekse, materieel vastgestelde blikseminslag en door aanraking van neergebliksemde 
voorwerpen.

d) Botsing.
…/…
e) Elektrocutie.
De maatschappij waarborgt de elektrocutie van huisdieren.

f) Rook of roet.
De maatschappij vergoedt de schade, veroorzaakt aan de verzekerde goederen door de plotse en abnormale uitstoot van rook of roet in het gebouw.

h) Inbraakschade en vandalisme, inclusief graffiti.
De maatschappij vergoedt de schade aan het gebouw, aangeduid onder ‘Ligging risico’ in de Bijzondere Voorwaarden, veroorzaakt door inbraak, poging tot inbraak of vandalisme. 
Deze waarborg wordt verleend voor zover het gebouw regelmatig bewoond wordt en niet in staat van opbouw, verbouwing of afbraak verkeert.
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i) Stoffelijke schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
1) instorting;
2) het vrijkomen van rook, warmte, gassen en bijtende dampen;
3) gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing;
4) de hulpdiensten en de ingezette blus- en preventiemiddelen, inclusief de door de overheid bevolen afbraakwerken;
5) het binnendringen van atmosferische neerslag;  die het gevolg is van een gedekt schadegeval in het verzekerde gebouw of in de nabijheid ervan.

j) Temperatuurswijziging.
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde inboedel door wijziging van temperatuur ten gevolge van een gedekt schadegeval. Schade ingevolge het uitvallen van de 
elektrische stroom zonder dat er op de aangeduide ligging een gedekt schadegeval aan voorafging, blijft gewaarborgd in geval van een accidentele stroomonderbreking dewelke 
door de elektriciteitsleverancier wordt geattesteerd.

k) Schroeischade.
De maatschappij vergoedt de schade aan de voorwerpen die deel uitmaken van de verzekerde inhoud, veroorzaakt door de plotse inwerking van warmte of door het onmiddellijk en 
rechtstreeks contact met vuur of een gloeiende substantie, zelfs wanneer er noch brand, noch begin van brand die in werkelijke brand kan overgaan, geweest is. De tussenkomst van 
de maatschappij wordt beperkt tot € 1.500,00 per schadegeval.

Uitbreidingen op de basiswaarborg brand

1.3.1 Basisverzekeringen
Brand en aanverwante gevaren
• Brand (met vlammen - buiten een normale vuurhaard) - Ontploffing - Implosie – Rechtstreekse blikseminslag
De schade door hitte, rook, bijtende dampen, atmosferische neerslag en vorst ten gevolge van die gebeurtenissen is eveneens gedekt, ook al doen die gebeurtenissen zich op een 
ander adres voor.
…/…
• Ontdooiing van diepvrieswaren door een onverwachte stroomonderbreking
• Rook of roet, uitgestoten door een verwarmings- of keukentoestel / installatie (behalve door een open haard) wegens gebrekkige werking.
• Diefstal van onderdelen van het gebouw en beschadiging van het gebouw door dieven die inbreken of pogen in te breken
De verzekering geldt op voorwaarde dat het verzekerd gebouw of appartement bewoond is.
Bewoond wil zeggen dat minstens één persoon er ‘s nachts aanwezig is. Een niet-aanwezigheid van ten hoogste 90 nachten per verzekeringsjaar is echter toegelaten.
Bent u huurder of kosteloos gebruiker en laat u de schade zelf herstellen in akkoord met de eigenaar, dan vergoeden wij de herstellingskosten die wij op de eigenaar kunnen 
verhalen.
Niet gedekte schade - Materialen die nog niet in het gebouw zijn verwerkt. - Schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- of renovatiewerken, tenzij u 
bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade. - Feiten gepleegd door of met de medeplichtigheid van de bewoners.
…/…
• Daden van personen die deelnemen aan een arbeidsconflict De verzekering wordt beperkt tot 971.742,62 €.
• De bepalingen betreffende terrorisme zijn van toepassing, zie Verklarende woordenlijst.
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Artikel 12 – Brand
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door brand.
Behalve de schade
- aan voorwerpen die in of op een vuurhaard ( = plaats waarin vuur wordt gemaakt, stookplaats) zijn gevallen, geworpen of gelegd;
- die zich heeft voorgedaan zonder vlammen (zoals schroeischade, of schade door een hoge hitte, een uitwaseming, door het wegslingeren of vallen van brandbare materialen).
Artikel 13 — Rechtstreekse blikseminslag op de verzekerde goederen
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door rechtstreekse blikseminslag op deze goederen.
Artikel 14 — Ontploffing
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door ontploffing.
Behalve de schade veroorzaakt door de ontploffing van springstoffen waarvan de aanwezigheid in het verzekerde gebouw inherent is aan de beroepsactiviteit die erin wordt 
uitgeoefend.
Artikel 15 — Implosie
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door implosie.
Artikel 16 – Rook- en roetschade door de slechte werking van een huishoud- of verwarmingstoestel
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door rook of roet ten gevolge van de slechte werking van een huishoud- of verwarmingstoestel.
Behalve de schade veroorzaakt door een open haard.
…/…
Artikel 19 – Rechtstreekse inwerking van elektriciteit
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen die rechtstreeks het gevolg is van kortsluiting,
overbelasting, te hoge spanning of inductie.
Evenals
- de schade ten gevolge van temperatuurschommelingen – veroorzaakt door een gedekt schadegeval - aan voedingswaren
voor privégebruik in een diepvriezer of koelkast.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan wordt die schade ook gedekt als ze het gevolg is van een accidentele onderbreking van de 
stroomtoevoer door de energieleverancier;

Storm Hagel Sneeuw Ijsdruk

Toegelaten uitsluitingen volgens KB

Open constructies

Goederen in de tuin

Sleetgrens 40% 

Geen sleetgrens meer zoals art 9 kb brand december 1992
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KB 24 12 1992 betreffende verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s betreft     Artikel. 3.

§ 1. De verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot het gevaar brand bevatten verplicht de waarborg tegen de schade die haar oorzaak vindt in een aanslag of in een 
arbeidsconflict zoals die beide termen in de bijlage omschreven zijn. Deze waarborg moet in overeenstemming zijn met hetgeen in die bijlage is bepaald.

De overeenkomsten bedoeld in lid 1 moeten eveneens de waarborg tegen de schade ten gevolge van het gevaar storm bevatten zoals gedefinieerd in de bijlage van dit besluit. 

Van deze dekking kan echter uitgesloten worden, de schade veroorzaakt :
aan de inhoud, die zich bevindt in een constructie, die niet vooraf beschadigd werd door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk;
aan elk voorwerp dat zich buiten een constructie bevindt;
aan constructies en hun eventuele inhoud die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig zijn of afgebroken worden;
aan alle ruiten, met inbegrip van spiegelglas en doorschijnend onroerend plastiek materiaal;
aan alle afsluitingen en omheiningen van om 't even welke aard;
aan de volgende goederen en hun eventuele inhoud :
1. constructies waarvan de buitenmuren voor meer dan 50 % van hun totale oppervlakte samengesteld zijn uit plaatijzer, asbest en cementagglomeraten, gegolfde platen en 
lichte materialen zoals onder meer hout, plastiek, spaanplaten en dergelijke;
2. constructies waarvan de dakbedekking voor meer dan 20 % van haar totale oppervlakte samengesteld is uit hout, spaanplaten of dergelijke, asfaltpapier, plastiekmateriaal en 
andere lichte materialen, uitgezonderd echter kunstleien, kunstdakpannen, riet en roofing. Als licht materiaal wordt beschouwd, elk materiaal waarvan het gewicht per m2 lager 
is dan 6 kg;
3. constructies die, geheel of gedeeltelijk, open zijn;
4. constructies die in opbouw zijn, worden niet beschouwd als in opbouw :
- constructies in verbouwing of herstelling, mits zij bewoond blijven tijdens deze werkzaamheden;
- constructies in opbouw, verbouwing of herstelling, die definitief zijn gesloten met afgewerkte en definitief geplaatste deuren en ramen, en definitief en volledig gedekt zijn;
5. torens, klokketorens, uitkijktorens, watertorens, windmolens, windmotors, openluchttribunes, vergaarbakken in open lucht;
6. voorwerpen en materialen die buiten aan een constructie zijn vastgemaakt zoals onder meer : antenne, metalen schoorsteen, verlichtingsinstallatie en -toestel, reclamebord, 
uithangbord, rolgordijn, zonnetent, buitenbekleding van muren door op latten vastgemaakt materiaal, met uitzondering van de schade aan dak- en hanggoten en hun 
afvoerbuizen, aan kroonlijsten met hun bekleding alsmede aan rolluiken;
door terugvloeien of overlopen van water, lek in leidingen of riolering.
Die waarborg moet met artikel 4, § 1 in overeenstemming zijn.
(§1 gewijzigd bij art 1 KB 16 01 1995 B.S. 11 04 1995 ingang 01 10 1995 en art 1 KB 14 03 1995 BS 11 04 1995 ingang 01 10 1995)

Storm Hagel Sneeuw Ijsdruk
KB 24 12 1992 betreffende verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s betreft     Artikel. 3.

§ 2. De waarborg ontploffing omvat verplicht de waarborg schade aan goederen:

- te wijten aan elke ontploffing of implosie die geen rechtstreeks verband heeft met het verzekerde risico;

- te wijten aan de ontploffing van springstoffen waarvan de aanwezigheid in het verzekerde risico niet vereist is voor de erin uitgeoefende beroepsactiviteit.

Artikel. 4.

§ 1. De waarborg van de door het gevaar storm veroorzaakte schade aan goederen omvat tevens de schade veroorzaakt door de gevaren hagel, sneeuw- of ijsdruk en

kan niet worden beperkt tot een quotiteit van de verzekerde bedragen voor het gebouw en de inhoud.

§ 2. De waarborg van de door het gevaar water veroorzaakte schade aan goederen kan niet worden beperkt tot een quotiteit van de verzekerde bedragen op het gebouw

en de inhoud.
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Artikel 14 : Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk.
14.1. Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door:
• storm,
• hagel,
• de druk, de verplaatsing of het vallen van een sneeuw-of ijsmassa.
14.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en de schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
14.3. Wij vergoeden niet de schade veroorzaakt:
• aan de inhoud die zich buiten een constructie bevindt;
• aan de inhoud die zich in een gebouw bevindt dat niet voorafgaandelijk werd beschadigd door één van deze gebeurtenissen;
• aan de volgende goederen die bevestigd zijn aan de buitenkant van een constructie: de rolgordijnen, de zonnetenten, de afdaken en de stoffen luifels;
• aan de gebouwen of gedeelten van een gebouw die volledig of gedeeltelijk open zijn evenals aan hun inhoud;
• aan de gebouwen of gedeelten van een gebouw die bouwvallig of in afbraak zijn evenals aan hun inhoud;
• aan de gemakkelijk verplaatsbare of demonteerbare constructies (onder andere kweek- en tuinserres, tuinhuisjes, dierenhokken, garages) indien zij niet verzegeld of niet aan de bodem 
of aan grondslagen zijn verankerd of bevestigd.

Storm Hagel Sneeuw Ijsdruk

2.6 Storm* - Hagel - Ijs- en sneeuwdruk*
Artikel 12: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door storm*, hagel, ijs- en sneeuwdruk*, alsook door de voorwerpen die door één van deze voorvallen 
weggeslingerd of omvergeworpen zijn;
evenals indien u het gebouw* verzekert in dit contract, de kosten voor herstel van de tuin die beschadigd werd door storm*, hagel, ijs- en sneeuwdruk*;
behalve de schade
1. veroorzaakt door stormwinden aan het gebouw* in opbouw* of tijdens werken, zolang dat gebouw* geheel of gedeeltelijk open is;
2. aan de inhoud* in openlucht en de schade veroorzaakt door stormwinden aan de inhoud* in een constructie die blijvend geheel of gedeeltelijk open is. De schade aan 
tuin- en zwembadmeubelen* blijft evenwel gedekt. Indien u huurder of gebruiker bent van het gebouw* en u de inhoud* verzekert in dit contract, blijven de goederen die 
u toebehoren en blijvend aan de grond zijn vastgemaakt* verzekerd;
3. aan bouwvallige constructies en aan hun inhoud.
Onze tussenkomst voor het geheel van de schade aan de tuin en aan de tuin- en zwembadmeubelen* in openlucht of in een constructie die geheel of gedeeltelijk open is, 
is beperkt tot 543,68 EURi.
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7. Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
Wij verzekeren de schade veroorzaakt door :
• stormwind
- waarvan de kracht schade toebrengt aan constructies met vergelijkbare windweerstand of aan constructies die verzekerbaar zijn tegen dergelijke wind binnen een straal van 10 km
rond het gebouw
of
- die op het dichtst bij het gebouw gelegen meteorologisch meetstation een piek bereikt van ten minste 80 km/u;
• hagel;
• sneeuw- of ijsdruk, het schuiven of wegglijden van sneeuw of ijs, namelijk de druk die een opeenhoping van sneeuw of ijs, alsook de val, het schuiven of de verplaatsing van een
compacte sneeuw- of ijsmassa uitoefent;
• de schok van voorwerpen weggeslingerd of omgegooid door één van de bovengenoemde gebeurtenissen;
•
atmosferische neerslag die in het gebouw binnendringt als gevolg van één van de bovengenoemde gebeurtenissen.
Wij verzekeren niet :
• de schade veroorzaakt aan de voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden, alsook aan antennes, uithangborden en zonnetenten. Paraboolantennes, zonneweringen, 
tuinmeubelen (tuinstoelen, -zetels, -banken en -tafels) en stevig verankerde kinderspeeltuigen blijven evenwel verzekerd;
• de schade veroorzaakt aan open gebouwen evenals aan de inhoud ervan voor zover de schade te wijten is aan deze toestand.

Storm Hagel Sneeuw Ijsdruk

7.4. Storm, hagel, sneeuw‐ en ijsdruk

A. Verzekerde gevaren

- Storm
- Hagel
- Sneeuw‐ en ijsdruk
- Schade aan de verzekerde goederen door aanraking van voorwerpen die worden weggeslingerd of omvergeworpen bij deze gebeurtenissen.

B. Uitsluitingen

De schade aan goederen die zich buiten het gebouw bevinden en die niet aan het gebouw bevestigd zijn, met uitzondering van de schade aan houten of metalen tuinmeube
len en niet verplaatsbare barbecues;

* Schade aan constructies en hun eventuele inhoud :

- in opbouw, herstelling, verbouwing, tenzij ze volledig gesloten zijn (met afgewerkte en voorgoed geplaatste deuren en vensters) en definitief en volledig gedekt zijn
- die gemakkelijk te verplaatsen en uit elkaar te nemen zijn (bijv. serres, tuinhuisjes, dierenhokken, garages, carports) behalve wanneer deze verankerd zijn aan een betonnen
sokkel of fundering
- die in slechte staat van onderhoud, afbraak of verval zijn, te weten indien de slijtage van het geteisterde gedeelte meer dan 40 % bedraagt
- die geheel of gedeeltelijk open zijn (de schade ingevolge hagel wordt evenwel gedekt)
- Schade aan het dak en de afvoerleidingen als de schade beperkt blijft tot vervormingen zonder aantasting van de waterdichtheid
- Schade veroorzaakt aan zwembaden, tennis‐ en golfterreinen.

C. Vergoedingslimieten

De schade van houten of metalen tuinmeubelen en niet‐verplaatsbare barbecue wordt verzekerd tot een gezamenlijk beloop van € 3.000 per schadegeval.
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4.3. Basiswaarborg storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk

In deze waarborg vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt wordt door: 

* storm; 

* hagel; 

* sneeuw- en ijsdruk, en het verschuiven of vallen van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs; 

* het gevolg van de impact van voorwerpen die door storm, sneeuw- en ijsdruk omvergeworpen of weggeslingerd worden. 

Wij vergoeden ook de beschadiging van de verzekerde goederen die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval en die het gevolg is van: 

* het redden van personen en goederen;

* alle bedachtzaam aangewende middelen om uitbreiding van de schade te voorkomen of te beperken;

* beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid of een wettelijk gevormd gezag heeft genomen;

* instorting;

* het vrijkomen van gassen of bijtende dampen;

* het binnendringen van atmosferische neerslag of van vorst.

Bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken wij uw aansprakelijkheid voor de hiervoor omschreven schade zoals die wettelijk geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.

Wij verzekeren niet:

* gebouwen of gedeelten ervan tijdens hun afbraak;

* schade aan inhoud in open lucht of in een gebouw dat geheel of gedeeltelijk open is; 

Blijft wel verzekerd tot 850 euroi per schadegeval:

tuinstoelen, tuinzetels of banken en tuintafels,

stevig verankerde paraboolantennes, parasols, kinderspeeltuigen,

de vaste uitrusting en verbeteringen waarvan u als huurder of gebruiker de kosten hebt gedragen;

* schade aan een gebouw en de inhoud waarvan de dakbedekking werd verwijderd;

* schade aan motorrijtuigen in open lucht; 

Blijft wel verzekerd:

motorrijtuigen onder een carport,

robotgrasmaaiers in open lucht;

• schade door overstromen, terugvloeien of overlopen van water of door een lek in de leiding en/of riolering.

4.4. Extra uitbreiding in de basiswaarborgen brand-, storm-, of waterschade (4.1 tot 4.3)

Wij verzekeren de volgende burgerrechtelijke aansprakelijkheden en dit telkens tot een bedrag van 1.786.641,75 euroii per schadegeval:

verhaal van derden: dit is uw aansprakelijkheid op basis van de artikelen 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor de stoffelijke schade aan derden te wijten aan een 

verzekerde schadegeval dat overslaat naar goederen die eigendom zijn van derden, inbegrepen uw gasten;

verhaal van huurders en gebruikers: dit is uw aansprakelijkheid op basis van artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek voor de stoffelijke schade veroorzaakt door het verzekerde schadegeval 

aan de huurder of gebruiker.

Storm Hagel Sneeuw Ijsdruk
Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:

* de kosten van afbraak en opruiming, het stortgeld;

* de kosten van bodemsanering, beperkt tot 10.992,91 euro voor een schadegeval verzekerd onder de basiswaarborg waterschade (artikel 4.2);

* de kosten om de geredde goederen te vervoeren, te behouden, of op te slaan gedurende de normale periode van heropbouw of vervanging;

* de kosten voor voorlopige beveiliging van de woning in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afsluiting en afscherming;

* het herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantingen;

* de gebruiksderving die u lijdt als eigenaar van het gebouw voor de periode dat dit onbruikbaar is en dit tijdens de normale duur van heropbouw; de derving wordt berekend volgens het werkelijk 

geleden huurverlies verhoogd met de lasten, ofwel volgens de huurwaarde als het beschadigde gebouw niet verhuurd werd;

* de medische en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of een gelijkaardige 

instelling. Wij betalen deze kosten tot maximaal 14.000 euroi per schadegeval;

* de kosten van plaatsvervangende huisvesting gedurende de duur van onbewoonbaarheid als het gebouw onbewoonbaar geworden is; de vergoeding van deze kosten mag u voor dezelfde 

periode niet cumuleren met de vergoeding voor gebruiksderving;

* de kosten van een door u vrij gekozen expert. Wij betalen deze kosten tot maximaal 5 % van de schadevergoeding die de 19.490,64 euro niet overschrijdt, 2 % van het gedeelte van de 

vergoeding tussen 19.490,64 euro en 194.906,37 euro, 1,5 % van het gedeelte van de vergoeding tussen 194.906,37 euro en 389.812,75 euro en 0,75 % van het gedeelte van de vergoeding 

boven de 389.812,75 euro. Deze bedragen worden geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzenii.

i niet geïndexeerd
ii Consumptieprijsindex (basis 1996) 149,19

Sneeuw- en ijsdruk

De neerwaartse druk die uitgeoefend wordt door een laag sneeuw of ijs.

Water dat in de voegen komt door ondichtheid, bevriest en hierdoor schade veroorzaakt wordt bv. niet aanzien als ijsdruk.

Storm

Dit wil zeggen een wind die volgens het KMI een topsnelheid van ten minste 80 km per uur bereikt of waarvan de kracht af te leiden is uit de beschadigingen binnen een straal van 10 km.
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3.2.16. Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
behalve schade aan elk voorwerp dat zich buiten bevindt en niet blijvend is vastgemaakt.

Wij dekken voor een bedrag van maximaal 6.050 EUR per post de schade veroorzaakt
■■ aan materiaal op de bouwplaats dat zich buiten het gebouw bevindt
■■ aan bijgebouwen die deel uitmaken van het gebouw maar die niet aan de bodem bevestigd zijn door een verankering in beton, en de inhoud ervan.

Wij dekken voor een bedrag van maximum 12.100 EUR schade aan constructies die niet volledig gesloten of bedekt zijn, aan wat erin verwerkt is en aan de inhoud ervan.
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C. Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
Staat er in de Bijzondere Voorwaarden dat u de basisverzekering Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk hebt? En hebt u materiële
schade aan het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel door storm, hagel, sneeuw-en ijsdruk? Of hebt u materiële schade door voorwerpen die rondvliegen of omvallen door 
storm, hagel, sneeuw-en ijsdruk? Dan betalen wij voor de materiële schade die hieronder staat.
1. Schade door storm
Met storm bedoelen wij:
• wind van 80 kilometer per uur of meer. De snelheid van de wind wordt gemeten door het dichtstbijgelegen waarnemings- station van het Koninklijk Meteorologisch Instituut of een 
vergelijkbare instelling.
• wind die binnen een straal van 10 kilometer rond het verzekerde adres ook schade aan andere gebouwen veroorzaakt. Deze gebouwen hebben dezelfde weerstand tegen die wind 
als het verzekerde gebouw.
2. Schade door hagel
3. Schade door sneeuw- en ijsdruk
Let op! In de volgende situaties betalen wij niet voor:
• schade aan het verzekerde gebouw of aan een deel van het verzekerde gebouw dat bouwvallig of vervallen is. Het verzekerde gebouw of het deel van een verzekerd gebouw is 
vervallen als dit een slijtage heeft van 40 % of meer. Is er schade aan de verzekerde inboedel in dat verzekerde gebouw? Dan betalen wij ook niet voor deze schade;
• schade door storm, sneeuw- en ijsdruk aan het hoofdgebouw dat niet dicht is. Dit komt doordat het hoofdgebouw nog gebouwd of verbouwd wordt. Is er schade aan de verzekerde 
inboedel in dat verzekerde gebouw? Dan betalen wij ook niet voor deze schade.
Let op! Hebt u schade door storm, sneeuw- en ijsdruk aan het bijgebouw dat niet dicht is? Dit komt doordat het bijgebouw nog gebouwd of verbouwd wordt. Voor die schade aan het 
bijgebouw betalen wij wel. Is er schade aan de verzekerde
inboedel in het bijgebouw dat niet dicht is? Dan betalen wij niet voor die schade;
• schade aan dieren die buiten zijn;
• schade aan serres die u gebruikt voor uw beroep;
• schade door neerslag aan de verzekerde inboedel in het verzekerde gebouw als het verzekerde gebouw niet eerst werd beschadigd door storm, hagel of, sneeuw- en ijsdruk;
• schade aan voorwerpen die buiten zijn en die niet blijvend vastgemaakt zijn aan het verzekerde gebouw of het terrein.
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Let op! Voor de zonnepanelen die in de tuin of op het platte dak staan, betalen wij wel. Voor de voorwerpen die hieronder staan, betalen wij voor al deze voorwerpen samen 
maximaal 4.000,00 EUR:
- tuinmeubelen
- zwembadmeubelen
- tuinverlichting
- barbecue
- buitenkeuken
- afdekzeil van een zwembad of jacuzzi
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13. storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
behalve schade veroorzaakt
• aan serres en hun inhoud

• aan enig voorwerp dat zich buiten het gebouw bevindt.
Gedekt is evenwel de schade aan de tuinmeubelen en de tuinaanleg tot maximum 2.000,00 EUR.
De kosten voor het heraanleggen van de beplanting mogen nooit de kosten voor hun vervanging door jonge planten van dezelfde aard overschrijden

• aan enig voorwerp dat aan de buitenkant van het gebouw bevestigd is.
Gedekt is evenwel de schade veroorzaakt aan
- dakgoten, lijstgoten, kroonlijsten en hun bekleding
- afvoerpijpen
- alle soorten luiken
- gevelbekleding
- balustrades, windschermen en schoorsteenkappen
- gesloten zonnetenten tot maximum 2.000,00 EUR

• aan bijgebouwen van het gebouw en aan hun inhoud als die bijgebouwen gemakkelijk kunnen gedemonteerd of verplaatst worden
• aan het gebouw wanneer de slijtage van het beschadigde gedeelte groter is dan 30 % en aan de inhoud ervan
• aan het gebouw dat niet volledig gesloten is en aan de inhoud ervan. Deze uitsluiting in niet van toepassing voor wat hagel betreft
• aan de inhoud wanneer het gebouw niet vooraf beschadigd werd door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
• wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en deze werken.

Onze dekking strekt zich uit tot schade veroorzaakt door
• atmosferische neerslag die in het gebouw binnendringt nadat het vooraf was beschadigd door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
• de botsing met voorwerpen die bij deze gebeurtenissen worden weggeslingerd onder voorbehoud van de aan deze gevaren verbonden uitsluitingen.
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ARTIKEL 15. STORM, HAGEL, SNEEUW – EN IJSDRUK

A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de materiële schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
• storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk;
• atmosferische neerslag die het gebouw binnendringt nadat dit reeds vooraf beschadigd werd door één van voornoemde verzekerde gevaren;
• aanraking door voorwerpen die door storm, sneeuw- of ijsdruk worden weggeslingerd of omvergeworpen.
2. Wij vergoeden eveneens de onrechtstreekse materiële schade aan de verzekerde goederen ten gevolge van het zich voordoen van één van voornoemde verzekerde gevaren in het 
gebouw of in de buurt ervan, voor zover deze schade is veroorzaakt door:
• hulpverlenings-, vrijwarings-, beschuttings- of reddingsmiddelen;
• instorting;
• afbraak of vernietiging bevolen door de bevoegde overheid als veiligheidsmaatregel om uitbreiding van de schade te voorkomen;
• vorst, warmte of andere vormen van temperatuurverandering.
3. Bovendien geniet de verzekerde van de aanvullende vergoedingen en waarborguitbreidingen voorzien in de artikelen 24 en 25.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt:
• door het terugvloeien of overlopen van water afkomstig van of door een lek in de openbare rioleringen of leidingen;
• aan voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden en er niet aan vastgemaakt zijn, behalve voor tuinmeubelen en barbecue’s waarvoor onze tussenkomst beperkt is tot 
2.588,78 EUR voor alle voorwerpen samen;
• aan tuinen, met inbegrip van beplantingen die niet dienen als afsluiting of omheining;
• aan de beglazing. Deze schade is verzekerbaar in het kader van de waarborg “Glasbreuk”;
• aan gebouwen en hun eventuele inhoud die niet verankerd zijn aan een betonnen sokkel, aan een muur of in een fundering;
• aan gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien deze bewoond zijn tijdens deze werkzaamheden of definitief gesloten en gedekt zijn.
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5.2 Storm en hagel
Wij vergoeden de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
5.2.1 Storm
Behalve schade aan:
1) constructies die helemaal of gedeeltelijk open zijn, en de inhoud ervan. Afdaken die een geheel vormen met het hoofdgebouw en carports blijven wel verzekerd;
2) constructies die bouwvallig zijn of afgebroken worden, en de inhoud ervan;
3) ruiten en daarmee gelijkgestelde materialen, zoals beschreven in de waarborg ‘Glasbreuk’. ;
4) reclame- en uithangborden, tenten. Zonnetenten en zonneblinden blijven evenwel verzekerd;
5) elk voorwerp dat zich buiten een constructie of onder een carport of afdak bevindt, met uitzondering van tuinmeubelen en barbecues die in totaal verzekerd zijn tot € 2.000.
5.2.2 Hagel
Behalve schade aan:
1) constructies die bouwvallig zijn of afgebroken worden en de inhoud ervan;
2) reclame- en uithangborden, tenten. Zonnetenten en zonneblinden blijven evenwel verzekerd;
3) ruiten en daarmee gelijkgestelde materialen, zoals beschreven in de waarborg ‘Glasbreuk’. ;
4) elk voorwerp dat zich buiten een constructie of onder een carport of afdak bevindt, met uitzondering van tuinmeubelen en barbecues die in totaal verzekerd zijn tot € 2.000.
5.2.3 Sneeuw-en ijsdruk
Behalve schade aan:
1) constructies die bouwvallig zijn of afgebroken worden en de inhoud ervan;
2) reclame- en uithangborden, tenten. Zonnetenten en zonneblinden blijven evenwel verzekerd;
3) ruiten en daarmee gelijkgestelde materialen, zoals beschreven in de waarborg ‘Glasbreuk’. ;
4) elk voorwerp dat zich buiten een constructie of onder een carport of afdak bevindt, met uitzondering van tuinmeubelen en barbecues die in totaal verzekerd zijn tot € 2.000.
5) het dak en de afvoerleidingen, als de schade beperkt blijft tot vervormingen zonder aantasting van de waterdichtheid.
5.2.4 Val van meteoorstenen
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5.11 Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk

Met uitzondering van de schade:
1. aan gebouwen die bouwvallig zijn of afgebroken worden, alsook aan de inhoud ervan
2. aan reclameborden, uithangborden. U kan deze verzekeren door de Optie Business te onderschrijven. Zonnetenten en zonneblinden blijven evenwel verzekerd;
3. aan elk voorwerp dat zich buiten een constructie bevindt, met uitzondering van tuinmeubelen en barbecues, die verzekerd zijn tot 2.500 EUR in totaal. U kan elk 
voorwerp dat zich buiten een constructie bevindt verzekeren, evenals de tuinmeubelen en barbecues voor een hoger bedrag door de Optie Tuin te onderschrijven.
Wij vergoeden ook geen stormschade aan constructies en aan de eventuele inhoud ervan als die niet bevestigd zijn in een betonnen sokkel, in een muur of in 
funderingen.
U kan zich hiervoor verzekeren door de Optie Tuin te onderschrijven.

Lexicon
Sneeuw- of ijsdruk: 
het gewicht van opgehoopte sneeuw of opgehoopt ijs of het vallen, het glijden of de verplaatsing van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs.
Storm: wind die:
- volgens het verslag van het dichtstbij gelegen meet station van het Koninklijk Meteorologisch Instituut een topsnelheid van minstens 80 km/uur bereikt en/of
- die verwoesting of schade heeft veroorzaakt in een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw
- hetzij aan constructies die verzekerd kunnen worden tegen storm, conform de voorwaarden van die afdeling
- hetzij aan andere goederen die een weerstand bieden die vergelijkbaar is met een dergelijke wind
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3.5. Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk
Behalve: de schade aan verzekerde inhoud die zich buiten het gebouw bevindt en die niet aan het gebouw is bevestigd.
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2.2 Afdeling storm
1 Verzekerde schade
a In deze afdeling vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen, veroorzaakt door:
- storm, dit wil zeggen een wind die volgens het KMI een topsnelheid van ten minste 80 km per uur bereikt of waarvan deze kracht is af te leiden uit de beschadigingen van 
vergelijkbare goederen binnen een straal van 10 km;
- hagel;
- sneeuw- en ijsdruk, alsmede het verschuiven of vallen van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs;
- de schok van voorwerpen die door de storm, sneeuw- of ijsdruk worden omvergeworpen of weggeslingerd.
b Bij een verzekerd schadegeval en ook wanneer het schadegeval zich voordoet buiten de verzekerde goederen, strekt de verzekeringsdekking zich ook uit tot schade die aan 
deze goederen is veroorzaakt door:
- het redden van personen en goederen;
- het blussen en ander bedachtzaam aangewende middelen om de uitbreiding van de schade te voorkomen of te beperken;
- beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid of een wettelijk gevormd gezag heeft genomen;
- instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval;
- het vrijkomen van gassen of bijtende dampen;
- het binnendringen van atmosferische neerslag of van vorst als gevolg van voorafgaande gedekte schade aan het verzekerde gebouw;
- gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing.
c Bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken wij uw aansprakelijkheid voor de hiervoor omschreven schade zoals die wettelijk is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
2 Extra waarborgen
a Wij verzekeren volgende burgerrechtelijke aansprakelijkheden en dit telkens tot een bedrag van € 2 086 886,68 per schadegeval:
- verhaal van derden: dit is uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden (gasten inbegrepen) wanneer een verzekerd 
schadegeval zich voortzet op hun goederen;
- verhaal van de huurder: dit is uw wettelijke aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade veroorzaakt door het verzekerde schadegeval aan de huurder of gebruiker.
b Daarnaast vergoeden wij ook de hierna opgesomde kosten en verliezen, die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:
- de kosten van afbraak en opruiming van de verzekerde goederen, met inbegrip van het stortgeld en de kosten van bodemsanering;
- de kosten voor het opruimen van gevallen bomen of andere voorwerpen die verzekerde schade hebben veroorzaakt;
- blussings- en reddingskosten en in het algemeen de kosten om het schadegeval te voorkomen of te beperken voor zover wij deze volgens de wet ten laste moeten nemen;
- de kosten om de verzekerde goederen die gered werden te vervoeren, te behouden of op te slaan gedurende de periode die nodig is voor de heropbouw of vervanging;
- de kosten voor de voorlopige beveiliging en bewaking van de verzekerde goederen in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afsluiting of afscherming;
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- herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantingen;
- gebruiksderving die u lijdt als eigenaar van het verzekerde gebouw omwille van de onbruikbaarheid ervan tijdens de periode die nodig is voor de heropbouw; de derving wordt 
berekend volgens het werkelijk geleden huurverlies verhoogd met de lasten, ofwel volgens de huurwaarde indien het beschadigde gebouw niet werd verhuurd;
- de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of 
een andere instelling. Wij betalen deze kosten tot € 15 500,00 per getroffene;
- de kosten van plaatsvervangende huisvesting gedurende de periode die nodig is voor de wederopbouw of herstelling indien het verzekerde gebouw onbewoonbaar is geworden; 
de vergoeding van deze kosten mag u voor dezelfde periode niet cumuleren met de vergoeding voor de gebruiksderving; bovendien zijn de in deze polis verzekerde afdelingen ook 
van kracht voor de ’vervangwoning’ (en de inhoud ervan) gedurende de periode dat u er verblijft;
- de kosten van een door u vrij gekozen expert om u bij te staan bij de vaststelling van uw schade; wij betalen deze kosten tot een bedrag van maximaal 5% van de schadevergoeding 
die € 19 375,00 niet overschrijdt, 2% van het gedeelte van de vergoeding tussen € 19 375,00 en € 193 750,00; 1,5% van het gedeelte tussen € 193 750,00 en € 387 500,00 en 0,75% 
van het gedeelte boven € 387 500,00. Dit doet echter geen afbreuk aan de bepalingen in de rubriek “4.5 Bij schade - 2 Hoe wordt uw schade begroot?
- a Schadeopneming”.
3 Niet-verzekerde gevallen
Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet verzekerd:
- schade aan het gebouw of gedeelten ervan die in verval zijn, in afbraak zijn of bestemd voor afbraak, evenals aan hun inhoud;
- schade door het wegvloeien van water of stookolie waarvoor verwezen wordt naar de dekkingen in de afdeling waterschade;
- schade die verband houdt met natuurrampen waarvoor verwezen wordt naar de dekkingen in de waarborg (wettelijke verzekering) natuurrampen;
- schade aan bedrijfsgoederen door temperatuurwijzigingen;
- schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen.

4 Preventie
Preventie loont. Niet enkel voor ons, maar vooral voor uzelf omdat een schadegeval heel wat hinder met zich meebrengt en geld niet alles kan compenseren.
Wij gaan er dan ook van uit dat u de gebouwen goed onderhoudt en de elementaire voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen treft om normaal te verwachten schade te voorkomen.
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A6.5 STORM, HAGEL, SNEEUW- OF IJSDRUK
Wij vergoeden ook de schade aan:
■ voorwerpen die voorgoed aan de buitenkant van het gebouw bevestigd zijn;
■ tuinmeubilair en tuintoestellen tot maximum 10.000 euro per schadegeval (ABEX 745). Maar toestellen (bv. stofzuigers, ... ) die alleen voor het zwembad dienen zijn enkel gedekt als 
de facultatieve waarborg ‘Zwembad’ is onderschreven;
■ alle soorten luiken, behalve rolluiken van een zwembad als de facultatieve waarborg ‘Zwembad’ niet is onderschreven.
Wij vergoeden niet de schade aan:
a) het gebouw dat niet volledig gesloten of bedekt is en de inhoud ervan door storm. Wij vergoeden wel de schade aan het gebouw, als het bestaat uit meer dan 75 % niet-lichte 
materialen en als het verankerd is in een betonnen sokkel of aan een fundering;
b) het gebouw als de slijtage van het beschadigde gedeelte en de inhoud ervan groter is dan 40 %;
c) de inhoud als het gebouw niet beschadigd is door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk;
d) bijgebouwen waarvan de buitenmuren voor meer dan 50 % van hun totale oppervlakte samengesteld zijn uit lichte materialen, behalve als ze verankerd zijn in een betonnen sokkel 
of aan een fundering;
e) alle glazen én doorschijnende of doorzichtige plastieken panelen (die schade is wel gedekt onder de waarborg glasbraak);
f) carports die niet verankerd zijn in een betonnen sokkel of aan een fundering.

Behalve in de aan deze gevaren verbonden uitsluitingen, dekken wij de schade door:
a) voorwerpen die worden weggeslingerd of omvergeworpen door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk;
b) regen, sneeuw of hagel die binnendringt in het gebouw dat vooraf beschadigd is door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk.
Wij dekken geen schade aan een voorwerp dat zich buiten het gebouw bevindt en aan de gevelbekleding in lichte materialen.
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storm of hagel behalve de schade:
- veroorzaakt door windsnelheden van minder dan 80 km/uur (gemeten in het dichtstbijzijnde station van het KMI). U bent wel verzekerd bij lagere gemeten windsnelheid indien er 
binnen een straal van 10 km stormschade is veroorzaakt aan gelijkaardige woningen;
- veroorzaakt aan de verzekerde inhoud die zich buiten bevindt. Tuinmeubelen en buitenspeeltuigen zijn wel verzekerd tot maximaal 600 euro (geïndexeerd);
- veroorzaakt aan <de woning> <en> <de inhoud> als de woning bouwvallig is, in slechte staat van onderhoud verkeert of bestemd is om afgebroken te worden;
- veroorzaakt aan bijgebouwen waarvan de buitenmuren voor meer dan 50% van hun totale oppervlakte samengesteld zijn uit metaalplaten, kunststof golfplaten,
hout, glas en andere gelijkaardige lichte materialen uitgezonderd tuinhuizen;
- veroorzaakt aan de woning die ter gelegenheid van werken, niet volledig afgesloten is of slechts voorzien is van een voorlopige afdekking tenzij er geen
oorzakelijk verband is met de stormschade;
- aan antennes, borden, zonnetenten en zeilen (inclusief dekzeil van een zwembad) bevestigd aan of buiten de woning. De schade die door het afrukken van deze voorwerpen aan de 
woning aangebracht wordt, is wel verzekerd;
- aan glazen serres en zwembadoverkappingen uit kunststof of glas voor de schade boven 5.000 euro (geïndexeerd).

Geïntegreerde en gemotoriseerde zonnetenten die deel uitmaken van het dak van een veranda en de rolluiken waarmee een zwembad afgedekt wordt (zeilen blijven
uitgesloten) zijn wel verzekerd.
Alle schade veroorzaakt binnen 72 uur volgend op de eerste door verzekerde geleden schade zal als één enkel schadegeval beschouwd worden.

het gewicht van sneeuw of ijs behalve de schade:
- veroorzaakt aan de woning en de inhoud als de woning bouwvallig is, in slechte staat van onderhoud verkeert of bestemd is om afgebroken te worden;
- aan bijgebouwen waarvan de dakbedekking voor meer dan 50% van hun totale oppervlakte samengesteld zijn uit metaalplaten, kunststof golfplaten, glas en andere gelijkaardige 
lichte materialen uitgezonderd tuinhuizen;
- aan het dekzeil van het zwembad;
- aan glazen serres en zwembadoverkappingen uit kunststof of glas voor de schade boven 5.000 euro (geïndexeerd);
- door vorst aan gevelmetselwerk;
- door vorst aan afvoerleidingen, dakgoten, buizen.
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Storm en aanverwante gevaren

-storm, d.w.z. een wind die volgens het KMI een topsnelheid van tenminste 80 km per uur bereikt of waarvan de kracht is afteleiden uit de beschadigingen van gelijkaardige 
goederen binnen een straal van1 0 km;
-hagel;
-sneeuw- en ijsdruk, evenals het verschuiven of vallen van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs;
-de schok van voorwerpen die door de storm, sneeuw- of ijsdruk worden omver geworpen of weggeslingerd.

Storm Hagel Sneeuw Ijsdruk

Artikel 12 Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
De maatschappij verzekert:
- storm, hieronder wordt wind verstaan die:
- ofwel binnen een straal van 10 km rond het verzekerde gebouw schade veroorzaakt aan hetzij volgens deze polis in storm verzekerbare constructies, hetzij aan andere gebouwen die 
een weerstand bieden die gelijkwaardig is aan deze van het verzekerde gebouw
- ofwel volgens het dichtstbijzijnde KMI-station een snelheid van minstens 80 km/uur bereikt
- hagel
- sneeuw-of ijsdruk, hieronder wordt de druk van opeengehoopte sneeuw of ijs verstaan, alsmede het vallen, glijden of verplaatsen van een sneeuw- of ijsmassa.
- neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel die het gebouw binnendringt nadat het vooraf is beschadigd door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk.

Behalve:
- de schade aan de inhoud of materialen die zich buiten het gebouw bevinden en niet duurzaam aan het gebouw zijn bevestigd of verankerd. De storm- en hagelschade aan houten, 
metalen en stenen tuinmeubelen en gemetselde barbecues is verzekerd tot € 4.000.
- de schade aan de gebouwen en hun inhoud, wanneer de constructies:
- geheel of gedeeltelijk open zijn (deze constructies blijven wel verzekerd in hagelschade). Nochtans is de schade aan de carport, veranda of pergola verzekerd als zij stevig verankerd is 
aan het gesloten hoofdgebouw of zich bevindt in een betonnen fundering. Deze verzekerde constructies dienen in goede staat van onderhoud te zijn. De
inhoud in deze constructies blijft echter uitgesloten.
- in opbouw, verbouwing of herstelling zijn en niet definitief gesloten en niet volledig dicht zijn.
- gemakkelijk verplaatsbaar zijn of uiteen te nemen of bouwvallig zijn.
- de schade aan ruiten en glaswerk, onverminderd de bepalingen van artikel 16 “Glasbreuk”.
- de schade veroorzaakt door het overlopen of het opstuwen van de openbare riolering, onverminderd de
waarborg”Natuurrampen”.

De maatschappij verzekert bovendien:
- de schade aan de verzekerde goederen door voorwerpen die weggeslingerd werden tengevolge van deze gebeurtenissen.
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Artikel 20 – Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk.
20.1 En als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, de werkelijk gemaakte kosten voor de heraanleg van de beschadigde tuin na storm, hagel, 
sneeuw- en ijs druk. De heraanleg gebeurt met gelijksoortige jonge planten en dit tot het beloop van maximum 15.000 euro (inclusief kosten voor opruiming en daarbij horende 
kosten).
20.2 Behalve de schade
- aan de inhoud die zich buiten bevindt.
Zijn wel gedekt: de schade aan tuinmeubelen en aan de barbecue.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan wordt deze waarborg vervangen door een dekking van de schade aan de inhoud die zich buiten 
bevindt;
- aan zonneweringen, zonnetenten, rolgordijnen, markiezen, stoffen luifels, terrasafsluitingen en windschermen.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is deze schade wel gedekt;
- veroorzaakt door storm aan constructies die geheel of gedeeltelijk open zijn of die slechts voorlopig bedekt zijn, en aan hun eventuele inhoud. De schade aan muren en 
omheiningen is echter wel gedekt.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is ook de schade aan carports, met uitsluiting van hun inhoud, veroorzaakt door storm 
gedekt.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is ook de schade, veroorzaakt door storm, aan constructies die geheel of gedeeltelijk open of die 
slechts voorlopig bedekt zijn en aan hun inhoud, gedekt;
- aan constructies die bouwvallig zijn en aan hun eventuele inhoud;
- veroorzaakt aan het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en indien er een oorzakelijk
verband bestaat tussen deze werken en de schade. Als het gebouw bewoond blijft tijdens de renovatie, verbouwing
of herstelling dan blijft de waarborg verworven;
- aan de ruiten van het gebouw;
- veroorzaakt door storm aan constructies die niet aan de bodem of aan grondslagen (= funderingen, metselwerk in de grond) verankerd of bevestigd zijn en aan hun eventuele 
inhoud. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is deze schade wel gedekt.
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20.3 De maatschappij neemt ook de schade aan verzekerde goederen, veroorzaakt door voorwerpen die daarbij worden omgegooid of weggeslingerd, ten laste.
20.4 Vergoedingsgrenzen
De vergoeding wordt toegestaan tot het beloop van maximum
- 1.500 euro voor de schade aan tuinmeubelen en aan de barbecue;
- 5.000 euro - in het kader van het "Pack Tuin"- voor schade aan de inhoud die zich buiten bevindt;
- 5.000 euro – in het kader van het "Pack Tuin" - voor het geheel van volgende schade:
- de schade aan zonneweringen, zonnetenten, markiezen, rolgordijnen, stoffen luifels, terrasafsluitingen en windschermen;
- de schade, veroorzaakt door storm, aan constructies die geheel of gedeeltelijk open zijn of slechts voorlopig bedekt zijn en aan hun eventuele inhoud;
- de schade, veroorzaakt door storm, aan constructies die niet aan de bodem of aan grondslagen verankerd of bevestigd zijn en aan hun eventuele inhoud.
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C. STORM, HAGEL EN SNEEUWDRUK
Wij dekken de schade als rechtstreeks gevolg van :
• wind met een snelheid van meer dan 80 km/u of indien andere gebouwen in goede staat eromheen vernietigd zijn ;
• hagel ;
• het gewicht van sneeuw of ijs op de daken ;
• de val van bomen op verzekerde gebouwen omwille van het verzamelde gewicht van de sneeuw op de takken.
Deze waarborg heeft bovendien betrekking op :
• de val of de schok van geprojecteerde voorwerpen, opgeworpen of gekenterd ingevolge voormelde gebeurtenissen ;
• door de regen, de sneeuw of de hagel die binnendringt in het interieur van het verzekerde gebouw ingevolge een schadegeval dat is gewaarborgd door huidig artikel en op 
voorwaarde dat de schade zich voordoet binnen de 72 uren volgend om het moment van de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het gebouw.
Zijn niet gedekt :
• Vochtschade en de schade die wordt veroorzaakt door de wind aan gebouwen die niet volledig zijn afgesloten en afgedekt en aan hun inhoud ;
• De schade veroorzaakt door de storm aan gebouwen en aan hun inhoud waarvan :
- de buitenmuren voor meer dan 50 % van hun totale oppervlakte bestaan uit lichte materialen (zoals platen, vezelplaten van hout of cement en asbest, plastic…) ;
- het dak voor meer dan 20% van zijn totale oppervlakte bestaat uit lichte materialen (zoals hout, vezelplaten, kartonbitumen, plastic materialen… met de uitzondering
van artificiële leisteen, artificiële dakpannen, halm en roofing) ;
• de schade aan rolluiken, aan uithangborden en reclameborden aangezien zij geen geïntegreerd deel uitmaken van het verzekerde gebouw, aan de bovengrondse
kabels en hun steunen ;
• schade aan meubels die zich bevinden in de buitenlucht, behalve in het geval wanneer de optie « Tuinmeubelen en buiteninrichting » werd onderschreven.

Storm Hagel Sneeuw Ijsdruk

WAARBORG 3 STORM, HAGEL, SNEEUW- EN IJSDRUK
Artikel 42. Waarborgen
De maatschappij waarborgt de vergoeding van de schade veroorzaakt door:
a) Storm.
De orkanen of andere stormwinden, die binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw, vernieling, breuk of schade veroorzaken aan:
— hetzij tegen deze winden verzekerbare constructies;
— hetzij andere goederen die aan die winden een weerstand bieden gelijkwaardig aan de weerstand van de verzekerde goederen;
of een wind die, volgens het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het K.M.I., een topsnelheid van ten minste 80 km per uur haalt.
b) Hagel.
c) Sneeuw- of ijsdruk.
De druk die uitgeoefend wordt:
1) door een ophoping van sneeuw of ijs;
2) door het vallen, het glijden of de verplaatsing van een compacte hoeveelheid sneeuw of ijs.
d) Aanraking van voorwerpen die bij deze gebeurtenissen worden weggeslingerd of omvergeworpen.

Artikel 43. Aanvullende waarborgen
Samen met de “Algemene Waarborguitbreidingen” vermeld onder Hoofdstuk 4, waarborgt de maatschappij bij een gedekt schadegeval zonder toepassing van de evenredigheidsregel, 
tot 100 % van de verzekerde bedragen voor gebouw en inhoud, het geheel van volgende uitbreidingen:
a) Instorting die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een schadegeval dat aan een verzekerd gevaar te wijten is.
b) Het binnendringen van atmosferische neerslag na schadegeval.
c) Temperatuurswijziging.
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde inboedel door wijziging van temperatuur, onder meer de ontvriezing van voedingswaren. Schade ingevolge het uitvallen
van de elektrische stroom zonder dat er op de aangeduide ligging een gedekt schadegeval aan voorafging, blijft gewaarborgd in geval van een accidentele stroomonderbreking dewelke 
door de elektriciteitsleverancier wordt geattesteerd.
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Artikel 44. Niet-verzekerde gevallen
Wordt uitgesloten, de schade:
a) die verband houdt met de gevallen vermeld in artikel 7 “Uitsluitingen voor alle waarborgen” van de Algemene Bepalingen;
b) veroorzaakt door terugvloeien of overlopen van water, lek in leidingen of riolering;
c) veroorzaakt aan de inhoud die zich bevindt in een gebouw dat niet vooraf door de stormwind, hagel, sneeuw- of ijsdruk beschadigd werd;
d) veroorzaakt:
1) aan inhoud die zich buiten de constructies bevindt behalve het tuinmeubilair;
2) aan alle ruiten met inbegrip van spiegelglas en doorschijnend onroerend plastiekmateriaal.
e) veroorzaakt aan de navolgende goederen en hun eventuele inhoud:
1) afdak van glas of plastiekmateriaal;
Hobbyserres, broeibakken en hun inhoud blijven echter gewaarborgd.
2) constructies:
a. in opbouw, verbouwing of herstelling die niet volledig gesloten zijn met afgewerkte en definitief geplaatste deuren en ramen, en niet definitief en volledig gedekt zijn, tenzij er geen
oorzakelijk verband bestaat met de schade;
b. geheel of gedeeltelijk bouwvallig of in afbraak.
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Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk

Wij verzekeren tegen storm (winden vanaf 80 km/uur of die binnen een straal van 10 km nog andere gebouwen beschadigen), hagel, het gewicht van sneeuw of ijs.

Niet gedekte schade 
• Aan de inhoud buiten.
• Aan de inhoud in een gebouw dat niet volledig is gesloten (behalve hagelschade) en/of niet volledig onder dak staat met definitief geplaatste materialen.
• Aan constructies in opbouw.
• Aan afsluitingen en omheiningen die aangeplant zijn.
• Veroorzaakt door het opstuwen of overlopen van de openbare riolen (is verzekerd onder de waarborg “Natuurrampen”).
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Artikel 20 – Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk.
20.1 En als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, de werkelijk gemaakte kosten voor de heraanleg van de beschadigde tuin na storm, hagel, 
sneeuw- en ijs druk. De heraanleg gebeurt met gelijksoortige jonge planten en dit tot het beloop van maximum 15.000 euro (inclusief kosten voor opruiming en daarbij horende 
kosten).
20.2 Behalve de schade
- aan de inhoud die zich buiten bevindt.
Zijn wel gedekt : de schade aan tuinmeubelen en aan de barbecue.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan wordt deze waarborg vervangen door een dekking van de schade aan de inhoud die zich buiten 
bevindt;
- aan zonneweringen, zonnetenten, rolgordijnen, markiezen, stoffen luifels, terrasafsluitingen en windschermen.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is deze schade wel gedekt;
- veroorzaakt door storm aan constructies die geheel of gedeeltelijk open zijn of die slechts voorlopig bedekt zijn, en aan hun eventuele inhoud. De schade aan muren en 
omheiningen is echter wel gedekt.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is ook de schade aan carports, met uitsluiting van hun inhoud, veroorzaakt door storm 
gedekt.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is ook de schade, veroorzaakt door storm, aan constructies die geheel of gedeeltelijk open of die 
slechts voorlopig bedekt zijn en aan hun inhoud, gedekt;
- aan constructies die bouwvallig zijn en aan hun eventuele inhoud;
- veroorzaakt aan het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze werken en de schade. Als het 
gebouw bewoond blijft tijdens de renovatie, verbouwing of herstelling dan blijft de waarborg verworven;
- aan de ruiten van het gebouw;
- veroorzaakt door storm aan constructies die niet aan de bodem of aan grondslagen (= funderingen, metselwerk in de grond) verankerd of bevestigd zijn en aan hun eventuele 
inhoud. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is deze schade wel gedekt.
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20.3 De maatschappij neemt ook de schade aan verzekerde goederen, veroorzaakt door voorwerpen die daarbij worden omgegooid of weggeslingerd, ten laste.
20.4 Vergoedingsgrenzen
De vergoeding wordt toegestaan tot het beloop van maximum
- 1.500 euro voor de schade aan tuinmeubelen en aan de barbecue;
- 5.000 euro - in het kader van het "Pack Tuin"- voor schade aan de inhoud die zich buiten bevindt;
- 5.000 euro – in het kader van het "Pack Tuin" - voor het geheel van volgende schade:
- de schade aan zonneweringen, zonnetenten, markiezen, rolgordijnen, stoffen luifels, terrasafsluitingen en windschermen;
- de schade, veroorzaakt door storm, aan constructies die geheel of gedeeltelijk open zijn of slechts voorlopig bedekt zijn en aan hun eventuele inhoud;
- de schade, veroorzaakt door storm, aan constructies die niet aan de bodem of aan grondslagen verankerd of bevestigd zijn en aan hun eventuele inhoud.
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Waterschade
Waterschade door andere oorzaken dan leidingen

Huiszwam, na gedekt schadegeval of ruimer
Schade door aquarium en aan inhoud aquarium

Waterschade Aedes
Artikel 17 : Waterschade.
17.1. Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door één van de volgende gebeurtenissen, zelfs indien deze gebeurtenis voorkomt in een naburig gebouw:
• de infiltratie van water voortkomend uit atmosferische neerslag door de daken (met inbegrip van de dakterrassen), de dakgoten en de afvoerbuizen;
• het wegvloeien of het overlopen van water komend uit installaties, leidingen, buizen of hydraulische toestellen, die zich binnen of buiten het gebouw bevinden;
• het niet-afvoeren, het overlopen of het terugvloeien van water van de privé of openbare riolen, septische putten, regenputten of regentanken;
• de waterinfiltratie via de afsluitranden van het sanitair;
• het accidenteel wegvloeien van water uit aquariums voor privé-gebruik en uit watermatrassen of waterbedden;
• de werking van huiszwam, wat de oorzaak ook is.
17.2. Wij vergoeden eveneens:
• De terugbetaling, bij gedekt schadegeval, van de volgende kosten:
- de opzoekingkosten van de lekken;
- de kosten voor het openbreken en het herstellen van de wanden, vloeren, plafonds, binnenplaatsen, terrassen, privé-toegangen, tuinen en grasperken met het oog de leidingen of 
de buizen die aan de oorsprong van het schadegeval liggen te herstellen, evenals de kosten voor het demonteren of heronteren van de goederen die door inbouw onroerend zijn 
(vaste verwarmingsinstallaties, ingerichte keukens en badkamers,…) en dit met hetzelfde doel;
- de kosten voor herstelling of vervanging van de leidingen of de buizen die aan de oorsprong van het schadegeval liggen.
Deze verscheidene kosten worden eveneens terugbetaald indien geen enkele zichtbare schade aan de verzekerde goederen werd veroorzaakt.
• Het geheel van de bijkomende waarborgen voorzien in de artikelen 29 en 30.
17.3. Wij vergoeden niet de schade veroorzaakt:
• door infiltratie van grondwater;
• door condensatie;
• door en aan binnen- en buitenzwembaden en de installaties hiervoor, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden;
• gedurende de bouw-, verbouwing-, vernieuwing- of herstellingswerken aan het omschreven gebouw, indien de schade hieruit voortvloeit;
• wanneer het gebouw niet verwarmd is in de periode van 1 november tot 31 maart van elk jaar en u de hydraulische installaties niet heeft geleegd, wanneer dit gebrek in 
oorzakelijk verband staat met de schade. Nochtans blijft de waarborg verworven wanneer deze voorzorgen toevallen aan uw huurder of aan een derde door:
- corrosie indien zij algemeen is, Indien de algemene corrosie niet zichtbaar is, nemen Wij evenwel de schade veroorzaakt door de eerste vaststelling van deze corrosie ten laste.
- een gebrek in het onderhoud,
- het niet laten uitvoeren van de herstellingen, het onderhoud of de vervanging van gedeelten van daken, installaties, leidingen, buizen of toestellen die aan de oorsprong lagen van 
een vorig schadegeval. Deze uitsluiting mag niet tegenover u ingeroepen worden indien deze nalatigheid bij uw huurder of een derde ligt.
17.4. Specifieke beschikkingen bij een schadegeval door huiszwam:
Indien u het slachtoffer bent van schade veroorzaakt door huiszwam, dient u ons te verwittigen zodra u de aanwezigheid ervan vaststelt.
Wij behouden ons het recht voor om de onderneming gelast met de verdelging te kiezen.
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2.7 Waterschade
Artikel 13: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door water door zijn vloeibare staat,  evenals
• door de werking van de huiszwam, ongeacht de oorzaak ervan, voor zover dat deze oorzaak na de inwerkingtreding van de waarborg ontstaat;
• het verlies van het weggevloeide water tot 2.500 m³ van zodra het verlies minstens 50 m³ bedraagt en voor zover het water afkomstig is van een lek in een leiding van het 
aangeduide gebouw*;

behalve
1. de schade aan de hydraulische installaties*. De schade aan de zichtbare hydraulische installaties* die niet aan de oorsprong liggen van het wegvloeien van water blijft evenwel 
gedekt;
2. de schade veroorzaakt aan de buitenkant van de daken en aan de bekledingen die de waterdichtheid ervan verzekeren;
3. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw*, andere dan onderhouds- en herstellingswerken*;
4. de schade veroorzaakt wanneer het gebouw* niet verwarmd is gedurende de periode tussen 1 november en 31 maart en de hydraulische installaties* niet geledigd zijn. Als er geen 
oorzakelijk verband bestaat met het ontstane schadegeval* of indien de voorzorgsmaatregelen door uw huurder of een derde* moeten worden genomen, blijft u de waarborg 
behouden;
5. de schade door het wegvloeien van water uit een recipiënt dat niet aan de hydraulische installatie* van het aangeduide gebouw* is aangesloten. Gedekt blijft evenwel het 
wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden, alsook de schade aan de inhoud van het aquarium als gevolg van dat wegvloeien;
6. de schade aan goederen die in het water gevallen of geworpen zijn;
7. de schade veroorzaakt door neerslag
– die binnendringt langs de openingen van het gebouw*;
– die insijpelt via elk ander element van het gebouw* dan het dak (terrassen, balkons, muren, …);
– aan inhoud* in openlucht;
8. de schade veroorzaakt door insijpeling van grondwater;
9. de schade veroorzaakt door een overstroming* of een overlopen of opstuwing van openbare riolen*;
10. de schade veroorzaakt door condensatie.
* Hydraulische installaties:    Alle leidingen, zowel binnen als buiten het gebouw*, die het water van welke bron ook, aanvoeren, vervoeren of afvoeren, alsook de apparaten en het 
sanitair (m.i.v. de eventuele bekleding ervan) die met die leidingen verbonden zijn.

Waterschade
2.7 Waterschade en schade door stookolie
Artikel 13: Voorwerp van de waarborg Waterschade
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door water door zijn vloeibare staat,
evenals
¬ de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door de werking van de huiszwam, ongeacht de oorzaak ervan, voor zover dat deze oorzaak na de inwerkingtreding van de 
waarborg ontstaat;
¬ het verlies van het weggevloeide water tot 2.500 m³ van zodra het verlies minstens 50 m³ bedraagt en voor zover het water afkomstig is van een lek in een leiding van het 
aangeduide gebouw*. Indien alleen het gebouw* verzekerd is, wordt deze materiële schade* veroorzaakt aan de inhoud* niettemin vergoed;
behalve
1. de schade aan de hydraulische installaties*. De schade aan de zichtbare hydraulische installaties* die niet aan de oorsprong liggen van het wegvloeien van water blijft 
evenwel gedekt;
2. de schade veroorzaakt aan de buitenkant van de daken en aan de bekledingen die de waterdichtheid ervan verzekeren;
3. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw*, andere dan onderhouds- en herstellingswerken*;
4. de schade veroorzaakt wanneer het gebouw* niet verwarmd is gedurende de periode tussen 1 november en 31 maart en de hydraulische installaties* niet geledigd zijn. Als 
er geen oorzakelijk verband bestaat met het ontstane schadegeval* of indien de voorzorgsmaatregelen door uw huurder of een derde* moeten worden genomen, blijft u de 
waarborg behouden;
5. de schade door het wegvloeien van water uit een recipiënt dat niet aan de hydraulische installatie* van het aangeduide gebouw* is aangesloten. Gedekt blijft evenwel het 
wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden, alsook de schade aan de inhoud van het aquarium als gevolg van dat wegvloeien;
6. de schade aan goederen die in het water gevallen of geworpen zijn;
7. de schade veroorzaakt door neerslag
– die binnendringt langs de openingen van het gebouw*;
– die insijpelt via elk ander element van het gebouw* dan het dak (terrassen, balkons, muren, …);
– aan inhoud* in openlucht;
8. de schade veroorzaakt door insijpeling van grondwater;
9. de schade veroorzaakt door een overstroming* of een overlopen of opstuwing van openbare riolen*;
10. de schade veroorzaakt door condensatie.
i ABEX 809

* Hydraulische installaties
Alle leidingen, zowel binnen als buiten het gebouw*, die het water van welke bron ook, aanvoeren, vervoeren of afvoeren, alsook de apparaten en het sanitair (m.i.v. de 
eventuele bekleding ervan) die met die leidingen verbonden zijn.
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Artikel 15: Lekdetectie en herstel van leidingen
Indien u het gebouw* verzekert in dit contract, dekken wij de kosten van de opzoeking van een lek in een waterleiding of stookolieleiding en de herstelling daarvan in volgende 
mate:
¬ de kosten gemaakt als een voorzichtig en redelijk persoon, om het gedeelte van de leiding op te sporen dat aan de oorsprong ligt:
– van het wegvloeien van water uit de hydraulische installaties* van het gebouw*, zelfs als dit geen schade veroorzaakt heeft aan de verzekerde goederen;
– van het wegvloeien van stookolie uit de installaties van het gebouw* in geval van een gedekte grondsanering of in geval van een gedekte schade door stookolie aan de 
verzekerde goederen, andere dan het loutere verlies van stookolie.
Wij vergoeden ook de kosten van de herstelling van het gebouw* en van het terrein ten gevolge van de opsporing van het lek. De kosten voor de herstelling van het gebouw* en 
van het terrein omvatten geen saneringskosten;
¬ de kosten voor de herstelling van het gedeelte van de leiding van het gebouw*:
– dat aan de oorsprong ligt van het wegvloeien van water in het kader van een gedekte schade in de waarborgen ‘Waterschade’ of ‘Verhaal van derden’;
– dat aan de oorsprong ligt van het wegvloeien van stookolie in het kader van een gedekte grondsanering of in geval van een gedekte schade door stookolie aan de verzekerde 
goederen, andere dan het loutere verlies van stookolie;
– indien het gaat om een drukleiding geïncorporeerd in het gebouw*, zelfs zonder gedekte schade, onder aftrek van de vrijstelling voorzien in het contract.
De kosten voor de herstelling worden niet vergoed wanneer de leiding beschadigd is door bevriezing of deel uitmaakt van radiatoren, boilers, stookketels of opslagtanks.

Waterschade
Artikel 20 - Waterschade
Ook verzekerd:
- bij een gedekt schadegeval:

de kosten voor het bedachtzaam opzoeken van lekken in de private hydraulische installatie* (inclusief de herstelling van de schade aan het gebouw* en privéterrein door
deze opzoekingswerken), zelfs als er geen zichtbare schade is aan de verzekerde goederen op voorwaarde dat wij de inhoud* verzekeren: het verlies van het weggevloeide water
- ongeacht de oorzaak: de aantasting door huiszwam als de oorzaak dateert van na de aanvang van deze waarborg
Niet verzekerd:
- de schade aan:
* de hydraulische installatie* (blijft verzekerd: het gedeelte van de leiding dat de schade heeft veroorzaakt maar niet als het een zichtbare leiding was die op meerdere plaatsen
zichtbare en niet-behandelde corrosie vertoonde)
* het toestel dat verbonden is met de hydraulische installatie* en dat de schade heeft  veroorzaakt (blijven verzekerd: radiatoren)
* het sanitair*, de zwembaden, (zwem)vijvers, bubbelbaden, aquaria en watermatrassen die de schade hebben veroorzaakt (blijft verzekerd: de vissen, planten en
benodigdheden in voormelde aquaria)
* de dakbedekking (inclusief de bekleding voor de waterdichtheid)
* de dakgoten
* de schade veroorzaakt tijdens de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*, in de mate dat dit invloed had op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade
- Als het gebouw* bewoond of normaal bewoonbaar is tijdens de werken, geldt deze beperking niet.de schade veroorzaakt door:
* condensatie
* zichtbare gedeeltes van de hydraulische installatie* die op meerdere plaatsen zichtbare en niet-behandelde corrosie vertonen
* het wegvloeien van water uit een voorwerp of reservoir dat niet verbonden is met de hydraulische installatie* (blijft verzekerd: de schade veroorzaakt door het wegvloeien
van water uit aquaria, watermatrassen, zwembaden, bubbelbaden en (zwem)vijvers)
* binnendringende neerslag (blijft verzekerd: de schade veroorzaakt door neerslag die binnendringt via het dak, een dakterras of een schouw)
* poreusheid of waterinfiltratie door muren (blijft verzekerd: de schade veroorzaakt door lekken of overlopen van de externe waterinstallaties van het gebouw* of door omliggende 
gebouwen)
* insijpelend of opstijgend grondwater
* overstroming* of overlopen/opstuwing van openbare riolen*
* het niet verwarmen van het gebouw* van 1 november t/m 31 maart als u als bewoner van het gebouw* de hydraulische installatie* en de toestellen die ermee verbonden zijn
niet hebt leeggemaakt (bij niet-bewoning moet de eigenaar van het gebouw* deze voorzorgsmaatregel(1) nemen). De waterschade veroorzaakt door een defect aan de
verwarmingsinstallatie of het plotse en onverwachte uitvallen ervan blijft niettemin verzekerd.
(1)  Wij zullen onze tussenkomst beperken of zelfs weigeren om tussen te komen in de mate dat het niet of onvoldoende nemen van deze voorzorgsmaatregel invloed heeft op het 
ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade.
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Home plan

Voor schadegevallen vanaf 1/1/2019 worden de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07 als volgt uitgebreid. De uitbreidingen zijn van toepassing in de mate dat de 
overeenstemmende gevaren voor het gebouw en/of de inhoud verzekerd zijn en het verzekeringscontract in voege is. Alle andere bepalingen - waaronder de uitsluitingen - wijzigen 
niet.

5) Artikel 9 - Waterschade of schade veroorzaakt door vloeibare brandstof
a) In dit gevaar vergoeden we ook: de schade aan het gebouw en/of de inhoud door waterinsijpeling via een dakterras of de aansluitingsrand met een schoorsteen.
b) Onze tussenkomst voor de bijkomende kosten onder “Bij een gedekt schadegeval komen wij eveneens tussen voor...” wordt uitgebreid voor lekken in de private 
stookolieleidingen van het gebouw dat we verzekeren. De beperking van deze kosten tot € 1.500 als er geen zichtbare schade is, is afgeschaft (zowel voor de waterlekken als voor de 
stookolielekken).

Waterschade

4.2. Welke zijn de algemene uitsluitingen?
AMMA vergoedt nooit de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met :
…/…
- De aanwezigheid van schimmels, sporenplanten, parasieten of zwammen, tenzij deze gevaren gedekt zouden zijn door de waarborg “Waterschade” (art. 7.5.)

7.5. Waterschade
A. Verzekerde gevaren
- Het wegvloeien van water uit interne en/of externe hydraulische installaties
- Het insijpelen van water langs daken (met inbegrip van terrassen die deel uitmaken van het dak), schouwen, dakgoten en afvoerbuizen of door glazen en plastiekkoepels van het
verzekerd gebouw of van naburige gebouwen
- Het insijpelen van water via de afsluitranden van sanitair
- Het wegvloeien van water uit aquaria, waterbedden en zwembaden
- Het vrijkomen van water door het ontijdig in werking treden of accidenteel lekken van automatische brandblusapparaten (sprinklers)
- Huiszwam of gelijksoortige parasieten, in zoverre dat het een regelmatig bewoond gebouw betreft, en dat de schade een rechtstreeks gevolg is van een door in huidige rubriek
verzekerde schade en op voorwaarde dat :

- het schadeverwekkend feit dat aan de oorsprong van de schade ligt, zich voordeed tijdens de geldigheidsperiode van de polis
- de ontwikkeling ervan niet tijdig kon worden vastgesteld om de nodige maatregelen ter voorkoming te treffen;
- het schadegeval aangegeven werd tijdens de geldigheidsduur van de polis.

B. Uitbreidingen
De opzoekingskosten en de kosten voor het openen en opnieuw in goede staat brengen van de wanden, de vloeren, de plafonds, de binnenplaatsen, de terrassen, de privé‐toegange
n tot het gebouw, de tuinen en de grasperken (met inbegrip van demontage‐ en montagekosten van goederen die blijvend aan het gebouw bevestigd zijn zoals
verwarmingsinstallaties, keukeninrichtingen, ingerichte badkamers) met het oog op de herstelling van de defecte leidingen en de toestellen die het schadegeval veroorzaakt h
ebben
De herstellings‐ of vervangingskosten van de leidingen en toestellen / recipiënten die het schadegeval veroorzaakt hebben, (met uitsluiting van de toestellen / recipiënten vermeld o
nder rubriek C. – 1e paragraaf infra)
De herstellings‐ of vervangingskosten van het dakgedeelte of dakterras die het schadegeval veroorzaakt hebben.
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C. Uitsluitingen

- De schade aan aquaria, waterbedden, sprinklers en zwembaden voor zover zij aan de oorzaak liggen van de waterschade
- De schade veroorzaakt door grondwater
-
De schade veroorzaakt door het wegvloeien van water uit zwembaden binnen het gebouw wanneer deze zwembaden niet conform zijn aan de vigerende reglementering en niet

het voorwerp uitmaken van een jaarlijks onderhoudscontract
- De schade veroorzaakt door meerverbruik en verlies van water
- De schade aan gebouwen en hun inhoud die in slechte staat van onderhoud zijn of bestemd zijn voor afbraak of in verval zijn, te weten indien de slijtage van het geteisterde
gedeelte meer dan 40 % bedraagt
- De schade veroorzaakt tijdens opbouw‐, afbraak‐ of verbouwingswerken aan het gebouw, voor zover deze werken een oorzakelijk verband vertonen met de waterschade
- De schade veroorzaakt door corrosie als gevolg van een gebrek aan onderhoud
- De schade veroorzaakt door een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud of een in de vorstperiode manifest gebrekkige bescherming van de verwarmings‐ en waterinstallaties van het
gebouw. Is de huurder of gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud of de bescherming in kwestie, dan blijft de waarborg aan de eigenaar‐verzekeringnemer verworven.

D. Vergoedingslimiet

De herstellings‐ of vervangingskosten van de toestellen / recipiënten (met uitsluiting van de toestellen / recipiënten vermeld onder rubriek C. supra –
1e paragraaf) en van het dakgedeelte of dakterras die het schadegeval veroorzaakt hebben, worden verzekerd tot een beloop van € 2.500 per schadegeval.

Waterschade

4.2. Basiswaarborg waterschade

In deze waarborg vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt wordt door:

* het wegvloeien van water of het vrijkomen van stoom door een breuk, barst of het overlopen van hydraulische installaties. Deze schade is ook gedekt wanneer zij is ontstaan in naburige gebouwen;

* het binnendringen van atmosferische neerslag doorheen de dakbedekking of via de hydraulische installaties van het verzekerde gebouw. Deze schade is ook gedekt wanneer zij is ontstaan in 

naburige gebouwen;

* het wegvloeien van stookolie door een breuk, barst of het overlopen van verwarmingsinstallaties. Deze schade is ook gedekt wanneer zij is ontstaan in naburige eigendommen;

* de waterinfiltratie via de siliconenranden van sanitair. Deze schade is ook gedekt wanneer zij is ontstaan in naburige gebouwen;

* de waterinfiltratie via het rozet van een kraan. Deze schade is ook gedekt wanneer zij is ontstaan in naburige gebouwen;

* het verzakken van de grond na overvloedige regenval. Enkel het gebouw dat is ingericht voor bewoning is hier verzekerd voor zover het minstens twee jaar voor het optreden van de verzakking werd 

gebouwd. Grondverzakkingen met een andere oorzaak blijven uitgesloten;

* het accidenteel wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden;

* het terugvloeien van water van de openbare rioleringen (bv. bij breuk of verstopping);

* het wegvloeien van water uit de leidingen van het publieke waternet;

* het ongewild in werking treden van de brandblusapparatuur;

* inwerking van de huiszwam. De vergoeding is in dit geval beperkt tot een maximum van 10.992,91 euroi per schadegeval en de vrijstelling bedraagt 1.299,38 euroii in de plaats van de algemene 

vrijstelling. Deze vrijstelling wordt op dezelfde wijze als de algemene vrijstelling toegepast.

Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerd schadegeval:

de kosten voor het opsporen van een lek in de leidingen (water- of stookolieleidingen). Wij vergoeden deze kosten ook als er nog geen persoonlijke schade is of als er nog geen schade zichtbaar is;

de kosten voor het openbreken van wanden, vloeren en zolderingen om leidingen die oorzaak waren van het schadegeval, te herstellen;

de kosten voor de reparatie van de leidingen (water- of stookolieleidingen) en de apparaten daarop aangesloten die het schadegeval hebben veroorzaakt;

de kosten van afbraak en opruiming, het stortgeld;

de kosten van bodemsanering tot maximaal 10.992,91 euroi per schadegeval, alle kosten inbegrepen. Zijn verzekerd zelfs wanneer zij dit bedrag te boven gaan:

de wettelijk voorgeschreven reddingskosten en interesten,

de kosten van een erkend bodemsaneringsdeskundige die strikt noodzakelijk zijn om de schadegrootte te bepalen.

Bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken wij uw aansprakelijkheid voor de hiervoor omschreven schade zoals die wettelijk geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.

Wij verzekeren niet:

de schade veroorzaakt door atmosferische neerslag

aan de dakbedekking zelf,

die binnendringt langs de openingen van het gebouw,

die insijpelt via elk ander element van het gebouw dan de dakbedekking (terrassen buiten hun functie als dakbedekking, balkons, muren, schouwen,…),

aan inhoud in openlucht behalve vaste uitrusting en verbeteringen waarvan u als huurder of gebruiker de kosten hebt gedragen;
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de schade veroorzaakt door

condensatie,

insijpeling van grondwater en opstijgend vocht,

insijpeling van water via tegels of via voegen van tegels;

de kosten voor het wegnemen van een verstopping. De gevolgschade van de verstopping blijft wel verzekerd;

de waarde van de weggevloeide vloeistof, andere dan stookolie;

de schade aan derden veroorzaakt door weggevloeide stookolie;

schade door neerslag zoals wolkbreuk of wegstromend regenwater dat door zijn intensiteit niet opgevangen en afgevoerd kan worden door de openbare rioleringen of alle andere installaties zoals 

bakken, straatkolken, sterputten, citernes, putten, openbare of private reservoirs (zie ook punt 4.5 waarborg natuurrampen).

i ABEX 775
ii Consumptieprijsindex (basis 1996) 149,19

4.4. Extra uitbreiding in de basiswaarborgen brand-, storm-, of waterschade (4.1 tot 4.3)

Wij verzekeren de volgende burgerrechtelijke aansprakelijkheden en dit telkens tot een bedrag van 1.786.641,75 euroii per schadegeval:

verhaal van derden: dit is uw aansprakelijkheid op basis van de artikelen 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor de stoffelijke schade aan derden te wijten aan een verzekerde 

schadegeval dat overslaat naar goederen die eigendom zijn van derden, inbegrepen uw gasten;

verhaal van huurders en gebruikers: dit is uw aansprakelijkheid op basis van artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek voor de stoffelijke schade veroorzaakt door het verzekerde schadegeval aan de 

huurder of gebruiker.

Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:

* de kosten van afbraak en opruiming, het stortgeld;

* de kosten van bodemsanering, beperkt tot 10.992,91 euro voor een schadegeval verzekerd onder de basiswaarborg waterschade (artikel 4.2);

* de kosten om de geredde goederen te vervoeren, te behouden, of op te slaan gedurende de normale periode van heropbouw of vervanging;

* de kosten voor voorlopige beveiliging van de woning in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afsluiting en afscherming;

* het herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantingen;

* de gebruiksderving die u lijdt als eigenaar van het gebouw voor de periode dat dit onbruikbaar is en dit tijdens de normale duur van heropbouw; de derving wordt berekend volgens het werkelijk 

geleden huurverlies verhoogd met de lasten, ofwel volgens de huurwaarde als het beschadigde gebouw niet verhuurd werd;

* de medische en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of een gelijkaardige 

instelling. Wij betalen deze kosten tot maximaal 14.000 euroi per schadegeval;

* de kosten van plaatsvervangende huisvesting gedurende de duur van onbewoonbaarheid als het gebouw onbewoonbaar geworden is; de vergoeding van deze kosten mag u voor dezelfde periode 

niet cumuleren met de vergoeding voor gebruiksderving;

* de kosten van een door u vrij gekozen expert. Wij betalen deze kosten tot maximaal 5 % van de schadevergoeding die de 19.490,64 euro niet overschrijdt, 2 % van het gedeelte van de vergoeding 

tussen 19.490,64 euro en 194.906,37 euro, 1,5 % van het gedeelte van de vergoeding tussen 194.906,37 euro en 389.812,75 euro en 0,75 % van het gedeelte van de vergoeding boven de 389.812,75 

euro. Deze bedragen worden geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzenii.

i niet geïndexeerd
ii Consumptieprijsindex (basis 1996) 149,19

Waterschade

3.2.11. Huiszwam
Wij dekken schade veroorzaakt door huiszwam ontstaan na de aanvang van de dekking.

3.2.12. Schade door water
Daarin begrepen, voor zover dat de dekking inhoud werd afgesloten, het verlies van water geleden bij een schadegeval.

Behalve schade veroorzaakt
■■ aan leidingen, radiatoren, kranen, tanks, verwarmingsketels en andere toestellen die water verwarmen, die aan de oorsprong van het schadegeval liggen
■■ aan de buitenkant van het dak van het gebouw en aan de dakbekleding die zorgt voor de waterdichtheid
■■ door het overstromen of het kantelen van een recipiënt dat niet aan de waterinstallatie van het gebouw is aangesloten, maar niet van een aquarium of een waterbed
■■ door condensatie
■■ door insijpeling langs deuren, vensters en venster-deuren of langs buitenmuren, maar niet deze als gevolg van een lek of het overlopen van de externe waterinstallaties van het 
gebouw of de naburige gebouwen
■■ door insijpeling van grondwater
■■ door overstroming of overlopen of opstuwen van openbare riolen
■■ door zichtbare leidingen die meerdere en niet behandelde plaatsen met corrosie vertonen
■■ door vorst. Maar schade veroorzaakt door het wegvloeien van water ten gevolge van dooi is wel gedekt als de preventieverplichtingen voorzien in het blauwe kader hieronder 
werden nagekomen
■■ door het wegvloeien van water uit zwembaden, bubbelbaden die zich buiten bevinden en hun waterinstallatie.
…/…
5. Bijdekkingen
De evenredigheidsregel is nooit van toepassing voor al deze bijdekkingen.
In functie van de dekkingen (gebouw en/of inhoud) vermeld in uw bijzondere voorwaarden, geniet u bij een gedekt schadegeval van onderstaande bijdekkingen.
De kosten die u maakt stemmen overeen met de door de wet opgelegde verplichting om alle redelijke maatregelen te nemen ten einde de gevolgen van het schadegeval te 
beperken.
(Art. 75 wet van 4 april 2014).
■■ Reddingskosten
■■ Kosten voor het opruimen en slopen van de verzekerde goederen, daarin begrepen de kosten voor het omhakken, het snoeien of wegnemen van de boom of pyloon die de 
schade heeft veroorzaakt.
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■■ Reinigingskosten van de beschadigde ruimten na de werken.

■■ Kosten om de goederen die gered werden, te bewaren en op te slaan.

■■ Kosten van voorlopig logies gedurende de normale periode van onbewoonbaarheid van uw gebouw.

■■ Gebruiksderving van onroerend goed gedurende de normale duur van wederopbouw van uw gebouw.
Deze vergoeding kan voor eenzelfde periode en eenzelfde beschadigde woning niet samen worden genoten met de dekking van de voorlopige logieskosten.

■■ Kosten verbonden aan de dekkingen schade door water en stookolie d.w.z. de kosten verbonden aan het opsporen, de herstelling of de vervanging van het gedeelte van de 
leiding dat aan de oorsprong van het schadegeval ligt, radiatoren inbegrepen, alsook de latere herstelling als gevolg van deze werken.
Wij nemen deze kosten ten laste ten belope van maximum 2.200 EUR wanneer de goederen niet werden beschadigd. Wij dekken ook de minwaarde van het gebouw die
hierdoor kan ontstaan en wordt vastgesteld door de expert, ten belope van maximum 5.500 EUR per schadegeval.

Waterschade

B. Waterschade en schade door stookolie
Staat er in de Bijzondere Voorwaarden dat u uw gebouw of inboedel hebt verzekerd voor Waterschade en schade door stook- olie? En hebt u materiële schade aan het verzekerde 
gebouw of de verzekerde inboedel? En doet het schadegeval zich voor tijdens de duur van deze verzekering? Dan betalen wij voor de materiële schade die hieronder staat.

1. Schade door water
Hiermee bedoelen wij ook:
• materiële schade doordat stoom ontsnapt uit een verwarmingsinstallatie van het verzekerde gebouw;
• materiële schade door de huiszwam. Wij betalen alleen als aan volgende voorwaarden is voldaan:
- de huiszwam is ontstaan door een schadegeval waarvoor u bent verzekerd met deze basisverzekering Waterschade en schade door stookolie, en;
- het schadegeval doet zich voor tijdens de duur van deze basisverzekering Waterschade en schade door stookolie;
• materiële schade doordat vloeistof ontsnapt uit de vloerverwarming;
• materiële schade aan de inhoud van een aquarium. Bijvoorbeeld aan de vissen, de planten of de luchtpomp. Wij betalen alleen als het aquarium leegloopt door een barst of breuk 
in het aquarium.

Wij betalen niet voor:
a. de schade:
• door water dat niet komt uit de waterinstallatie;
• doordat de waterinstallatie stukvriest door vorst. En u bent hiervoor verantwoordelijk omdat:
– u het verzekerde gebouw niet voldoende verwarmd hebt of;
– u de leidingen niet hebt geïsoleerd of;
– u de leidingen niet hebt geledigd;
• door vorst aan de buitenkant van het verzekerde gebouw. Bijvoorbeeld het stukvriezen van uw gevelstenen of gevelbekleding;
• doordat u de leidingen niet goed onderhoudt.

Let op! Zit er corrosie op een leiding? En kunt u deze corrosie niet zien? Dan betalen wij wel voor de waterschade door deze corrosie;
• door grondwater of ander vocht dat opstijgt;
• door poreusheid van tegels, vloeren of muren en voegen. Hiermee bedoelen wij dat de tegels, vloeren, muren en voegen niet waterdicht zijn;
• door condens;
• door waterinsijpeling via openingen van het verzekerde gebouw. Bijvoorbeeld via de schouwopening.
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Let op! Wij betalen wel voor:
• materiële schade door water dat insijpelt via het dak of het dakterras van het verzekerde gebouw of van een naburig gebouw. Met dakterras bedoelen wij het platte dak van het 
verzekerde gebouw dat u gebruikt als terras;
• materiële schade door water dat insijpelt op de plaats waar de schoorsteen aansluit aan het dak;
• materiële schade door water dat insijpelt via de horizontale elastische randen rond sanitaire installaties. Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld een bad, een douche of een wastafel. 
Het water vloeit weg doordat deze randen niet volledig dicht zijn;
• materiële schade door water dat insijpelt via de verticale elastische voegen in de hoeken van een douche. Het water vloeit weg doordat deze voegen niet volledig dicht zijn;
• materiële schade door water dat wegvloeit via het rozet van een kraan;
• materiële schade doordat water wegvloeit uit een waterbed;
• materiële schade doordat een aquarium overloopt. Of doordat er een barst of breuk in het aquarium zit.

b. de schade:
• aan de waterinstallatie die de schade heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld: schade aan de dakgoot of aan het zwembad.

Let op! Gaat het om een lek in een leiding of in een radiator? Dan betalen wij wel:
– de kosten om het deel van de leiding dat het lek heeft veroorzaakt te herstellen;
– de kosten om de radiator die het lek heeft veroorzaakt te herstellen.

Let op! Is de leiding lek door vorst omdat u niet alle maatregelen nam om dat te voorkomen? Voor de schade die ontstaan is doordat u de maatregelen niet genomen hebt, betalen 
wij niet. Welke maatregelen u moet nemen, leest u in hoofdstuk 14;
• aan het apparaat dat aan de leiding gekoppeld is. En dit apparaat is de oorzaak van de schade. Bijvoorbeeld: schade aan de wasmachine door een lek in deze wasmachine;
• aan de buitenkant van het dak of het dakterras. En aan de bekleding die ervoor moet zorgen dat het dak of het dakterras waterdicht is;
• aan de schoorsteen die de schade heeft veroorzaakt;
• aan het waterbed dat lek is;
• aan het aquarium dat gebroken of gebarsten is.

c. het herstellen van de elastische randen rond de sanitaire installaties of van de elastische voegen in een douche.

Waterschade

Welke kosten betalen wij ook?

• De kosten om een lek in een leiding op het verzekerde adres op te sporen.
De kosten om het deel van de leiding dat het lek heeft veroorzaakt te herstellen.
De kosten die vereist zijn om muren, vloeren, terrassen of opritten open te breken om het lek in de leiding te herstellen en de muren, vloeren, terrassen of opritten opnieuw dicht te 
maken met gelijkaardige materialen.
Is er geen schade aan het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel? Dan betalen wij deze kosten ook.
Let op! Is de leiding lek door vorst omdat u niet alle maatregelen nam om dat te voorkomen? Dan betalen wij die kosten niet. Welke maatregelen u moet nemen, leest u in 
hoofdstuk 14.

• De kosten voor extra verbruik van water.
Let op! Wij betalen deze kosten alleen als het gaat om een lek in een leiding en de schade verzekerd is met deze basisverzekering Waterschade en schade door stookolie. Wij betalen 
voor dit extra verbruik niet meer dan 1.500,00 EUR.
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10. schade door water behalve schade veroorzaakt
•  aan boilers, ketels, tanks die aan de oorsprong van het schadegeval liggen
•  aan de buitenkant van het dak van het gebouw en aan de bekledingen voor de waterdichtheid ervan
•  door het overstromen, het kantelen van een recipiënt dat niet aan de hydraulische installaties van het gebouw is aangesloten.
Gedekt is evenwel schade veroorzaakt door aquaria en waterbedden.
• door insijpeling langs het terras, het balkon, al dan niet gesloten deuren en vensters
• door condensatie
• door poreusheid van de muren.
Gedekt is evenwel schade wanneer zij voortvloeit uit het wegstromen van water als gevolg van lekken of overlopen van de externe hydraulische installaties van het gebouw of de 
naburige gebouwen.
• door insijpeling van grondwater
• door overstroming (zie ook 15.)
• door corrosie van de zichtbare hydraulische en verwarmingsinstallaties van het gebouw
• door huiszwam waarvan de oorzaak uitgesloten is
• door zwembaden en hun leidingen
• wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en deze werken.
Het verlies van water geleden bij het schadegeval is gedekt tot maximum 2.000,00 EUR.

OPM DVL geen dekking inhoud aquarium

Waterschade

ARTIKEL 16. WATERSCHADE EN SCHADE
DOOR MINERALE OLIEN
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de materiële schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
• het wegvloeien van water uit een hydraulische installatie van het verzekerde gebouw of van een naburig gebouw door een breuk, een barst of het overlopen van deze 
hydraulische
installatie;
• het wegvloeien van minerale oliën uit een verwarmingsinstallatie (stookoliereservoirs en leidingen inbegrepen) van het verzekerde gebouw of van een naburig gebouw door een 
breuk, een barst of het overlopen van deze verwarmingsinstallatie;
• het binnendringen of insijpelen van atmosferische neerslag doorheen de dakbedekking van het verzekerde gebouw of van naburige gebouwen (ongeacht of het om een dak, 
koepels of dakterrassen gaat);
• een waterdoorsijpeling doorheen afsluitranden van sanitaire toestellen;
• het accidenteel wegvloeien van water uit aquaria of waterbedden;
• het accidenteel inwerkingtreden van automatische brandblusinstallaties;
• de inwerking van cryptogamen ( huiszwam –Merulius Lacrymans- inbegrepen) wanneer deze inwerking het rechtstreekse gevolg is van een gewaarborgde waterschade die zich
heeft voorgedaan tijdens de geldigheidsduur van het contract, en voor zover de toen opgelopen waterschade vakkundig werd hersteld.
2. Wij vergoeden eveneens, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, volgende kosten voor:
• het wegpompen en verwijderen van water of minerale oliën evenals de bijhorende reinigingskosten, grondsaneringskosten uitgesloten;
• de bestrijding ingevolge aantasting door cryptogamen ( huiszwam -Merulius Lacrymans- inbegrepen), voor zover deze aantasting het gevolg is van een gewaarborgde waterschade
en niet tijdig kon worden vastgesteld door de verzekerde om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen;
• de heraanleg van de tuinen en beplantingen (waarbij de herbeplanting steeds dient te gebeuren met gelijksoortige jonge planten) ingevolge een gewaarborgde waterschade.
3. Wanneer er zichtbare aanwijzingen zijn dat er een lek is in een ingebouwde water- of stookolieleiding, dan zorgen wij ervoor dat een gespecialiseerd lekzoekbedrijf het lek op 
onze kosten komt  lokaliseren. Hiervoor kunt u bellen naar de alarmcentrale op het nummer 02/286.70.00.
Als een lek wordt vastgesteld, dan betalen wij de kosten voor het openmaken en terug dichten van wanden, vloeren, zolderingen en tuinen, alsmede de herstelling van de 
ingebouwde leiding.
4. Wij vergoeden eveneens de waarde van de accidenteel weggevloeide minerale oliën.
5. Bovendien geniet de verzekerde van de aanvullende vergoedingen en waarborguitbreidingen voorzien in de artikelen 24 en 25.
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B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt:
• door een gebrek aan volgende voorzorgsmaatregelen tijdens de winter of bij vorst :
- De verzekerde dient bij niet-verwarming van het gebouw alle water- en verwarmingsinstallaties te ledigen en alle installaties die zich buiten of in een niet-verwarmd lokaal 
bevinden (zoals een waterleiding tegen de buitengevel van het gebouw of leidingen in een niet verwarmde garage) voldoende te isoleren of te ledigen. Nochtans komen wij tussen 
bij gebrek aan een oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en de schade.
- Indien deze verplichtingen op de huurder, de gebruiker of een derde rusten en wij de verzekerde als eigenaar verzekeren, komen wij evenwel tussen;
• aan verwarmingsinstallaties en stookoliereservoirs die niet voldoen aan de geldende reglementeringen inzake plaatsing, controle en onderhoud. Nochtans komen wij tussen bij 
gebrek aan een oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en de schade;
• aan hydraulische installaties en stookolie-installaties, leidingen uitgezonderd, die aan de oorsprong liggen van het schadegeval;
• door lekken in zichtbare leidingen, installaties en toestellen veroorzaakt door corrosie;
• door lekken in boven- en ondergrondse stookoliereservoirs ingevolge corrosie;
• door het wegvloeien van water uit roerende of onroerende binnen- of buitenzwembaden of hun installaties (leidingen inbegrepen);
• door infiltratie van atmosferische neerslag of grondwater langs de muur of langs/onder de begane grond (opstijgend vocht inbegrepen);
• door condensatie;
• door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze 
omstandigheden en de schade;
• door het terugvloeien of overlopen van water afkomstig van openbare rioleringen of leidingen;
• verzekerbaar in het kader van de waarborg “Arbeidsconflicten en aanslagen”.

Waterschade

5.3 Waterschade
Wij vergoeden de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
5.3.1 Water
Behalve schade:
1) door condensatie;
2) door terugvloeien of niet-afvloeien van de openbare riolering;
3) door overstroming;
4) door grondwater;
5) door het binnendringen van:
a) neerslagwater via muren en schouwen;
b) water via voegen en afsluitranden van het sanitair;
c) water via al dan niet gesloten deuren en vensters, verluchtingsgaten of andere openingen in het gebouw;
6) door een recipiënt dat niet aan de hydraulische- of verwarmingsinstallatie van het gebouw of het naburige gebouw aangesloten is. Schade door waterbedden, huishoudtoestellen 
en aquaria blijven wel gedekt. Ook schade die daarbij veroorzaakt wordt aan de inhoud van aquaria is verzekerd;
7) door een duidelijk gebrek aan preventie tijdens de vorstperiode. De uitsluiting is niet van toepassing als die verplichtingen ten laste van een derde vallen;
8) die zich voordoet tijdens herstellingswerken, de opbouw of de verbouwing van het verzekerde gebouw, tenzij de verzekerde kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de schade en het werk in uitvoering;
9) aan de waterdichtende laag van het dak en aan dakgoten, (dak)terrassen en balkons en hun bekleding;
10) bestaande uit het verlies van water;
11) bestaande uit schimmels of zwamvorming die niet voortvloeit uit een gedekt schadegeval in dit contract of die zich voordoet na de geldigheidsduur van het contract;
12) aan het toestel/de recipiënt zelf dat de schade veroorzaakt heeft. Herstellingskosten aan leidingen binnenshuis die geen onderdeel van een toestel zijn, blijven gedekt;
13) aan de te herstellen leidingen buitenshuis als er geen andere schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt werd;
14) door langdurige rechtstreekse inwerking van neerslagwater.

222

223



11/06/2021

112

Waterschade

5.3.2 Minerale oliën
Behalve schade:
1) die zich voordoet tijdens herstellingswerken, de opbouw of de verbouwing van het verzekerde gebouw, tenzij de verzekerde kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen de schade en het werk in uitvoering;
2) aan het toestel/de recipiënt zelf dat de schade veroorzaakt heeft. Herstellingskosten aan leidingen binnenshuis die geen onderdeel van een toestel zijn, blijven gedekt;
3) aan de te herstellen leidingen buitenshuis, als er geen andere schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt werd;
4) veroorzaakt door motorvoertuigen of werkzaamheden aan motorvoertuigen;
Bovendien vergoeden wij ook de waarde van de accidenteel weggevloeide minerale olie, zelfs als er geen schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt werd.
Wij vergoeden de kosten gemaakt voor de sanering van de door stookolie verontreinigde grond en het heraanleggen van de tuin erna, zelfs indien er geen schade veroorzaakt werd 
aan de verzekerde goederen, met een maximum van € 6.500. De waarborg is verworven voor zover de opslagtank aan de geldende regelgeving voldoet en de oorzaak van de 
verontreiniging zich voorgedaan heeft tijdens de geldigheidsduur van het contract.
Wanneer er zichtbare aanwijzigen zijn dat er een lek is in een ingebouwde water- of stookolieleiding, dan nemen wij de bedachtzaam gemaakte opsporingskosten ten laste. Als
een lek wordt vastgesteld, dan betalen wij de kosten voor het openmaken en terug dichten van wanden, vloeren en zolderingen en van de herstelling van de ingebouwde leiding 
binnenshuis.

Waterschade

5.12 Waterschade

Met uitzondering van de schade veroorzaakt:
1. door condensatie
2. door grondwater
3. door de terugslag of verzadiging van de openbare riolering; door overstroming; die gebeurtenissen zijn immers gedekt door de basiswaarborg Natuurrampen
4. door infiltratie:
a) van regenwater via muren of schoorstenen
b) van water via al dan niet gesloten ramen en deuren, verluchtingsgaten of andere openingen in het gebouw
5. door een recipiënt dat niet aangesloten is aan de hydraulische- of de verwarmingsinstallatie van het gebouw of van het naburig gebouw. Blijft evenwel verzekerd de 
schade
die wordt veroorzaakt door huishoudtoestellen en aquariums. Gevolgschade aan de inhoud van aquariums is eveneens verzekerd
6. aan het toestel/recipiënt zelf dat aan de basis ligt van het schadegeval; de kosten voor de herstelling van de leidingen die onderdeel zijn van het gebouw blijven gedekt
7. aan de waterdichtingslaag van het dak, van de terrassen (zelfs op en in het dak) en van de balkons en hun bekleding. Het onderdak en de isolatielaag blijven niettemin 
gedekt
8. door werkzaamheden aan het gebouw. U kan schade veroorzaakt door werken verzekeren door de Optie Werken te onderschrijven
9. door de verspreiding van schimmels of zwammen die niet rechtstreeks het gevolg zijn van een schadegeval dat gedekt is door deze verzekering of die verschijnen na de
geldigheidsduur van het contract
10. door de langdurige inwerking van regenwater
11. aan goederen die in het water gevallen zijn of erin geworpen werden
12. door een gebrek aan voorzorgsmaatregelen tijdens vorstperiodes:
De verzekerde heeft de plicht alle hydraulische en verwarmingsinstallaties te ledigen die zich buiten bevinden of in niet verwarmde lokalen. Wij vergoeden evenwel toch de
schade als er geen oorzakelijk verband is tussen de tekortkomingen en de schade. Wij komen ook tussen als die verplichtingen toekwamen aan de huurder, de gebruiker of 
een derde en wij de verzekerde verzekeren in zijn hoedanigheid als eigenaar
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3.6. Waterschade
Behalve de waarde van de weggevloeide vloeistof en de schade veroorzaakt:
• aan daken;
• aan zwembaden;
• door condensatie;
• door een gebeurtenis die gedekt is in het kader van de waarborg « natuurrampen »;
• door het binnendringen van water door de muren, de vloeren, en het zijdelings binnendringen van water door de schoorstenen;
• door opstijgend grondwater;
• door de infiltratie door een terras, een balkon en de al dan niet gesloten deuren en vensters die geen dak vormen.
• door het overstromen of het kantelen van een recipiënt of een reservoir (zwembaden inbegrepen) dat niet op de hydraulische installatie van een gebouw is aangesloten;
• aan de verzekerde inhoud indien het gebouw niet eerst werd beschadigd door een gedekte « waterschade ».
Wij vergoeden eveneens
• De schade die ontstaan is door het lekken of overlopen van de hydraulische installaties van het verzekerde gebouw of de naburige gebouwen.
• De schade die ontstaan is door het lekken van het dak van het naburige gebouw.
• De schade veroorzaakt door aquaria en waterbedden.
• De uitgevoerde opzoekingskosten, mits onze voorafgaande toestemming.
• De kosten voor de herstelling van de leidingen van het verzekerde gebouw en de daarop aangesloten apparaten en installaties die het schadegeval hebben veroorzaakt.
• De kosten voor de herstelling van de wanden, de vloeren, de plafonds, de toegangen van het gebouw, de binnenplaatsen en de terrassen met het oog op de lokale herstelling van 
de defecte leidingen van het aangeduide gebouw die het schadegeval hebben veroorzaakt.
Preventieverplichtingen
De verzekerde moet:
• alle verwarmings- en waterinstallaties van het gebouw in goede staat onderhouden. Dit wil zeggen dat hij alle noodzakelijke herstellingen en vervangingen onmiddellijk doorvoert 
wanneer hij kennis krijgt van een slecht functioneren;
• leidingen gesitueerd in onverwarmde lokalen voldoende isoleren zodanig dat zij niet kunnen stukvriezen tijdens periodes van vorst;
• in gebouwen die niet permanent bewoond worden, alle verwarmings- en waterinstallaties laten leeglopen. Indien dit niet mogelijk is, moeten de ruimtes verwarmd worden tot 
minstens 10°C;
• het dak van het verzekerde gebouw met een zeil afdekken wanneer het beschadigd, in opbouw, verbouwing of wederopbouw is.
De verzekerde die het gebouw bewoont, moet alle buitenkranen afsluiten en de leidingen laten leeglopen gedurende de periodes van vorst.
Indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de niet-naleving van deze preventieverplichtingen en het schadegeval, weigeren wij tussenkomst.
3.7. Huiszwam
Behalve: de schade veroorzaakt aan daken.
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AFDELING V
WATER- EN OLIESCHADE
Artikel 18.
Draagwijdte van de dekking
De Maatschappij vergoedt de schade die rechtstreeks veroorzaakt wordt aan de verzekerde goederen door:
1. binnendringen of wegvloeien binnen het verzekerde gebouw van water uit hydraulische installaties als gevolg van een breuk, een scheur, gebrek aan waterdichtheid of overlopen;
2. binnendringen van water via het dak van het verzekerde gebouw of van een naburig gebouw;
3. binnendringen van water, afkomstig van atmosferische neerslag, in het verzekerde gebouw, als gevolg van een breuk, een scheur of overlopen van dakgoten en afvoerleidingen
voor dit water;
4. opstuwen van water afkomstig uit de openbare rioleringen via de hydraulische installaties van het gebouw;
5. ongepaste inwerkingtreding van een automatische brandblusinstallatie (sprinklers);
6. toevallig wegstromen van water uit aquariums en waterbedden;
7. toevallig wegstromen van minerale oliën uit verwarmingsinstallaties, alsook uit leidingen en tanks die met deze installaties verbonden zijn;
8. indringen van minerale oliën afkomstig van een gebouw toebehorend aan een derde.
Artikel 19.
Dekkingsuitbreidingen
In geval van een gedekt schadegeval, vergoedt de Maatschappij bovendien:
1. de in artikel 6 B vermelde diverse dekkingen;
2. het verhaal van derden vermeld in artikel 6 C;
3. de aansprakelijkheid van de verzekerde huurder of bewoner, vermeld in artikel 6 D;
4. mits voorafgaande toestemming van de Maatschappij, de kosten om lekken in defecte hydraulische installaties op te sporen, inclusief de kosten voor het openen en herstellen
van vloeren en wanden ter hoogte van deze lekken met het oog op herstelling ervan.
De Maatschappij vergoedt bovendien de herstellingskosten van dat deel van de ingebouwde leiding dat aan de oorsprong van het schadegeval ligt.
Deze kosten worden vergoed voor een bedrag van maximum 3.225,43 EUR, wanneer geen enkele zichtbare schade vastgesteld wordt aan de verzekerde goederen;
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Artikel 6.
Dekkingsuitbreidingen
A. Aanvullende dekkingen
Wanneer een krachtens artikel 1 tot 5 verzekerd gevaar ontstaat, zelfs buiten de verzekerde goederen, strekt de dekking zich uit tot de schade die hieraan veroorzaakt wordt door:
1. hulpverlening of elk middel voor het blussen, behoud of redding;
2. de door de bevoegde overheid bevolen afbraken of vernietigingen om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen;
3. instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval;
4. gisting of zelfontbranding, gevolgd door brand of ontploffing;
5. rook, hitte, bijtende dampen;
6. binnendringen van neerslag in het verzekerde gebouw, dat door het ontstaan van een verzekerd gevaar beschadigd is.
B. Diverse dekkingen
De Maatschappij kent bovendien, voor het geheel van de hierna vermelde kosten, een bedrag toe, dat gelijk is aan 100 % van de verzekerde kapitalen voor het gebouw, de huurders-
of bewonersaansprakelijkheid en de inhoud:
1. voor zover die kosten het rechtstreekse gevolg zijn van een gedekt schadegeval en zij bedachtzaam uitgegeven zijn:
a) kosten van opruiming en sloping die vereist zijn voor de wederopbouw en de wedersamenstelling van de beschadigde goederen, alsook het stortgeld;
b) kosten voor het herstellen van de tuin met inbegrip van de vervanging van de beplantingen door jonge planten van dezelfde soort;
c) kosten en erelonen van het deskundigenonderzoek (alle taksen inbegrepen), wanneer de verzekerde een deskundige aanwijst om de goederen en de door een verzekerd gevaar 
veroorzaakte schade aan die goederen te schatten. Deze terugbetaling is beperkt tot de schaal vermeld in artikel 59, 5., berekend als een percentage van de verschuldigde 
vergoedingen, met uitzondering van de vergoedingen in verband met de onrechtstreekse verliezen.
Deze dekking heeft geen betrekking op de kosten van de derde expert, die aangewezen wordt in geval van onenigheid.
d) verblijfskosten in een hotel of elders gedurende ten hoogste drie maanden, wanneer het gebouw onbewoonbaar geworden is.
Wanneer de verzekerde eigenaar van het verzekerde gebouw is, worden de kosten enkel terugbetaald, in de mate dat zij hoger zijn dan het verschuldigde
bedrag van de onbruikbaarheid van onroerende goederen voor dezelfde periode.
Wanneer de verzekerde huurder of bewoner is van het verzekerde gebouw, worden deze kosten enkel terugbetaald voor het deel dat hoger ligt dan het huurgeld dat hij zou moeten 
betalen tijdens deze periode.
Deze dekking kan voor dezelfde periode niet gecumuleerd worden met die voor onbruikbaarheid van onroerende goederen.
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2. onbruikbaarheid van onroerende goederen tijdens de normale duur van de herstellingen, d.w.z.:
a) derving van het genot van het onroerend goed, geleden door de eigenaar-bewoner, geraamd volgens de huurwaarde van de beschadigde lokalen;
b) huurderving, vermeerderd met de vaste lasten, geleden door de eigenaar die geen bewoner is;
c) de aansprakelijkheid van de verzekerde huurder of bewoner voor de voornoemde onbruikbaarheid van onroerende goederen.
3. kosten van voorlopige bescherming van het verzekerde gebouw in afwachting van de herstellingswerken, alsook de kosten voor voorlopige afscherming en afsluiting.
4. het verhaal van huurders of bewoners, d.w.z. de aansprakelijkheid van de eigenaar krachtens artikel 1721, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de materiële schade geleden door 
de huurders of bewoners.
Deze dekking wordt uitgebreid tot de aansprakelijkheid van de verzekerden wegens bedrijfsschade geleden door de huurders of bewoners, beperkt tot 20 % van het verzekerde
bedrag voor het gebouw en de inhoud, zonder dat het bedrag van 27.511,84 EUR per schadegeval overschreden mag worden, behoudens bijzondere bepaling. Dit bedrag is 
gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij de basisindex die is van december 2015 nl. 237,02 (op basis 100 in 1981).
C. Verhaal van derden
In geval van een gedekt schadegeval, dekt de Maatschappij het verhaal van derden, d.w.z. de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover derden, krachtens de artikelen 1382
tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, voor de schade aan hun goederen, voor de onbruikbaarheid van onroerende goederen of de bedrijfsschade die hiervan het gevolg is en
voor de kosten beschreven in artikel 6 B, 1. hierboven.  Deze dekking wordt toegekend ten belope van 1.485.639,34 EUR per schadegeval.  Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer 
van de consumptieprijzen, waarbij de basisindex die is van december 2015 nl. 237,02 (op basis 100 in 1981).
D. Huurdersaansprakelijkheid
De Maatschappij dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde huurder of bewoner, die op hem rust krachtens de artikelen 1732, 1733, 1735 of 1302 van het Burgerlijk Wetboek,
voor de schade die door een verzekerd gevaar veroorzaakt wordt aan het gebouw.
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2.5 Afdeling waterschade
1 Verzekerde schade
a In deze afdeling vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die voor u onverwacht is en wordt veroorzaakt door:
- het wegvloeien van water of vrijkomen van stoom uit een hydraulische installatie of uit huishoudapparaten;
- het wegvloeien van water of stookolie uit verwarmingsinstallaties en bijhorende tanks;
- het in werking treden van de brandblusapparaten of de sprinklerinstallaties;
- het binnendringen van water of sneeuw doorheen de dakbedekking van eigen of naburige gebouwen of via goten of afvoerbuizen, andere dan deze van de openbare riolering;
- het wegvloeien van water uit aquaria, waterbedden, zwembaden en jacuzzi's.
b Bij een verzekerd schadegeval en ook wanneer het schadegeval zich voordoet buiten de verzekerde goederen, strekt de verzekeringsdekking zich uit tot schade die aan deze 
goederen is veroorzaakt door :
- het redden van personen en goederen;
- het blussen en andere bedachtzaam aangewende middelen om de uitbreiding van de schade te voorkomen of te beperken;
- beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid of een wettelijk gevormd gezag heeft genomen;
- instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval;
- gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing.
c Bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken wij uw aansprakelijkheid voor de hiervoor omschreven schade zoals die wettelijk is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
2 Extra waarborgen
a Wij verzekeren volgende burgerrechtelijke aansprakelijkheden en dit telkens tot een bedrag van € 2 086 886,68 per schadegeval:
- verhaal van derden: dit is uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden (gasten inbegrepen) wanneer een verzekerd 
schadegeval zich voortzet op hun goederen;
-verhaal van de huurder: dit is uw wettelijke aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade veroorzaakt door het verzekerde schadegeval aan de huurder of gebruiker.
b Daarnaast vergoeden wij ook de hierna opgesomde kosten en verliezen, die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:
- de kosten van afbraak en opruiming van de verzekerde goederen, met inbegrip van het stortgeld;
- de kosten van bodemsanering tenzij de bodem werd verontreinigd door stookolie die is weggevloeid ingevolge de corrosie van de tank of de leiding, of door een andere vervuiling 
te wijten aan een geleidelijke gebeurtenis;
- blussings- en reddingskosten en in het algemeen de kosten om het schadegeval te voorkomen of te beperken voor zover wij deze volgens de wet ten laste moeten nemen;
- de kosten om de verzekerde goederen die gered werden te vervoeren, te behouden of op te slaan gedurende de periode die nodig is voor de heropbouw of vervanging;
- de kosten voor de voorlopige beveiliging en bewaking van de verzekerde goederen in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afsluiting of afscherming;
- herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantingen;
- gebruiksderving die u lijdt als eigenaar van het verzekerde gebouw omwille van de onbruikbaarheid ervan tijdens de periode die nodig is voor de heropbouw; de derving wordt 
berekend volgens het werkelijk geleden huurverlies verhoogd met de lasten, ofwel volgens de huurwaarde indien het beschadigde gebouw niet werd verhuurd;
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- de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of 
een andere instelling. Wij betalen deze kosten tot € 15 500,00 per getroffene;
- de kosten van plaatsvervangende huisvesting gedurende de periode die nodig is voor de wederopbouw of herstelling indien het verzekerde gebouw onbewoonbaar is geworden; 
de vergoeding van deze kosten mag u voor dezelfde periode niet cumuleren met de vergoeding voor de gebruiksderving; bovendien zijn de in deze polis verzekerde afdelingen ook 
van kracht voor de ’vervangwoning’ (en de inhoud ervan) gedurende de periode dat u er verblijft;
- de kosten van een door u vrij gekozen expert om u bij te staan bij de vaststelling van uw schade; wij betalen deze kosten tot een bedrag van maximaal 5% van de schadevergoeding 
die € 19 375,00 niet overschrijdt, 2% van het gedeelte van de vergoeding tussen € 19 375,00 en € 193 750,00; 1,5% van het gedeelte tussen € 193 750,00 en € 387 500,00 en 0,75% 
van het gedeelte boven € 387 500,00. Dit doet echter geen afbreuk aan de bepalingen in de rubriek “4.5 Bij schade - 2 Hoe wordt uw schade begroot? - a Schadeopneming”.

c Als er aanwijzingen zijn dat in de verzekerde gebouwen een toevoerleiding, of een leiding van de centrale verwarming een lek heeft, dan zorgen wij ervoor dat een gespecialiseerd 
lekzoekbedrijf het lek op onze kosten komt lokaliseren, zelfs wanneer er nog geen verzekerde schade is.
Als een lek wordt vastgesteld, dan betalen we de herstellingskosten van het lek zelf, en zelfs indien blijkt dat de leiding was aangetast door corrosie of een eigen gebrek. Wij 
vergoeden ook de kosten voor de werken die nodig zijn om de herstelling uit te voeren.
Voornoemde kosten betalen wij eveneens voor een lek in een afvoerleiding die de oorzaak is van een verzekerde schade.

3 Niet-verzekerde gevallen
Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet verzekerd:
- de waarde van de weggevloeide vloeistof, ande-re dan stookolie;
- schade die verband houdt met natuurrampen;
- schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen.

4 Preventie
Preventie loont. Niet enkel voor ons, maar vooral voor uzelf omdat een schadegeval heel wat hinder met zich meebrengt en geld niet alles kan compense-ren. Wij gaan er dan ook 
van uit dat u de gebouwen goed onderhoudt en de elementaire voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen treft om normaal te ver-wachten schade te voorkomen.

OPM DVL geen dekking huiszwam; geen dekking inhoud aquarium; geen schade door silicone randen
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A6.6 WATER EN EEN VLOEIBARE BRANDSTOF
Bij een gedekt schadegeval betalen wij:
■ het verlies van de weggevloeide vloeistof;
■ de schade van de huiszwam, aan de eigen woning, waarvan de oorzaak te situeren valt na de inwerkingtreding van de waarborg. Wanneer de woning niet door u wordt bewoond, is 
de waarborg alleen verworven na een verzekerd schadegeval dat zich heeft voorgedaan tijdens de looptijd van deze overeenkomst;
■ de schade aan de inhoud van de aquaria, als het water door een breuk of barst wegvloeit, maar alleen als de inhoud van het gebouw is medeverzekerd.
Is niet gedekt, de schade:
a) aan de buitenkant van het dak van het gebouw en aan de bekledingen die de waterdichtheid ervan verzekeren;
b) aan boilers, ketels en tanks die aan de oorsprong van het schadegeval liggen.
Is ook niet gedekt, de schade door:
a) zwembaden en hun leidingen;
b) een overstroming, met uitzondering van wat eventueel gewaarborgd is in de waarborg ‘Natuurrampen’;
c) het overlopen, de kanteling van een recipiënt dat niet aan de waterinstallatie van het gebouw is aangesloten, wél gedekt is de schade door aquaria, waterbedden en brandstoftank;
d) de insijpeling van grondwater;
e) condensatie;
f) corrosie van de leidingdelen die duidelijk zichtbaar zijn;
g) porositeit van de muren, behalve als de schade het gevolg is van een lek of het overlopen van een externe waterinstallatie van het gebouw of de naburige gebouwen;
h) de insijpeling langs een terras dat geen dak vormt, een balkon, al dan niet gesloten deuren en vensters.
Zijn ook uitgesloten: de kosten
■ om te saneren, tenzij de waarborg ‘Sanering van de grond’ is vermeld in de bijzondere voorwaarden;
■ om de door een vloeibare brandstof verontreinigde grond af te graven;
■ om de site opnieuw aan te leggen.
Als de schade veroorzaakt is door het feit dat de volgende verplichtingen niet nageleefd zijn, vervalt de waarborg:
■ de water- en verwarmingsinstallaties van het gebouw onderhouden, herstellen of vervangen zodra dat nodig blijkt;
■ alle vergaarbakken, tanks laten plaatsen, onderhouden en controleren zoals de van kracht zijnde wetgeving bepaalt, behalve wanneer een derde moest instaan voor deze verplichting;
■ de water- en verwarmingsinstallatie aflaten, als het gebouw niet verwarmd wordt tijdens de periode van 1 november tot 31 maart.
Wij vergoeden ook de kosten:
a) voor het opzoekwerk bij het vermoeden van een lek in de hydraulische installatie of in de toevoerleidingen voor de verwarming van het gebouw (stookolie of gas) door een 
gespecialiseerd lekzoekbedrijf, met toepassing van de vrijstelling, voor zover ze gemaakt zijn als ‘goede huisvader’, ook wanneer er nog geen zichtbare schade is aan de verzekerde 
goederen;
b) om het gedeelte van de leiding of radiator waardoor de vloeistof is weggevloeid te herstellen;
c) om het gebouw na deze werken opnieuw in goede staat te brengen.
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Als alleen de inhoud is verzekerd:
glasbraak van kasten, tafels, verplaatsbare ruiten en spiegels en glas van aquaria, LCD-, LED- en Plasmaschermen van televisietoestellen behalve de schade:
…/…
- aan de inhoud van aquaria (inclusief het verlies aan water) boven 600 euro (geïndexeerd);
…/…
Als het gebouw is verzekerd:
een breuk, barst of overlopen van een hydraulische installatie (inclusief het opsporen van een lek, de plaatselijke herstelling van de leiding die aan de oorsprong ligt van de 
waterschade en de kosten voor het openbreken en dichten van wanden en vloeren) behalve de schade:
- aan boilers, ketels, tanks, radiatoren, putten die aan de oorsprong van de gedekte schade liggen;
- door condenswater van een airco-installatie of schoorsteen;
- door grond- of oppervlaktewater;
- door of aan vijvers, zwemvijvers, buitenzwembaden of de hieraan verbonden installaties en inhoud tenzij de schade veroorzaakt wordt door een lek of breuk in de aan- of 
afvoerleidingen. De schade door bevriezing blijft sowieso uitgesloten;
- die zich voordoet tijdens werken aan het verzekerde gebouw tenzij er geen oorzakelijk verband is;
- door bevriezing
o van een leiding die niet afgesloten en leeggemaakt werd bij niet bewoning in de periode tussen 1 december en 1 maart. Indien het verzekerde gebouw verhuurd wordt, rust deze 
verplichting op de huurder en komen wij wel tussen ten voordele van de eigenaar en behouden wij onze rechten;
o van een leiding, toestel of installatie die zich buiten bevindt;
o van een leiding in een niet verwarmd lokaal tenzij de leiding geïsoleerd werd;
- door verlies aan water boven 600 euro (geïndexeerd);
- door schimmels (zoals de huiszwam) boven 15.500 euro (geïndexeerd).
Het herstel of de vervanging van een leiding, toestel of installatie door bevriezing wordt niet vergoed.
Als alleen de inhoud is verzekerd:
een breuk, barst of overlopen van een hydraulische installatie behalve de schade:
- aan boilers, ketels, tanks, radiatoren, putten en leidingen die aan de oorsprong van de gedekte schade liggen;
- door condenswater van een airco-installatie of schoorsteen;
- door grond- of oppervlaktewater;
- door of aan vijvers, zwemvijvers, buitenzwembaden of de hieraan verbonden installaties en inhoud tenzij de schade veroorzaakt wordt door een lek of breuk in de aan- of 
afvoerleidingen. De schade door bevriezing blijft sowieso uitgesloten;
- die zich voordoet tijdens werken aan het verzekerde gebouw tenzij er geen oorzakelijk verband is;
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- door bevriezing
o van een leiding die niet afgesloten en leeggemaakt werd bij niet bewoning in de periode tussen 1 december en 1 maart.
o van een leiding, toestel of installatie die zich buiten bevindt;
o van een leiding in een niet verwarmd lokaal tenzij de leiding geïsoleerd werd;
- door verlies aan water boven 600 euro (geïndexeerd);
- door schimmels (zoals de huiszwam) boven 15.500 euro (geïndexeerd).
Het herstel of de vervanging van een leiding, toestel of installatie door bevriezing wordt niet vergoed.
infiltratie via siliconenvoegen of voegen van tegels van bad of douche behalve:
- de vervanging van de tegels en de vochtwering (lood, polyethyleen afdichtingsmat zoals ‘Schlüter-®KERDI-doek’, rubber);
- het afbreken en vervangen van sanitair;
- schade door schimmels boven 15.500 euro (geïndexeerd).
Als de inhoud is verzekerd:
lekken, overlopen of breuk van aquaria of waterbed behalve de schade:
- aan de inhoud van het aquarium (zoals vissen en planten, pompen) boven 600 euro (geïndexeerd);
- door schimmels boven 15.500 euro (geïndexeerd).
Als alleen het gebouw is verzekerd:
lekken, overlopen of breuk van aquaria of waterbed behalve de schade:
- door schimmels boven 15.500 euro (geïndexeerd);
- aan de inhoud van het aquarium (zoals vissen en planten, pompen).
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4 Wat verzekeren we niet?
U kunt geen beroep doen op de "Verzekering van de woning“ voor:
-schade die bestaat uit:
-de herstelling van een constructiefout of van andere eigen gebreken van de woning of delen ervan. Het breken van glas en het ondoorzichtig worden van dubbele beglazing door 
een eigen gebrek is wel verzekerd;
…/…
-schade door schimmels, insecten, micro-organismen en zwammen. Schade die door de huiszwam of doortermieten wordt veroorzaakt aan het gebouw waarin u woont verzekeren 
we wel;
…/…
Water en stookolie
-het wegvloeien van water of het vrijkomen van stoom uit hydraulische installaties of uit huishoudapparaten;
-het wegvloeien van water of stookolie uit verwarmingsinstallaties en bijbehorende tanks;
-het inwerkingtreden van brandblusapparaten of sprinklerinstallaties;
-het binnendringen van water of sneeuw doorheen de dakbedekking van eigen of naburige gebouwen of via goten of afvoerbuizen andere dan deze van de openbareriolering;
-het wegvloeien van water uit aquaria, waterbedden, zwembaden en jacuzzi's;
Het weggevloeide water vergoeden we tot 2500m³ als dat minstens 100m³ bedraagt. De weggevloeide stookolie is verzekerd tot 20000 liter.

5Bijkomendeschade
De wet zegt in dit geval het volgende:
Ook wanneer het schadegeval zich voordoet buiten de verzekerde goederen, strekt de verzekeringsdekking zich uit tot schade die aan deze goederen is veroorzaakt door:
-hulpverlening of enig dienstig middel tot het behoud, het blussen of de redding;
-afbraak of vernietiging bevolen om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen;
-instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval;
-gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing.
Boven op de wettelijke uitbreiding vergoeden we ook de beschadiging van de inhoud die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval en het gevolg is van:
-het redden van personen en goederen;
-beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid of ee nwettelijk gevormd gezag heeft genomen;
-het vrijkomen van rook, gassen of bijtende dampen;
-het binnendringen van atmosferische neerslag;
-vorst, warmte of andere vormen van temperatuurwijzigingen.
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Artikel 14 Waterschade
De maatschappij verzekert:
- het wegstromen van water te wijten aan lekken of het overlopen van de water- of verwarmingsinstallaties van het aangeduide gebouw of van een naburig gebouw, evenals de 
eraan gekoppelde apparaten. Deze waarborg blijft verworven, zelfs ingeval van corrosie aan de ingebouwde leidingen.
- het wegvloeien of insijpelen van water via de afsluitranden van het sanitair.
- waterinsijpeling doorheen het dak van het aangeduide of het naburige gebouw, inbegrepen koepels van glas of plastiek, verandadaken en dakterras, evenals ten gevolge van lekken 
of het overlopen van de afvoerbuizen van deze daken.
- het wegvloeien van water door een breuk of barst in het aquariumglas. De schade aan de inhoud van het aquarium tengevolge hiervan, is ook verzekerd tot beloop van € 1.500.
- het wegvloeien van water door een lek in het waterbed.
- het wegvloeien van water door het accidenteel in werking treden van sprinklerinstallaties
- huiszwam, voor zover die het gevolg is van een verzekerd schadegeval waarvan de oorzaak zo spoedig als mogelijk werd hersteld en die ontstaan is tijdens de looptijd van deze 
polis. Dit risico is enkel gedekt, indien de hoofdverblijfplaats van verzekeringnemer door deze polis is verzekerd.
Behalve:
- de schade aan de water- en verwarmingsinstallatie, het dak, het aquarium, het waterbed, de sprinklers, het zwembad en de andere hydraulische recipiënten, die aan de oorzaak
liggen van de schade
- de schade veroorzaakt door het wegvloeien van water uit zwembaden
- de schade door grondwater, condensatiewater of poreusheid van de muren, ramen en deuren
- de schade veroorzaakt door het overlopen of het opstuwen van de openbare riolering, zoals verzekerd in de waarborg”Natuurrampen”
- de schade te wijten aan een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud in hoofde van de verzekerde
- de schade te wijten aan het afsluiten of onvoldoende afschermen van de verwarmings-en waterinstallaties van het aangeduide gebouw tijdens de vorstperiode. Indien de 
verzekeringnemer eigenaar is en het verzekerde gebouw is verhuurd, dan blijft de waarborg verworven aan de eigenaar, onverminderd het verhaal op de aansprakelijke huurder
- de schade veroorzaakt tijdens opbouw, verbouwings- of herstellingswerken, tenzij er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze werken en de waterschade
- de schade door meerverbruik en verlies van water.
De maatschappij vergoedt bovendien:
De opzoekings- en herstellingskosten die nodig zijn om de defecte leidingen, waardoor de verzekerde waterschade werd veroorzaakt, te herstellen. Deze kosten worden eveneens 
vergoed, wanneer er klaarblijkelijke en afdoende vermoedens zijn dat er een lek is in een ingebouwde waterleiding.

Waterschade
G. WATERSCHADE EN SCHADE DOOR STOOKOLIE
Wij dekken het verlies en de beschadiging veroorzaakt door :
• waterlekken en overstromingen van :
- bovengrondse waterleidingen ;
- centrale verwarmingsinstallaties ;
- goten en afvoeren voor regenwater ;
- toestellen die water gebruiken (wasmachines, badkuipen, lavabo’s, aquarium…) ;
- de infiltratie door het dak.
• de infiltratie via de afdichtingsvoegen van de buitenrand van de sanitaire installaties alsook via de tegels die normaal werden onderhouden ;
• de vorst aan de binnenkant van de verzekerde woningen ;
• de huiszwammen indien zij het rechtstreekse gevolg zijn van een gedekt schadegeval ;
• het lekken van mazout of andere ontvlambare vloeistof die het gevolg is van een toevallige breuk, scheur, lek, of overstroming van de centrale verwarmingsinstallaties, leidingen, tanks van 
het gebouw of naburige gebouwen.
De waarborg heeft eveneens betrekking op :
• kosten met betrekking tot het opsporen van het lek, meer bepaald de kosten die een goede huisvader maakt voor het opsporen van de defecte leiding die het schadegeval heeft
veroorzaakt, voor zover zij is ingebouwd en de herstelling van de muren, vloeren en plafonds ;
• kosten met betrekking tot de herstelling van de leidingen, meer bepaald de kosten die een goede huisvader maakt voor de herstelling van de leidingen, apparaten en hydraulische
installaties die binnenin zijn beschadigd, hierin begrepen de centrale verwarmingsinstallaties.
Zijn niet gedekt :
• het binnekomen van het water via deuren, ramen, gevels, ventilatieschachten, dakramen, afzuig- of ventilatiesystemen en rookkanalen ;
• de infiltraties langs de gevel ;
• de kosten van de lozing ;
• de schade ingevolge vocht of damp ;
• de herstelling van het dak en velux ;
• de schade ingevolge een storm, een orkaan, een cycloon, hagel en het gewicht van de sneeuw ;
• de materiële schade aan de verzekerde goederen ingevolge toevallige lekken, breuken of verstopping van bovengrondse leidingen ;
• de schade ingevolge de vorst in de aanhorigheden en in het zwembadhuis en/of technische lokalen.
Preventieve maatregelen :
U bent ertoe gehouden om alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid en het behoud van de verzekerde goederen, en in het bijzonder :
• van 01/11 tot 15/04, ongeacht de duur van de afwezigheid : verhinderen van vorst aan de sanitaire installaties en de verwarming : hetzij door deze op een positieve temperatuur te houden, 
hetzij door alle vloeistof er uit te laten ;
• ingeval van een afwezigheid van meer dan 30 dagen : het afsluiten van de hoofdkraan om alle watertoevoer te onderbreken. 
Indien tijdens afwezigheid er zich een schadegeval voordoet ingevolge het niet- naleven van deze maatregelen, zal de verschuldigde vergoeding herleid worden tot de helft.
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Artikel 22 – Schade door water
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door water.
22.1 Evenals
22.1.1 Na een gedekt schadegeval, maar ook indien geen enkele zichtbare schade aan de verzekerde goederen werd veroorzaakt
- de kosten voor het opsporen van lekken;
- de kosten voor het openbreken en het herstellen van de muren, vloeren, plafonds, binnenplaatsen, terrassen en private toegangen om de leidingen of de buizen, die aan de 
oorsprong lagen van het schadegeval, te herstellen, evenals de kosten voor demonteren en herplaatsen van de goederen die door inbouw onroerend zijn (vasteverwarmings
installaties, ingerichte keukens en badkamers, ...), die met het zelfde doel werden gemaakt;
- de kosten voor het openleggen en herstellen van de tuin om de leidingen of de buizen die aan de oorsprong lagen van het schadegeval te herstellen, als in de bijzondere 
voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin“ gedekt is;
- de kosten voor het herstellen of vervangen van de delen van daken, van leidingen, buizen, installaties of toestellen, die aan de oorsprong lagen van het schadegeval.
22.1.2 Na een gedekt schadegeval het verlies van water.
22.1.3 De werkelijk gemaakte kosten voor het reinigen of het vervangen van het water van buitenzwembaden, die blijvend in de grond zijn bevestigd, in het geval dat de 
verontreiniging van dit water het zwembad onbruikbaar maakt en als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is.
22.1.4 De schade veroorzaakt door de ontwikkeling van cryptogamen (zwammen, schimmels), ongeacht de oorzaak, maar voor zover de oorzaak zich heeft voorgedaan na de 
inwerkingtreding van de waarborg.
22.2 Behalve de schade
- aan verwarmingsketels, tanks en boilers die aan de oorsprong van het schadegeval liggen;
- veroorzaakt door waterinfiltratie langs ramen, deuren, muren, schouwen, kelderramen, terrassen en balkons, behalve indien deze terrassen en balkons deel uitmaken van het dak;
- veroorzaakt door grondwater;
- veroorzaakt terwijl het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade;
- veroorzaakt door het wegvloeien van water uit een recipiënt (= reservoir waarin het water verzameld is en bewaard wordt) die niet op de hydraulische installatie van het gebouw is 
aangesloten. Zijn wel gedekt, de schade veroorzaakt door het wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden;
- veroorzaakt door condensatie;
- door water in de vorm van stoom;
- veroorzaakt door water in vaste vorm (ijs). De schade veroorzaakt door het wegvloeien van water dat er het gevolg van is, is echter wel gedekt, maar dit voor zover de 
preventiemaatregelen zoals bepaald in punt 22.4 werden nageleefd;
- veroorzaakt door corrosie. Indien de corrosie voor de verzekerde niet zichtbaar was, dan is het eerste schadegeval wel gedekt;
- aan de inhoud die zich buiten in de regen bevindt;
- aan de inhoud die in het water is gevallen, gegooid of gelegd;
- veroorzaakt door een gebeurtenis opgesomd in artikel 27.1, in het kader van de waarborg "Natuurrampen".

Waterschade

22.3 Vergoedingsgrenzen
Voor het verlies van water wordt de vergoeding toegestaan tot het beloop van maximum 500 euro.
Indien in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat
- het "Pack Tuin" gedekt is, wordt de vergoeding voor het verlies van water toegestaan tot het beloop van maximum 1.000 euro. Indien het verloren water afkomstig is van een 
buitenzwembad dat blijvend in de grond is bevestigd, dan is de grens eenmaal het volume van het zwembad;
- het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan wordt die vergoedingsgrens geschrapt.

22.4 Preventiemaatregelen
- In de periode van vorst moeten de hydraulische installaties, die zich bevinden in het gedeelte van het gebouw dat niet wordt verwarmd, afgesloten en leeggemaakt worden.
- De verzekerde goederen moeten onderhouden worden.
- De delen van daken, installaties, leidingen, buizen en toestellen die aan de oorsprong lagen van een vorig schadegeval, moeten hersteld of vervangen worden.
Het niet respecteren van deze maatregelen kan niet tegenover de verzekerde worden ingeroepen indien de tekortkoming aan een huurder of aan een derde is toe te schrijven.
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WAARBORG 4 WATERSCHADE
Artikel 45. Waarborgen
De maatschappij verleent tussenkomst voor schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
a) het wegvloeien van water uit hydraulische installaties van het verzekerde of naburige gebouw; Hydraulische installaties zijn aan- en afvoerleidingen van water, zowel binnen als 
buiten het gebouw, alsook de toestellen die er mee verbonden zijn.
b) het wegvloeien van water uit flexibele toe- en afvoerleidingen van huishoudtoestellen;
c) het binnendringen van atmosferische neerslag doorheen het dak of dakterras van het verzekerde of naburige gebouw;
d) de terugslag van water uit de openbare en private riolering, behalve als dit het gevolg is van een ‘overstroming’.
Onder ‘overstroming’ wordt verstaan:
- het buiten de oevers treden van waterlopen, meren, vijvers en zeeën, ten gevolge van atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf. De 
oorspronkelijke overstroming en elke overstroming binnen de 168 uren na de daling en het weer op normaal peil komen van de waterlopen, meren, vijvers en zeeën, worden 
beschouwd als één enkele overstroming.
- het overlopen of een opstuwing van de openbare of private riolering of het stijgen van water als gevolg van atmosferische neerslag die, ofwel 40 mm per m2 in 60 minuten, ofwel 
60 mm per m2 in 24 uur overschrijdt.
e) de waterinfiltratie via de afsluitranden van geplaatste sanitaire toestellen;
f) het wegvloeien van water uit aquaria ten gevolge van een breuk of een lek; de schade aan de inhoud van aquaria is tevens gewaarborgd;
g) het wegvloeien van water uit waterbedden en jacuzzi’s tengevolge van een breuk of een lek;
h) het wegvloeien van stookolie uit de vaste verwarmingsinstallatie van het verzekerde gebouw, alsook uit de tank en de leidingen die er mee verbonden zijn en dit voor zover er 
voldaan werd aan de terzake geldende wetgeving, voorschriften en reglementeringen. De weggevloeide stookolie wordt vergoed tot € 1.500,00.
De schade die door deze gebeurtenis werd veroorzaakt in de omgeving van het verzekerde gebouw wordt eveneens vergoed.
De kosten voor de herstelling, verwijdering, neutralisatie en vervanging van de stookolietank alsook de kosten voor het afgraven, verwijderen en saneren van de bodem, het grond-
en oppervlaktewater worden evenwel nooit vergoed.
i) het ontijdig in werking treden of het accidenteel lekken van de brandblusinstallatie gevormd door sprinklers;
j) de vorming van schimmels en huiszwammen, die het rechtstreeks gevolg is van een gedekt schadegeval en voor zover de verzekerde de ontwikkeling van deze schimmels niet tijdig 
kon vaststellen en aldus kon voorkomen.
k) het accidenteel wegvloeien van water uit het ingebouwde binnen- of buitenzwembad en de daarmee verbonden leidingen van het verzekerde gebouw;
l) het wegvloeien van water uit leidingen van het publieke waternet.

Waterschade

Water - Vloeibare Brandstof

Wij verzekeren tegen:
• elke onverwachte beschadiging, rechtstreeks veroorzaakt door water, stoom of vloeibare brandstof;
• schimmels, insecten, houtwormen, micro-organismen en zwammen die het gevolg zijn van een waterschade die wij hebben vergoed en die vakkundig werd hersteld.

Wij vergoeden extra de kosten: 
• voor het wegpompen en opruimen van water en vloeibare brandstof, en de daaraan verbonden schoonmaakkosten van de verzekerde goederen (bodemsanering wordt niet 
vergoed);
• voor het opzoeken van het lek;
• voor het openen en opnieuw dichten van wanden, vloeren, plafonds, toegangen, aangrenzende binnenplaatsen, terrassen en gazons, met het oog op de herstelling van 
ingebouwde leidingen die aan de oorsprong van het schadegeval liggen. De herstelling van die ingebouwde leiding nemen wij ook ten laste.

Niet gedekte schade 
• Schade door zijdelingse of ondergrondse infiltratie van grond- of regenwater of door opstijgend vocht.
• Schade aan het deel van het dak dat instaat voor de waterdichtheid.
• Schade veroorzaakt door condensatie.
• Schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- of renovatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de 
schade.
• Het weggevloeide water zelf (de weggevloeide brandstof wordt wel vergoed).
• Schade veroorzaakt door het opstuwen of overlopen van de openbare riolen (is verzekerd onder de waarborg “Natuurrampen”).
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Artikel 22 – Schade door water
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door water.
22.1 Evenals
22.1.1 Na een gedekt schadegeval, maar ook indien geen enkele zichtbare schade aan de verzekerde goederen werd veroorzaakt
- de kosten voor het opsporen van lekken;
- de kosten voor het openbreken en het herstellen van de muren, vloeren, plafonds, binnenplaatsen, terrassen en private toegangen om de leidingen of de buizen, die aan de 
oorsprong lagen van het schadegeval, te herstellen, evenals de kosten voor demonteren en herplaatsen van de goederen die door inbouw onroerend zijn (vasteverwarmings
installaties, ingerichte keukens en badkamers, ...), die met het zelfde doel werden gemaakt;
- de kosten voor het openleggen en herstellen van de tuin om de leidingen of de buizen die aan de oorsprong lagen van het schadegeval te herstellen, als in de bijzondere 
voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is;
- de kosten voor het herstellen of vervangen van de delen van daken, van leidingen, buizen, installaties of toestellen, die aan de oorsprong lagen van het schadegeval.
22.1.2 Na een gedekt schadegeval, het verlies van water.
22.1.3 De werkelijk gemaakte kosten voor het reinigen of het vervangen van het water van buitenzwembaden, die blijvend in de grond zijn bevestigd, in het geval dat de 
verontreiniging van dit water het zwembad onbruikbaar maakt en als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is.
22.1.4 De schade veroorzaakt door de ontwikkeling van cryptogamen (zwammen, schimmels), ongeacht de oorzaak, maar voor zover de oorzaak zich heeft voorgedaan na de 
inwerkingtreding van de waarborg.
22.2 Behalve de schade
- aan verwarmingsketels, tanks en boilers die aan de oorsprong van het schadegeval liggen;
- veroorzaakt door waterinfiltratie langs ramen, deuren, muren, schouwen, kelderramen, terrassen en balkons, behalve indien deze terrassen en balkons deel uitmaken van het dak;
- veroorzaakt door grondwater;
- veroorzaakt terwijl het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade;
- veroorzaakt door het wegvloeien van water uit een recipiënt (= reservoir waarin het water verzameld is en bewaard wordt) die niet op de hydraulische installatie van het gebouw is 
aangesloten. Zijn wel gedekt, de schade veroorzaakt door het wegvloeien van water uit aquaria en waterbedden;
- veroorzaakt door condensatie;
- door water in de vorm van stoom;
- veroorzaakt door water in vaste vorm (ijs). De schade veroorzaakt door het wegvloeien van water dat er het gevolg van is, is echter wel gedekt, maar dit voor zover de 
preventiemaatregelen zoals bepaald in punt 22.4 werden nageleefd;
- veroorzaakt door corrosie. Indien de corrosie voor de verzekerde niet zichtbaar was, dan is het eerste schadegeval wel gedekt;
- aan de inhoud die zich buiten in de regen bevindt;
- aan de inhoud die in het water is gevallen, gegooid of gelegd;
- veroorzaakt door een gebeurtenis opgesomd in artikel 27.1, in het kader van de waarborg "Natuurrampen".

Waterschade

22.3 Vergoedingsgrenzen
Voor het verlies van water wordt de vergoeding toegestaan tot het beloop van maximum 500 euro.
Indien in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat 
- het "Pack Tuin" gedekt is, wordt de vergoeding voor het verlies van water toegestaan tot het beloop van maximum 1.000 euro. Indien het verloren water afkomstig is van een 
buitenzwembad dat blijvend in de grond is bevestigd, dan is de grens eenmaal het volume van het zwembad;
- het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan wordt die vergoedingsgrens geschrapt.

22.4 Preventiemaatregelen
- In de periode van vorst moeten de hydraulische installaties, die zich bevinden in het gedeelte van het gebouw dat niet wordt verwarmd, afgesloten en leeggemaakt worden.
- De verzekerde goederen moeten onderhouden worden.
- De delen van daken, installaties, leidingen, buizen en toestellen die aan de oorsprong lagen van een vorig schadegeval, moeten hersteld of vervangen worden.
Het niet respecteren van deze maatregelen kan niet tegenover de verzekerde worden ingeroepen indien de tekortkoming aan een huurder of aan een derde is toe te schrijven.

OPM DVL inhoud aquarium niet gedekt  /  silicone randen niet uitgesloten
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Breuk in isolerend glas, vrijstelling per ruit? Enkel bij ondoorzichtbaar worden?
Plastiek, PVC materialen

Spiegels, Koepels, Panelen, Kookplaten, Zonnepanelen, Serres, Aquaria, Sanitaire 
toestellen, Gebrandschilderd of kunstglas, Uithangborden

TV schermen, LCD schermen (maximum bedrag)
Glas in meubels

Hernieuwen van opschriften
Tussenkomst voor de huurder zonder diens aansprakelijkheid

Glasbreuk Aedes

Artikel 16 : Glasbraak en schade aan sanitaire toestellen.
16.1. Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door:
• het breken of barsten van:
- het glaswerk (ruiten, spiegelglas, spiegels);
- kunstglasramen, ten belope van 2.500,00 euro;
- doorschijnende of doorzichtige plastieken panelen;
- van glazen of plastieken uithangborden;
- van vitrokeramische kookplaten;
- zonnepanelen;
- sanitaire toestellen.
• het ondoorschijnend worden van isolerende ruiten. Wij vergoeden eveneens de materiële schade veroorzaakt door de scherven.
16.2. Wij vergoeden eveneens:
• de kosten voor het hernieuwen van de opschriften, schilderingen, versieringen en gravures van het beschadigde glaswerk, ten belope van 2.000,00 euro;
• de kosten voor herstelling of vervanging van het materieel ter preventie tegen diefstal dat zich op de beschadigde ruiten bevindt;
• het geheel van de bijkomende waarborgen voorzien in de artikelen 29 en 30.
16.3. Wij vergoeden niet:
• de krassen en afschilferingen;
• de schade aan de ruiten en de sanitaire toestellen die als niet geplaatste koopwaren dienen;
• het ondoorschijnend worden van isolerende ruiten als gevolg van een eigen gebrek die de waarborg van de fabrikant of de leverancier verworven is.
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2.8 Glasbreuk
Artikel 16: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren het breken van ruiten,
evenals
¬ het breken van volgende met ruiten gelijkgestelde goederen (hierna genoemd ‘gelijkgestelde goederen’): spiegels, koepels, panelen of uithangborden uit glas of plastic, 
glaskeramische kookplaten, beeldschermen van televisies en niet-draagbare computers*, zonnepanelen, gordijnwanden*, het sanitair en glas verwerkt in meubilair;
¬ de beschadiging van andere verzekerde goederen ten gevolge van die breuk;
¬ het ondoorzichtig worden van isolerende ruiten van het gebouw* ten gevolge van condensatie van de isolerende tussenruimte;
¬ in geval van een verzekerd schadegeval*, de kosten voor de wedersamenstelling of de vervanging van de inscripties, versieringen, veiligheidselementen of andere elementen 
op de ruiten en de gelijkgestelde goederen;
behalve
1. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw*, andere dan onderhouds- en herstellingswerken*;
2. de schade veroorzaakt door werken (uitgezonderd reinigen) aan ruiten, ramen en de gelijkgestelde goederen;
3. de schade veroorzaakt aan ruiten en gelijkgestelde goederen die niet geplaatst zijn;
4. de krassen en afschilferingen van ruiten en gelijkgestelde goederen;
5. de schade veroorzaakt door bevriezing aan het sanitair;
6. de schade veroorzaakt aan andere glazen voorwerpen dan ruiten en de met ruiten gelijkgestelde goederen.

Artikel 17: Bijzonderheden van de waarborg
Volgende bijzonderheden zijn van toepassing op de waarborg ‘Glasbreuk’:
¬ Indien u huurder of gebruiker bent, waarborgen we de schade aan het verzekerde gebouw* zelfs als uw aansprakelijkheid niet in het gedrang komt.
¬ Het ondoorzichtig worden van elke ruit wordt beschouwd als een afzonderlijk schadegeval*. Bijgevolg is de vrijstelling voorzien in het contract van toepassing per ondoorzichtig 
geworden ruit.
¬ Onze tussenkomst wordt beperkt tot 2.737,22 EURi voor de schade aan kunstglasruiten*.

i ABEX 775

Glasbreuk

10. Glasbreuk
Wij verzekeren :
10.1. het breken of barsten
• van ruiten, spiegels, spiegelglas, doorzichtige of doorschijnende plastieken koepels of panelen (inclusief zonnepanelen);
• van vitroceramische voorwerpen zoals vitroceramische kookplaten en inductiekookplaten en ruiten van ovens;
• van sanitair aangesloten op de hydraulische installatie, tot 1.500 EUR;
• van ruiten in kunstig bewerkt glas tot 1.500 EUR;
• van serres voor privé-gebruik, ongeacht hun oppervlakte. De stoffelijke schade aan inhoud van deze serres is eveneens gedekt tot 2.500 EUR.
ongeacht of u eigenaar of huurder bent.

Bijlage bij de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07
…/…
6) Artikel 10 - Glasbreuk
a) In dit gevaar vergoeden we ook: het breken of barsten van televisieschermen, van glazen onderdelen van het gebouw en van glazen onderdelen van meubels (bijv. glazen 
tafelbladen, glazen leggers in een kast, spiegels aan/in een kast, ...). Meubels in glas (bijv. een glazen tafel)
of voorwerpen in glas (bijv. een glazen vaas, een glazen luchter, ...) blijven uitgesloten.
b) We geven onze waarborg “Glasbreuk” ook als we uw huuraansprakelijkheid voor het gebouw verzekeren en:
in het huurcontract staat dat u glasbreuk moet laten verzekeren   of
in het huurcontract niet staat dat u glasbreuk moet laten verzekeren, maar uw huuraansprakelijkheid toch in het gedrang komt. We kunnen dan nog altijd onze uitgaven
terugvragen van de verhuurder of eigenaar van het gebouw als in de loop van het dossier zou blijken dat u niet aansprakelijk bent voor de schade (bijv. de derde – dader van de feiten
– is geïdentificeerd, getuigen bevestigen dat een derde de schade heeft veroorzaakt, ...).
Deze uitbreiding is niet van toepassing voor het ondoorzichtig worden van ruiten in isolerend glas.
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HOME PLAN

Voor schadegevallen vanaf 1/1/2019 worden de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07 als volgt uitgebreid. De uitbreidingen zijn van toepassing in de mate dat de 
overeenstemmende gevaren voor het gebouw en/of de inhoud verzekerd zijn en het verzekeringscontract in voege is. Alle andere bepalingen - waaronder de uitsluitingen - wijzigen 
niet.
6) Artikel 10 - Glasbreuk
a) In dit gevaar vergoeden we ook: het breken of barsten van televisieschermen, van glazen onderdelen van het gebouw en van glazen onderdelen van meubels (bijv. glazen 
tafelbladen, glazen leggers in een kast, spiegels aan/in een kast, ...). Meubels in glas (bijv. een glazen tafel) of voorwerpen in glas (bijv. een glazen vaas, een glazen luchter, ...) blijven 
uitgesloten.
b) We geven onze waarborg “Glasbreuk” ook als we uw huuraansprakelijkheid voor het gebouw verzekeren en:
in het huurcontract staat dat u glasbreuk moet laten verzekeren
of
in het huurcontract niet staat dat u glasbreuk moet laten verzekeren, maar uw huuraansprakelijkheid toch in het gedrang komt. We kunnen dan nog altijd onze uitgaven
terugvragen van de verhuurder of eigenaar van het gebouw als in de loop van het dossier zou blijken dat u niet aansprakelijk bent voor de schade (bijv. de derde – dader van de feiten
– is geïdentificeerd, getuigen bevestigen dat een derde de schade heeft veroorzaakt, ...).

Deze uitbreiding is niet van toepassing voor het ondoorzichtig worden van ruiten in isolerend glas.
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7.8. Breken van glas en sanitaire toestellen

A. Verzekerde gevaren

-Het breken of barsten van ruiten, glas (inbegrepen aquaria en ovens), glas in lood, kunstglas, spiegels, glazen daken en koepels, doorzichtige of doorschijnende panelen van
kunststof, zonnepanelen, lichtreclames, geplaatste sanitaire toestellen, vitroceramische kookplaten en van serres die niet gebruikt worden voor beroepsdoeleinden

- Het ondoorschijnend worden van isolerende ruiten, behalve als ze onder garantie staan of als de verzekerde geen eigenaar van het gebouw is. Voor de toepassing
van de vrijstelling wordt elke isolerende ruit die ondoorschijnend wordt, als een apart schadeverwekkend feit beschouwd

- De vervangings‐ of herstellingskosten van op ruiten aangebrachte beschermingsfilmen en alarmdetectoren tegen diefstal op voorwaarde dat de waarborg “Diefstal”
(art. 8.2.) verzekerd is

- De kosten nodig voor de vervanging van de verzekerde voorwerpen (zoals opruimings‐ en herstellingskosten).

Wat evenwel de als onroerend beschouwde ruiten betreft, indien uit de bijzondere voorwaarden blijkt dat de verzekerde in hoedanigheid van huurder of gebruiker handelt, verleen
t AMMA zelfs dekking wanneer zijn aansprakelijkheid niet van*toepassing is. In dit geval behoudt AMMA zich een verhaalsrecht voor tegen de verantwoordelijken.

B. Uitbreidingen

Bij een gedekt schadegeval waarborgt AMMA, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, de vergoeding van :

* De kosten :
- van voorlopige afsluiting of afdichting
- voor het hernieuwen van opschriften, schilderingen, versieringen en gravures op de verzekerde voorwerpen
- van de stoffelijke schade aan omlijstingen, drempels en steunen van de verzekerde voorwerpen
- van de stoffelijke schade ingevolge glasscherven aan andere verzekerde goederen

- Glas van kasten en tafels.
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C. Uitsluitingen

- Krassen en afschilferingen

- Het barsten van sanitair zonder waterverlies

* Het breken van de ruiten :
- alvorens zij geplaatst zijn
- wanneer zij neergezet zijn
- terwijl zij worden verplaatst
of
- wanneer werken, behoudens reinigen, eraan worden uitgevoerd

- De schade veroorzaakt tijdens opbouw‐, afbraak‐, verbouwings‐ of herstellingswerken voor zover deze werken een oorzakelijk verband vertonen met de schade

- Optische glazen

- Het breken van glazen voorwerpen of kunstglas die tot de inhoud behoren zoals luchters, vazen, serviezen, enz …

- Ruiten van gebouwen die verlaten zijn of bestemd voor afbraak of in verval zijn, te weten indien de slijtage van het geteisterde gedeelte meer dan 40 % bedraagt.

D. Vergoedingslimiet

De vergoeding wordt beperkt tot een beloop van € 2.500 per schadegeval, voor wat volgende voorwerpen betreft :

- de verzekerde serres (met inbegrip van de inhoud)
- kunstglas
- kasten en tafels.

Glasbreuk
4.6. Basiswaarborg glasbreuk

In deze waarborg verzekeren wij:

het breken van glas, spiegels, kunststofpanelen of koepels die onroerend zijn en deel uitmaken van de verzekerde gebouwen;

het breken van (o)led-, lcd- en plasmaschermen;

het ondoorzichtig worden van isolerende beglazing van het verzekerde gebouw veroorzaakt door condensatie in de geïsoleerde tussenruimte;

het breken van glas van kasten, tafels en soortgelijke meubelen;

het breken van aquaria;

het breken van spiegels die deel uitmaken van de verzekerde inhoud;

het breken van het glas van keukenapparaten zoals ovens en kookplaten;

het breken van sanitaire toestellen.

Wij vergoeden niet alleen de hiervoor opgesomde gebroken of ondoorzichtig geworden voorwerpen, maar ook de beschadiging van de drempels, steunen 

en lijsten die naar aanleiding van de glasbreuk wordt veroorzaakt, en ook de kosten voor het vernieuwen van de opschriften en versieringen op die 

voorwerpen.

Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:

de beschadiging van de andere verzekerde goederen ingevolge de breuk van glas van het verzekerde gebouw;

de kosten van opruiming;

de kosten voor voorlopige beveiliging van de woning in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afscherming.

Bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan vergoeden wij ook de hiervoor omschreven schade, zelfs wanneer u hiervoor niet aansprakelijk bent. U 

moet dan wel de vergoeding besteden aan herstelling of vervanging.

Wij verzekeren niet:

krassen en afschilfering;

schade die verband houdt met aardbeving en overstroming (zie ook punt 4.5 Basiswaarborg natuurrampen);

het breken van glas of spiegels van motorrijtuigen.

Vrijstelling ondoorzichtig worden isolerende beglazing
Als in dezelfde kamer isolerende beglazing ondoorzichtig wordt, dan passen wij slechts 1 vrijstelling toe per kamer.
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3.2.14. Breken en barsten van glas

behalve
■■ krassen en afschilferingen
■■ glazen afdekkingen van wijzerplaten, optische glazen, voorwerpen in glas, beglazing waaraan wordt gewerkt, behalve schoonmaken zonder verplaatsing

Onze dekking strekt zich uit tot het verlies aan dichtheid van de isolerende beglazing en zonnepanelen waarvan u de eigenaar bent, behalve als deze nog onder de garantie vallen.
Voor deze uitbreiding, wordt een eigen risico per beglazing of paneel toegepast.

Glasbreuk

E. Glasbreuk
Staat er in de Bijzondere Voorwaarden dat u het gebouw of de inboedel hebt verzekerd voor Glasbreuk? Dan betalen wij voor de schade aan het verzekerd glas dat breekt of barst. 
Het maakt voor de schade aan het verzekerde gebouw niet uit of u eigenaar of huurder bent van het verzekerde gebouw.
Wat bedoelen wij met verzekerd glas?
Met verzekerd glas bedoelen wij het volgende:
a. Het glas dat deel uitmaakt van het verzekerde gebouw
Hiermee bedoelen wij ook de voorwerpen die hieronder staan als ze deel uitmaken van het verzekerde gebouw:
• keramische kookplaten of glazen kookplaten;
• panelen of koepels die van kunststof zijn gemaakt;
• sanitaire toestellen, bijvoorbeeld een toilet, wastafel of bad;
• lichtreclame;
• uithangborden;
• zonnepanelen;
• spiegels;
• beeldschermen.
b. Het glas dat deel uitmaakt van de verzekerde inboedel
Hiermee bedoelen wij alleen de volgende voorwerpen:
• keramische kookplaten of glazen kookplaten;
• glas in meubels, bijvoorbeeld een vitrinekast;
• beeldschermen van televisies en computers.
Let op! Voor beeldschermen van tablets en kleine apparaten die u kunt vasthouden in uw hand betalen wij niet. Bijvoorbeeld smartphones, mp3-spelers, camera’s of gps-systemen;
• spiegels.
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Waarvoor betalen wij ook?
a. Hebt u schade aan verzekerd glas? Dan betalen wij ook.
• Hebt u de inboedel bij ons verzekerd? Dan betalen wij ook voor schade aan de verzekerde inboedel veroorzaakt door glasscherven.
• Hebt u uw gebouw bij ons verzekerd? Dan betalen wij ook voor schade aan het verzekerde gebouw veroorzaakt door glasscherven.
• Schade aan lijsten, drempels en steunen die horen bij het glas.
• Kosten om versieringen, opschriften, schilderingen en gravures te herstellen of te vernieuwen.
• Kosten om films te vernieuwen. Met films bedoelen wij folie op ruiten, bijvoorbeeld om het felle zonlicht tegen te houden.
• Kosten om de detectoren te vervangen die op uw glas vastgemaakt zijn.
• Kosten om het gebroken of gebarsten glas te verwijderen en te vervangen.
b. Een isolerende ruit die ondoorzichtig wordt door condens tussen de verschillende glasplaten.
Let op! Wij betalen niet voor:
• schade aan voorwerpen die breken:
– voor ze geplaatst worden;
– als ze neergezet worden;
– als ze verplaatst worden;
• krassen;
• afschilferingen;
• schade aan serres die u gebruikt voor uw beroep.

Glasbreuk

12. als ze deel uitmaken van het aangeduide gebouw het breken en barsten van glas, inbegrepen spiegelglas en spiegels of plastieken panelen en koepels, alsook de ruiten vóór 
zonnepanelen, behalve
• krassen

• afschilferingen

• schade veroorzaakt aan
- ondoorschijnende panelen van plastic
- serres voor professioneel gebruik
- serres voor privé gebruik groter dan 30m².
- beglazing waaraan gewerkt wordt, behalve het schoonmaken zonder verplaatsing

• wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en deze werken.

Wij dekken ook het breken van sanitair hetzij de gootstenen, wastafels, bad- en douchekuipen, toiletten en zitbaden aangesloten op de hydraulische installatie, tot maximum 
2.000,00 EUR behalve wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en deze werken.

Wij vergoeden u zelfs als u huurder of kosteloze bewoner bent van het verzekerd gebouw.
Wij behouden evenwel ons verhaal op de persoon die deze schade moet vergoeden.
Onze dekking strekt zich uit tot het verlies aan dichtheid van de isolerende beglazing, behalve als zij onder waarborg van de fabrikant is of als de verzekerde geen eigenaar van het 
verzekerd gebouw is.
Voor de toepassing van het eigen risico wordt elke beglazing die aan dichtheid verliest, als een schadeverwekkend feit beschouwd.
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ARTIKEL 17. GLASBREUK
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de materiële schade veroorzaakt door het breken of barsten van de beglazing die deel uitmaakt van de verzekerde goederen, met inbegrip van:
• (vitro)ceramische kookplaten en inductieplaten;
• aquaria;
• zonnepanelen;
• LCD-, LED- of plasmaschermen tot beloop van 3.698,25 EUR;
• reclame- en uithangborden;
• veranda’s en wintertuinen;
• sanitaire toestellen, voor zover er waterdoorsijpeling is;
• ondoorzichtig worden van isolerende beglazing;
• schade veroorzaakt door glasscherven aan de verzekerde goederen.
2. Wij vergoeden eveneens, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, volgende bijkomende kosten voor:
• de herstelling of vervanging van kranen en leidingen ingevolge een breuk of barst in de sanitaire toestellen, evenals de kosten voor de heringebruikname ervan;
• de herstelling of herinrichting van de lokalen ingevolge een breuk of barst in de sanitaire toestellen;
• de verwijdering en vervanging van de beschadigde beglazing;
• de voorlopige afsluiting of afscherming;
• de wedersamenstelling van opschriften voor reclame- en uithangborden, schilderingen, versieringen en gravures;
• de herstelling van omlijstingen, drempels en steunen van de beschadigde beglazing;
• de wedersamenstelling van inbraak- of zonnewerende folie en van glasbreukdetectoren;
• de plaatsing van de steiger en het andere materieel dat voor de vervanging van de beschadigde beglazing nodig is.
3. Bovendien geniet de verzekerde van de aanvullende vergoedingen en waarborguitbreidingen voorzien in de artikelen 24 en 25.
B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt:
• aan niet-vastgemaakte of niet-opgehangen beglazing;
• tijdens de uitvoering van werken ( reinigings-, schilder- en onderhoudswerken uitgezonderd) aan de beglazing of aan hun omlijstingen, drempels of steunen;
• aan serres voor beroepsdoeleinden en broeikassen;
• door krassen en afschilferingen in de beglazing en afschilferingen van email in de sanitaire toestellen;
• door het breken van glazen voorwerpen, andere dan ruiten in kasten, glazen tafels, legbladen en spiegels, zoals bijvoorbeeld luchters, vaatwerk, en dergelijke;
• door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze 
omstandigheden en de schade;
• verzekerbaar in het kader van de waarborg “Arbeidsconflicten en aanslagen”.
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5.4 Glasbreuk
Wij vergoeden de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen ten gevolge van het breken en barsten van ruiten, spiegels, doorschijnende of doorzichtige platen, panelen en 
koepels in glas of harde kunststof, zonnepanelen, LCD-, LED- of plasmaschermen, vitrokeramische kookplaten en geplaatst sanitair, behalve schade

I. aan:
1) voertuigen;
2) niet-vastgemaakte of niet-opgehangen voorwerpen;
3) Voorwerpen tijdens hun verplaatsing;

II. door:
1) krassen en afschilferingen;
Wij dekken ook ondoorzichtig geworden isolerende ruiten door verlies aan dichtheid, na de garantieperiode van de leverancier. Voor de toepassing van de franchise wordt het 
ondoorzichtig worden van elke ruit als een afzonderlijk schadegeval beschouwd.
De schadevergoeding voor LCD-, LED- en plasmaschermen is evenwel beperkt tot € 2.000. De schadevergoeding voor serres en de inhoud ervan is beperkt tot € 3.000.
Bij een gedekt schadegeval vergoeden wij ook:
1) de nodige vervangingskosten, de herstellingskosten van omlijstingen, drempels en steunen en op ruiten aangebrachte beschermingsfilms en antidiefstalsystemen. Deze uitbreiding 
geldt niet voor sanitair;
2) de kosten voor de vernieuwing van opschriften, versieringen en gravures;
3) de kosten van voorlopige afscherming;
4) stoffelijke schade veroorzaakt door scherven.
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5.14 Glasbreuk

Wij vergoeden het breken of het barsten van ruiten en aanverwante materialen, met uitzondering van:
1. schade aan niet vastgemaakte of niet opgehangen ruiten en aanverwante materialen
2. schade aan voorwerpen tijdens hun verplaatsing
3. a) krassen en afschilfering
b) barsten van sanitair zonder waterverlies
Wij dekken eveneens het ondoorzichtig worden van isolerende beglazing als gevolg van vochtinsijpeling nadat de waarborg van de leverancier verstreken is.
Als u huurder of bewoner bent van het gebouw, dekken wij eveneens de schade in naam en voor rekening van de verhuurder of eigenaar.

Glasbreuk

3.13. Het breken en barsten van glas
Behalve:
• krassen en afschilferingen;
• het breken van glazen of plastieken voorwerpen andere dan ruiten;
• serres gebruikt voor beroepsdoeleinden;
• optische glazen.

Wij vergoeden eveneens
• Het breken en barsten van:
• kunstglas ten belope van maximum 3 915,79 euro*;
• koepels of panelen in plastic materialen;
* aan ABEX-index 744
• zonnepanelen;
• lichtreclames;
• sanitaire toestellen en aquariums ten belope van maximum 3 915,79 euro*;
• spiegels;
• keramische kookplaten;
• tv-schermen van het type LCD, plasma of LED.
• De kosten voor voorlopige afsluiting of afscherming.
• De kosten voor het hernieuwen van opschriften, schilderingen, versieringen en gravures.
• De schade die het breken aan de verzekerde inhoud of gebouw toebrengt.
• Het ondoorschijnend worden van isolerende ruiten, wanneer zij niet ouder zijn dan 20 jaar, ten gevolge van condensatie.
Vergoedingsmodaliteiten
Er wordt een vrijstelling van 244,59 euro** toegepast per gecondenseerde ruit.
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2.6 Afdeling glasbreuk
1 Verzekerde schade
a Voor zover zij deel uitmaken van de door u verzekerde gebouwen en/of inhoud, verzekeren wij in deze afdeling:
- het breken van glas, spiegels, kunststof panelen of koepels die onroerend zijn;
- het ondoorzichtig worden van isolerende beglazing door condensatie in de geïsoleerde tussenruimte;
- het breken van het glas van kasten, tafels en soortgelijke meubelen;
- het breken van beeldschermen, van vitrokeramische kookplaten en van glas en lampen van zonnebanken;
- het breken van aquaria;
- het breken van spiegels;
- het breken van uithangborden en lichtreclames.
b Wij vergoeden niet alleen het gebroken voorwerp maar ook de kosten voor het hernieuwen van opschriften, versieringen, anti-inbraakfolies en glasbreukdetectoren
en de schade die bijkomend door het gebroken glas werd veroorzaakt aan lijsten, steunen, drempels of aan andere verzekerde goederen.
c Bij een verzekerd schadegeval en ook wanneer het schadegeval zich voordoet buiten de verzekerde goederen, strekt de verzekeringsdekking zich uit tot schade die aan deze 
goederen is veroorzaakt door :
- het redden van personen en goederen;
- het blussen en andere bedachtzaam aangewende middelen om de uitbreiding van de schade te voorkomen of te beperken;
- beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid of een wettelijk gevormd gezag heeft genomen;
- instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval;
- gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing.
d Bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan vergoeden wij ook de hiervoor omschreven schade, zelfs wanneer u hiervoor niet aansprakelijk bent. U moet dan wel de 
vergoeding besteden aan herstelling of vervanging.
2 Extra waarborgen
Daarnaast vergoeden wij ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:
- de beschadiging van de andere verzekerde goederen door het gebroken glas of het binnendringen van vorst of atmosferische neerslag;
- de kosten van opruiming van de verzekerde goederen;
- de kosten voor de voorlopige beveiliging en bewaking van de gebouwen en de inhoud ervan in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afscherming en 
afsluiting.

Glasbreuk

3 Niet-verzekerde gevallen
Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet verzekerd:
- krassen en afschilferingen;
- schade aan voertuigen;
- schade die verband houdt met natuurrampen;
- schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen.
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A6.7 GEBROKEN OF GEBARSTEN GLAS
Wij vergoeden:
a) het breken of barsten van ruiten, spiegelglas, spiegels, aquaria, sanitair, doorzichtige en doorschijnende plastieken panelen, koepels en lichtkappen, vitrokeramische ruiten van 
kookplaten en verwarmingstoestellen, televisie- en beeldschermen, zonnepaneelruiten;
b) alsook de schade die dit breken of barsten aan het gebouw en de inhoud veroorzaakt.

Wij betalen niet de schade:
a) door krassen;
b) door afschilferingen;
c) aan optische glazen;
d) aan draagbare voorwerpen in glas of spiegelglas en aan allerhande glaswaren (zoals lichtkronen, vaatwerk,
elektronische toestellen zoals smartphones, tablets en e-readers);
e) aan ruiten van voertuigen;
f) door werken (uitgezonderd reiniging) aan ruiten, gelijkgestelde ramen en goederen;
g) aan ramen, ruiten, aquaria, sanitair, doorzichtige en doorschijnende plastieken panelen, koepels en lichtkappen, vitrokeramische ruiten van kookplaten en verwarmingstoestellen, 
televisie- en beeldschermen, zonnepaneelruiten, wanneer ze nog niet geplaatst zijn;
h) aan serres die zijn bestemd voor beroepsdoeleinden en hun inhoud. Serres voor louter privé doeleinden, en hun inhoud, zijn wel gedekt.
Wij vergoeden u, als u de huurder of bewoner bent van het gebouw. Maar wij verhalen op de persoon die aansprakelijk is voor deze schade.

Onze waarborg omvat ook het ondoorzichtbaar worden van isolerend glas door condensatie in de isoleerruimte, behalve als de verzekerde geen eigenaar van het gebouw is.
Voor de toepassing van de vrijstelling beschouwen wij het ondoorzichtbaar worden van elk venster of vensterdeur als een afzonderlijk schadeverwekkend feit.

Wij vergoeden ook, als zij het gevolg zijn van een glasbreuk of barst, de kosten:
a) om de verzekerde glazen te vervangen;
b) om opschriften, beschilderingen, versieringen en gravures op de glazen opnieuw aan te brengen;
c) om beveiligingsmateriaal tegen inbraak, dat op de verzekerde glazen is aangebracht, te herstellen of vervangen;
d) van voorlopige afsluiting en afscherming van het gebouw, als dat weldoordacht is gebeurd.
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Als alleen het gebouw is verzekerd:
glasbraak van ramen en doorzichtige panelen die niet verplaatst kunnen worden (onroerend door bestemming) behalve de schade:
- veroorzaakt door werken;
- veroorzaakt door condensatie die nog onder de dekking van de fabrikant of installateur valt;
- aan tunnelserres uit kunststof;
- aan het dekzeil van het zwembad;
- aan glazen serres en zwembadoverkappingen uit kunststof of glas voor de schade boven 5.000 euro (geïndexeerd).
Indien schade door condensatie wordt vergoed, dan passen wij per paneel een afzonderlijke vrijstelling toe.
Is eveneens verzekerd:
- de schade na glasbraak aan omlijsting en steunen;
- de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door het wegspringen van glasscherven;
- de breuk van vitrokeramische en inductiekookplaten deel uitmakende van een ingebouwde keuken

Als alleen de inhoud is verzekerd:
glasbraak van kasten, tafels, verplaatsbare ruiten en spiegels en glas van aquaria, LCD-, LED- en Plasmaschermen van televisietoestellen behalve de schade:
- veroorzaakt door werken;
- aan luchters, vaatwerk, vazen en optisch glas;
- aan inhoud van glazen serres voor de schade boven 5.000 euro (geïndexeerd);
- aan de inhoud van aquaria (inclusief het verlies aan water) boven 600 euro (geïndexeerd);
- aan tablets, pc’s, smartphones, gsm-toestellen en dergelijke.
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Als het gebouw en de inhoud zijn verzekerd:
glasbraak van ruiten en doorzichtige panelen onroerend door bestemming alsook glasbraak van kasten, tafels, verplaatsbare ruiten en spiegels en glas van aquaria, LCD-, LED- en 
Plasmaschermen van televisietoestellen behalve de schade:
- veroorzaakt door werken;
- aan luchters, vaatwerk, vazen en optisch glas;
- veroorzaakt door condensatie die nog onder de dekking van de fabrikant of installateur valt;
- aan tunnelserres uit kunststof;
- aan dekzeilen van zwembaden;
- aan glazen serres met inbegrip van de inhoud en zwembadoverkappingen uit kunststof of glas voor de schade boven 5.000 euro (geïndexeerd);
- aan de inhoud van aquaria (inclusief het verlies aan water) boven 600 euro (geïndexeerd);
- aan tablets, pc’s, smartphones, gsm-toestellen en dergelijke.

Indien schade door condensatie wordt vergoed, dan passen wij per glazen paneel een afzonderlijke vrijstelling toe.
Is eveneens verzekerd:
- de schade na glasbraak aan omlijsting en steunen en de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door het wegspringen van glasscherven;
- de breuk van vitrokeramische en inductiekookplaten deel uitmakende van een ingebouwde keuken

het breken of barsten van sanitair behalve de schade veroorzaakt door werken zoals herinrichten van de badkamer, vervangen van kranen.
De kosten voor het herstellen, herinrichten of aanpassen van de ruimtes waarin het beschadigde sanitair zich bevindt (zoals schilderwerken, betegeling, schermen), de
herstelling en het vervanging van kranen en leidingen worden niet vergoed.

Glasbreuk
Glasbreuk
-het breken van:
-glas van kasten, tafels en soortgelijke meubelen;
-beeldschermen, uitgezonderd die van draagbare toestellen;
-kookplaten;
-glas en lampen van zonnebanken;
-aquaria;
-spiegels.
Krassen en afschilferingen worden niet als een glasbreuk beschouwd.
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Artikel 16 Glasbreuk
De maatschappij verzekert:
Volgend glaswerk dat deel uitmaakt van het verzekerde gebouw:
- breuk van ruiten in alle soorten glas, spiegels, glastegels, windschermen en zonnepanelen
- breuk van daken van veranda’s, oranjerieën en koepels in glas of kunststof
- breuk van kunstglas of glas in lood tot beloop van € 2.500
- condensatie van isolerende ruiten. De schade aan elke isolerende ruit wordt steeds als een apart schadegeval beschouwd voor de toepassing van de vrijstelling. Deze schade wordt 
niet vergoed als de garantie van de installateur nog niet verstreken is
- breuk van sanitaire toestellen tot beloop van € 2.500
- breuk van lichtreclames of uithangborden in glas of plastiek tot beloop van € 2.500.
- breuk van ruiten van ovens, keramische kookplaten en inductiekookplaten in een ingebouwde keuken
Deze waarborg, met uitzondering van de schade ingevolge condensatie, is ook verworven aan de huurder, die de waarborg huurgevaar heeft onderschreven, onverminderd het 
verhaal op de eigenaar of de aansprakelijke derde.
Volgend glaswerk dat deel uitmaakt van de verzekerde inhoud:
- breuk van ruiten en spiegels van meubilair, ovens en tafels
- breuk van kunstglas of glas in lood in meubilair tot beloop van € 1.500
- breuk van keramische kookplaten en inductiekookplaten
- breuk van LCD of plasmaschermen en aquaria, tot beloop van € 2.500.
Behalve:
- krassen en afschilferingen
- schade aan motorrijtuigen
- voorwerpen die breken vóór zij geplaatst zijn of waaraan gewerkt wordt
- de schade veroorzaakt tijdens opbouw, verbouwings-of herstellingswerken, tenzij er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze werken en de schade
- broeikassen en serres voor beroepsdoeleinden
- gordijnwanden, zijnde gevels van glas, spiegels of plastieken panelen gevat in een raamwerk
- gebruiksvoorwerpen zoals o.a.brilglazen, vazen, glasservies, sierobjecten, luchters…
De maatschappij vergoedt bovendien bij een verzekerd schadegeval:
- de stoffelijke gevolgschade door glasscherven toegebracht aan andere verzekerde goederen
- de kosten voor het herstel van de omlijstingen en steunen rond het beschadigde glaswerk
- de kosten voor voorlopige afscherming in afwachting van het herstel van de glasbreuk
- de kosten voor het herstel of hernieuwen van de gebeurlijk aangebrachte opschriften, de films, de sondes en voelers in het beschadigde glaswerk tot beloop van € 2.500.

Glasbreuk

Artikel 21 – Breken van ruiten, glasplaten, spiegels
De maatschappij vergoedt het breken van ruiten, glasplaten, spiegels, die deel uitmaken van de verzekerde goederen.
21.1 Evenals
- het breken van doorzichtige en doorschijnende panelen van synthetisch materiaal of plastic;
- de schade veroorzaakt door condensatie van isolerende ruiten, voor zover de garantie van de leverancier of fabrikant is uitgeput. Elke beschadigde ruit wordt als een afzonderlijk 
schadegeval beschouwd;
- het breken van zonnepanelen en zonnecollectoren voor zover ze aan het gebouw verankerd zijn;
- het breken van uithangborden;
- het breken van vitro-ceramische - of inductiekookplaten; die deel uitmaken van de verzekerde goederen;
- als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is,
- het breken van kunstglas,
- het breken van sanitair,
die deel uitmaken van de verzekerde goederen.
21.2 Evenals, na een gedekt schadegeval
- het hernieuwen van opschriften, schilderingen, versieringen en gravures op de beschadigde goederen;
- de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door glasscherven;
- de kosten voor het herstellen en vervangen van glasbreukdetectoren en anti-inbraakfolie;
- de kosten voor de voorlopige afsluiting en afscherming.
21.3 Behalve
- krassen of afschilferingen;
- de schade aan ruiten, glasplaten, spiegels of andere goederen zoals bedoeld in artikel 21.1 die nog niet werden geplaatst of geïnstalleerd;
- de schade aan ruiten, glasplaten, spiegels of andere goederen zoals bedoeld in artikel 21.1, waaraan wordt gewerkt (behalve het schoonmaken zonder die te verplaatsen) of 
wanneer het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is (én er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze werken en de schade);
- de schade aan serres en aan de inhoud ervan. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin“ gedekt is, dan wordt deze uitsluiting geschrapt;
- de kosten voor het herstellen of herinrichten van de lokalen waarin het gebroken sanitair is geïnstalleerd (zoals schilderen en betegelen), evenals de schade aan onderdelen van het 
sanitair (zoals kranen en leidingen);
- de schade aan tv-, computer- en multimediaschermen. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is deze schade wel gedekt voor 
zover deze schermen minstens 11 inch groot zijn.
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21.4 Vergoedingsgrenzen
De vergoeding wordt toegestaan tot het beloop van maximum
- 5.000 euro - in het kader van het "Pack Woning Plus" - voor het kunstglas;
- 5.000 euro - in het kader van het "Pack Tuin” - voor serres voor privégebruik en de inhoud ervan.
21.5 Opmerking
Indien de verzekerde eigenaar is van het gebouw, dan is de waarborg ook verworven voor zijn huurders en zijn gebruikers. Wanneer de verzekerde huurder of gebruiker is van het 
gebouw, dan is de waarborg ook verworven voor de eigenaar.

Glasbreuk

F. GLASBREUK
Wij dekken de financiële herstelling van toevallige breuk van glas, vitrokeramische platen, glazen producten en harde plastic producten die dezelfde functie vervullen.
De waarborg heeft betrekking op de kosten tot vervanging van inscripties, decoraties, gravures en andere opmaak uitgevoerd op de verzekerde voorwerpen indien hun
beschadiging voortvloeit uit een gewaarborgde glasbreuk.
Zijn niet gedekt :
• de breuk ingevolge werken van eender welke aard (behalve schoonmaakwerken) uitgevoerd op de verzekerde goederen, hun omkadering, inrichting of tijdens het
opstellen, verplaatsing, transport of bewaring ;
• krassen, gebreken met betrekking tot het oppervlak, afbrokkeling of afbladeren ;
• zwembadhuisje, tenzij een zwembad wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden ;
• de schade veroorzaakt aan professionele lokalen, behalve indien deze vermeld zijn in de Bijzondere Voorwaarden.
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WAARBORG 5 GLASBREUK
Artikel 48. Waarborgen
De maatschappij vergoedt de stoffelijke schade die de verzekerde lijdt door:
a) het breken of barsten van glas, spiegels, glazen deuren, doorschijnende en doorzichtige plastieken platen, panelen en koepels, uithangborden en windschermen, die deel uitmaken 
van het verzekerde gebouw, ongeacht hun aard of oppervlakte;
De maatschappij verleent tussenkomst voor glasbreuk die zich voordoet aan hobbyserres en glasbroeikassen.
Het breken van kunstglas is gewaarborgd tot € 3.500,00.
b) het breken of barsten van geplaatste sanitaire toestellen tot € 2.500,00. De kosten voor herstelling of herinrichting van de ruimten waarin het gebroken sanitaire geïnstalleerd is, 
worden niet vergoed;
c) het ondoorzichtig worden van de isolerende beglazing van het verzekerde gebouw tengevolge van condensatie in de geïsoleerde tussenruimte, doch slechts nadat de waarborg van 
de producent of de leverancier werd uitgeput. Elke getroffen ruit wordt als een afzonderlijk schadegeval beschouwd, tenzij de verzekerde bewijst dat de ruit minder dan 25 jaar oud is.
d) het breken of barsten van het glas van tafels, kasten, ovens en soortgelijke meubelen, aquaria en spiegels, die deel uitmaken van de verzekerde inhoud;
e) het breken van vitrokeramische en inductiekookplaten.
f) het breken of barsten van zonnepanelen en -collectoren.
De waarborg is door de verzekerde verworven, zowel als eigenaar, huurder of gebruiker van het gebouw.
Artikel 49. Aanvullende waarborgen
Samen met de “Algemene Waarborguitbreidingen” vermeld onder Hoofdstuk 4, waarborgt de maatschappij bij een gedekt schadegeval zonder toepassing van de evenredigheidsregel, 
tot 100 % van de verzekerde bedragen voor gebouw en inhoud, het geheel van volgende uitbreidingen:
a) De beschadiging van de andere verzekerde goederen ingevolge een gedekt schadegeval.
b) De kosten voor voorlopige afsluiting en afscherming.
c) De kosten voor het wedersamenstellen van opschriften en gravures op de voorwerpen omschreven in artikel 48.
d) De kosten voor herstelling van glasbreuksensoren en inbraakfolie
Artikel 50. Niet-verzekerde gevallen
Wordt uitgesloten, de schade:
a) die verband houdt met de gevallen vermeld in artikel 7 “Uitsluitingen voor alle waarborgen” van de Algemene Bepalingen;
b) overkomen tijdens de opbouw-, afbraak- en verbouwingswerken van het omschreven gebouw,
of door de uitvoering van werken, reiniging uitgezonderd, aan de ruiten of omlijstingen; tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met de schade;
c) aan spiegel- en vensterglas dat nog niet in omlijstingen of onderstellen vastgelegd en geplaatst werd;
d) bestaande uit krassen en afschilferingen;
e) veroorzaakt aan het glas van motorrijtuigen.

Glasbreuk

Breken van glas en sanitair

Wij verzekeren tegen: 
• het barsten of breken (niet krassen en afschilferen) van de hierna opgenoemde goederen;
• het ondoorzichtig worden door condensatie van isolerende ruiten (na uitputting van de garantie van de fabrikant of leverancier). Elke ondoorzichtig 
geworden ruit is een afzonderlijk schadegeval.

De volgende goederen zijn verzekerd: 
• het glas (kunstglas inbegrepen), de spiegels en de doorzichtige of doorschijnende kunststof (panelen en koepels) van het gebouw (uithangborden, 
lichtreclames, hobbyserres en veranda’s inbegrepen);
• het glas van meubelen (bijvoorbeeld van kasten, tafels);
• vitroceramische kookplaten en ruiten van verwarmings- en kooktoestellen;
• spiegels;
• aquaria;
• glas van zonnepanelen;
• sanitaire toestellen.
Bent u huurder of kosteloos gebruiker en laat u de schade zelf herstellen in akkoord met de eigenaar, dan vergoeden wij de herstellingskosten die wij op de 
eigenaar kunnen verhalen.
Wij vergoeden extra: 
• de schade die door de scherven wordt veroorzaakt;
• de hernieuwing van beveiligings- en beschermingsmateriaal, opschriften, versieringen, gravures die op de getroffen voorwerpen waren aangebracht.
Niet gedekte schade: 
• Schade aan niet-definitief geplaatste goederen en aan broeibakken.
• Schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- of renovatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen die werken en de schade.
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Artikel 21 — Breken van ruiten, glasplaten, spiegels
De maatschappij vergoedt het breken van ruiten, glasplaten, spiegels, die deel uitmaken van de verzekerde goederen.
21.1 Evenals
- het breken van doorzichtige en doorschijnende panelen van synthetisch materiaal of plastic;
- de schade veroorzaakt door condensatie van isolerende ruiten, voor zover de garantie van de leverancier of fabrikant is uitgeput. Elke beschadigde ruit wordt als een afzonderlijk 
schadegeval beschouwd;
- het breken van zonnepanelen en zonnecollectoren voor zover ze aan het gebouw verankerd zijn;
- het breken van uithangborden;
- het breken van vitro-keramische - of inductiekookplaten;
die deel uitmaken van de verzekerde goederen;
als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is,
- het breken van kunstglas,
- het breken van sanitair,
die deel uitmaken van de verzekerde goederen.
2 I .2 Evenals, na een gedekt schadegeval
- het hernieuwen van opschriften, schilderingen, versieringen en gravures op de beschadigde goederen;
- de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door glasscherven;
- de kosten voor het herstellen en vervangen van glasbreukdetectoren en anti-inbraakfolie;
- de kosten voor de voorlopige afsluiting en afscherming.
21.3 Behalve
-krassen of afschilferingen;
- de schade aan ruiten, glasplaten, spiegels of andere goederen zoals bedoeld in artikel 21.1 die nog niet werden geplaatst of gèinstalleerd;
- de schade aan ruiten, glasplaten, spiegels of andere goederen zoals bedoeld in artikel 21.1, waaraan wordt gewerkt (behalve het schoonmaken zonder die te verplaatsen) of 
wanneer het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is (én er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze werken en de schade); 
- de schade aan serres en aan de inhoud ervan. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan wordt deze uitsluiting geschrapt; 
- de kosten voor het herstellen of herinrichten van de lokalen waarin het gebroken sanitair is geïnstalleerd (zoals schilderen en betegelen), evenals de schade aan onderdelen van 
het sanitair (zoals kranen en leidingen); 
- de schade aan tv-, computer- en multimediaschermen. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is deze schade wel gedekt voor 
zover deze schermen minstens 11 inch groot zijn.

Glasbreuk

21.4 Vergoedingsgrenzen
De vergoeding wordt toegestaan tot het beloop van maximum
- 5.000 euro - in het kader van het "Pack Woning Plus" - voor het kunstglas;
- 5.000 euro - in het kader van het "Pack Tuin" - voor serres voor privégebruik en de inhoud ervan.
21.5 Opmerking
Indien de verzekerde eigenaar is van het gebouw, dan is de waarborg ook verworven voor zijn huurders en zijn gebruikers. Wanneer de verzekerde huurder of gebruiker is van het 
gebouw, dan is de waarborg ook verworven voor de eigenaar.
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Verhuis en andere risiso’s
Aantal dagen dekking op beide adressen

Beperking voor de waarborg diefstal op beide adressen of niet
Dekking zonder de maatschappij te verwittigen

Waarborg tijdens vervoer van de verhuisde inboedel
Tijdelijke verplaatsing   Studentenkot   Vakantieverblijf ..

Verhuis en andere risico’s Aedes
Artikel 5 : Waar is de verzekering geldig?
De verzekering is geldig op het adres aangeduid in de bijzondere voorwaarden.
Indien het omschreven gebouw dient tot hoofdverblijfplaats, is de verzekering eveneens geldig op andere plaatsen, zelfs indien het andere gebouw niet beantwoordt aan de 
kenmerken van het omschreven gebouw.
Deze uitbreidingen zijn u verworven volgens de voorwaarden van de onderschreven waarborgen en binnen de hieronder omschreven beperkingen. Zij geven nooit 
aanleiding tot de toepassing van de evenredigheidsregel zoals voorzien in het artikel 41.3.
• De verhuizing:
Indien u in België verhuist, blijft de verzekering geldig op beide adressen gedurende maximum 3 maanden vanaf het ogenblik dat het nieuwe gebouw ter beschikking wordt 
gesteld, zelfs indien uw hoedanigheid als eigenaar, huurder of gebruiker verandert.
De inhoud blijft verzekerd gedurende zijn transport in uw voertuig of in een voertuig dat u gebruikt bij uw verhuizing, met uitzondering van gevallen van diefstal.
Bij verhuizing naar het buitenland eindigt de verzekering van rechtswege.
• De tijdelijke verplaatsing van de inboedel:
De inboedel die u tijdelijk verplaatst blijft verzekerd in elk gebouw, gelegen in Europa, voor een periode die 120 dagen per jaar niet overschrijdt.
De waarborg “ Diefstal ” is echter niet verworven indien de inboedel wordt verplaatst naar een gebouw dat u toebehoort.
• Het vakantieverblijf:
Indien u, tijdens reizen of vakanties, een gebouw of een gedeelte van een gebouw in Europa huurt of gebruikt, dekken Wij uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid ten 
belope van 1.250.000,00 euro.
Deze uitbreiding is geldig voor een periode die 90 dagen per jaar niet overschrijdt.
• De garage geleden op een ander adres:
Indien u, voor uw persoonlijk gebruik, eigenaar, huurder of gebruiker bent van een garage gelegen op een ander adres dan dit van het omschreven gebouw, dekken Wij:
- de schade aan deze garage;
- uw huurders- of gebruikersaanprakelijkheid, ten belope van 1.250.000,00 euro;
- de schade aan de verzekerde inhoud die zich in deze garage bevindt, ten belope van 1.500,00 euro.
De waarborgen “ Beschadiging aan onroerend goed ” en “ Diefstal ” zijn evenwel uitgesloten van deze uitbreiding.
• Het studentenverblijf :
Indien u een studentenverblijf in Europa huurt of gebruikt, dekken Wij:
- uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid, ten belope van 1.250.000,00 euro;
- de schade aan de verzekerde inboedel die zich in dit verblijf bevindt.
De waarborgen “ Beschadiging aan onroerend goed ” en “ Diefstal ” zijn echter uitgesloten van deze uitbreiding.
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• De lokalen voor familiebijeenkomsten:
Indien u een gebouw of een gedeelte van een gebouw in België huurt voor een familiebijeenkomst, dekken Wij uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid, ten belope van 
1.250.000,00 euro.
De waarborgen “ Beschadiging van onroerend goed ” en “ Diefstal ” zijn echter uitgesloten van deze uitbreiding.
• Het rusthuis:
Wij dekken de schade aan de verzekerde inboedel, evenals deze toebehorende aan uw ascendanten, indien deze zich bevindt in een bewoonde kamer of een bewoond 
appartement in een rusthuis.
De waarborg “ Diefstal ” is evenwel uitgesloten van deze uitbreiding.

Verhuis en andere risico’s

1.3 Waar bent u verzekerd en tot welke specifieke limiet?
Artikel 3
Binnen de voorwaarden vastgelegd voor de afgesloten waarborgen, bent u verzekerd:
¬ op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden. Hier verzekeren we het gebouw* en de inhoud*;
¬ op het adres van de privégarages* (maximum drie) waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker zou zijn elders in België.
Hier verzekeren we het gebouw* en de inhoud* voor privégebruik, kantoorgebruik of bestemd voor de uitoefening van uw vrij beroep (apotheek uitgezonderd);
¬ in geval van verhuis in België: op uw nieuw adres.
Vanaf de dag waarop het gebouw waarnaar u verhuist te uwer beschikking wordt gesteld, bent u zowel op het oude als op het nieuwe adres verzekerd gedurende 120 dagen 
volgens de door u onderschreven waarborgen.
U geniet eveneens dekking voor het gebouw op het nieuwe adres wanneer u enkel de inhoud* van uw hoofdverblijf verzekert in dit contract ofwel als mede-eigenaar 
wanneer het in de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw* verzekerd is door de vereniging van mede-eigenaars ofwel als huurder of gebruiker omdat u een afstand van 
verhaal geniet. Indien u aan het einde van de periode van 120 dagen uw adreswijziging niet heeft doorgegeven en uw contract niet liet aanpassen, dan eindigt deze dekking 
voor het gebouw.
Wanneer uw hoedanigheid (eigenaar, huurder, gebruiker) op het nieuwe adres verschillend is van uw hoedanigheid op het oude adres, dan geniet u op het nieuwe adres 
echter alle basiswaarborgen vereist voor die nieuwe hoedanigheid.
Ongeacht het door u gekozen evaluatiesysteem voor het door u verzekerde gebouw*, geniet u op het nieuwe adres dekking tot de waarde van het gebouw op het nieuwe 
adres bepaald volgens artikel 65 van deze voorwaarden, zonder toepassing van de evenredigheidsregel*.
Het niet-naleven, op het nieuwe adres, van eventuele specifieke preventiemaatregelen voor het oude adres opgelegd in de bijzondere voorwaarden, zal u niet verweten 
worden in geval van schade op het nieuwe adres.
Indien u gedurende deze periode van 120 dagen uw adreswijziging doorgeeft en uw contract laat aanpassen aan uw nieuwe adres, dan geldt deze bescherming in gelijke mate 
voor uw oude adres gedurende de resterende dagen van de termijn van 120 dagen.
Wanneer u na afloop van de 120 dagen uw adreswijziging niet heeft doorgegeven en uw contract niet liet aanpassen, dan zult u automatisch enkel nog verzekerd zijn op de 
plaats waarnaar u bent verhuisd, of, indien het risico in uw hoofde blijft bestaan op het oude adres, enkel nog op het oude adres.
Na 120 dagen zullen de bepalingen van het hoofdstuk met betrekking tot ‘de beschrijving van het risico’ opnieuw onverminderd van toepassing zijn.
Als u naar het buitenland verhuist, eindigt de verzekering van de naar het buitenland overgedragen goederen op de datum van de verhuizing;
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¬ over de hele wereld:
– op het adres van het vervangingsverblijf* tijdens de normale periode van wederopbouw.
Hier verzekeren we:

– de inhoud* die u naar hier verplaatst heeft;
– uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker voor de materiële schade* aan dit verblijf, al dan niet gemeubileerd, tot 2.737.218,05 EURi voor zover uw hoofdverblijf 

gevestigd is in het verzekerde gebouw*. Deze tussenkomst is eveneens verworven wanneer u als huurder of gebruiker enkel de inhoud* van uw hoofdverblijf verzekert in dit
contract omdat u een afstand van verhaal geniet;

– op het adres van het studentenverblijf dat toebehoort aan een derde* en door uw studerende kinderen gehuurd of bewoond wordt.
Hier verzekeren wij:
– de inhoud* voor privégebruik, kantoorgebruik of bestemd voor de uitoefening van uw vrij beroep (apotheek uitgezonderd), die u naar hier verplaatst heeft;
– uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker voor de materiële schade* aan dit studentenverblijf, al dan niet gemeubileerd, tot 2.737.218,05 EURi voor zover uw 
hoofdverblijf gevestigd is in het verzekerde gebouw*.
Deze tussenkomst is eveneens verworven wanneer u als huurder of gebruiker enkel de inhoud* van uw hoofdverblijf verzekert in dit contract omdat u een afstand van verhaal 
geniet. We zien af van het verhaal dat we zouden kunnen uitoefenen tegen om het even welke derde* die medebewoner zou zijn van dat verblijf;

– op het adres van de kamer of het appartement in het rusthuis of in de verzorgingsinstelling waarin u, uw ascendenten of uw descendenten verblijven*, op voorwaarde dat 
uw hoofdverblijf gevestigd is in het aangeduide gebouw*.
Indien u de inhoud* verzekert in dit contract, verzekeren wij hier tot 17.031,58 EURi de goederen die zich hier bevinden en die toebehoren aan u of aan uw ascendenten of 
uw descendenten die er verblijven*;

– op het adres van de lokalen van derden* gehuurd of gebruikt voor familiefeesten (tenten inbegrepen) of op het adres van het vakantieverblijf dat toebehoort aan een
derde* en door u gehuurd of bewoond wordt (stacaravan inbegrepen).
Hier verzekeren wij uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker voor de materiële schade* aan deze lokalen of dit verblijf, al dan niet gemeubileerd, tot 2.737.218,05 EURi
voor zover uw hoofdverblijf gevestigd is in het verzekerde gebouw*. Deze tussenkomst is eveneens verworven wanneer u als huurder of gebruiker enkel de inhoud* van uw
hoofdverblijf verzekert in dit contract omdat u een afstand van verhaal geniet;

– voor het gedeelte van de inhoud* voor privégebruik dat u tijdelijk verplaatst. Het deel van de inhoud* bestemd voor kantoorgebruik of voor de uitoefening van uw vrij 
beroep (apotheek uitgezonderd) dat u tijdelijk verplaatst is eveneens verzekerd op voorwaarde dat het zich in een gebouw bevindt.
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Artikel 7 – Waar bent u verzekerd?
Wij verzekeren u op het adres van het gebouw*.
Binnen de grenzen van de onderschreven waarborgen verzekeren wij u ook op de volgende plaatsen:
Opgelet!
Zijn niet op alle onderstaande plaatsen verzekerd:
- de motorrijtuigen* (zie artikel 4)
- de all risk dekking in de waarborg “Schade aan het vaste informaticamateriaal*” (zie artikel 15)
- de waarborg “Diefstal* van de inhoud*” (zie artikel 25)
a) In België
* op het adres van de garages die u voor privédoeleinden gebruikt en die op een ander adres liggen dan het gebouw*
* als het gebouw* ook uw hoofdverblijfplaats is en dit onbewoonbaar is geworden na een verzekerd schadegeval: op het adres van het vervangverblijf*
Hier verzekeren wij:
- uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker* van dit verblijf en de inrichting ervan
- de vervanginhoud*
- de inhoud* die u hebt meegenomen
Wij verlenen deze dekking tijdens de normale periode van heropbouw van het gebouw*.  Wij komen tussen tot maximum 1.000.000 euro per schadegeval, zonder toepassing
van de evenredigheidsregel*.
* bij verhuizing
Gedurende maximum 120 opeenvolgende dagen bent u zowel op het oude als op het nieuwe adres verzekerd, ook als uw hoedanigheid ten opzichte van het nieuwe
gebouw (eigenaar, huurder, gebruiker*) verandert. Deze termijn begint op de dag dat het gebouw op het nieuwe adres beschikbaar is voor u. Bij een schadegeval op het nieuwe 
adres beschouwen wij de verzekerde waarden op het oude adres als vergoedingsgrenzen, maar passen wij de evenredigheidsregel* niet toe. Vanaf de 121e dag geldt de verzekering 
enkel nog op het nieuwe adres.
Tijdens diezelfde periode verzekeren wij bij de verhuizing ook de inhoud* tijdens het transport in een voertuig*, maar niet tegen vandalisme*, kwaad opzet of (poging tot)
diefstal*.
Opgelet!
Vanaf de 121e dag kunnen wij onze tussenkomst beperken of zelfs weigeren om tussen te komen als het risico op het nieuwe adres aanzienlijk verzwaard is (zie artikel 37).
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b) Over de hele wereld
* voor de inhoud*
Wij verzekeren de inhoud* - tot beloop van zijn verzekerde waarde - die u hebt meegenomen naar een tijdelijk verblijf (voor om het even welk privé- of beroepsgebruik) waar u 
minstens 1 maal overnacht. Deze uitbreiding geldt niet voor uw 2e , 3e , … verblijf (dit zijn private woongelegenheden die voor de eigenaar, de huurder* of de gebruiker* ervan niet 
tot hoofdverblijf dienen, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kunnen worden gebruikt).
*  op het adres van het vakantieverblijf (inclusief de residentiële caravan) Hier verzekeren wij uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker* van het verblijf (en de inrichting ervan) 
waar u minstens 1 maal overnacht.  Wij komen tussen tot maximum 1.000.000 euro per vakantieverblijf en per schadegeval, zonder toepassing van de evenredigheidsregel*.
* op het adres van het studentenverblijf
Hier verzekeren wij:
- uw aansprakelijkheid (of die van uw in het gebouw* inwonende kinderen) als huurders of gebruikers* – voor studieredenen - van dit verblijf en de inrichting ervan. Wij zien hierbij 
af van het verhaal dat wij zouden kunnen uitoefenen op een medehuurder of medegebruiker* van ditzelfde verblijf wiens aansprakelijkheid als huurder of gebruiker* niet is 
verzekerd.
- de inhoud* die u hebt meegenomen
Wij komen tussen tot maximum 1.000.000 euro per studentenverblijf en per schadegeval, zonder toepassing van de evenredigheidsregel*.
* op het adres van een familiebijeenkomst of –feest
Hier verzekeren wij uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker* van de lokalen en/of tenten voor bovenstaande gebeurtenissen en van de inrichting ervan.
Wij komen tussen tot maximum 1.000.000 euro per bijeenkomst of feest en per schadegeval, zonder toepassing van de evenredigheidsregel*.
* op het adres van de verzorgingsinstelling, de revalidatie-instelling, de opvang- of begeleidingsinstelling voor personen met een mentale of fysieke handicap en het rusthuis
Hier verzekeren wij de inhoud* die u hebt meegenomen naar de kamer, de studio of het appartement waarin u, uw ascendenten of descendenten wonen of verblijven.
Wij komen tussen tot maximum 20.000 euro per kamer/studio/appartement en per instelling, zonder toepassing van de evenredigheidsregel*.
* in een banksafe
Hier verzekeren wij de inhoud* die u overbracht naar deze safe.
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5.3. Waar geldt de verzekering?
De verzekering geldt op het in de bijzondere voorwaarden aangeduide adres; de dekking wordt eveneens uitgebreid tot volgende gevallen:
A. Het vakantieverblijf en verplaatsing van de inhoud in Europa
Indien AMMA de hoofdverblijfplaats verzekert als eigenaar, huurder of gebruiker, verzekert zij gedurende maximum 120 dagen per verzekeringsjaar, overeenkomstig de voorwaarden
van huidig contract :
-De huurders‐ of gebruikersaansprakelijkheid voor de stoffelijke schade aan een vakantiegebouw, een hotel of gelijkaardig logement (inclusief residentiële caravan en tent)

en de inhoud ervan, die tijdelijk om privé‐ of beroepsredenen betrokken worden. De vergoeding wordt toegekend tot een beloop van max. € 1.500.000, zonder toepassing van
de evenredigheidsregel
- De verzekerde inhoud (met uitsluiting van elk motorrijtuig) die tijdelijk en gedeeltelijk verplaatst wordt om privé‐ of beroepsredenen. Deze waarborg geldt eveneens tijdens de
overbrenging ervan.
B. Studentenverblijf in Europa
Als AMMA de hoofdverblijfplaats verzekert als eigenaar, huurder of gebruiker, verzekert zij zonder toepassing van de evenredigheidsregel en overeenkomstig de voorwaarden
van huidig contract :
- De huurders‐ of gebruikersaansprakelijkheid die de verzekeringnemer of de inwonende kinderen oplopen voor de stoffelijke schade aan het studentenverblijf en diens
inhoud. De vergoeding wordt toegekend tot een beloop van max. € 1.500.000, zonder toepassing van de evenredigheidsregel
- De verzekerde inhoud (met uitsluiting van elk motorrijtuig) die zich in dit studentenverblijf bevindt.
…/…
D. Het vervangverblijf
Als AMMA de hoofdverblijfplaats verzekert als eigenaar, huurder of gebruiker en het tijdelijk onbewoonbaar is geworden ten gevolge van een verzekerd schadegeval, verzekert zij
gedurende ten hoogste 18 maanden de huurders‐ of gebruikersaansprakelijkheid voor de verblijfplaats die in België als woonplaats betrokken wordt.
Per verzekerd schadegeval beperkt zij haar tegemoetkoming tot het in de Bijzondere Voorwaarden voorziene verzekerd bedrag voor gebouw (als eigenaar of huurder/gebruiker).
Dit vervangverblijf wordt verzekerd in eerste risico, overeenkomstig de voorwaarden van het contract.
E. Lokalen voor familiefeesten of –bijeenkomsten
Als AMMA de hoofdverblijfplaats verzekert als eigenaar, huurder of gebruiker, verzekert zij de huurders‐ of gebruikersaansprakelijkheid voor de stoffelijke schade aan de lokale
n (inclusief tenten) die gebruikt worden naar aanleiding van familiefeesten of ‐bijeenkomsten in België, evenals aan de inhoud ervan.
De vergoeding wordt verleend tot een beloop van € 1.500.000, zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
F. Kamers of appartementen van rusthuizen
Als AMMA de hoofdverblijfplaats verzekert als eigenaar, huurder of gebruiker, verzekert zij, overeenkomstig de voorwaarden van huidig contract, de verzekerde inhoud
geplaatst in de kamers of appartementen van rusthuizen in België, waarin bloedverwanten van de verzekerde, in rechte opgaande lijn, verblijven.
De waarborg wordt verleend tot € 15.000, zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
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G. Verhuizing

Bij een verhuizing in België dient aan AMMA het nieuw adres meegedeeld te worden teneinde het contract aan te passen. De verzekering blijft gelijktijdig gelden op de twee
adressen en dit gedurende 90 dagen vanaf het ogenblik dat de verzekerde over het nieuwe gebouw beschikt, zelfs indien zijn hoedanigheid van eigenaar, huurder of gebruiker
verandert. Na die periode van 90 dagen is de verzekering nog enkel geldig op het nieuwe adres.

Het gebouw op het nieuwe adres wordt verzekerd tot het in de Bijzondere Voorwaarden voorziene verzekerde bedrag voor gebouw (als eigenaar of huurder/gebruiker).
Gedurende de hiervoor genoemde periode van 90 dagen wordt het nieuwe gebouw verzekerd in eerste risico.

De inhoud is ook verzekerd tijdens het vervoer ervan in een voertuig van de verzekerde of een voertuig waarvan de verzekerde houder is naar aanleiding van deze
verhuizing.

Indien de waarborg “Diefstal” (art. 8.2.) werd onderschreven, houdt deze waarborg op te bestaan, wanneer na de termijn van 90 dagen de verhuizing aan AMMA niet werd
meegedeeld.
Bij een verhuizing naar het buitenland houdt de verzekering van rechtswege onmiddellijk op.

H. Uitsluitingen
De bepalingen van huidig artikel gelden niet voor de waarborgen :

- “Diefstal” (art. 8.2.) –
indien verzekerd volgens de bijzondere voorwaarden ‐ en “Vandalisme en Kwaadwilligheid” (art. 7.10.); deze waarborgen zijn evenwel gedekt m.b.t. de waarborguitbreidingen “Het
vakantieverblijf en verplaatsing van de inhoud in Europa” (art. 5.3.A.) en “Studentenverblijf” (art. 5.3.B.)
- “Natuurrampen” (art. 17.6.) en “Bijstand na schade” (art. 17.7.) voor wat in het buitenland gelegen risico’s betreft.
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1.2.6. Verhuizing
Als u in België verhuist, dan gelden de basiswaarborgen van de verzekering op het nieuwe adres.

U beschikt over 120 kalenderdagen om het nieuwe adres aan ons mee te delen en de polis aan te passen. Deze termijn begint op de dag waarop het gebouw waarnaar u verhuist u
ter beschikking wordt gesteld.

Meldt u ons het nieuwe adres, dan blijft de verzekering op het oude adres gelden binnen de resterende periode van 120 kalenderdagen en in zo ver het risico voor u blijft bestaan.

Meldt u ons het nieuwe adres niet binnen de 120 kalenderdagen, dan eindigt de verzekering op uw nieuwe adres na afloop van deze periode en blijft de verzekering op het oude 
adres gelden zolang het risico voor u blijft bestaan.

Wanneer u van hoedanigheid (eigenaar, huurder, gebruiker) op het nieuwe adres verandert ten opzichte van uw hoedanigheid op het oude adres en u verzekert gebouw of 
huurdersaansprakelijkheid, dan geniet u op het nieuwe adres de basiswaarborgen nodig voor die nieuwe hoedanigheid.

Wij raden u aan om ons zo snel mogelijk mee te delen dat u verhuist. U hebt immers de plicht om uw nieuwe adres mee te delen. En ook alle informatie over uw nieuwe adres.

Als u naar het buitenland verhuist, eindigt de verzekering van de naar het buitenland overgedragen goederen op de datum van de verhuizing.
…/…
2.1.2. Tijdelijk verblijf
Als u uw gebouw of huurdersaansprakelijkheid verzekert en het adres waar de verzekerde goederen gelegen zijn uw wettelijke woonplaats is, dan verzekeren wij ook uw 
aansprakelijkheid voor de stoffelijke en immateriële schade aan of door de gebouwen, (sta)caravans en tenten (met hun inhoud als u ook inhoud hebt verzekerd) die u niet 
toebehoren en die u tijdelijk gebruikt ter gelegenheid van studie, vakantie, familiefeest en privé- of beroepsreizen.
Wij verlenen deze dekking tot 1.786.641,75 euroi per schadegeval volgens de voorwaarden van de waarborgen (gebouw, huurdersaansprakelijkheid en/of inhoud) die u verzekert.

2.1.3. Verzekerde gebouwen gebruikt door verwanten
Uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn die het in deze polis verzekerd gebouw huren of gebruiken, kunnen ook een beroep doen op deze polis als zij de schade niet kunnen 
afwentelen op een eigen verzekering.

Wij beschouwen deze verwanten dan als ‘verzekerden‘ voor alle waarborgen die wij in verband met de gebouwen verlenen.
i Consumptieprijsindex (basis 1996) 149,19
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4. Dekkingsuitbreidingen
De evenredigheidsregel is nooit van toepassing voor al deze uitbreidingen.
In functie van de dekkingen (gebouw en/of inhoud) vermeld in uw bijzondere voorwaarden, zijn onze dekkingen uitgebreid tot volgende situaties.

■■ De garage gelegen op een ander adres waarvan u eigenaar of huurder bent en die u ons hebt aangegeven alsook de inhoud ervan.

■■ De verplaatsing van uw inhoud in een gebouw, sleepcaravan of een mobilhome, gedurende een tijdelijk verblijf, ten belope van het verzekerde kapitaal voor uw inhoud.
Indien uw hoofdverblijfplaats tijdelijk onbewoonbaar is naar aanleiding van een gedekt schadegeval, dan breiden wij de basisdekking voor uw inhoud uit, met uitzondering van 
juwelen en waarden, welke ondergebracht is in een container of stockageruimte gedurende de normale periode van onbewoonbaarheid en met een maximum duurtijd van 18 
maanden. 

■■ Uw nieuw adres in België vanaf de aanvang van uw verhuizing. Na 90 dagen geldt de verzekering enkel nog op de nieuwe ligging van het risico. De inhoud is ook verzekerd ten 
belope van het verzekerde kapitaal, tijdens het vervoer ervan in een voertuig waarvan u de houder bent.

Als we uw hoofdverblijfplaats verzekeren en in functie van de dekkingen (gebouw en/of inhoud) vermeld in uw bijzondere voorwaarden, worden onze dekkingen ook uitgebreid 
naar de volgende situaties tot beloop van 1.045.000 EUR.

■■ Het vervangverblijf (gemeubeld of niet) als uw hoofdverblijf tijdelijk onbewoonbaar wordt door een gedekt schadegeval, dan dekken we uw huurdersaansprakelijkheid voor 
schade aan uw vervangverblijf, en dit 18 maanden lang.

■■ Het vakantieverblijf (gemeubeld of niet), bij een tijdelijk verblijf dekken we uw contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan dat vakantieverblijf, een hotel of 
gelijkaardig logement.

■■ Het studentenverblijf (gemeubeld of niet). We dekken de huurdersaansprakelijkheid van uw kinderen voor schade veroorzaakt aan dit logement tijdens hun studies.

■■ Het lokaal dat u gebruikt naar aanleiding van een familiefeest, d.w.z. een privé-feest met familie. Wij dekken uw huurdersaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan het 
lokaal. Tenten, circustenten en aken worden gelijkgesteld met feestlokalen.
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■■ Het rusthuis, zorginstelling of serviceflats. Wij dekken uw huurdersaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan uw kamer of aan uw appartement en aan de gemeubelde 
inhoud ervan, ten belope van het verzekerde kapitaal voor uw hoofdverblijf, alsook de schade veroorzaakt aan uw inhoud, ten belope van 17.050 EUR ; deze uitbreiding wordt 
eveneens toegekend aan uw bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn.

■■ De afstand van verhaal. Wij doen afstand van elk verhaal tegenover
■ de ouder of aanverwante in rechte lijn waaraan u uw woning in bruikleen geeft of verhuurt
■ de huurder die al dan niet kosteloos, een deel van dit hoofdverblijf bewoont
■ de derde die dit hoofdverblijf bewoont wanneer u elders woont voor een periode minder dan 6 maanden behalve in geval van kwaad opzet of in de mate waarin zij beschikken 

over een verzekering die hun aansprakelijkheid dekt.
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Hoofdstuk 10. Waar geldt de verzekering?

In de Bijzondere Voorwaarden staat op welk adres wij uw gebouw of inboedel verzekeren. Dit noemen wij het verzekerde adres.
In de Bijzondere Voorwaarden staat ook welke verzekeringen u hebt voor uw gebouw of de inboedel op het verzekerde adres. Deze verzekeringen gelden ook voor verblijven op een 
ander adres. Welke verblijven dit zijn, leest u hieronder in B tot en met G. Hebt u voor het verzekerde adres bijvoorbeeld alleen de verzekeringen Brand en andere verzekeringen, 
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk en Natuurrampen Baloise? Dan hebt u ook alleen die 3 verzekeringen voor dat verblijf op een ander adres.
Is een schadegeval niet verzekerd voor uw gebouw of inboedel op het verzekerde adres? Dan betalen wij ook niet voor die schade op het andere adres. Lees goed voor welke 
schade wij betalen voor verblijven op een ander adres. Dat kan verschillen van de schade waarvoor wij betalen voor uw gebouw of de inboedel op het verzekerde adres.
Lees ook goed hoeveel wij betalen voor de schade aan de verblijven of de inboedel op een ander adres. Dat kan ook verschillen van hoeveel wij betalen voor de schade aan uw 
gebouw of aan de inboedel op het verzekerde adres.

Voorbeeld
In de basisverzekering Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk betalen wij niet voor schade aan een fiets die buiten staat. Staat
uw fiets buiten op uw vakantieverblijf? En hebt u schade aan uw fiets door storm? Dan betalen wij ook niet voor deze schade.

Let op!
• Hebt u schade door een natuurramp buiten België? En hebt u de verzekering Natuurrampen Tariferingsbureau? Dan betalen wij niet.
• De basisverzekering Alle Risico’s Computer geldt alleen in het studentenverblijf en in het vervangverblijf.
• Hebt u de keuzeverzekering Surround Package? Dan geldt deze niet op een ander adres.
• U kunt de service Baloise Assistance niet genieten op een ander adres dan het verzekerde adres.

A. De inboedel die tijdelijk ergens anders is
Hiermee bedoelen wij dat de inboedel tijdelijk niet op het verzekerde adres is. De inboedel is maximaal 120 dagen per verzekeringsjaar ergens anders. Het maakt niet uit waar ter 
wereld dat is.
Waarvoor betalen wij?
Hebt u materiële schade aan de inboedel die tijdelijk ergens anders is? En is de materiële schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor die schade. Wij betalen maximaal het 
verzekerde bedrag inboedel. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Let op!
• Is de inboedel in een motorvoertuig, caravan, stacaravan of tent? Dan betalen wij alleen voor de materiële schade door brand of ontploffing.
• Wij betalen alleen als u op het verzekerde adres woont en wij de inboedel in deze polis verzekeren.

Staat in de Bijzondere Voorwaarden dat u de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme hebt? Dan geldt deze verzekering voor uw inboedel die tijdelijk ergens anders is.
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Let op!
• Wij betalen alleen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- U woont op het verzekerde adres dat in uw Bijzondere Voorwaarden staat.
- Wij verzekeren de inboedel op het verzekerde adres.
- De inboedel is in een gebouw en u overnacht in dit gebouw. U mag niet de eigenaar zijn van dit gebouw.
- De diefstal gebeurt met inbraak in het gebouw.
• Wij betalen maximaal 11.300,00 EUR. Hebt u schade aan waarden? Dan betalen wij maximaal 4.000,00 EUR. Deze 4.000,00 EUR is een deel van de 11.300,00 EUR. Betalen wij 
4.000,00 EUR voor schade aan waarden? Dan betalen wij maximaal 7.300,00 EUR voor schade aan de andere voorwerpen van de inboedel.
• Is de inboedel in een feestzaal of in een kamer of een appartement in een rusthuis of verzorgingstehuis? Dan betalen wij voor de diefstal van uw inboedel niet. Wij betalen ook niet 
voor de schade door vandalisme. Wat wij bedoelen met een feestzaal en met een kamer of een appartement in een rusthuis of verzorgingstehuis leest u hieronder in D en F.
• Hebt u schade door diefstal of vandalisme aan de inboedel in een studentenverblijf, een garage, of een vervangverblijf? Dan kunt u in C, E en G hieronder lezen wanneer en hoe wij 
voor die schade betalen.

B. Uw vakantieverblijf
U huurt of gebruikt dit verblijf niet langer dan 120 dagen per verzekeringsjaar. U mag niet de eigenaar zijn van het
vakantieverblijf.
Waarvoor betalen wij?
Huurt of gebruikt u een vakantieverblijf? En bent u aansprakelijk voor materiële schade aan het verblijf of de inboedel die hierbij hoort, bijvoorbeeld de meubels? En is de materiële 
schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor die materiële schade.
• Bent u eigenaar van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag gebouw. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
• Bent u huurder of gebruiker van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag huurdersaansprakelijkheid of gebruikersaansprakelijkheid. Welk bedrag dat 
is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Let op!
• Is het vakantieverblijf een tent of stacaravan? Dan betalen wij alleen voor materiële schade door brand of ontploffing.
• Wij betalen alleen als u op het verzekerde adres woont en wij het gebouw in deze polis verzekeren.
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C. Het studentenverblijf
Het maakt niet uit waar op de wereld het studentenverblijf is.
Waarvoor betalen wij?
1. Schade aan het studentenverblijf of de inboedel die daarbij hoort
Huurt of gebruikt u een studentenverblijf? En bent u aansprakelijk voor materiële schade aan het verblijf of de inboedel die hierbij hoort, bijvoorbeeld de meubels? En is de 
materiële schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor die materiële schade.
• Bent u eigenaar van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag gebouw. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
• Bent u huurder of gebruiker van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag
huurdersaansprakelijkheid of gebruikersaansprakelijkheid. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Let op! Wij betalen alleen als u op het verzekerde adres woont en wij het gebouw in deze polis verzekeren.
2. Schade aan uw eigen inboedel
Hiermee bedoelen wij:
• de inboedel die in het studentenverblijf blijft. Bijvoorbeeld een bureaustoel of kast;
• en de inboedel die tijdelijk in het studentenverblijf is. Bijvoorbeeld uw kledij of een laptop.
Hebt u materiële schade aan uw eigen inboedel in het studentenverblijf? En is de materiële schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor die materiële schade. Wij betalen 
maximaal het verzekerde bedrag inboedel voorzien in de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Staat in de Bijzondere Voorwaarden dat u de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme hebt? Dan geldt deze verzekering ook voor de inboedel in het studentenverblijf. Wij betalen 
voor diefstal en vandalisme alleen als in het studentenverblijf werd ingebroken. Wij betalen maximaal het verzekerde bedrag inboedel. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere 
Voorwaarden.
Let op! Wij betalen alleen als u op het verzekerde adres woont en wij de inboedel in deze polis verzekeren.

D. Het gebouw dat u huurt of gebruikt voor een familiefeest
Hiermee bedoelen wij een gebouw dat u huurt of gebruikt voor een familiefeest. Het kan ook een tent zijn. Wij noemen dit
gebouw of deze tent in deze verzekering ‘feestzaal’. U huurt of gebruikt de feestzaal niet langer dan 120 dagen per
verzekeringsjaar. Het maakt niet uit waar op de wereld de feestzaal is. U mag niet de eigenaar zijn van de feestzaal.
Waarvoor betalen wij?
Huurt of gebruikt u een feestzaal? En bent u aansprakelijk voor materiële schade aan de feestzaal of de inboedel die hierbij hoort, bijvoorbeeld de meubels? En is de materiële 
schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor die materiële schade.
• Bent u eigenaar van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag gebouw. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
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• Bent u huurder of gebruiker van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag
huurdersaansprakelijkheid of gebruikersaansprakelijkheid. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Let op!
• Wij betalen niet voor de diefstal van de inboedel. Wij betalen ook niet voor de schade door vandalisme aan de inboedel.
• Is de feestzaal een tent? Dan betalen wij alleen voor materiële schade door brand of ontploffing.
• Wij betalen alleen als u op het verzekerde adres woont en wij het gebouw in deze polis verzekeren.
E. De garage of autostaanplaats
…/…  (zie hoger definitie gebouw)
F. De inboedel in een kamer of appartement in een rusthuis of verzorgingstehuis
Hiermee bedoelen wij uw inboedel of de inboedel van uw ouders, grootouders of kinderen in een kamer of appartement in een rusthuis of verzorgingstehuis. U of uw ouders, 
grootouders of kinderen huren of gebruiken de kamer of het appartement. Het rusthuis of verzorgingstehuis moet in België zijn. Waar in België maakt niet uit. U mag niet de 
eigenaar zijn van de kamer of het appartement.
Waarvoor betalen wij?
Hebt u materiële schade aan uw inboedel of de inboedel van uw ouders, grootouders of kinderen? En is de materiële schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor die 
materiële schade. Wij betalen maximaal het verzekerde bedrag inboedel. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Let op! Wij betalen alleen als u op het verzekerde adres woont en wij de inboedel in deze polis verzekeren.
Staat in de Bijzondere Voorwaarden dat u de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme hebt? Dan geldt deze verzekering niet voor de inboedel in een kamer of appartement in een 
rusthuis of verzorgingstehuis.

G. Uw vervangverblijf als uw woning onbewoonbaar is
Met vervangverblijf bedoelen wij het gebouw dat u huurt of gebruikt omdat uw woning op het verzekerde adres zó beschadigd is dat u er niet meer kunt wonen. De materiële 
schade aan uw woning op het verzekerde adres moet verzekerd zijn in deze polis. Het vervangverblijf moet in België zijn. Waar in België maakt niet uit. U mag niet de eigenaar zijn 
van het vervangverblijf. De verzekering voor het vervangverblijf geldt gedurende maximaal 18 maanden.
Waarvoor betalen wij?
1. Schade aan het vervangverblijf of de inboedel die daarbij hoort
Huurt of gebruikt u een vervangverblijf? En bent u aansprakelijk voor materiële schade aan het gebouw of de inboedel die hierbij hoort, bijvoorbeeld de meubels? En is de materiële 
schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor die materiële schade.
• Bent u eigenaar van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag gebouw. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
• Bent u huurder of gebruiker van het verzekerde gebouw? Dan betalen wij maximaal het verzekerde bedrag huurdersaansprakelijkheid of gebruikersaansprakelijkheid. Welk bedrag 
dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Let op! Wij betalen alleen als u op het verzekerde adres woont en wij het gebouw in deze polis verzekeren.
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2. Schade aan uw eigen inboedel
Hebt u materiële schade aan uw eigen inboedel die in het vervangverblijf is? En is de materiële schade verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor die materiële schade. Wij 
betalen maximaal het verzekerde bedrag inboedel. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Staat in de Bijzondere Voorwaarden dat u de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme hebt? Dan geldt deze keuzeverzekering ook voor de inboedel in het vervangverblijf. Wij betalen 
maximaal het verzekerde bedrag inboedel voorzien in de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme. Welk bedrag dat is, staat in de Bijzondere Voorwaarden.
Let op! Wij betalen alleen als u op het verzekerde adres woont en wij de inboedel in deze polis verzekeren.

H. Wat gebeurt er als u gaat verhuizen?
Wat er gebeurt met uw polis hangt af van of u in België blijft of verhuist naar het buitenland.
1. U blijft in België
• Gedurende 120 dagen gelden de verzekeringen voor uw gebouw of de inboedel zowel op het verzekerde adres als op uw nieuwe adres. Welke verzekeringen dit zijn, staat in uw 
Bijzondere Voorwaarden. De periode van 120 dagen begint op de dag dat u beschikt over het gebouw op uw nieuwe adres.
• Na deze 120 dagen gelden de verzekeringen nog alleen op uw nieuwe adres. Hebt u de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme? Dan houdt deze automatisch op na deze 120 
dagen. U bent op uw nieuwe adres dan niet meer verzekerd voor schade door diefstal en vandalisme.
Let op! Wij raden u aan om ons zo snel mogelijk mee te delen dat u verhuist. U hebt immers de plicht om uw nieuwe adres mee te delen. En ook alle informatie over uw nieuwe 
adres. Met deze informatie berekenen wij hoe groot de kans is dat u schade lijdt. En of uw polis of uw premie nog juist is. Dit staat in de Algemene Voorwaarden Administratieve 
Bepalingen, hoofdstuk 5.
2. U verhuist naar het buitenland
• Als u verhuist naar het buitenland, blijft de polis voor het verzekerde gebouw in eigendom gewoon gelden.
• De verzekering voor de inboedel op het verzekerde adres stopt automatisch op de dag nadat u bent verhuisd.
• Uw huurdersaansprakelijkheid of gebruikersaansprakelijkheid voor het verzekerde gebouw stopt automatisch na 120 dagen. Deze 120 dagen beginnen op de dag nadat u bent 
verhuisd.
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D. Vervangingswoning
Mits het gebouw verzekerd is en indien uw hoofdverblijf door dit contract wordt gedekt en het tijdelijk onbewoonbaar is geworden ten gevolge van een gedekt schadegeval, dekken 
wij gedurende ten hoogste 12 maanden de schade veroorzaakt door een verzekerde aan het gebouw dat hij in België als woonplaats huurt of gebruikt. Per schadegeval beperken wij 
onze tegemoetkoming tot de voor uw hoofdverblijf verzekerde bedragen, zonder toepassing van de evenredigheidsregel.

Wij dekken bovendien (blz 11)
…/…
2. de schade veroorzaakt door een verzekerde bij een tijdelijk verblijf waar ook ter wereld om privé- of beroepsredenen aan het gebouw en de inhoud
• van een vakantiewoning dat geen eigendom is van een verzekerde
• van een hotel of gelijkaardig logement dat door een verzekerde wordt bewoond. Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming tot beloop van de bedragen gebouw en 
inhoud
die door dit contract verzekerd zijn.
3. de schade aan de inhoud die de verzekerde meeneemt voor een tijdelijk verblijf - zowel privé als voor zijn beroep - in een gebouw, waar ook ter wereld. Per schadegeval beperken 
wij onze tussenkomst tot maximaal 10% van het bedrag inhoud verzekerd door dit contract.
4. de schade veroorzaakt door de verzekerden aan het al dan niet gemeubelde studentenverblijf die zij waar ook ter wereld huren tijdens hun studie.
Per schadegeval beperken wij onze tussenkomst tot maximum 10 % van de bedragen gebouw en inhoud die door dit contract verzekerd zijn.
5. de schade aan de inhoud die verzekerden meenamen en die zich bevindt in het al dan niet gemeubelde studentenverblijf, dat zij waar ook ter wereld huren tijdens hun studie.
Per schadegeval beperken wij onze tussenkomst tot maximaal 10% van het bedrag inhoud verzekerd door dit contract.
6. het in België gelegen gebouw of gedeelte ervan dat de verzekerden tijdelijk gebruiken of huren ter gelegenheid van een familiefeest, voor zover ze er geen eigenaar van zijn.
Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming tot maximaal 10 % van de bedragen gebouw en inhoud die door dit contract verzekerd zijn.
7. wanneer u in België verhuist, de schade op uw oud adres alsook de schade op uw nieuw adres gedurende ten hoogste 50 dagen en ten hoogste 30 dagen voor de dekking diefstal 
(indien onderschreven). Bij een verhuis naar het buitenland is de dekking van de polis niet verworven op het nieuw adres.
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ARTIKEL 13. WAAR ZIJN DE WAARBORGEN GELDIG?
A. PRINCIPE
Tenzij anders bepaald in dit contract, gelden de waarborgen voor:
• het gebouw: op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden;
• de inhoud die zich bevindt zowel in het gebouw op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden als in de aanhorigheden, bijgebouwen, binnenplaatsen, tuinen en privé-
garages van dit gebouw.
B. UITBREIDINGEN
1. Als u uw hoofdverblijf in dit contract verzekerd hebt, ongeacht uw hoedanigheid (eigenaar, huurder of gebruiker), dan zijn u en de personen die bij u inwonen binnen de grenzen 
van de onderschreven waarborgen verzekerd voor de huurders- of gebruikersaansprakelijkheid voor de volgende, al dan niet gemeubileerde gebouwen, ongeacht hun constructie, 
dakbedekking of gebruik:
a) Vakantieverblijf
Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwonen is gedekt, zowel voor gebouw als voor inhoud:
- gedurende maximum 180 dagen per verzekeringsjaar;
- wereldwijd;
- tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
- zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
b) Tijdelijke en occasionele verblijfplaats
Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwonen is gedekt, zowel voor gebouw als voor inhoud:
- gedurende maximum 180 dagen per verzekeringsjaar;
Deze limiet mag overschreden worden indien het een verblijf betreft dat u gebruikt tijdens de periode van onbewoonbaarheid van het verzekerde gebouw als gevolg van
een verzekerd schadegeval;
- in België;
- tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
- zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
c) Zaal voor familiefeesten en -bijeenkomsten
Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwonen is gedekt, zowel voor gebouw als voor inhoud:
- in een Lidstaat van de Europese Unie;
- tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
- zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
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d) Privé-garage
Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwonen is gedekt, zowel voor gebouw als voor inhoud (met uitsluiting van de motorrijtuigen, tenzij de waarborg 
“Motorrijtuigen in rust” werd onderschreven), voor de privé-garage die zich bevindt op een ander adres dan het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het verzekerd 
gebouw:
- in België;
- tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
- zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
e) Studentenverblijf
Uw aansprakelijkheid en deze van de personen die bij u inwonen, zelfs indien deze tijdelijk elders verblijven, is gedekt zowel voor het studentenverblijf als voor de inhoud:
- wereldwijd;
- tot beloop van 1.479.298,25 EUR;
- zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
2. Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel
Wij waarborgen, met uitzondering van de inboedel die zich in uw tweede verblijf bevindt, de verzekerde inboedel die tijdelijk en gedeeltelijk verplaatst is in een ander gebouw dan 
dit vermeld in de bijzondere voorwaarden, met inbegrip van studentenverblijven en waarvan de verzekerde geen eigenaar is, ongeacht de constructie, dakbedekking of het gebruik 
van dit gebouw, tot beloop van 100% van het verzekerd bedrag op inhoud binnen de grenzen van de onderschreven waarborgen. De inboedel blijft evenwel uitgesloten gedurende 
zijn vervoer met gelijk welk transportmiddel. Deze uitbreiding geldt wereldwijd. Wij beperken echter onze tussenkomst tot de Lidstaten van de Europese Unie voor de tijdelijke en 
gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel naar kamers of appartementen in rusthuizen waarin de ascendenten in rechte lijn van uzelf of van de persoon met wie u samenwoont, 
verblijven.
3. Verhuizing
a) In België:
- u dient ons uw nieuw adres mee te delen, zodat wij uw contract kunnen aanpassen om u te allen tijde optimaal te kunnen verzekeren.
- alle waarborgen van dit contract, zowel voor gebouw als voor inhoud, blijven gelijktijdig op de twee adressen geldig gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de datum van
verhuizing. Het nieuwe gebouw (of de huurders- of gebruikersaansprakelijkheid met betrekking tot dit gebouw) is gedekt tot beloop van het verzekerd bedrag van het in de
bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw, zelfs indien het nieuwe gebouw niet beantwoordt aan de criteria ervan.
- na deze 90 dagen vervalt de dekking op het oude adres. Uw contract blijft wel gelden voor het nieuwe adres, zelfs indien u na deze 90 dagen uw contract niet hebt laten
aanpassen. Indien u echter in deze situatie een schadegeval heeft, hebben wij het recht de wettelijk voorziene beperkingen van de schadevergoeding toe te passen.
- voor de waarborg diefstal wordt deze termijn van 90 dagen beperkt tot 30 dagen.
b) Naar het buitenland:
- het contract neemt van rechtswege een einde vanaf de datum van verhuizing.
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3.3 Waar geldt de verzekering?
De verzekering geldt in principe op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde adres. Toch wordt de dekking in een aantal gevallen uitgebreid:
Privé-garages gelegen op een ander adres
Overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen verzekeren wij:
- de stoffelijke schade aan een garage voor eigen gebruik waarvan u huurder of eigenaar bent, mits die gelegen is op een ander adres dan het in de Bijzondere Voorwaarden 
vermelde adres;
- de inhoud van die garage.
Deze uitbreiding is niet van toepassing voor de waarborgen 'Inbraak en daden van vandalisme of kwaadwilligheid' en 'Diefstal'.
Tijdelijk verplaatste inboedel en waarden
Bij tijdelijke verplaatsing van de inboedel (behalve voertuigen) en waarden verzekeren wij die volgens de voorwaarden van de verzekerde waarborgen.
Tijdelijk verblijf
Overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen en tot maximaal € 2.270.000 verzekeren wij de aansprakelijkheid van de verzekerde voor stoffelijke schade aan een 
tijdelijk verblijf en de inhoud ervan.
Rusthuis
Wij verzekeren, overeenkomstig de voorwaarden van de verzekerde waarborgen, de stoffelijke schade aan de inboedel en waarden die eigendom zijn van u, de persoon met wie u 
samenwoont of uw en hun ouders en grootouders die zich bevinden in een kamer of een appartement van het rusthuis waarin zij verblijven. Die uitbreiding is niet van toepassing 
voor de waarborg ‘Diefstal’.
Verhuis
Bij een verhuis binnen België blijven de onderschreven waarborgen gedurende 60 dagen van kracht op het nieuwe en het oude adres. Bij verhuis naar het buitenland eindigt het 
contract van rechtswege.
Huisdieren
Huisdieren zijn overal verzekerd.

De bovenstaande uitbreidingen gelden niet voor een tweede verblijfplaats van de verzekerde.
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4.4 Waar geldt de verzekering?
Principe
De verzekering voor het gebouw is geldig op het adres dat vermeld staat in de bijzondere voorwaarden. De verzekering voor de inhoud geldt voor de inhoud die zich 
bevindt in dat gebouw.
Territoriale uitbreidingen van uw waarborg
Wij verzekeren eveneens binnen de limieten van de afgesloten waarborgen

1. Uw aansprakelijkheid
Als u uw hoofdverblijf in dit contract verzekerd hebt, verzekeren wij u en de personen die bij u inwonen voor de huurdersof gebruikersaansprakelijkheid voor de materiële 
schade aan de volgende gebouwen en aan de inhoud ervan:
- tijdelijke verblijfplaats
- studentenverblijf dat tijdelijk bewoond wordt
- zaal gebruikt voor een feest of een familiebijeenkomst
Deze waarborguitbreidingen zijn geldig over de hele wereld en tot maximum 2.500.000 EUR.

2. Privégarage die gelegen is op een ander adres in België  
Wij verzekeren de schade aan een garage en aan de inhoud ervan, waarvan u huurder of eigenaar bent en dat u gebruikt voor uw persoonlijk gebruik.

3. De verzekerde inhoud die tijdelijk verplaatst wordt in een ander gebouw
Wij waarborgen de schade aan de inboedel die tijdelijk en gedeeltelijk werd verplaatst in een ander gebouw, tot 100% van het verzekerd bedrag voor de inhoud. Deze 
waarborg geldt wereldwijd. De schade aan de inboedel die voorvalt tijdens het vervoer ervan is niet verzekerd.

4. Rusthuis
Wij verzekeren de schade aan de inboedel die toebehoort aan de verzekeringsnemer, de persoon met wie hij samenwoont of aan een van hun ascendenten in rechte lijn, 
die verplaatst werd in de kamer of het appartement van het rusthuis waar zij verblijven.

5. Verhuizing
Bij een verhuizing in België bent u zowel op het oude en op het nieuwe adres verzekerd gedurende 90 dagen vanaf de eerste verhuisdag. Die termijn wordt teruggebracht 
tot 30 dagen voor de optie diefstal. Bij een verhuizing naar het buitenland, houdt het verzekeringscontract van rechtswege op te bestaan vanaf de verhuisdatum.
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De eerste dag van verhuizing is de dag waarop u het eerste roerend goed van uw oude naar uw nieuwe adres verplaatst.
U moet ons uw nieuwe adres bezorgen zodat wij uw contract kunnen aanpassen.
Het nieuwe gebouw (of de huuraansprakelijkheid) is gedekt tot het verzekerd bedrag voor het gebouw dat vermeld staat in de bijzondere voorwaarden. Na 90 dagen 
blijft uw contract geldig voor het nieuwe adres, ook als u uw contract na die 90 dagen nog niet hebt laten aanpassen. Als u echter een schadegeval zou hebben in die 
omstandigheden, behouden wij ons het recht voor om de vergoedingslimieten toe te passen zoals voorzien in het origineel contract.

Deze waarborguitbreidingen gelden niet voor een tweede verblijfplaats van de verzekerde.
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Artikel 9 Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inhoud
9.1. Wat is verzekerd?
De tijdelijk en gedeeltelijk verplaatste inhoud (met uitsluiting van elk motorrijtuig en van de inhoud die zich in een tweede verblijf van de verzekerde bevindt) blijft verzekerd in de 
gehele wereld.
Evenwel beperken wij onze tussenkomst tot de landen van de Europese Unie:
• voor de gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste inhoud in studentenverblijven;
• voor de gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste inhoud in de kamers of appartementen van rusthuizen waarin uw ascendenten in rechte lijn verblijven.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de territoriale grenzen vermeld in de waarborg « Diefstal en vandalisme ».

17.6. Verhuizing
A. In België
De verzekeringsnemer moet ons binnen de 90 dagen na de verhuizing de kenmerken van het nieuwe gebouw en zijn hoedanigheid van eigenaar of huurder meedelen. Tijdens deze 
periode is de verzekering eveneens van toepassing voor de inhoud en de huurders- of gebruikersaansprakelijkheid. Na het verstrijken van deze termijn, is verzekeringsnemer enkel 
nog verzekerd op het nieuwe adres.
B. Naar het buitenland
Bij een definitieve verhuizing van de verzekerde goederen naar het buitenland stopt de verzekering van rechtswege.
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Artikel 47.
Beschrijving en wijziging van het risico
1. Beschrijving.
De overeenkomst wordt opgesteld op grond van de door de Verzekeringsnemer verstrekte inlichtingen.
Bij het sluiten van de overeenkomst moet hij een volledige en juiste beschrijving van het risico geven en moet hij in het
bijzonder melding maken van elke gelijkaardige overeenkomst die betrekking heeft op dezelfde goederen die bij een
andere verzekeraar gesloten werd.
Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is hij verplicht, elke wijziging die een aanzienlijke en duurzame vermindering
of verzwaring van het risico kan bewerkstelligen, aan te geven.
2. Verhuizing.
Bij verhuizing in België, blijven de verzekering van de inhoud en de verzekering van de aansprakelijkheid van de huurder
of bewoner gedurende 60 dagen zowel op het oude als op het nieuwe adres gedekt, binnen de grenzen van de verzekerde bedragen.
3. Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inhoud.
De tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inhoud voor niet-professionele doeleinden naar om het even welk
gebouw overal ter wereld is gedekt, voor zover het gebouw niet toebehoort aan een verzekerde. Deze dekking geldt
gedurende 90 dagen en ten belope van 20 % van het totale, voor de inhoud, verzekerde bedrag.
De dekking voor tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inhoud naar een studentenverblijf is beperkt tot 6.020,81EUR, zonder beperking van de duur.
De dekking diefstal geldt enkel binnen de door de Afdeling Diefstal bepaalde grenzen en voorwaarden.

Verhuis en andere risico’s

b Ligging
De verzekering geldt op de risicoligging(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden. Daarbuiten blijft de verzekering gelden voor:
- de inhoud in de individuele garage die u voor privédoeleinden gebruikt en die zich op een an-dere plaats bevindt;
- de inhoud die u verhuist naar uw nieuw adres in België, zowel tijdens de verhuizing als op het nieuwe adres en dit tot 90 dagen nadat de verhuizing is voltooid;
- de goederen die u op u draagt of die u tijdelijk naar elders verplaatst voor zover ze bestemd zijn voor particulier gebruik, zoals de bagage tijdens een vakantiereis. Goederen die 
zich in een ander verblijf van u bevinden, worden niet beschouwd als ’tijdelijk verplaatst’;
- de inhoud die zich bevindt in het door u gehuurde studentenverblijf of in de kamer van het rusthuis of de verzorgingsinstelling;
- de huisdieren die overal zijn verzekerd.
c Vergoedingsgrenzen
Als principe geldt dat de goederen van de inhoud voor hun volledige waarde zijn verzekerd. Wij be-grenzen wel de vergoeding voor ieder voorwerp afzonderlijk tot het bedrag dat is 
vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Daarnaast passen wij ook een vergoedingsgrens toe voor:
- waarden;
- persoonlijke goederen van gasten;
- bedrijfsgoederen. Voor de bedrijfsgoederen die u gebruikt voor de uitoefening van een vrij be-roep, geldt enkel de vergoedingsgrens per voorwerp.
Deze vergoedingsgrenzen worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. Vergoedingsgrenzen die specifiek zijn voor een bepaalde afdeling, vindt u in die afdeling terug.
3 Bijzondere gevallen
a Tijdelijk verblijf
Indien de risicoligging(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden uw wettelijke woonplaats is, dan verzekeren wij eveneens uw aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade aan of 
door de gebouwen, (sta)caravans en tenten (met hun inhoud) die u niet toebehoren en die u tijdelijk gebruikt ter gelegenheid van vakantie, familiefeesten, reizen of studie.
De dekking die u geniet voor uw verzekerde goederen is ook van toepassing voor uw tijdelijk verblijf. Wij verlenen deze dekking ten belope van € 2 086 886,68 per schadegeval.
b Belangengemeenschap
Wanneer in de verzekerde gebouwen naast natuur-lijke personen ook een rechtspersoon is gevestigd en één van hen de verzekering sluit, dan geldt de verze-kering automatisch 
voor ieder van hen. Voorwaarde is wel dat er tussen de natuurlijke personen en de rechtspersoon een belangengemeenschap van min-stens 75% bestaat.
Dit principe wordt ook toegepast voor de blote eigenaar en de vruchtgebruiker indien het gebouw in deze polis door één van beiden is verzekerd. De verzekering geldt dan voor 
beiden.
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ARTIKEL A7 DE WAARBORGUITBREIDINGEN
Wij dekken ook, zonder toepassing van de evenredigheidsregel op de bedragen, voor alle verzekerde gevaren behalve ‘Natuurrampen’ (artikel A6.8), op de volgende plaatsen:
A7.1 DE SCHADE AAN DE VERPLAATSTE INHOUD
a) waar ook ter wereld, tijdens een periode van maximaal 90 dagen per verzekeringsjaar;
b) waar ook ter wereld, in een studentenkamer;
c) die toebehoort aan de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of aan hun bloedverwanten in op- of neergaande lijn naar een in België gelegen rusthuis of verzorgingsinstelling, als hun 
hoofdverblijf door deze overeenkomst wordt gedekt. Wij verlenen u onze waarborg tot 25 % van het verzekerde bedrag voor de inhoud, met een maximum van 25.000
euro per schadegeval (ABEX 745).
A7.2 HET VAKANTIEVERBLIJF OF DE HOTELKAMER
Als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekeren wij de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van huurder of gebruiker:
a) van een al dan niet gemeubeld vakantiegebouw (ook de residentiële caravan) waar ook ter wereld, ongeacht zijn gebruik en zijn constructie;
b) van een hotelkamer waar ook ter wereld, zowel voor privé- als voor beroepsdoeleinden.
Wij betalen tot maximum 1.000.000 euro per vakantieverblijf en schadegeval (ABEX 745).
A7.3 HET STUDENTENVERBLIJF
Als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekeren wij de aansprakelijkheid van de verzekerde of van zijn kinderen in hun hoedanigheid van huurder of gebruiker van een al dan 
niet gemeubeld studentenverblijf, waar ook ter wereld.   Wij verlenen u onze waarborg tot maximum 1.000.000 euro per schadegeval (ABEX 745).
A7.4 HET FAMILIEFEEST
Als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekeren wij de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van huurder of gebruiker van in België gelegen gebouwen of 
tenten, met inbegrip van hun inhoud, ter gelegenheid van een familiefeest.   Wij verlenen u onze waarborg tot maximum 1.000.000 euro per bijeenkomst of feest en per schadegeval 
(ABEX 745).
A7.5 HET VERVANGVERBLIJF
Als deze overeenkomst uw hoofdverblijf dekt, verzekeren wij de aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van huurder of gebruiker van een in België gelegen gebouw 
gedurende ten hoogste 18 maanden, wanneer het gebouw onbewoonbaar geworden is als gevolg van een gedekt schadegeval.
Wij verlenen u onze waarborg tot maximum 1.000.000 euro per schadegeval (ABEX 745).
Hoofdstuk 5: De overdracht van de goederen
ARTIKEL A12 WAT ER GEBEURT, ALS DE VERZEKERDE GOEDEREN VAN EIGENAAR VERANDEREN
…/…
ARTIKEL A14 IN GEVAL VAN VERHUIZING IN BELGIË OF NAAR HET BUITENLAND
Als u in België verhuist naar een ander gebouw, ongeacht zijn constructie, blijft de verzekering van de goederen, de aansprakelijkheid en de aanvullende waarborgen op beide plaatsen 
gehandhaafd gedurende 120 dagen. Deze periode wordt teruggebracht tot 45 dagen voor de waarborg diefstal. Na deze termijnen is de verzekeringsovereenkomst geschorst zolang
de verhuizing ons niet werd meegedeeld. De inhoud is ook verzekerd, behalve bij diefstal, tijdens het vervoer in België in het kader van een verhuizing.
In geval van verhuizing naar het buitenland eindigt de verzekeringsovereenkomst voor de inhoud en de aansprakelijkheid onmiddellijk en van rechtswege.
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Ik heb in deze verzekering mijn hoofdverblijf verzekerd. Wanneer ben ik dan ook op andere plaatsen verzekerd?
De volgende dekkingen zijn enkel van toepassing indien uw woning bij ons verzekerd is als hoofdverblijf. De maximale vergoedingen in de algemene voorwaarden blijven van 
toepassing.
Als het gebouw is verzekerd:
Wat is er verzekerd wanneer u een vakantieverblijf huurt?
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid bij een verzekerde schade aan uw vakantieverblijf (inclusief de gehuurde inhoud) tot maximaal 1.650.000 euro (geïndexeerd) hierin inbegrepen de 
dekking aansprakelijkheid ten opzichte van derden.    Als vakantieverblijf wordt beschouwd een tijdelijke verblijfplaats die u gebruikt voor recreatieve doeleinden, vakantie, vrije tijd of 
een zakenreis (zoals bijvoorbeeld een hotelkamer, een bungalow, een villa) en dit gedurende maximaal 180 dagen per jaar waar dan ook ter wereld.
Als het gebouw is verzekerd:
Wat is er verzekerd wanneer u een feest- of vergaderzaal huurt of gebruikt?
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid die voortvloeit uit een verzekerde schade (inclusief aan de gehuurde inhoud) in de vergaderzaal, feestzaal of feesttent die u huurt waar dan ook in 
Europa in uw privésfeer. De dekking is beperkt tot maximaal de wederopbouwwaarde van uw woning. Uw aansprakelijkheid ten opzichte van derden is inbegrepen.
De objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing (wet 30 juli 1979) is niet verzekerd.
Als de inhoud is verzekerd
U of uw echtgen(o)te of uw wettelijk samenwonende partner verblijven in een bejaardentehuis of serviceflat. Wat is verzekerd?
Wij verzekeren de inhoud tot maximaal 15.500 euro (geïndexeerd) die u toebehoort en die zich in uw kamer of appartement bevindt indien u of uw echtgen(o)ot(e) of uw wettelijk 
samenwonende partner opgenomen wordt in een bejaardentehuis of serviceflat in België. Indien deze schade gedekt is in een andere verzekeringsovereenkomst dan heeft die 
voorrang.
Uw kinderen verblijven in een studentenkamer. Wat is verzekerd?
Als het gebouw en de inhoud zijn verzekerd:
Wij verzekeren uw Huurdersaansprakelijkheid die voortvloeit uit een gedekte schade volgens de basisdekkingen in de studentenkamer tot de wederopbouwwaarde van uw woning. De 
door de verhuurder ter beschikking gestelde inhoud is in dit bedrag inbegrepen.  Uw persoonlijke inhoud is verzekerd (beperkt tot maximaal 15.500 euro (geïndexeerd)).
Als studentenkamer wordt beschouwd een lokaal, studio of een appartement welke u huurt waar dan ook ter wereld en waar nog inwonende kinderen verblijven in het kader van zijn 
of haar studies. Indien deze schade gedekt is in een andere verzekeringsovereenkomst dan heeft die voorrang.
Als alleen de inhoud is verzekerd:
Uw persoonlijke inhoud is verzekerd (beperkt tot maximaal 15.500 euro (geïndexeerd).
Als studentenkamer wordt beschouwd een lokaal, studio of een appartement welke u huurt waar dan ook ter wereld en waar nog inwonende kinderen verblijven in het kader van zijn 
of haar studies. Indien deze schade gedekt is in een andere verzekeringsovereenkomst dan heeft die voorrang.
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Als de inhoud is verzekerd:
Is uw inhoud ook verzekerd wanneer die tijdelijk op een andere locatie is?
Bij een gedekte schade volgens de basisdekkingen verzekeren wij de inhoud die tijdelijk in een door u gehuurd gebouw waar ook ter wereld wordt overgebracht en op voorwaarde dat 
de overbrenging 180 dagen per jaar niet overschrijdt en dat de schade zich voordoet tijdens de periode dat u er effectief verblijft. Deze dekking is beperkt tot de verzekerde bedragen 
inhoud.
Indien deze schade gedekt is in een andere verzekeringsovereenkomst dan heeft die voorrang.

Verhuis en andere risico’s

BLZ 25  
6Verhuizing
Als u in België verhuist, dan blijft de verzekering gelden op het nieuwe adres voor de inhoud en voor uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker. U beschikt over 90 dagen om de 
verhuizing aan ons mee te delen. Doet u dat niet dan eindigt de verzekering na afloop van deze periode.
Op het oude adres blijft de verzekering gelden zolang het risico in uwen hoofde blijft bestaan.
Deze bepalingen zijn niet alleen van toepassing als uzelf verhuist, maar ook als een andere inwonende persoon verhuist.

EXTRAWAARBORGEN
N0003000102201705
1Aansprakelijkheden
A  Het verhaal van derden
We verzekeren uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden (gasten inbegrepen)wanneer een verzekerd schadegeval zich 
voortzet op hun goederen.
B  Het verhaal van de (onder)huurder of de gebruiker
We verzekeren uw wettelijke aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt door een verzekerd schadegeval aan de (onder)huurder of gebruiker.
C Schade aan een tijdelijk verblijf
We verzekeren uw aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade die u veroorzaakt aan een gebouw, (sta)caravan of tent die u niet toebehoort en die u tijdelijk gebruikt voor vakantie, 
privé feesten, reizen. Hetzelfde geldt voor de inhoud die zich in dat verblijf bevindt.
D Schade aan een gehuurd studentenverblijf
We verzekeren uw aansprakelijkheid voor stoffelijke schade aan het studentenverblijf dat u huurt. Dit geldt zolang u recht hebt op kinderbijslag voor de verzekerde student of zolang 
de verzekerde student geen beroepsinkomsten heeft. Deze waarborg wordt ook verleend als u het studentenverblijf tijdens de lopende jaarlijkse huurperiode tijdelijk aan iemand
anders ter beschikking stelt omdat u elders verblijft. Deze persoon is dan ook verzekerd.
De dekking voor het tijdelijk verblijf en het gehuurde studentenverblijf wordt verleend voor zover het schadegeval ook zou zijn gedekt in de "Verzekering van de woning". Het verhaal 
van derden is dan ook verzekerd.
Het verzekerde bedrag voor de voornoemde waarborgen bedraagt 2 300 000 euro per waarborg en perschadegeval.
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Artikel 2 Uitbreiding van de verzekerde goederen
A. Op voorwaarde dat de hoofdverblijfplaats van verzekeringnemer door deze polis wordt verzekerd en behalve voor de risico’s “Natuurrampen” en “Diefstal”, verleent de 
maatschappij volgens de modaliteiten van deze polis, dekking voor:
1. De privé-garages (maximaal 3) die gelegen zijn in België en die de verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen in eigendom of huur hebben en die door hen gebruikt 
worden om hun auto of moto te stallen. Is ook de inhoud van verzekeringnemer bij de maatschappij verzekerd, dan is de privé-inhoud die geplaatst werd in deze
garage, met uitzondering van alle motorrijtuigen, verzekerd tot beloop van € 2.000.
2. De aansprakelijkheid van verzekerden als huurder of gebruiker, tot beloop van het in de Bijzondere Voorwaarden verzekerd bedrag gebouw of huurgevaar en dit zonder toepassing 
van de evenredigheidsregel, voor de stoffelijke schade aan één van volgende goederen:
a. de woning die verzekeringnemer als vervangverblijf in België betrekt omdat het verzekerde gebouw tijdelijk onbruikbaar is geworden door een in deze polis verzekerd 
schadegeval. Deze waarborg is verworven gedurende de periode van tijdelijke onbruikbaarheid van het verzekerde gebouw met een maximum van 18 maanden.
b. het verblijf (woning, hotel of caravan) overal ter wereld, alsmede de inhoud ervan, die verzekerde om vakantieredenen of beroepsredenen gedurende maximaal 90 dagen van de 
12 maanden voorafgaand aan het schadegeval betrekt.
c. het lokaal, alsmede de inhoud ervan, dat in België door verzekerde gehuurd of gebruikt wordt voor familiefeesten.
3. De studentenkamer en diens inhoud, in België gehuurd voor de studies van de inwonende kinderen van verzekeringnemer. De aansprakelijkheid hiervoor wordt verzekerd tot 
beloop van € 65.000. Is ook de inhoud van verzekeringnemer bij de maatschappij verzekerd, dan is de privé- inhoud die geplaatst werd in deze studentenkamer verzekerd tot beloop 
van € 7.500.
4. De inhoud die zich bevindt in de kamer of het appartement dat de bloed-of aanverwanten in rechte opgaande lijn van verzekeringnemer in een rusthuis of verzorgingsinstelling in 
België betrekken. De maatschappij verzekert hiervoor de huurders- of gebruikersaansprakelijkheid tot beloop van € 7.500.
5 De schade ingevolge vandalisme aan de grafzerken van de bloed-of aanverwanten in rechte opgaande lijn, de ongehuwde kinderen of partner van verzekeringnemer en dit voor 
zover het geen geïsoleerd voorval betreft. Deze waarborg wordt verleend tot beloop van € 2.000. 
De waarborg hierboven omschreven in punten A, 1 tot 5, is aanvullend , zodat eerst de eigen verzekering die voor dat risico werd afgesloten, dient uitgeput te worden.
Artikel 3 Verhuizing
Bij verhuizing in België, dient het nieuwe risico gedeclareerd te worden aan de maatschappij, zodat de polis kan aangepast worden. Gedurende 120 dagen vanaf de dag waarop het 
gebouw waarnaar de verzekeringnemer verhuist te zijner beschikking staat, geldt de verzekering van deze polis zowel voor het in de Bijzondere Voorwaarden vermeld laatst gekende 
risico, alsook voor het nieuwe risico, zelfs als de hoedanigheid van verzekeringnemer als eigenaar, huurder of gebruiker wijzigt.
Het gebouw op het nieuwe adres is gedurende deze 120 dagen verzekerd tot beloop van het in de Bijzondere Voorwaarden voorziene bedrag gebouw of huurgevaar en zonder 
toepassing van de evenredigheidsregel.
Indien de waarborg Diefstal is onderschreven, gaat deze waarborg op het nieuwe adres pas in, na schriftelijk akkoord van de maatschappij.
Na bovenvermelde termijn van 120 dagen, zijn de waarborgen geschorst tot de verhuizing is meegedeeld. Ingeval van verhuizing naar het buitenland, houdt de verzekering op te 
bestaan.
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B. WAAR BENT U VERZEKERD ?
De waarborgen hebben betrekking op de plaats zoals omschreven in de Bijzondere
Voorwaarden en bij afwijking van hetgeen hieronder is bepaald :
• In geval van een verhuis en onder voorbehoud dat wij uw nieuwe woning waarborgen, behouden wij de oude waarborgen op de locatie die u verlaat gedurende een periode van 
30 dagen te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de waarborg met betrekking tot uw nieuwe woonplaats.
Deze afwijkende bepalingen zijn niet van toepassing indien het verzekerde goed een studentenkot betreft.
K. UITBREIDINGEN VAN DE WAARBORGEN
Onze waarborgen worden uitgebreid tot de volgende situaties in functie van de waarborg (gebouw en/of inhoud) en de beperkingen opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden
…./…
2. WAARBORGEN MET BETREKKING TOT STUDENTENKOTEN
Indien het goed verzekerd is in de hoedanigheid van hoofdverblijfplaats, dekken wij de huurdersaansprakelijkheid rustend op uw studerend(e) kind(eren) die nog ten uwe laste
zijn voor schade veroorzaakt aan een studentenkot gelegen in België of aan het gebouw ter beschikking gesteld door de verhuurder.
Indien wij de inhoud verzekeren, breiden wij de waarborgen opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden uit tot de schade aan het meubilair verplaatst naar het studentenkot.
3. WAARBORGEN VOOR VAKANTIEOORDEN EN PRIVÉFEESTEN
Wanneer het verzekerde goed uw hoofdverblijfplaats is en wij het volgende verzekeren :
- het gebouw, dan dekken wij uw burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit een ongeval voor materiële schade voortkomend uit een brand, explosie of waterschade ;
- de inhoud, dan breiden wij de waarborgen opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden uit tot schade geleden door meubilair dat tijdelijk verplaatst is naar het gehuurde gebouw.
Deze waarborg geldt in volgende gevallen :
• een reis of vakantie voor een duur van minder dan drie maanden ;
• een privéfeest in een geleend of gehuurd lokaal voor een duur minder dan drie dagen.
Deze bepalingen zijn in geen geval van toepassing op uw tweede verblijven.
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Artikel 1 1 — Waar is de verzekering geldig ?
1 1. 1 De maatschappij verleent dekking op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden. De inhoud is gedekt zowel in het gebouw als op de binnenpleinen, terrassen, private 
toegangen, tuinen en aangrenzende terreinen, die deel uitmaken van het verzekerde risico.
1 1.2 De maatschappij verleent - zonder toepassing van de evenredigheidsregel — ook dekking op de plaatsen vermeld in de punten A tot F hiernavolgend, en dit in het kader van de 
"Basiswaarborgen", de waarborg "Natuurrampen", evenals in het kader van het "Pack Woning Plus" en het "Pack Tuin", als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat die gedekt 
zijn.
De uitbreidingen vermeld in de punten A, B, D, E en F zijn enkel verworven indien dit contract de hoofdverblijfplaats van de verzekerde dekt.

A. Private autobergplaatsen gelegen op een ander adres
Indien de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is van een autobergplaats voor privégebruik, gelegen op een
ander adres, dan verzekert de maatschappij
- de schade aan deze garage tot het beloop van maximum 8.500 euro;
- de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van die garage, tot het beloop van maximum 8.500 euro;
- de schade aan de verzekerde inboedel die zich in de garage bevindt tot het beloop van maximum 2.500 euro.
De waarborg voorzien in artikel 18 ("Beschadiging van onroerend goed ten gevolge van een diefstal, een poging tot
diefstal of een daad van vandalisme - graffiti inbegrepen - evenals de diefstal van delen van het gebouw") is niet verworven.

B. Vakantieverblijf of tijdelijke verplaatsing van de inboedel
De maatschappij verzekert gedurende een periode van maximum 180 dagen per kalenderjaar, overal in de wereld, in
het gebouw waar de verzekerden daadwerkelijk logeren
- hun aansprakelijkheid als huurder of gebruiker ten opzichte van een tijdelijk gehuurd vakantieverblijf, en dit tot het beloop van maximum 840.000 euro;
- de tijdelijk (= niet definitief) en gedeeltelijk (= niet volledig) verplaatste verzekerde inboedel.

C. In geval van verhuis
In geval van een verhuis binnen België is de verzekering van toepassing op beide adressen en dit gedurende 60 dagen te rekenen vanaf de verhuisdatum.
Na deze 60 dagen is er alleen nog dekking op het nieuwe adres.
Bij een verhuis naar het buitenland eindigt de dekking.
In geval de verzekeringnemer eigenaar blijft van het in dit contract verzekerd gebouw, dan moet dit aan de maatschappij medegedeeld worden.

Verhuis en andere risico’s
D. Studentenverblijf
De maatschappij verzekert
- tot het beloop van maximum 82.000 euro, de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker ten opzichte van een studentenverblijf, overal in de wereld, en met inbegrip van de inhoud 
toebehorend aan de eigenaar van het studentenverblijf, en dit voor zover de student bij de verzekeringnemer inwoont;
- de verzekerde inboedel die zich in dit studentenverblijf bevindt.

E. De lokalen gebruikt ter gelegenheid van een familiefeest (= feest dat samen met de familie wordt gevierd)
De maatschappij verzekert, overal in de wereld, de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van een gebouw of van
een tent, met inbegrip van de inhoud ervan, voor zover ze tijdelijk worden gebruikt ter gelegenheid van een familiefeest, tot het beloop van maximum 840.000 euro.
Deze dekking geldt enkel voor zover het familiefeest georganiseerd wordt door de verzekeringnemer of door een persoon die bij hem inwoont.

F. Woonzorgcentrum
De maatschappij verzekert de schade aan de verzekerde inboedel die zich heeft voorgedaan in de kamer of het appartement in een woonzorgcentrum in België waarin de 
echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of de ascendenten van de verzekeringnemer (en die voorheen bij hem inwoonden) verblijven. De waarborg wordt toegestaan tot 
het beloop van maximum 12.500 euro.
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Hoofdstuk 1 GEMEENSCHAPPELIJKE WAARBORGEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN
B. ALGEMENE BEPALINGEN
…/…
Artikel 4a. Tijdelijke verplaatsing van de inboedel
De verzekerde inboedel, motorrijtuigen uitgesloten, blijft gedekt, ook tijdens de overbrenging ervan, wanneer deze zich tijdelijk en gedeeltelijk in een ander gebouw bevindt, overal 
ter wereld, ongeacht de constructie ervan (inclusief caravans, campingcars en tenten; de keuzewaarborg “diefstal” is in deze gevallen niet verworven).
Tijdens reizen of vakanties is de verplaatsing van de inboedel in tijd beperkt tot 90 dagen per verzekeringsjaar. Voor de inboedel in studieverblijven wordt geen beperking in tijd 
opgelegd. 
Artikel 4b. Tijdelijk verblijf
Wanneer de overeenkomst het gebouw, welke de gewone woonplaats van de verzekerde uitmaakt en/of de aldaar aanwezige inhoud dekt, waarborgt de maatschappij de 
aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt voor de stoffelijke schade aan gebouwen met hun inhoud, ongeacht de constructie ervan, die hij tijdelijk huurt of gebruikt:
— tijdens een reis of een vakantie voor zover de huur of het gebruik niet langer duurt dan 90 dagen per verzekeringsjaar;
— naar aanleiding van een familiefeest;
— als studentenverblijf.
— als vervangingsverblijf na een zwaar schadegeval.
Deze waarborg is overal ter wereld geldig tot beloop van € 1.000.000 zonder toepassing van de evenredigheidsregel en volgens de voorwaarden van de verzekerde gevaren, vermeld 
in de Bijzondere Voorwaarden.   De schade die echter valt onder toepassing van de aansprakelijkheidsverzekering privé leven overeenkomstig het K.B. dd. 12/01/1984, wordt 
evenwel niet vergoed.

Artikel 5. Verhuizing
a) In geval van verhuizing in België blijft de overeenkomst nog 120 dagen van kracht voor de inhoud en het gebouw en dit zowel op het oude als op het nieuwe adres, zelfs indien de 
hoedanigheid van de verzekeringnemer als eigenaar, huurder of gebruiker verandert. Tijdens de verhuizing is de inhoud tevens verzekerd in het voertuig van de verzekeringnemer. 
Voorwaarde is wèl dat de verzekeringnemer zijn voornemen tot verhuizing meldt aan de maatschappij binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag waarop hij met de 
verhuizing begint. Bij verzuim hieraan worden de waarborgen van de overeenkomst geschorst van zodra deze termijn verlopen is.
b) In geval van verhuizing naar het buitenland houdt de verzekering van rechtswege op te bestaan.

Artikel 6. Afzonderlijk gelegen in huur genomen autobergplaats
De maatschappij waarborgt de huuraansprakelijkheid voor maximum twee afzonderlijk gelegen autobergplaatsen, alsook de aanwezige inhoud zonder motorrijtuigen. Deze dekking 
wordt verleend zonder toepassing van de evenredigheidsregel tot beloop van € 50.000,00.

Verhuis en andere risico’s

7.7 Wat moet u doen zodra uw adres wijzigt of u verhuist?

Deel ons uw adreswijziging onmiddellijk mee, want elke voor u bestemde mededeling is rechtsgeldig indien geadresseerd aan het laatste door ons gekende adres. In geval meer dan 
één persoon het contract ondertekende, is elke mededeling die wij aan één van hen richten ook geldig voor de anderen.

Zodra u verhuist, geldt de verzekering van de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker en van de inhoud gedurende 90 dagen zowel op het oude als op het nieuwe adres. Daarna 
enkel nog op het nieuwe adres en indien van toepassing, tot beloop van het in de bijzondere voorwaarden vermeld bedrag, zolang u geen ander bedrag hebt opgegeven. De 
diefstalverzekering van de inhoud geldt enkel op het adres waar u overnacht.
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Verhuis en andere risico’s
Artikel 1 1 — Waar is de verzekering geldig ?
1 1. 1 De maatschappij verleent dekking op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden. De inhoud is gedekt zowel in het gebouw als op de binnenpleinen, terrassen, private 
toegangen, tuinen en aangrenzende terreinen, die deel uitmaken van het verzekerde risico.
1 1.2 De maatschappij verleent - zonder toepassing van de evenredigheidsregel — ook dekking op de plaatsen vermeld in de punten A tot F hiernavolgend, en dit in het kader van de 
"Basiswaarborgen", de waarborg "Natuurrampen", evenals in het kader van het "Pack Woning Plus" en het "Pack Tuin", als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat die gedekt 
zijn.
De uitbreidingen vermeld in de punten A, B, D, E en F zijn enkel verworven indien dit contract de hoofdverblijfplaats van de verzekerde dekt.

A. Private autobergplaatsen gelegen op een ander adres
Indien de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is van een autobergplaats voor privégebruik, gelegen op een
ander adres, dan verzekert de maatschappij
- de schade aan deze garage tot het beloop van maximum 8.500 euro;
- de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van die garage, tot het beloop van maximum 8.500 euro;
- de schade aan de verzekerde inboedel die zich in de garage bevindt tot het beloop van maximum 2.500 euro.
De waarborg voorzien in artikel 18 ("Beschadiging van onroerend goed ten gevolge van een diefstal, een poging tot
diefstal of een daad van vandalisme - graffiti inbegrepen - evenals de diefstal van delen van het gebouw") is niet verworven.
B. Vakantieverblijf of tijdelijke verplaatsing van de inboedel
De maatschappij verzekert gedurende een periode van maximum 180 dagen per kalenderjaar, overal in de wereld, in
het gebouw waar de verzekerden daadwerkelijk logeren
- hun aansprakelijkheid als huurder of gebruiker ten opzichte van een tijdelijk gehuurd vakantieverblijf, en dit tot het beloop van maximum 840.000 euro;
- de tijdelijk (= niet definitief) en gedeeltelijk (= niet volledig) verplaatste verzekerde inboedel.
C. In geval van verhuis
In geval van een verhuis binnen België is de verzekering van toepassing op beide adressen en dit gedurende 60 dagen te rekenen vanaf de verhuisdatum.
Na deze 60 dagen is er alleen nog dekking op het nieuwe adres.
Bij een verhuis naar het buitenland eindigt de dekking.
In geval de verzekeringnemer eigenaar blijft van het in dit contract verzekerd gebouw, dan moet dit aan de maatschappij medegedeeld worden.

Verhuis en andere risico’s

D. Studentenverblijf
De maatschappij verzekert
- tot het beloop van maximum 82.000 euro, de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker ten opzichte van een studentenverblijf, overal in de wereld, en met inbegrip van de inhoud 
toebehorend aan de eigenaar van het studentenverblijf, en dit voor zover de student bij de verzekeringnemer inwoont;
- de verzekerde inboedel die zich in dit studentenverblijf bevindt.

E. De lokalen gebruikt ter gelegenheid van een familiefeest (= feest dat samen met de familie wordt gevierd)
De maatschappij verzekert, overal in de wereld, de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker van een gebouw of van
een tent, met inbegrip van de inhoud ervan, voor zover ze tijdelijk worden gebruikt ter gelegenheid van een familiefeest, tot het beloop van maximum 840.000 euro.
Deze dekking geldt enkel voor zover het familiefeest georganiseerd wordt door de verzekeringnemer of door een persoon die bij hem inwoont.

F. Woonzorgcentrum
De maatschappij verzekert de schade aan de verzekerde inboedel die zich heeft voorgedaan in de kamer of het appartement in een woonzorgcentrum in België waarin de 
echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner of de ascendenten van de verzekeringnemer (en die voorheen bij hem inwoonden) verblijven. De waarborg wordt toegestaan tot 
het beloop van maximum 12.500 euro.
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Schade door stookolie

Sanering van de bodem
Verlies van stookolie

Milieuschade / stookolie Aedes

Artikel 18 : Vloeibare brandstoffen.
18.1. Wij vergoeden:
• de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door het wegvloeien of het overlopen van stookolie uit verwarmingsinstallaties, leidingen, buizen of tanken, die zich 
binnen of buiten bevinden, met inbegrip van deze afkomstig van naburige eigendommen;
• ten belope van 5.000,00 euro, de saneringskosten van het door de stookolie verontreinigde terrein.
Deze saneringskosten worden terugbetaald bij een gedekt schadegeval, maar eveneens als geen enkele zichtbare schade werd veroorzaakt aan de verzekerde goederen.
18.2. Wij vergoeden ook:
• De terugbetaling, bij een gedekt schadegeval, van volgende kosten:
- de opzoekingkosten van de lekken;
- de kosten voor het openbreken en het herstellen van de muren, vloeren, plafonds, binnenplaatsen, terrassen, private toegangen, tuinen en grasperken met het oog de 
leidingen of de buizen die aan de oorsprong lagen van het schadegeval te herstellen;
- de herstelling- of vervangingskosten van de delen van de leidingen, de buizen, de installaties of de toestellen die aan de oorsprong lagen van het schadegeval.
Deze verscheidene uitgaven worden eveneens terugbetaald indien er geen enkele zichtbare schade werd veroorzaakt aan de verzekerde goederen.
• Het geheel van de bijkomende waarborgen zoals voorzien in de artikelen 29 en 30.
18.3. Wij vergoeden niet:
• de kosten voor controle, herstelling, verwijdering, neutralisatie of vervanging van de stookolietanks;
• de schade tijdens de bouw-, verbouwing-, vernieuwing- of herstellingswerken aan het omschreven gebouw, indien deze hierdoor veroorzaakt werd;
• de schade:
- veroorzaakt door een gebrek in het onderhoud;
- voortspruitend uit het feit dat de installaties, leidingen, buizen of tanken niet beantwoorden aan de in voege zijnde reglementering of niet het voorwerp hebben 
uitgemaakt van de voorgeschreven controles;
- veroorzaakt door de vorst wanneer het gebouw niet verwarmd is in de periode van 1 november tot 31 maart van elk jaar en als u verzuimd heeft de hydraulische 
installaties te ledigen, wanneer dit gebrek in oorzakelijk verband staat met de schade;
- veroorzaakt door het niet laten uitvoeren van de herstellingen, het onderhoud of de vervanging van gedeelten van installaties, leidingen, buizen of tanken die aan de 
oorsprong lagen van een vorig schadegeval.
Deze uitsluiting mag niet tegenover u worden ingeroepen indien de nalatigheid bij uw huurder of bij een derde ligt.
• het verlies van brandstof.
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18.4. Specifieke beschikkingen bij bodemverontreiniging door stookolie: Indien de bodem verontreinigd is door stookolie:
• dient u ons te verwittigen zodra u dit vaststelt;
• de nodige stappen te zetten bij de bevoegde overheid en organismen teneinde de vergoeding van de schade te bekomen;
• ons de door deze overheid en organismen betaalde vergoeding terug te storten in de mate dat zij dubbel gebruik uitmaakt met deze die Wij hebben gestort.
Wij behouden ons het recht voor om de onderneming gelast met de sanering te kiezen.

Milieuschade / stookolie

Artikel 14: Voorwerp van de waarborg Schade door stookolie
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door stookolie,
evenals
¬ het verlies van de weggevloeide stookolie;
¬ indien u het gebouw* verzekert in dit contract, de kosten gemaakt voor de sanering van de door stookolie vervuilde grond, zelfs indien de verzekerde goederen niet beschadigd 
werden. De waarborg is verworven tot 6.812,63 EURi voor zover de opslagtank aan de geldende regelgeving voldoet en de oorzaak van de verontreiniging zich na de
inwerkingtreding van de waarborg heeft voorgedaan;
behalve
1. de schade aan de tanks en leidingen die stookolie bevatten. De schade aan de zichtbare installaties die niet aan de oorsprong liggen van het wegvloeien van stookolie blijft evenwel 
gedekt;
2. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw*, andere dan onderhouds- en herstellingswerken*.

i abex 809

314

315



11/06/2021

158

Milieuschade / stookolie

Artikel 21 - Schade door stookolie
Ook verzekerd bij een gedekt schadegeval:
- op voorwaarde dat wij de inhoud* verzekeren: het verlies van de weggevloeide stookolie
- de kosten voor het bedachtzaam opzoeken van lekken in de stookolieleidingen van het gebouw* (inclusief de herstelling van de schade aan het gebouw* en privéterrein door deze 
opzoekingswerken), zelfs als er geen zichtbare schade is aan de verzekerde goederen
Niet verzekerd:
- de schade aan de (al dan niet centrale) verwarmingseenheid/de stookolietank die de schade heeft veroorzaakt
- de saneringskosten van de door de stookolie vervuilde grond
- de schade veroorzaakt tijdens de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*, in de mate dat dit invloed had op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade
- Als het gebouw* bewoond of normaal bewoonbaar is tijdens de werken, geldt deze beperking niet.
- de schade veroorzaakt door het wegvloeien van stookolie uit een voorwerp dat niet verbonden is met de verwarmingsinstallatie van het gebouw* (blijft verzekerd: de schade 
veroorzaakt door stookolie die wegvloeit van omliggende eigendommen of die wegvloeit tijdens stookolieleveringen)
- de schade die, zelfs gedeeltelijk, het gevolg is van het niet of onvoldoende naleven van de controlereglementering voor stookolietanks(1)

(1)
Wij zullen onze tussenkomst beperken of zelfs weigeren om tussen te komen in de mate dat het niet of onvoldoende nemen van deze voorzorgsmaatregel
invloed heeft op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade.

Milieuschade / stookolie

7.6. Stookolieschade

A. Verzekerde gevaren
Het wegvloeien of overlopen van stookolie uit interne of externe centrale verwarmingsinstallaties of stookoliereservoirs(met inbegrip van het indringen van stookolie
afkomstig van naburige gebouwen) indien deze installaties en reservoirs voldoen aan de terzake geldende wetgeving, voorschriften en reglementeringen.

B. Uitbreidingen

AMMA vergoedt eveneens :
- De kosten voor de weggevloeide stookolie, tot beloop van maximum € 750, op voorwaarde dat de waarborg voor de inhoud van het gebouw verzekerd is

- De opzoekingskosten en de kosten voor het openen en opnieuw in goede staat brengen van de wanden, de vloeren, de plafonds, de binnenplaatsen, de terrassen, de privé‐toegangen
van het gebouw, de tuinen en de grasperken met het oog op de herstelling van de defecte leidingen die het verzekerde schadegeval hebben veroorzaakt

- De herstellings‐ of vervangingskosten van de leidingen en toestellen die het verzekerd schadegeval veroorzaakt hebben

- De kosten verbonden aan het herstel van de tuin en het terrein die verontreinigd zijn na het weglopen van stookolie, zelfs indien de verzekerde goederen geen schade geleden hebben,
tot beloop van maximum € 7.500 per schadegeval. Dit bedrag kan niet gecumuleerd worden met de vergoeding van de kosten voor de heraanleg van de tuin (art. 9.1.A).

C. Uitsluitingen
- De kosten voor controle, herstelling, wegneming of vervanging van stookoliereservoirs voor zover zij aan de oorzaak van het verzekerd schadegeval liggen

- De schade aan gebouwen en hun inhoud die in slechte staat van onderhoud zijn of bestemd zijn voor afbraak of in verval zijn, te weten indien de slijtage van het geteisterde gedeelte
meer dan 40 % bedraagt

- De schade veroorzaakt tijdens opbouw‐, afbraak‐ of verbouwingswerken aan het gebouw, voor zover deze werken een oorzakelijk verband vertonen met de schade

- De schade veroorzaakt door corrosie als gevolg van een gebrek aan onderhoud

- De schade veroorzaakt door een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud of een in de vorstperiode manifest gebrekkige bescherming van de verwarmings‐ en stookolie‐installaties van
het gebouw. Is de huurder of de gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud of de bescherming in kwestie, dan blijft de waarborg aan de eigenaar‐verzekeringnemer
verworven.
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4.2. Basiswaarborg waterschade
In deze waarborg vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt wordt door:

* het wegvloeien van water of het vrijkomen van stoom door een breuk, barst of het overlopen van hydraulische installaties. Deze schade is ook gedekt wanneer zij is ontstaan in
naburige gebouwen;
* het binnendringen van atmosferische neerslag doorheen de dakbedekking of via de hydraulische installaties van het verzekerde gebouw. Deze schade is ook gedekt wanneer zij is 
ontstaan in naburige gebouwen;
* het wegvloeien van stookolie door een breuk, barst of het overlopen van verwarmingsinstallaties. Deze schade is ook gedekt wanneer zij is ontstaan in naburige eigendommen;
…/…

Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerd schadegeval:
de kosten voor het opsporen van een lek in de leidingen (water- of stookolieleidingen). Wij vergoeden deze kosten ook als er nog geen persoonlijke schade is of als er nog geen schade 
zichtbaar is;
de kosten voor het openbreken van wanden, vloeren en zolderingen om leidingen die oorzaak waren van het schadegeval, te herstellen;
de kosten voor de reparatie van de leidingen (water- of stookolieleidingen) en de apparaten daarop aangesloten die het schadegeval hebben veroorzaakt;
de kosten van afbraak en opruiming, het stortgeld;
de kosten van bodemsanering tot maximaal 10.992,91 euroi per schadegeval, alle kosten inbegrepen. Zijn verzekerd zelfs wanneer zij dit bedrag te boven gaan:

de wettelijk voorgeschreven reddingskosten en interesten,
de kosten van een erkend bodemsaneringsdeskundige die strikt noodzakelijk zijn om de schadegrootte te bepalen.

Bent u verzekerd als huurder of gebruiker, dan dekken wij uw aansprakelijkheid voor de hiervoor omschreven schade zoals die wettelijk geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.
…/…
4.7. Basiswaarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
Deze waarborg geldt voor de gebouwen en terreinen die gelegen zijn op de plaats aangeduid in de bijzondere voorwaarden, voor de aangrenzende voetpaden en voor de inhoud die 
zich op een van de voorvermelde plaatsen bevindt.
…/…
Wij verzekeren niet:
uw aansprakelijkheid in uw privéleven die al door een andere verzekering gedekt wordt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984;
schade veroorzaakt aan dieren of goederen die u onder uw bewaking hebt;
burenhinder, bedoeld in art. 544 BW (Burgerlijk Wetboek), en milieuverontreiniging die niet voortvloeit uit een plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis.

Milieuschade / stookolie

3.2.13. Schade door stookolie

Wij dekken de schade veroorzaakt door elke vloeibare brandstof bestemd voor de verwarming van het gebouw, daarin begrepen het verlies van vloeibare brandstof geleden bij een 
schadegeval voor zover de dekking inhoud werd afgesloten, behalve
■■ schade veroorzaakt aan de tanks of leidingen die aan de oorsprong van het schadegeval liggen
■■ schade veroorzaakt in geval van niet-naleving van de reglementering inzake controle van de tanks.

Onze dekking wordt uitgebreid ten belope van maximum 9.900 EUR, zelfs als er geen andere schade is, tot de kosten verbonden aan het saneren van de (al dan niet afgevoerde) 
verontreinigde grond, daarin begrepen het afgraven en het transport ervan.

Gemeenschappelijke en specifieke preventieverplichtingen voor de twee vorige dekkingen.  Tijdens de periode van vorst, dient u
■■ een positieve temperatuur aan te houden in alle ruimten,
■■ of de water- en verwarmingsinstallaties af te laten,
■■ of deze installaties doeltreffend te isoleren tegen de vorst
We zullen onze tussenkomst weigeren als er een oorzakelijk verband bestaat tussen het niet nakomen van deze verplichtingen en het gebeuren van het schadegeval. Als u eigenaar 
bent, blijft de dekking u verworven wanneer deze verplichtingen bij uw huurder of een derde liggen.

…/…

3.2.15. Natuurrampen
…/…
Uitbreidingen
Zelfs al werden de verzekerde goederen niet beschadigd, dekken wij ten belope van maximum 9.900 EUR de kosten verbonden aan het saneren van de (al dan niet afgevoerde) 
verontreinigde grond, daarin begrepen het afgraven en het transport ervan, behalve als
■■ de oorzaak van de verontreiniging dateert van voor de aanvang van de dekking of
■■ de reglementering inzake controle van de tanks werd niet nageleefd.
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Hoofdstuk 6. Voor welke schade betalen wij nooit?
In hoofdstuk 7 leest u voor welke schade wij betalen. Hieronder leest u in welke situaties wij nooit voor uw schade betalen.
…/…
6. Schade veroorzaakt door milieuvervuiling
Met milieuvervuiling bedoelen wij de verspreiding van giftige of schadelijke stoffen. Deze stoffen vervuilen lucht, water of grond. Let op! Staat er in de Bijzondere Voorwaarden dat u bent 
verzekerd voor Waterschade en schade door stookolie of Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw? Dan betalen wij in sommige situaties voor de schade door milieuvervuiling
wel. Lees de voorwaarden van deze verzekering dus goed.
…/…
Hoofdstuk 8, Basiswaarborgen   
…/…
B. Waterschade en schade door stookolie
Staat er in de Bijzondere Voorwaarden dat u uw gebouw of inboedel hebt verzekerd voor Waterschade en schade door stookolie? En hebt u stoffelijke schade aan uw gebouw of uw 
inboedel? En doet het schadegeval zich voor tijdens de duur van deze verzekering? Dan betalen wij voor de stoffelijke schade die hieronder staat.
…/…
2. Schade door stookolie
Wij betalen niet voor:
• schade door stookolie die niet uit een stookolie-installatie komt;
• schade door een stookolie-installatie waarvoor u aansprakelijk bent, die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. U nam niet alle nodige maatregelen om dit te verhelpen. Voor de 
schade die ontstaan is omdat u de wettelijke voorschriften niet naleeft, betalen wij niet;
• schade door stookolie die niet gebruikt wordt voor de verwarming van een gebouw;
• schade door vorst;
• schade doordat u uw stookolie-installatie niet goed onderhoudt.
Let op! Zit er corrosie op een leiding? En kunt u deze corrosie niet zien? Dan betalen wij voor de schade door die corrosie;
• schade waarvan de oorzaak niet ontstaan is tijdens de duur van deze basisverzekering Waterschade en schade door stookolie;
• schade aan de stookolie-installatie die de schade heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld: schade aan de tank.
Let op! Heeft een lek in een leiding de schade veroorzaakt? En is die schade verzekerd? Dan betalen wij de kosten om het deel van de leiding dat het lek heeft veroorzaakt te herstellen.

Milieuschade / stookolie

Welke kosten betalen wij ook?
• De kosten om een lek in een leiding op het verzekerde adres op te sporen.
De kosten om het deel van de leiding dat het lek heeft veroorzaakt te herstellen.
De kosten die vereist zijn om muren, vloeren, terrassen of opritten open te breken om het lek te herstellen en de muren, vloeren, terrassen of opritten opnieuw dicht te maken met 
gelijkaardige materialen. Is er geen schade aan het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel? Dan betalen wij deze kosten ook.
Let op! Is de leiding lek door vorst omdat u niet alle maatregelen nam om dat te voorkomen. Dan betalen wij die kosten niet. Welke maatregelen u moet nemen, leest u in hoofdstuk 14.
• De kosten voor weggevloeide stookolie. Wij betalen deze kosten alleen als het verzekerde gebouw bij ons verzekerd is. Is de schade uitgesloten in de vorige paragraaf ‘Wij betalen niet 
voor’, dan betalen wij deze kosten niet.
• Is uw terrein op het verzekerde adres vervuild door stookolie? Dan betalen wij de kosten voor sanering van de grond. Wij betalen ook als u geen materiële schade hebt aan het verzekerde 
gebouw of de verzekerde inboedel.
Let op!
- Wij betalen deze kosten alleen als de gebeurtenis niet is uitgesloten in de vorige paragraaf ‘Wij betalen niet voor’.
- Betaalt de overheid of een andere instelling ook voor de sanering? Dan betalen wij alleen het deel dat zij niet betalen.
- Wij betalen nooit meer dan 17.000,00 EUR.
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11. schade door minerale olie
• behalve schade veroorzaakt
- aan de tanks die aan de oorsprong van het schadegeval liggen
- wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en deze werken
- in geval van niet-naleving van de reglementering inzake controle van de tanks
• behalve de kosten verbonden aan
- het saneren van de vervuilde grond
- het afgraven en het transport van de door de weggelopen minerale olie verontreinigde grond.
Het verlies van minerale olie geleden bij het schadegeval is gedekt tot maximum 2.000,00 EUR.

Gemeenschappelijke en specifieke preventieverplichtingen voor de schade door water of minerale olie:
• de verzekerde moet de hydraulische en verwarmingsinstallaties van het gebouw onderhouden,
herstellen of vervangen zodra hij weet of hem gemeld wordt dat ze slecht werken
• de verzekerde die in het gebouw woont, moet de hydraulische en verwarmingsinstallaties aflaten, indien het gebouw niet verwarmd wordt tijdens een periode van vorst en in de 
winter.
Tijdens de periodes van niet-verhuring van het gebouw moet u deze verplichtingen nakomen.
Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze preventieverplichtingen. Als de niet-naleving van deze preventieverplichtingen heeft bijgedragen tot het overkomen van het 
schadegeval, zullen wij onze tegemoetkoming weigeren.
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ARTIKEL 16. WATERSCHADE EN SCHADE DOOR MINERALE OLIEN
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de materiële schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
• het wegvloeien van water uit een hydraulische installatie van het verzekerde gebouw of van een naburig gebouw door een breuk, een barst of het overlopen van deze hydraulische
installatie;
• het wegvloeien van minerale oliën uit een verwarmingsinstallatie (stookoliereservoirs en leidingen inbegrepen) van het verzekerde gebouw of van een naburig gebouw door een 
breuk, een barst of het overlopen van deze verwarmingsinstallatie;
…/…
2. Wij vergoeden eveneens, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, volgende kosten voor:
• het wegpompen en verwijderen van water of minerale oliën evenals de bijhorende reinigingskosten, grondsaneringskosten uitgesloten;
…/…
• de heraanleg van de tuinen en beplantingen (waarbij de herbeplanting steeds dient te gebeuren met gelijksoortige jonge planten) ingevolge een gewaarborgde waterschade.
3. Wanneer er zichtbare aanwijzingen zijn dat er een lek is in een ingebouwde water- of stookolieleiding, dan zorgen wij ervoor dat een gespecialiseerd lekzoekbedrijf het lek op onze 
kosten komt  lokaliseren. Hiervoor kunt u bellen naar de alarmcentrale op het nummer 02/286.70.00.
Als een lek wordt vastgesteld, dan betalen wij de kosten voor het openmaken en terug dichten van wanden, vloeren, zolderingen en tuinen, alsmede de herstelling van de ingebouwde 
leiding.
4. Wij vergoeden eveneens de waarde van de accidenteel weggevloeide minerale oliën.
5. Bovendien geniet de verzekerde van de aanvullende vergoedingen en waarborguitbreidingen voorzien in de artikelen 24 en 25.
B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de materiële schade veroorzaakt:
…/…
• aan verwarmingsinstallaties en stookoliereservoirs die niet voldoen aan de geldende reglementeringen inzake plaatsing, controle en onderhoud. Nochtans komen wij tussen bij 
gebrek aan een oorzakelijk verband tussen de tekortkoming en de schade;
• aan hydraulische installaties en stookolie-installaties, leidingen uitgezonderd, die aan de oorsprong liggen van het schadegeval;
• door lekken in zichtbare leidingen, installaties en toestellen veroorzaakt door corrosie;
• door lekken in boven- en ondergrondse stookoliereservoirs ingevolge corrosie;
• door het wegvloeien van water uit roerende of onroerende binnen- of buitenzwembaden of hun installaties (leidingen inbegrepen);
• door infiltratie van atmosferische neerslag of grondwater langs de muur of langs/onder de begane grond (opstijgend vocht inbegrepen);
• door condensatie;
• door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze 
omstandigheden en de schade;
• verzekerbaar in het kader van de waarborg “Arbeidsconflicten en aanslagen”.
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5.3.2 Minerale oliën
Behalve schade:
1) die zich voordoet tijdens herstellingswerken, de opbouw of de verbouwing van het verzekerde gebouw, tenzij de verzekerde kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen de schade en het werk in uitvoering;
2) aan het toestel/de recipiënt zelf dat de schade veroorzaakt heeft. Herstellingskosten aan leidingen binnenshuis die geen onderdeel van een toestel zijn, blijven gedekt;
3) aan de te herstellen leidingen buitenshuis, als er geen andere schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt werd;
4) veroorzaakt door motorvoertuigen of werkzaamheden aan motorvoertuigen;
Bovendien vergoeden wij ook de waarde van de accidenteel weggevloeide minerale olie, zelfs als er geen schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt werd.
Wij vergoeden de kosten gemaakt voor de sanering van de door stookolie verontreinigde grond en het heraanleggen van de tuin erna, zelfs indien er geen schade veroorzaakt werd 
aan de verzekerde goederen, met een maximum van € 6.500. De waarborg is verworven voor zover de opslagtank aan de geldende regelgeving voldoet en de oorzaak van de 
verontreiniging zich voorgedaan heeft tijdens de geldigheidsduur van het contract.
Wanneer er zichtbare aanwijzigen zijn dat er een lek is in een ingebouwde water- of stookolieleiding, dan nemen wij de bedachtzaam gemaakte opsporingskosten ten laste. Als
een lek wordt vastgesteld, dan betalen wij de kosten voor het openmaken en terug dichten van wanden, vloeren en zolderingen en van de herstelling van de ingebouwde leiding 
binnenshuis.

Milieuschade / stookolie

5.13 Schade door stookolie
Met uitzondering van de schade:
1. veroorzaakt door werkzaamheden aan het gebouw
2. veroorzaakt aan het verwarmingstoestel of aan de tank zelf dat aan de basis ligt van het schadegeval; de kosten voor de herstelling van de leidingen binnen in het gebouw 
blijven gedekt
3. veroorzaakt aan de leidingen die zich buiten bevinden als er geen enkele andere schade werd veroorzaakt aan de verzekerde goederen
4. als de tank niet voldoet aan de voor hem geldende reglementering
De grondsanering is niet verzekerd. U kan zich hier voor verzekeren door de Optie Tuin te onderschrijven.
Bovendien vergoeden wij eveneens de waarde van de stookolie die per ongeluk zou zijn weggevloeid, zelfs indien er geen schade is aan de verzekerde goederen.
…/…
6.7 Optie Tuin
Door deze optie af te sluiten, verzekert u zich voor uw tuin die gelegen is op het risicoadres, binnen de hieronder beschreven grenzen en zonder toepassing van de 
evenredigheidsregel.
6.7.1 Voorwerp van de optie
De Optie Tuin verzekert:
- de schade aan de tuin. Onder tuin verstaan we aanplantingen en vijvers. Wij schakelen tennisvelden en golfterreinen gelijk met tuinen
- de schade aan de inhoud van de tuin die zich buiten bevindt.
Onder inhoud van de tuin verstaan wij constructies die niet verankerd zijn in een betonnen sokkel, in een muur of in fundamenten, de tuinmeubelen en -toebehoren, 
tuingerei, decoratieve elementen die buiten blijven, speeltuigen, barbecues, terrasverwarmingen, buitenkeukens, -kachels en
-vuren
- de schade aan de inhoud die niet tot de tuin behoort, maar die zich wel buiten bevindt
De Optie Tuin slaat niet op zwembaden, zwemvijvers en buiten geplaatste jacuzzi’s, die werden uitgegraven in het perceel grond dat bij uw woning hoort, of permanent 
verankerd zijn in de grond. U kan deze verzekeren door de Optie Zwembad te onderschrijven.
6.7.2 Gedekte schade
1. Schade aan de tuin
Als het gebouw verzekerd is, komen wij tussen voor het weer in orde brengen van de tuin die schade opliep bij een gedekt schadegeval, een natuurramp inbegrepen, evenals 
de schade die veroorzaakt werd door wild, vee en paarden die niet toegelaten zijn op het risicoadres.
De vergoeding beperkt zich tot maximum 5.000 EUR per schadegeval, vervoer en werk inbegrepen en tot 500 EUR per plant inbegrepen.
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3. Diefstal van de aanplantingen en de inhoud van de tuin die zich buiten bevindt
Als de diefstal werd onderschreven, komen wij tussen tot maximum 5.000 EUR, voor diefstal of poging tot diefstal, alsook daden van vandalisme die bij die gelegenheid
werden gepleegd, van de aanplantingen en de inhoud van de tuin die zich buiten bevindt of in een constructie die geheel of gedeeltelijk open is.
4. Schade aan de inhoud die niet tot de tuin behoort en zich buiten bevindt
Als de inhoud verzekerd is, komen wij tussen tot maximum 2.500 EUR voor de vergoeding van stoffelijke schade aan de inhoud die niet tot de tuin behoort en zich buiten 
bevindt, als die schade werd veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw of ijsdruk, alsook door een natuurramp.
5. Bodemsanering
Wij vergoeden tot maximum 10.000 EUR de kosten die werden gemaakt voor de sanering van een bodem die werd vervuild door stookolie, alsook voor het daarna in zijn 
oorspronkelijke staat herstellen van de tuin.
De waarborg is verworven op voorwaarde dat de tank beantwoordt aan de voor hem geldende reglementering.
6. Opsporingskosten van een lek en kosten voor openlegging van de grond Bij schade aan het gebouw en/of aan de inhoud, nemen wij de kosten voor het zoeken naar een lek 
op ons, alsook de kosten voor het openleggen en weer in zijn oorspronkelijke staat herstellen van de tuin voor het opsporen of herstellen van ondergrondse leidingen die aan 
de basis van het schadegeval kunnen liggen. Als u huurder of gebruiker bent, komen wij u tegemoet in die kosten, zelfs als u niet aansprakelijk bent.
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3.8. Stookolieschade
Behalve:
• de schade door het overstromen of wegstromen van stookolie uit elk reservoir of recipiënt dat niet gekoppeld is aan de centrale verwarming of het 
stookoliereservoir van het gebouw dat zich bevindt op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden;
• alle kosten met betrekking tot de stookolietank zelf.
Wij vergoeden eveneens
• De schade veroorzaakt door het indringen van stookolie van naburige eigendommen.
• De uitgevoerde opzoekingskosten, mits onze voorafgaande toestemming.
• De kosten voor de herstelling van de leidingen van het gebouw dat zich bevindt op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden en de daarop 
aangesloten apparaten die het schadegeval hebben veroorzaakt.
• De kosten voor de herstelling van de wanden, de vloeren, de plafonds, de toegangen van het gebouw, de binnenplaatsen en de terrassen met het oog op 
de lokale herstelling van de defecte leidingen van het aangeduide gebouw die het schadegeval hebben veroorzaakt.
• De waarde van de weggevloeide stookolie ten belope van maximum 652,63 euro*.
• De saneringskosten van het door de uitgevloeide brandstof verontreinigde terrein, zelfs indien de verzekerde
goederen geen schade hebben geleden tot maximum 9 463,16 euro*.
Als er door wettelijke bepalingen minimumnormen worden opgelegd alvorens er sprake is van bodemverontreiniging, dan verlenen wij slechts tussenkomst 
voor zover deze normen overschreden zijn.
Preventieverplichtingen
De verwarmingsinstallatie of het stookoliereservoir van het gebouw dat zich bevindt op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden, moet voldoen aan 
de geldende wetgeving, voorschriften en reglementeringen.
Indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de niet-naleving van deze preventieverplichtingen en het schadegeval, weigeren wij tussenkomst.

*abex 744
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DEFINITIE
MILIEUVERVUILING:
Uitbreiding of verspreiding van elk giftig, bijtend, beschadigend of schadelijk middel of bestanddeel (verschillend van de rechtstreekse uitwerking van een vlam, van de hitte van een 
brand of van de luchtverplaatsing ten gevolge van een ontploffing), met inbegrip van bacteriën, virussen, zwammen of andere organismen of stoffen, die een gevaar voor de 
gezondheid of voor de goederen kunnen inhouden.
AFDELING V
WATER- EN OLIESCHADE
Artikel 18.
Draagwijdte van de dekking
De Maatschappij vergoedt de schade die rechtstreeks veroorzaakt wordt aan de verzekerde goederen door:
1. …/…
7. toevallig wegstromen van minerale oliën uit verwarmingsinstallaties, alsook uit leidingen en tanks die met deze installaties verbonden zijn;
8. indringen van minerale oliën afkomstig van een gebouw toebehorend aan een derde.
Artikel 19.
Dekkingsuitbreidingen
In geval van een gedekt schadegeval, vergoedt de Maatschappij bovendien:
1. de in artikel 6 B vermelde diverse dekkingen;
2. het verhaal van derden vermeld in artikel 6 C;
3. de aansprakelijkheid van de verzekerde huurder of bewoner, vermeld in artikel 6 D;
4. mits voorafgaande toestemming van de Maatschappij, de kosten om lekken in defecte hydraulische installaties op te sporen, inclusief de kosten voor het openen en herstellen
van vloeren en wanden ter hoogte van deze lekken met het oog op herstelling ervan.
De Maatschappij vergoedt bovendien de herstellingskosten van dat deel van de ingebouwde leiding dat aan de oorsprong van het schadegeval ligt.
Deze kosten worden vergoed voor een bedrag van maximum 3.225,43 EUR, wanneer geen enkele zichtbare schade vastgesteld wordt aan de verzekerde goederen;
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3.5 Afdeling bodemsanering
1 Toepassingsgebied
U kunt een beroep doen op deze verzekering als de bodem op de risicoligging(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden vervuild wordt door stookolie die is weggevloeid uit een 
tank van uw centrale verwarming of uit de bijhorende leidingen.  De verzekering geldt ook indien de vervuiling ontstaat bij het vullen van een tank.
De totale opslagcapaciteit op de verzekerde ligging mag niet meer bedragen dan 20 000 liter ongeacht het aantal aanwezige tanks.
2 Onze prestaties
a Lokaliseren en beperken van de vervuiling
Als er aanwijzingen zijn van een vervuiling, dan sturen wij een deskundige ter plaatse om de aard en ernst van de vervuiling vast te stellen. Hij zal ook alle noodzakelijke 
maatregelen nemen om de gevolgen ervan te beperken.
De deskundige zal u inlichten over de wettelijk voorgeschreven procedures bij een bodemvervuiling door stookolie en u helpen bij het vervullen van de formaliteiten.
b Saneringswerken
Is de vervuiling zo ernstig dat u wettelijk verplicht bent om de bodem te saneren, dan zullen wij in uw naam en voor uw rekening het saneringsproject ten laste nemen.
De bodemonderzoeken en de sanering worden uitgevoerd door ons netwerk van bodemsanerings-deskundigen en saneerders die alle voorgeschreven procedures en 
saneringsrichtlijnen zullen naleven.
Als de vervuiling zich heeft verspreid naar de terreinen van uw buren, dan zullen wij ook de saneringswerken voortzetten op die terreinen. Als uw aansprakelijkheid voor deze 
vervuiling verzekerd is, dan is onze tussenkomst afhankelijk van het akkoord van uw verzekeraar omdat deze de kosten van de sanering bij uw buren moet dragen.
c Schade door de sanering
Wij herstellen uw tuin en de terreinen terug in hun oorspronkelijke staat. Bomen en planten worden vervangen door soortgelijke jonge aanplantingen.  Daarnaast vergoeden wij 
ook de schade die door de sanering aan derden wordt veroorzaakt en waarvoor u als opdrachtgever van de saneringswerken aansprakelijk wordt gesteld.
3 Verzekerd bedrag
Wij verlenen onze prestaties tot een bedrag van maximaal € 62 000,00 per schadegeval. Wij passen geen franchise toe. Het geheel van de kosten en vergoedingen die verband 
houden met eenzelfde vervuiling of opeenvolging van vervuilingen met de-zelfde oorzaak, beschouwen wij als een schadegeval.
4 Niet-verzekerde gevallen
Wij komen niet tussen voor:
- een vervuiling die al bestond bij het begin van deze verzekering en de bijkomende kosten die deze veroorzaakt als zij samengaat met een verzekerde vervuiling;
- de bijkomende kosten die werden veroorzaakt door de aanwezigheid van andere vervuilende stoffen dan stookolie;
- een vervuiling door het wegvloeien van stookolie uit een tank waarvan de oorzaak te wijten is aan het niet-conform zijn met de geldende controle- en beveiligingsvoorschriften;
- de kosten die ten laste worden genomen door de overheid of een andere instantie voor de sa-nering van vervuilde bodems;
- de minwaarde of gebruiksderving van uw gesaneerde bodem;
- een vervuiling die verband houdt met:
*natuurrampen;    *kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen;    *arbeidsconflicten, terrorisme en aanslagen, (burger)oorlog of gelijkaardige feiten.
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A6.6 WATER EN EEN VLOEIBARE BRANDSTOF
Bij een gedekt schadegeval betalen wij:      …/…
Zijn ook uitgesloten: de kosten
■ om te saneren, tenzij de waarborg ‘Sanering van de grond’ is vermeld in de bijzondere voorwaarden;
■ om de door een vloeibare brandstof verontreinigde grond af te graven;
■ om de site opnieuw aan te leggen.
Als de schade veroorzaakt is door het feit dat de volgende verplichtingen niet nageleefd zijn, vervalt de waarborg:
■ de water- en verwarmingsinstallaties van het gebouw onderhouden, herstellen of vervangen zodra dat nodig blijkt;
■ alle vergaarbakken, tanks laten plaatsen, onderhouden en controleren zoals de van kracht zijnde wetgeving bepaalt, behalve wanneer een derde moest instaan voor deze 
verplichting;
■ de water- en verwarmingsinstallatie aflaten, als het gebouw niet verwarmd wordt tijdens de periode van 1 november tot 31 maart.
Wij vergoeden ook de kosten:
a) voor het opzoekwerk bij het vermoeden van een lek in de hydraulische installatie of in de toevoerleidingen voor de verwarming van het gebouw (stookolie of gas) door een 
gespecialiseerd lekzoekbedrijf, met toepassing van de vrijstelling, voor zover ze gemaakt zijn als ‘goede huisvader’, ook wanneer er nog geen zichtbare schade is
aan de verzekerde goederen;
b) om het gedeelte van de leiding of radiator waardoor de vloeistof is weggevloeid te herstellen;
c) om het gebouw na deze werken opnieuw in goede staat te brengen.

A9.5 SANERING VAN DE GROND
A9.5.1 Wij dekken:
a) de sanering van de grond, gelegen op het adres van het verzekerde gebouw, waarvan u eigenaar bent, die nodig is ten gevolge van schade veroorzaakt door het accidenteel 
wegvloeien uit uw tank van stookolie bestemd voor de centrale verwarming. Wij komen tussen zelfs indien het verzekerde gebouw niet werd getroffen;
b) indien uw stookolietank minder dan 25 jaar oud is op het ogenblik van de onderschrijving van deze waarborg dan komen wij eveneens tussen voor de schade die veroorzaakt wordt 
door corrosie.
A9.5.2 Welke prestaties leveren wij?
1. Wij lokaliseren de vervuiling en nemen de maatregelen om de gevolgen ervan te beperken. Als er aanwijzingen zijn van vervuiling door uw stookolietank van de centrale verwarming 
of de bijhorende leidingen, dan sturen wij een expert om de aard en de ernst van de vervuiling vast te stellen. Wij nemen ook alle noodzakelijke maatregelen om de gevolgen ervan te 
beperken. Wij mandateren een expert en die licht u in over de wettelijk voorgeschreven procedures bij een bodemvervuiling door stookolie. Hij helpt u bij de afhandeling van de 
vereiste formaliteiten.
2. Als de vervuiling zo ernstig is, dat u wettelijk verplicht bent om de bodem te saneren, nemen wij in uw naam en voor uw rekening het saneringsproject ten laste. Ons netwerk van 
bodem- en saneringsdeskundigen voert de bodemonderzoeken en de grondsanering uit.
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BA9.5.3 De verzekerde bedragen
Wij vergoeden tot maximum 22.406,02 euro per schadegeval (ABEX 745). Als de stookolietank meer dan 25 jaar oud is op het ogenblik dat deze waarborg wordt onderschreven, 
wordt onze prestaties maximum 14.003,76 euro per schadegeval (ABEX 745).
A9.5.4 De specifieke maatregelen
a) Ouderdom van de tank: de verzekerde moet bewijzen hoe oud de tank is. Onder bewijzen wordt verstaan een aankoopfactuur voorleggen of een attest met vermelding van de 
constructiedatum van de bewuste tank. Indien de verzekerde dit bewijs niet kan leveren, gaan wij ervan uit dat de tank meer dan 25 jaar oud is op het ogenblik dat deze waarborg is 
onderschreven. De tank van een gebouw dat minder dan 25 jaar oud is op het ogenblik van de waarborgonderschrijving, wordt beschouwd als een tank van minder dan 25 jaar oud.
b) Voorzorgsmaatregelen: de verzekerde moet zijn installatie onderhouden. Hij moet ook de reglementen en wetten van deze materie die in het gebied waar de tank ligt gelden, 
eerbiedigen (namelijk corrosie- en dichtheidstest).
A9.5.5 De specifieke uitsluitingen
Deze waarborg dekt niet de schade:
■ die al bestond vóór de inwerkingtreding van de waarborg;
■ die veroorzaakt werd door een tank met een inhoud van meer dan 6.000 liter;
■ die veroorzaakt werd door elke andere vloeistof dan verwarmingsstookolie;
■ die ontstond, doordat de verzekerde de tank niet heeft onderhouden zoals een goede huisvader;
■ die geleden is doordat de verzekerde tank niet conform de geldende reglementen en wetten die in het gebied waar de tank is gelegen is, namelijk corrosie- en dichtheidstest 
(controle- en beveiligingsvoorschriften) zoals vermeld in de voorzorgsmaatregelen (artikel A.9.5.4.b);
■ die veroorzaakt is door corrosie, als de tank op het ogenblik van de waarborgonderschrijving meer dan 25 jaar oud is;
■ aan de tank.
Zijn ook uitgesloten:
■ de kosten die een overheid of een ‘mazoutfonds’ op zich kan nemen;
■ de kosten voor de heraanleg van de tuin.
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Als het gebouw is verzekerd:
stookolie als gevolg van het lekken, breken, barsten of overlopen van de tank en de hierop aangesloten leidingen behalve:
- de herstellingskosten of de vervanging van de tanks en de hierop aangesloten leidingen die aan de oorsprong van de gedekte schade liggen;
- de schade veroorzaakt tijdens het leveren van stookolie;
- de vervuiling van de ondergrond tenzij de schade veroorzaakt wordt door een lek in een dubbelwandige ondergrondse stookolietank die voldoet aan de wettelijke normen en 
regelgeving inzake controle, onderhoud en plaatsing.
In dat geval zijn eveneens verzekerd de kosten voor het saneren van de ondergrond van de terreinen waarop het verzekerde gebouw zich bevindt tot maximaal 13.000 euro 
(geïndexeerd) (uitgezonderd de historische vervuiling), de kosten voor het onderzoek in het kader van een bodemsaneringsproject
door een erkend bodemsaneringsdeskundige en de kosten voor het opsporen van het lek en het herstel in oorspronkelijke toestand van opritten, terrassen en verhardingen (met 
uitsluiting van tuinaanleg en beplanting in de ruimste zin) die opengebroken dienden te worden om het lek te herstellen;
- de schade veroorzaakt tijdens werken van welke aard ook aan de bodem, verwarmingsinstallatie, tank en de hierop aangesloten leidingen;
- het verlies aan stookolie boven 1.500 euro (geïndexeerd).
Als alleen de inhoud is verzekerd:
stookolie als gevolg van het lekken, breken, barsten of overlopen van de tank en de hierop aangesloten leidingen behalve:
- de herstellingskosten of de vervanging van de tanks en de hierop aangesloten leidingen die aan de oorsprong van de gedekte schade liggen;
- de schade veroorzaakt tijdens het leveren van stookolie;
- de historische vervuiling van de ondergrond;
- de schade veroorzaakt tijdens werken van welke aard ook aan de bodem, verwarmingsinstallatie, tank en de hierop aangesloten leidingen;
- het verlies aan stookolie boven 1.500 euro (geïndexeerd).

Milieuschade / stookolie

VERZEKERINGBODEMSANERING  
1 Toepassingsgebied
U kunt een beroep doen op deze verzekering als de bodem op het vermelde adres vervuild wordt door stookolie die is weggevloeid uit een tank van uw centrale verwarming of uit 
de bijbehorende leidingen.  De verzekering geldt ook als de vervuiling ontstaat bij het vullen van een tank. De totale opslagcapaciteit op de verzekerde ligging mag niet meer 
bedragen dan 20 000 liter ongeacht het aantal aanwezige tanks.

2 Verzekerde gebeurtenissen
A Lokaliseren en beperken van de vervuiling
Als er aanwijzingen zijn van een vervuiling, dan sturen wij een deskundige ter plaatse om de aard en ernst van de vervuiling vast te stellen. Hij zal ook alle noodzakelijke maatregelen 
nemen om de gevolgen ervan te beperken. De deskundige zal u inlichten over de wettelijk voorgeschreven procedures bij een bodemvervuiling door stookolie en u helpen bij het 
vervullen van de formaliteiten.

B Saneringswerken
Is de vervuiling zo ernstig dat u wettelijk verplicht bent om de bodem te saneren, dan zullen wij in uw naam en voor uw rekening het saneringsproject ten laste nemen. De 
bodemonderzoeken en de sanering worden uitgevoerd door ons netwerk van bodemsaneringsdeskundigen en saneerders die alle voorgeschreven procedures en 
saneringsrichtlijnen zullen naleven. Als de vervuiling zich heeft verspreid naar de terreinen van uw buren, dan zullen we ook de saneringswerken voortzetten op die terreinen. Als 
uw aansprakelijkheid voor deze vervuiling verzekerd is, dan is onze tussenkomst afhankelijk van het akkoord van uw verzekeraar omdat deze de kosten van de sanering bij uw buren 
moet dragen.

C  Schade door de sanering
We herstellen uw tuin en de terreinen terug in hu noorspronkelijke staat. Bomen en planten worden vervangen door soortgelijke jonge aanplantingen. Daarnaast vergoeden we ook 
de schade die door de sanering aan derden wordt veroorzaakt en waarvoor u als opdrachtgever van de saneringswerken aansprakelijk wordt gesteld. Andere schade of kosten 
nemen we niet ten laste, ook niet op basis van de extrawaarborgen die we in deze polis verzekeren.

3 Verzekerd bedrag
We verlenen onze prestaties tot een bedrag van maximaal 60 000 euro per schadegeval. We passen geen franchise toe. Het geheel van de kosten en vergoedingen die verband 
houden met een zelfde vervuiling of opeenvolging van vervuilingen met dezelfde oorzaak, beschouwen we als  één schadegeval.
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4 Wat verzekeren we niet?
U kunt geen beroep doen op de 'Verzekering bodemsanering’ voor:
-een vervuiling die al bestond bij het begin van deze verzekering en de bijkomende kosten die deze veroorzaakt als ze samen gaat met een verzekerde vervuiling;
-de bijkomende kosten die werden veroorzaakt door de aanwezigheid van andere vervuilende stoffen dan stookolie;
-een vervuiling door het wegvloeien van stookolie uit een tank die niet conform is met de geldende controle- en beveiligingsvoorschriften in het gebied waar de tank gelegen is;
-de kosten die de overheid of een andere instantie ten laste neemt voor de sanering van vervuilde bodems;
-de minwaarde of gebruiksderving van uw gesaneerde bodem;
-een vervuiling die verband houdt met:
-natuurrampen*;   -radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen, (burger)oorlog of gelijkaardige feiten;   -arbeidsconflicten*,aanslagen*of terrorisme*.

5 Verplichtingen bij een schadegeval
Wanneer er zich een schadegeval voordoet, dan moet u een aantal verplichtingen nakomen. Die vindt u terug onder ‘Bij Schade’. Als u geconfronteerd wordt met bodemvervuiling 
dan vragen we u bijkomend:
-de identiteit van uw aansprakelijkheidsverzekeraar mee te delen;
-alles in het werk te stellen en alle handelingen te verrichten om ons verhaal op de aansprakelijke van de vervuiling of andere veroorzaakte schade te vrijwaren. Als dat mogelijk is, 
moet u een financiële zekerheid vragen aan de saneringsaansprakelijke;
-een beroep te doen op de overheid of andere instanties als er een specifiek vergoedingssysteem bestaat voor bodemsanering. U verbindt zich er toe om deze vergoedingen aan ons 
te betalen in de mate dat ze dubbelgebruik uitmaken met de prestaties die wij hebben verleend.
Als u die verplichtingen niet nakomt, dan kunnen wij onze prestaties verminderen of weigeren in de mate dat wij daardoor nadeel hebben geleden.

Milieuschade / stookolie

Artikel 15 Schade door stookolie
De maatschappij verzekert:
- het wegvloeien of overlopen van stookolie uit de verwarmingsinstallatie of stookolietank van het aangeduide gebouw of van een naburig gebouw.
Behalve:
- de schade aan de verwarmingsinstallatie of stookolietank die aan de oorzaak liggen van de schade
- de schade te wijten aan een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud in hoofde van de verzekerde
- de schade ingevolge een lek in de stookolietank, indien de reglementering inzake de controle van de stookolietanks niet werd gerespecteerd
- de schade veroorzaakt tijdens opbouw, verbouwings- of herstellingswerken, tenzij er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen deze werken en de schade door stookolie.
De maatschappij vergoedt bovendien:
- de opzoekings- en herstellingskosten die nodig zijn om de defecte leidingen, waardoor de verzekerde schade door stookolie werd veroorzaakt, te herstellen. Deze kosten worden 
eveneens vergoed, wanneer er klaarblijkelijke en afdoende vermoedens zijn dat er een lek is in een ingebouwde stookolieleiding
- bij een verzekerd schadegeval en op voorwaarde dat de inhoud verzekerd is bij de maatschappij, de weggevloeide stookolie ten belope van € 500.
- de kosten voor herstel van de tuin en de saneringskosten van het terrein, zelfs indien de verzekerde goederen niet werden beschadigd en dit tot beloop van € 6.000.
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G. WATERSCHADE EN SCHADE DOOR STOOKOLIE
Wij dekken het verlies en de beschadiging veroorzaakt door :
…/…
• het lekken van mazout of andere ontvlambare vloeistof die het gevolg is van een toevallige breuk, scheur, lek, of overstroming van de centrale verwarmingsinstallaties, leidingen, 
tanks van het gebouw of naburige gebouwen.
De waarborg heeft eveneens betrekking op :
• kosten met betrekking tot het opsporen van het lek, meer bepaald de kosten die een goede huisvader maakt voor het opsporen van de defecte leiding die het schadegeval heeft
veroorzaakt, voor zover zij is ingebouwd en de herstelling van de muren, vloeren en plafonds ;
• kosten met betrekking tot de herstelling van de leidingen, meer bepaald de kosten die een goede huisvader maakt voor de herstelling van de leidingen, apparaten en hydraulische
installaties die binnenin zijn beschadigd, hierin begrepen de centrale verwarmingsinstallaties.
Zijn niet gedekt :
…/…
• de materiële schade aan de verzekerde goederen ingevolge toevallige lekken, breuken of verstopping van bovengrondse leidingen ;
…/…
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Artikel 23 – Schade door stookolie
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door stookolie.
23.1 Evenals na een gedekt schadegeval, maar ook indien geen enkele zichtbare schade aan de verzekerde goederen werd veroorzaakt:
- de kosten voor het opsporen van lekken;
- de kosten voor het openbreken en het herstellen van de muren, vloeren, plafonds, binnenplaatsen, terrassen en private toegangen om de leidingen of de buizen, die aan de 
oorsprong lagen van het schadegeval, te herstellen, evenals de kosten voor demonteren en herplaatsen van de goederen die door inbouw onroerend zijn (vaste 
verwarmingsinstallaties, ingerichte keukens en badkamers, ...), die met het zelfde doel werden gemaakt;
- de kosten voor het openleggen en herstellen van de tuin om de leidingen of de buizen die aan de oorsprong lagen van het schadegeval te herstellen, als in de bijzondere 
voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" is gedekt;
- de kosten voor het herstellen of vervangen van leidingen, buizen, installaties of toestellen, die aan de oorsprong lagen van het schadegeval;
- de kosten voor het saneren van de door het wegvloeien van de stookolie vervuilde grond. Deze kosten worden slechts ten laste genomen voor zover de wettelijke of reglementaire 
normen betreffende milieuverontreiniging overschreden zijn en na de eventuele tussenkomst van een "fonds voor sanering van stookolie" of een vergelijkbare organisatie;
- het verlies van de weggevloeide stookolie.
23.2 Behalve de schade
- veroorzaakt terwijl het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade;
- aan de tanks die aan de oorsprong van het schadegeval liggen.
23.3 Vergoedingsgrenzen
De vergoeding wordt toegestaan tot het beloop van maximum
- 6.000 euro voor de kosten voor bodemsanering
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, wordt deze vergoedingsgrens opgetrokken tot een maximum van
- 10.000 euro;
- 18.000 euro als de tank die aan de oorsprong ligt van het wegvloeien van stookolie over een “Optitank"- certificaat beschikt;
- 500 euro voor het verlies van de weggevloeide stookolie. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan wordt die vergoedingsgrens 
geschrapt.
23.4 Preventiemaatregelen
- De wetgeving, voorschriften en reglementeringen in zake stookolietanks moeten worden nageleefd.
- De verzekerde goederen moeten onderhouden worden.
- De noodzakelijke herstellingen of vervangingen van de installaties moeten worden uitgevoerd.
Het niet respecteren van deze maatregelen kan niet tegenover de verzekerde worden ingeroepen indien de tekortkoming aan een huurder of aan een derde is toe te schrijven.
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Artikel 7. Uitsluitingen voor alle waarborgen
Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de verzekerde gevaren of in de Bijzondere Voorwaarden
van deze overeenkomst, wordt niet verzekerd of ten laste genomen:

a) de schade die verband houdt met één van de hierna volgende gevallen:
1) opzettelijke daad van een verzekerde;
…/…
6) milieuvervuiling, hetzij het verspreiden van giftige, bijtende, bederf veroorzakende stoffen, en dit zowel in vaste, vloeibare of in gasvorm;
…/…
WAARBORG 4 WATERSCHADE
Artikel 45. Waarborgen
…/…
h) het wegvloeien van stookolie uit de vaste verwarmingsinstallatie van het verzekerde gebouw, alsook uit de tank en de leidingen die er mee verbonden zijn en dit voor zover er 
voldaan werd aan de terzake geldende wetgeving, voorschriften en reglementeringen. De weggevloeide stookolie wordt vergoed
tot € 1.500,00.
De schade die door deze gebeurtenis werd veroorzaakt in de omgeving van het verzekerde gebouw wordt eveneens vergoed.
De kosten voor de herstelling, verwijdering, neutralisatie en vervanging van de stookolietank alsook de kosten voor het afgraven, verwijderen en saneren van de bodem, het grond-
en oppervlaktewater worden evenwel nooit vergoed.
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Water - Vloeibare Brandstof
Wij verzekeren tegen:
• elke onverwachte beschadiging, rechtstreeks veroorzaakt door water, stoom of vloeibare brandstof;
• schimmels, insecten, houtwormen, micro-organismen en zwammen die het gevolg zijn van een waterschade die wij hebben vergoed en die vakkundig werd hersteld.

Wij vergoeden extra de kosten: 
• voor het wegpompen en opruimen van water en vloeibare brandstof, en de daaraan verbonden schoonmaakkosten van de verzekerde goederen (bodemsanering wordt niet 
vergoed);
• voor het opzoeken van het lek;
• voor het openen en opnieuw dichten van wanden, vloeren, plafonds, toegangen, aangrenzende binnenplaatsen, terrassen en gazons, met het oog op de herstelling van 
ingebouwde leidingen die aan de oorsprong van het schadegeval liggen. De herstelling van die ingebouwde leiding nemen wij ook ten laste.

Niet gedekte schade 
• Schade door zijdelingse of ondergrondse infiltratie van grond- of regenwater of door opstijgend vocht.
• Schade aan het deel van het dak dat instaat voor de waterdichtheid.
• Schade veroorzaakt door condensatie.
• Schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- of renovatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de 
schade.
• Het weggevloeide water zelf (de weggevloeide brandstof wordt wel vergoed).
• Schade veroorzaakt door het opstuwen of overlopen van de openbare riolen (is verzekerd onder de waarborg “Natuurrampen”).
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Artikel 23 – Schade door stookolie
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door stookolie.
23.1 Evenals na een gedekt schadegeval, maar ook indien geen enkele zichtbare schade aan de verzekerde goederen werd veroorzaakt:
- de kosten voor het opsporen van lekken;
- de kosten voor het openbreken en het herstellen van de muren, vloeren, plafonds, binnenplaatsen, terrassen en private toegangen om de leidingen of de buizen, die aan de 
oorsprong lagen van het schadegeval, te herstellen, evenals de kosten voor demonteren en herplaatsen van de goederen die door inbouw onroerend zijn (vaste 
verwarmingsinstallaties, ingerichte keukens en badkamers, ...), die met het zelfde doel werden gemaakt;
- de kosten voor het openleggen en herstellen van de tuin om de leidingen of de buizen die aan de oorsprong lagen van het schadegeval te herstellen, als in de bijzondere 
voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" is gedekt;
- de kosten voor het herstellen of vervangen van leidingen, buizen, installaties of toestellen, die aan de oorsprong lagen van het schadegeval;
- de kosten voor het saneren van de door het wegvloeien van de stookolie vervuilde grond. Deze kosten worden slechts ten laste genomen voor zover de wettelijke of reglementaire 
normen betreffende milieuverontreiniging overschreden zijn en na de eventuele tussenkomst van een "fonds voor sanering van stookolie" of een vergelijkbare organisatie;
- het verlies van de weggevloeide stookolie.
23.2 Behalve de schade
- veroorzaakt terwijl het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade;
- aan de tanks die aan de oorsprong van het schadegeval liggen.
23.3 Vergoedingsgrenzen
De vergoeding wordt toegestaan tot het beloop van maximum
- 6.000 euro voor de kosten voor bodemsanering
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, wordt deze vergoedingsgrens opgetrokken tot een maximum van
- 10.000 euro;
- 18.000 euro als de tank die aan de oorsprong ligt van het wegvloeien van stookolie over een “Optitank"- certificaat beschikt;
- 500 euro voor het verlies van de weggevloeide stookolie. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan wordt die vergoedingsgrens 
geschrapt.
23.4 Preventiemaatregelen
- De wetgeving, voorschriften en reglementeringen in zake stookolietanks moeten worden nageleefd.
- De verzekerde goederen moeten onderhouden worden.
- De noodzakelijke herstellingen of vervangingen van de installaties moeten worden uitgevoerd.
Het niet respecteren van deze maatregelen kan niet tegenover de verzekerde worden ingeroepen indien de tekortkoming aan een huurder of aan een derde is toe te schrijven.

Dekking aansprakelijkheid
Verzekerde bedragen 

Verhaal van de huurders voor stoffelijke en lichamelijke schade (1721bw)

Dekking art 544 

Verhaal van derden (bijkomende waarborg of…)
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Verzekerde bedragen BA en indexatie Stoffelijke Lichamelijke index basis mnd100 in 12 2020

Indexering 

stoffelijke

Indexering 

Lichamelijke vrijstelling basis vrijstelling / index

AEDES Ed.AEDESVL – BRAND – 0039.14-05-18 1 022 736,80 20 454 736,00 118,92 01 2006 1996 154,02 1 324 604,12 26 492 082,40 125,00 geen indexatie

AG Insurance Top Woning  0079-2000715N-16022019 7 605 616,85 26 408 390,60 252,76 10 2016 1981 255,73 7 694 984,95 26 718 696,50 264,94

Allianz Home Plan Expert  AD1061NL – 11/11 620 000,00 12 400 000,00 119,64 12 1983 1981 255,73 1 325 247,41 26 504 948,18 264,94

AMMA 05-BR-AV-PDF-0506-V03-NL   NBB 0126 2 000 000,00 20 000 000,00 198,32 02 2006 1981 255,73 2 578 963,29 25 789 632,92 264,94

ARGENTA Verzekerd wonen   DW16022 18-03-2019 5 089 221,95 25 987 516,33 149,19 01 2018 1996 154,02 5 253 984,62 26 828 857,60 264,94

AXA COMFORT THUIS FLEX   4185836 - 05.2017 3 685 000,00 18 425 000,00 177,83 01 2001 1981 255,73 5 299 246,75 26 496 233,76 264,94

BALOISE WONING SELECT 0096-2037B0000.08-01012017 1 250 000,00 12 500 000,00 119,64 12 1983 1981 255,73 2 671 869,78 26 718 697,76 264,94

BDM ASCO Patrimonium woning   Ref PWN09.06 1 022 840,82 20 456 811,44 197,46 01 2006 1981 255,73 1 324 678,84 26 493 570,29 264,94

BELFIUS Belfius Home & Family    0037-BHF/032016 3 346 174,57 26 769 396,56 101,48 12 2015 2013 109,49 3 610 294,18 28 882 353,46 264,93 245,55

Corona Direct Woningverzekering (0435-BOARCOWO-01102010) 2 270 000,00 22 700 000,00 217,32 08 2010 1981 255,73 2 671 208,82 26 712 088,16

DVV COCOON FLEX    0037-1-89-7295-112020 (N) 3 616 688,93 28 935 590,24 109,69 01 2020 2013 109,49 3 610 094,55 28 882 831,39 264,94 optie: Engelse vrijstelling

ETHIAS WONINGVERZEKERING 2252-550*03/16 4 891 694,42 24 457 880,11 236,08 08 2015 1981 255,73 5 298 852,14 26 493 619,45 264,95 244,59

Federale Multirisk 2009 woning  21.20.092  01/16 1 238 197,85 24 763 957,01 237,02 12 2015 1981 255,73 1 335 939,31 26 718 786,29 264,94 245,56

FIDEA WOONVERZEKERING  VERSIE JULI 2016 2 086 886,68 25 042 640,19 101,59 01 2016 2013 109,49 2 249 170,42 26 990 045,03 264,94

GENERALI Woning premium  GE 2837 - 03/2016 1 213 723,08 24 274 461,63 234,31 03 2015 1981 255,73 1 324 678,43 26 493 568,66 264,94

ING Home & Family Insurance    Eigenaar PP 8601-01 4 779 712,00 23 898 562,00 122,87 06 2014 2004 134,01 5 213 064,26 26 065 323,46 264,94

KBC woningpolis voor de eigenaar   N0003 0001 0100 1705 0,00 0,00   0 0 0 0,00 0,00 264,94 geen melding in a v

OPTIMCO Brandpolis Perfecta   Referte: BRA.009   201109 BRA.009-V1 1 075 000,00 20 275 000,00 102,54 05 2005 2004 134,01 1 404 922,47 26 497 491,22 264,94

PARTNERS Home Serenity    Woning verzekering - 07/2017 -  177,83 01 2001 1981 255,73   255,73 geen melding in a v

P & V ALGEMENE VOORWAARDEN Ideal Woning – P&V 292/03-2017 1 075 832,00 21 517 116,00 207,69 01 2008 1981 255,73 1 324 678,69 26 494 159,92 264,94

PIETTE & PARTNERS Brandpolis   Ref. PR-08.02-02.2018 1 250 000,00 25 250 000,00 241,52 11 2016 1981 255,73 1 323 544,63 26 735 601,61 150,00 geen indexatie

Touring HOME&FAMILY COVER 1 802 633,00 18 026 371,00 104,8 01 2000 1996 154,02 2 649 251,28 26 492 573,11 180,00

VIVIUM Vivium woning VIV 292/03 - 2017 1 075 832,00 21 517 116,00 207,69 01 2008 1981 255,73 1 324 678,69 26 494 159,92 264,94

Dekking aansprakelijkheid Aedes
Artikel 21 : Verhaal van derden.
Wij verzekeren de aansprakelijkheid die u oploopt ingevolge de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, voor de materiële schade die voortvloeit uit een gedekt risico 
veroorzaakt aan goederen, die eigendom zijn van derden, met inbegrip van de gasten ten belope van 1.022.736,80 euro.
Artikel 22 : Verhaal van huurders of gebruikers.
Wij verzekeren het verhaal van huurders of gebruikers, te weten de aansprakelijkheid voor materiële waarde die u oploopt in geval van een door dit contract gedekt schadegeval, in de 
hoedanigheid van:
• verhuurder tegenover huurder krachtens art. 1721, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek;
• eigenaar tegenover de gebruikers die geen huurders zijn.
Wij komen tussen voor de materiële schade voor een bedrag van 750.000,00 euro.
Artikel 23 : Burgerlijke aansprakelijkheid onroerend goed.
In zoverre het door deze overeenkomst verzekerde gebouw, de hoofdverblijfplaats is, is de toegestane waarborg voor lichamelijke schade, ten belope van 20.454.736,00 euro per 
schadegeval en ten belope van 1.022.736,80 euro per schadegeval voor de materiële schade berokkend aan de goederen, ongeacht het aantal slachtoffers en dekken Wij de burgerlijke 
aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd, krachtens de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt aan derden, voor schadegevallen 
door het feit van:
• het omschreven gebouw (met inbegrip van zijn schaften en antennes) de aangrenzende terreinen met een maximum oppervlak van 1 ha, behalve indien anders vermeld in de 
bijzondere voorwaarden;
• de inhoud aanwezig in het hoger omschreven gebouw; de verzekerde inboedel;
• de belemmering van de voetpaden rondom het omschreven gebouw;
• het verzuim om sneeuw, ijs of ijzel te verwijderen.
Indien het verzekerde gebouw in mede-eigendom wordt beheerd, worden deze mede-eigenaars beschouwd als derden jegens elkaar.
Ingeval van aansprakelijkheid van de gemeenschap van de mede-eigenaars, neemt elke mede-eigenaar de door hem geleden schade ten laste a ratio van zijn aandeel in de totale 
aansprakelijkheid. De schade aan de gemeenschappelijke delen wordt niet vergoed.
Wij vergoeden niet de schade veroorzaakt:
• voor de volledige oplevering van de opbouwwerken,
• door alle werken van opbouw, sloping, vergroting of verbouwing,
• aan de goederen waarvan u huurder of gebruiker bent, of die aan u zijn toevertrouwd,
• door de uitoefening van een beroepsactiviteit,
• door een uithangbord,
• door personen- of goederenliften in een gebouw dat een andere bestemming heeft dan gezinswoning of woning gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep,
• door de huisdieren.
Wij vergoeden niet de verzekerbare schade in de waarborg Schade aan derden.
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2.9 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
Artikel 18: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren de burgerlijke aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd op basis van de artikelen 1382 tot 1384, 1386, 1386bis en 1721 van het Burgerlijk Wetboek* 
voor de schade veroorzaakt aan derden* door het feit van:
¬ de verzekerde goederen;
¬ tuinen en stoepen van het verzekerde gebouw* alsook het nalaten van het wegruimen van sneeuw, ijs en ijzel;
¬ de belemmering van de stoep van het verzekerde gebouw*;
evenals de aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek* voor de materiële schade* veroorzaakt aan derden* door 
het feit van de verzekerde goederen;
behalve voor de schade
1. verzekerbaar door de aanvullende waarborg ‘Verhaal van derden* en verhaal van huurders en gebruikers’;
2. veroorzaakt door de verschuiving van de bodem of van het gebouw*. Uw aansprakelijkheid op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek* blijft evenwel gedekt;
3. veroorzaakt aan goederen die u bezit of die u in welke hoedanigheid dan ook zijn toevertrouwd;
4. veroorzaakt door werken aan het gebouw* andere dan onderhouds- of herstellingswerken* of die zich heeft voorgedaan vóór de volledige voltooiing van de bouwwerken. 
Uw aansprakelijkheid op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek* blijft evenwel gedekt voor zover deze werken de stabiliteit van het gebouw* of van de 
aangrenzende gebouwen niet in gevaar brengen;
5. veroorzaakt door een van uw aangestelden, die in die hoedanigheid handelt, door roerende of onroerende goederen in verband met de uitoefening van een beroep of door 
reclamepanelen;
6. veroorzaakt door vervuiling*, behalve als ze het gevolg is van een plotse en voor u onverwachte gebeurtenis;
7. veroorzaakt door personen- en goederenliften die niet het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract of niet voorzien zijn van automatische systemen die 
verhinderen dat ze te pletter storten en het onmogelijk maken een overloopdeur te openen zonder dat de cabine zich op de betrokken verdieping bevindt;
8. veroorzaakt door goederenliften die gebruikt worden voor het vervoer van personen.
Artikel 19: Bijzonderheden van de waarborg
Volgende bijzonderheden zijn van toepassing op de waarborg ‘Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw’:
Wij komen tegemoet tot 26.408.390,60 EURi in de lichamelijke schade* van derden*.
Voor de schade veroorzaakt aan de goederen van derden*, evenals voor de eventueel eruit voortvloeiende bedrijfsschade* en de kosten en onbruikbaarheid van onroerende 
goederen, die in de aanvullende waarborgen worden beschreven, is de waarborg verworven tot 7.605.616,85 EURi.

i Index consumptieprijzen 252,76
ii ABEX 809
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3.4 Het verhaal van derden* en het verhaal van huurders en gebruikers
Artikel 28
We verzekeren
¬ de aansprakelijkheid die u ten laste kan vallen krachtens de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek* voor de materiële schade* veroorzaakt door een gewaarborgd 
schadegeval* dat overslaat naar goederen die eigendom zijn van derden*, inbegrepen uw gasten. Deze uitbreiding geldt ook voor het vervangingsverblijf*, vakantieverblijf,
studentenverblijf en lokaal voor familiefeest waarvan sprake in artikel 3 van deze voorwaarden wanneer uw hoofdverblijf gevestigd is in het verzekerde gebouw* of wanneer u als 
huurder of gebruiker enkel de inhoud* van uw hoofdverblijf verzekert in dit contract omdat u een afstand van verhaal geniet.
De waarborg is eveneens verworven aan de huurders en gebruikers die een afstand van verhaal genieten voor de schadegevallen* waarin alleen het gebouw* of de gehuurde of 
gebruikte inhoud beschadigd werd, en dat ongeacht of onderhavig contract door hen enkel voor hun inhoud* wordt afgesloten of dat het contract door de verhuurder of de
eigenaar enkel voor het gebouw* wordt afgesloten.
¬ de aansprakelijkheid die u ten laste kan vallen als verhuurder jegens uw huurders, krachtens artikel 1721, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek* (en, naar analogie, uw 
aansprakelijkheid als eigenaar jegens de gebruikers), voor de materiële schade* die voortvloeit uit een gewaarborgd schadegeval* te wijten aan een constructiefout of een gebrek 
aan onderhoud van het gebouw*.
In geval van wegvloeien of insijpelen van water dat door de waarborg ‘Waterschade’ gedekt is, komen we tegemoet voor het verhaal van derden* en voor het verhaal van huurders 
en gebruikers, zelfs indien de verzekerde goederen niet beschadigd werden.
De waarborg is tot 30% van de voor het gebouw* en de inhoud* verzekerde bedragen verworven, voor de schade veroorzaakt aan de goederen van derden*, alsook voor de 
bedrijfsschade* en voor de hierboven beschreven kosten en onbruikbaarheid van onroerende goederen die eruit voortvloeien. Deze vergoedingsgrens zal niet lager kunnen zijn dan
7.605.616,85 EURi.

i Index consumptieprijzen 252,76
ii Niet geïndexeerd
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Artikel 24 - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
Wij verzekeren uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid op basis van de artikelen 1382 t/m 1384, 1386, 1386 bis en 1721 van het Burgerlijk Wetboek voor schade 
aan derden, veroorzaakt door:
- het gebouw* (zelfs als alleen de inhoud* verzekerd is)
- de inboedel* (met uitzondering van voertuigen*)
- de aangrenzende terreinen van het gebouw*
- de aangrenzende stoep van het gebouw*
- de belemmering van de aangrenzende stoep van het gebouw* (inclusief het niet verwijderen van sneeuw, ijs of ijzel)
Niet verzekerd:
- de schade die verzekerd is in de aanvullende waarborgen “Verhaal van derden” en “Verhaal van huurders en gebruikers*” (zie artikel 30)
- de schade aan goederen die men u in welke hoedanigheid ook heeft toevertrouwd
- de schade die, zelfs gedeeltelijk, het gevolg is van het niet of onvoldoende naleven van de controlereglementering voor stookolietanks, in de mate dat wij schade lijden door deze
tekortkoming
- de schade veroorzaakt door:
personen- en goederenliften: zonder onderhoudscontract of die niet periodiek gecontroleerd worden door een erkende instelling of waarvan de veiligheidsreglementering voor 
liften niet werd nageleefd in de mate dat wij schade lijden door deze tekortkomingen uw personeel in de uitoefening van hun functie roerende of onroerende goederen in verband 
met de uitoefening van een beroep (inclusief uithangborden en reclamepanelen) de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*    Onze maximale tussenkomst voor deze 
waarborg is:
- 22.743.697,76 euro per schadegeval voor de lichamelijke schade
- 4.548.739,54 euro per schadegeval voor de materiële schade (inclusief materiële en immateriële gevolgschade)

Artikel 30 – Verhaal van derden en verhaal van huurders en gebruikers*
30.1. Verhaal van derden
Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid op basis van de artikelen 1382 t/m 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor schade aan goederen van derden als gevolg van
het overslaan van een verzekerd schadegeval, ook al hebt u zelf geen schade geleden.
Wij komen ook tussen als:
- de eigenaar tegenover u (als huurder of gebruiker* van (een gedeelte van) het gebouw*) een afstand van verhaal heeft toegekend en
- uw aansprakelijkheid betrokken is en
- u alleen de inhoud* hebt verzekerd
30.2 Verhaal van huurders en gebruikers*
Wij verzekeren uw contractuele aansprakelijkheid als verhuurder ten opzichte van de huurders (en naar analogie: de gebruikers*) op basis van artikel 1721 § 2 van het Burgerlijk
Wetboek voor schade aan goederen van huurders en gebruikers* als gevolg van een verzekerd schadegeval, ook al hebt u zelf geen schade geleden. 
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HOME PLAN
11. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
11.1. Extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid        Wij verlenen dekking voor uw extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de artikelen 1382 
tot en met 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek, voor schade veroorzaakt aan derden door :
• het gebouw, zijn aangrenzende tuinen, toegangswegen, terrassen, afsluitingen en stoepen;
• de inboedel;
• de belemmering van voetpaden of het niet-verwijderen van sneeuw, ijs of ijzel;
• de liften of elk ander hijstoestel, voor zover deze installaties het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract en periodiek gecontroleerd worden door een erkende instelling 
en voor zover de verplichtingen voortvloeiend uit de reglementering betreffende de veiligheid van liften werden nageleefd.
11.2. Vergoedingsgrenzen
Deze dekking bedraagt 12.400.000 EUR voor lichamelijke schade en 620.000 EUR voor stoffelijke schade, inclusief de immateriële gevolgschade. Deze bedragen zijn gekoppeld aan 
het indexcijfer der consumptieprijzen, waarbij het indexcijfer 119,64 van december 1983 als referentie geldt (basis 100 = 1981).
Wij nemen eveneens ten laste :
• de intresten
• de gerechtskosten, het ereloon en de kosten van advocaten of experts die wij zouden maken om uw belangen te verdedigen voor zover wij ze niet op één of andere manier 
hebben kunnen terugvorderen van een derde partij. De op een derde partij verhaalde kosten, waaronder de rechtsplegingvergoeding, moet u ons terugbetalen.
11.3. Mede-eigendom
Wanneer de mede-eigendom van het gebouw door een basisakte wordt geregeld en wanneer de verzekering onderschreven is ten gunste van de mede-eigendom, verlenen wij 
dekking zowel aan alle mede-eigenaars samen als aan elk van hen afzonderlijk, evenals aan het huisbewaardersgezin dat ten dienste staat van de collectiviteit die men aansprakelijk 
stelt krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
Behalve voor de stoffelijke schade aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, beschouwen wij de mede-eigenaars de ene tegenover de andere en tegenover de 
gemeenschap als derden.
Bij gezamenlijk aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, draagt elk van hen zijn schade in de mate van zijn totale aandeel in de mede-eigendom en wordt de stoffelijke schade aan 
de gemeenschappelijke delen niet vergoed.
11.4. Uitsluitingen
Er is evenwel geen dekking voor de schade :
• aan goederen waarvan u huurder bent;
• aan de voorwerpen die u toevertrouwd worden of die u in bewaring hebt;
• aan goederen door vuur, brand, ontploffing, rook of water;
• veroorzaakt door uithangborden;
• veroorzaakt door om het even welk motorvoertuig;
• veroorzaakt door het feit van de uitoefening van een beroep.
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HOME PLAN
Voor schadegevallen vanaf 1/1/2019 worden de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07 als volgt uitgebreid. De uitbreidingen zijn van toepassing in de mate dat de 
overeenstemmende gevaren voor het gebouw en/of de inhoud verzekerd zijn en het verzekeringscontract in voege is. Alle andere bepalingen - waaronder de uitsluitingen - wijzigen 
niet.
7) Artikel 11 - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
11.1. Extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
a) We breiden deze waarborg uit met uw extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid op basis van artikel 1721 van het Burgerlijk wetboek voor schade aan derden, 

veroorzaakt door de feiten of zaken die opgesomd zijn onder artikel 11.1.

b) Als één van de feiten of zaken, opgesomd onder artikel 11.1. burenhinder veroorzaakt bij derden, komen we tussen voor de schade aan de goederen die deze derden hierdoor 
lijden. We doen dit op basis van het artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Een bijkomende voorwaarde voor onze tussenkomst is dat de schade het gevolg moet zijn van een 
gebeurtenis die voor u plots en onvoorzienbaar is.
Als er meerdere woningen zijn in het gebouw geldt deze uitbreiding niet voor schade die de bewoners aan elkaar toebrengen of bij elkaar veroorzaken.
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7.12. B.A. Gebouw
A. Verzekerde gevaren
AMMA verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden krachtens de artikelen 1382 tot 1384 en 1386 en1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en artikel
1721 van het Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt aan derden door het feit :
- Van de verzekerde goederen
- Van de op het trottoir achtergelaten voorwerpen
- Van het niet verwijderen van sneeuw, ijs of ijzel
- Van reclameborden of –panelen
- Van de tuinen, terreinen (met inbegrip van aanplanting en omheiningen), stoepen, terrassen en privé‐inritten, die aan het verzekerd gebouw grenzen
- Van de liften en hijstoestellen, voor zover ze beantwoorden aan de wettelijke voorschriften terzake en een onderhoudscontract (met jaarlijkse onderhoudsbeurt) werd
afgesloten bij een erkend organisme
- Van de schade door burenhinder, conform de bepalingen van art. 544 van het BW op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een ongeval.
In geval van collectieve aansprakelijkheid van de mede‐eigenaars, draagt ieder van hen zijn schade in de mate van het aandeel dat hij oploopt in de aansprakelijkheid en
bijgevolg zal de schade veroorzaakt aan de gemeenschappelijke delen van het aangeduide gebouw niet gedekt zijn.

De voormelde dekking wordt toegestaan, per schadegeval en ongeacht het aantal slachtoffers, tot beloop van € 20.000.000 voor de lichamelijke schade en van € 2.000.000
voor de stoffelijke schade, deze laatste post met inbegrip van bedrijfsschade en de kosten van onbruikbaarheid van onroerende goederen.
B. Uitsluitingen
Is niet gewaarborgd :
- De aansprakelijkheid die reeds gedekt is door een andere waarborg van de polis
- Schade veroorzaakt aan gebouw of inhoud, die een verzekerde ten welke titel ook in zijn bezit heeft
- Schade veroorzaakt door alle opbouw‐, afbraak, vergrotings‐ of veranderingswerken
- Schade die het gevolg is van een door de verzekerde vooraf gekend gebrek of defect in de verzekerde goederen
- Schade door fietsen en alle motorrijtuigen
- Schade door het feit van de uitoefening van een beroep of de exploitatie van een bedrijf
- Schade veroorzaakt door een bouwvallig gebouw
- Schade veroorzaakt aan goederen door vuur, brand, ontploffing, door rook ingevolge vuur of brand, door water of stookolie
Evenwel, de schade veroorzaakt aan goederen door water of stookolie is wel verzekerd, indien de verzekeringnemer hiervoor aansprakelijk is als eigenaar niet‐bewoner.
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4.7. Basiswaarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
Deze waarborg geldt voor de gebouwen en terreinen die gelegen zijn op de plaats aangeduid in de bijzondere voorwaarden, voor de aangrenzende voetpaden en voor de inhoud die 
zich op een van de voorvermelde plaatsen bevindt.
In deze waarborg dekken wij uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
* buiten overeenkomst voor de schade veroorzaakt door toedoen van voornoemde goederen;
* uit overeenkomst zoals die wettelijk is geregeld in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de huurder of gebruiker voor de schade die zij aan hun goederen lijden door een gebrek
in voornoemde gebouwen;
* voor de schade veroorzaakt door personenliften in voornoemd gebouw voor zover ze beantwoorden aan de wettelijke reglementeringen ter zake;
* voor burenhinder in de zin van art. 544 BW (Burgerlijk Wetboek), die voortvloeit uit een plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis.
Als de verzekering gesloten werd voor gezamenlijke mede-eigenaars van een gebouw, dan geldt de verzekering zowel voor de gemeenschap van de mede-eigenaars als voor ieder 
van hen afzonderlijk.
Schade aan de gemeenschappelijke gedeelten waarvoor de mede-eigenaars gezamenlijk aansprakelijk zijn, blijft echter uitgesloten.
De waarborg per schadegeval bedraagt maximaal 25.987.516,33 euroi voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels en maximaal 5.089.221,95 euroii voor stoffelijke en 
immateriële schade.
Als het verzekerde bedrag voor stoffelijke en immateriële schade ontoereikend is, dan wordt dit bij voorrang besteed aan de dekking van uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

Uitgesloten schadelijders
De verzekeringnemer (tenzij in zijn hoedanigheid van gezamenlijke mede-eigenaar) en de gezinsleden van de aansprakelijke verzekerde alsook de rechtspersoon of rechtspersonen 
waarvan u de vaste of wettelijke vertegenwoordiger, bestuurder of zaakvoerder bent, kunnen geen aanspraak maken op vergoeding.

Wij verzekeren niet:
uw aansprakelijkheid in uw privéleven die al door een andere verzekering gedekt wordt overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984;
schade veroorzaakt aan dieren of goederen die u onder uw bewaking hebt;
burenhinder, bedoeld in art. 544 BW (Burgerlijk Wetboek), en milieuverontreiniging die niet voortvloeit uit een plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis.
schade ingevolge de uitoefening door u van een beroep of de exploitatie door u van een bedrijf;
schade verzekerbaar door de waarborgen Verhaal van derden en Verhaal van huurders en gebruikers (zie punt 4.4); uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker zoals beschreven 
in artikels 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek;
de schade verzekerd in artikel 2.1.2. Tijdelijk verblijf;
de aansprakelijkheid die onderworpen is aan een verplichte verzekering.

i Consumptieprijsindex (basis 1996) 149,19   ii Consumptieprijsindex (basis 1996) 149,19
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3.2.18. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
Wij dekken uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid op basis van de artikelen
■■ 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van verhaal van derden
■■ 1721 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. het verhaal van de huurders
voor schade veroorzaakt aan derden door
■■ het gebouw, de inhoud, met inbegrip van de inhoud bestemd voor het gebruik van de tuin, het zwembad, de zwemvijver of het buitenbubbelbad (water inbegrepen), met 
uitzondering van dieren
■■ voetpaden, ondermeer omdat sneeuw, ijs of ijzel niet verwijderd werd
■■ personen- en goederenliften op voorwaarde dat
– een erkende controle-instelling verklaarde dat deze liften in overeenstemming zijn met de geldende reglementering
– een erkende instelling deze liften jaarlijks onderhoudt
■■ het terrein dat grenst aan het gebouw, zonder in totaal meer te bedragen dan 5 ha, met inbegrip van alle constructies die zich er bevinden en beantwoorden aan het 
toepassingsgebied van het contract.  

Onze dekking strekt zich uit tot burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, als hij voortvloeit uit een plotselinge, voor u onvoorzienbare gebeurtenis, behalve 
als deze gebeurtenis de bewoners van eenzelfde gebouw met meerdere woongelegenheden tegenover elkaar stelt.

We dekken per schadeverwekkend feit
■■ 18.425.000 EUR voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit lichamelijke schade
■■ 3.685.000 EUR voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit stoffelijke schade.

Wij dekken geen schade
■■ door asbest onder al zijn vormen
■■ aan goederen die u onder bewaring hebt
■■ door niet-naleving van de reglementering over controle van de tanks.
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Hoofdstuk 3. Soort verzekering
De verzekeringen in uw polis Woning Select zijn geen verplichte verzekeringen. In uw polis Woning Select zitten verschillende soorten verzekeringen. Elke verzekering heeft 
bepalingen die enkel voor die verzekering gelden. Deze bepalingen vindt u in de Algemene Voorwaarden Administratieve Bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten verzekeringen in deze polis. Wat wij precies verzekeren vindt u in de verzekeringen zelf in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9.

A. Zaakverzekeringen
De meeste verzekeringen in deze polis zijn verzekeringen van een gebouw en inboedel. De wet noemt dit zaakverzekeringen. Wij betalen een bedrag wanneer het verzekerde 
gebouw of de verzekerde inboedel beschadigd is.

B. Aansprakelijkheidsverzekeringen
Bent u aansprakelijk voor schade van een derde en moet u voor de schade betalen? Dan betaalt een aansprakelijkheids- verzekering voor u. Als u geen aansprakelijkheidsverzekering 
hebt, moet u zelf voor de schade betalen.
U bent burgerrechtelijk aansprakelijk als de persoon die schade heeft de volgende dingen kan aantonen:
• uw fout. Let op! Het kan uw fout zijn doordat u iets deed of doordat u niets deed. In een aantal gevallen bent u ook aansprakelijk voor fouten van een ander. En voor schade door 
voorwerpen;
• zijn schade;
• dat uw fout de oorzaak is van zijn schade.
Welke aansprakelijkheid wij verzekeren vindt u telkens beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Welke aansprakelijkheid verzekeren wij?
Wij verzekeren met deze polis alleen uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid om voor veroorzaakte schade te betalen en niet uw strafrechtelijke aansprakelijkheid na een 
strafrechtelijke inbreuk.
Wij verzekeren in de burgerrechtelijke aansprakelijkheid alleen:
• de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw;
• het verhaal van derden;
• de huurdersaansprakelijkheid en de gebruikersaansprakelijkheid.
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Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw
Hebt u de basisverzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw? Dan betalen wij voor de materiële schade die het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel aan 
anderen veroorzaakt. Wordt een ander gekwetst door het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel, dan betalen wij ook. Wij betalen alleen maar wanneer u voor die schade 
aansprakelijk bent en u daarvoor moet betalen.

Onder de basisverzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw verzekeren wij uw aansprakelijkheid op basis van:
• de artikelen 1382 en 1383, 1384, 1386 en 1386bis van het Burgerlijk Wetboek.
Bijvoorbeeld: een dakpan die niet goed vastligt, valt van het dak van het verzekerde gebouw op het hoofd van iemand die voorbij het verzekerde gebouw wandelt;
Bijvoorbeeld: het balkon van het verzekerde gebouw stort in en beschadigt de auto van uw buur.

• artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek. Verhuurt u het verzekerde gebouw en heeft de huurder schade? En is deze schade veroorzaakt door een gebrek van het verzekerde 
gebouw? Dan bent u aansprakelijk voor deze schade.
Dit is het verhaal van huurders of gebruikers.

• artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Soms ontstaat er schade zonder dat u zelf iets fout doet. Toch bent u aansprakelijk voor deze schade. Bijvoorbeeld: er ontstaan barsten in 
de woning van uw buur doordat er werken worden gedaan in het verzekerde gebouw. Deze aansprakelijkheid wordt ook aansprakelijkheid voor abnormale burenhinder genoemd.
Wij betalen alleen als de schade plots en onverwachts ontstaat.

Verhaal van derden
Hebt u schade waarvoor u verzekerd bent? En heeft die schade ook materiële schade veroorzaakt aan het gebouw of de inboedel van iemand anders? En bent u aansprakelijk voor 
deze materiële schade? Dan verzekeren wij u voor het verhaal van derden. Bijvoorbeeld: uw huis brandt door een oververhitte frietketel en de brand slaat over op de woning van uw 
buurman. Dan betalen wij de materiële schade aan de woning van uw buurman. Dit volgt uit de artikelen 1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek.

Huurdersaansprakelijkheid en gebruikersaansprakelijkheid
Bent u huurder of gebruiker van het verzekerde gebouw? En veroorzaakt u schade aan het verzekerde gebouw? Dan is er een vermoeden dat u aansprakelijk bent voor deze schade. 
Dit staat in de artikelen 1732 tot en met 1735 en artikel 1302 van het Burgerlijk Wetboek. En is de materiële schade verzekerd in de verzekeringen die u als huurder of gebruiker 
genomen hebt? Dan verzekeren wij uw huurdersaansprakelijkheid en gebruikersaansprakelijkheid.
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Hoofdstuk 8. Basisverzekeringen
…/…
F. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw
Staat er in de Bijzondere Voorwaarden dat u bent verzekerd voor Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw? Heeft een derde
materiële schade aan zijn gebouw of voorwerpen? Of is hij gekwetst? En bent u hiervoor aansprakelijk? Dan betalen wij voor die schade als aan alle voorwaarden samen voldaan 
werd. Wij betalen alleen als de gebeurtenis die de schade veroorzaakt zich voordoet tijdens de duur van deze verzekering.
Hieronder leest u deze voorwaarden.
• Het moet gaan om de aansprakelijkheid die staat:
- in de artikelen 1382, 1383, 1384, 1386, 1386bis van het Burgerlijk Wetboek, of;
- in artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek. Verhuurt u het verzekerde gebouw en heeft de huurder schade? En is deze schade veroorzaakt door een gebrek van het verzekerde 
gebouw? Dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Dit is het verhaal van huurders of gebruikers, of;
- in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Soms ontstaat er schade zonder dat u zelf iets fout doet. Toch bent u aansprakelijk voor deze schade. Deze aansprakelijkheid wordt ook 
de aansprakelijkheid voor abnormale burenhinder genoemd.
Wij betalen alleen als de schade plots en onverwachts ontstaat. In hoofdstuk 3 leest u hier meer over.
• En de schade wordt veroorzaakt door:
- uw gebouw of de inboedel op het verzekerde adres, of;
- de tuin of het terrein op het verzekerde adres, of;
- de stoep voor het verzekerde gebouw. Iemand valt bijvoorbeeld doordat u de sneeuw op de stoep niet hebt opgeruimd.

Let op! In de volgende situaties betalen wij niet:
• schade door voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen. Bijvoorbeeld een auto, een fiets of een boot;
• schade door een lift of een ander hijstoestel met een motor. Deze lift of dit hijstoestel is niet goed onderhouden. En hierdoor werd de schade veroorzaakt;
• schade waarvoor de vereniging van mede-eigenaars aansprakelijk is aan een gemeenschappelijk deel van het verzekerde gebouw;
• schade veroorzaakt door het verzekerde gebouw of een deel van het verzekerde gebouw dat vervallen is. Een verzekerd gebouw of een deel van het verzekerde gebouw is 
vervallen als dit een slijtage heeft van 40 % of meer;
• schade door milieuvervuiling die niet komt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis;
• schade door een verschuiving van uw terrein of het verzekerde gebouw;
• schade door voorwerpen die u gebruikt voor uw beroep. Of door het verzekerde gebouw dat u gebruikt voor uw beroep. Bijvoorbeeld de lichtreclame van uw kantoor valt naar 
beneden en een derde is gekwetst;
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• schade aan voorwerpen in uw bezit en u bent niet de eigenaar van deze voorwerpen. Bijvoorbeeld voorwerpen die u leent, huurt of die een derde u heeft toevertrouwd;
• schade waarvoor wij betalen voor het verhaal van derden of voor het verhaal van huurders of gebruikers;
• schade door een gebrek dat u kende voor het schadegeval gebeurde;
• schade door stookolie in een stookolie-installatie waarvoor u verantwoordelijk bent, die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. U nam niet alle nodige maatregelen om dit te
verhelpen. Voor de schade die ontstaan is omdat u de wettelijke voorschriften niet naleeft, betalen wij niet.

Let op! Als de schade verzekerd is zowel in de basisverzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw, voor het verhaal van derden als voor het verhaal van huurders of 
gebruikers, dan betalen wij alleen voor het verhaal van derden of voor het
verhaal van huurders of gebruikers.

Hoeveel betalen wij bij burgerrechtelijke aansprakelijkheid?
Wij betalen per schadegeval:
• 12.500.000,00 EUR voor de kwetsuren van alle slachtoffers samen.
• 1.250.000,00 EUR voor de materiële schade aan gebouwen of voorwerpen en immateriële gevolgschade samen.
Met immateriële gevolgschade bedoelen wij het financiële verlies dat een derde heeft. Dit financiële verlies is een gevolg van brand of ontploffing in het gebouw of van voorwerpen 
van die derde.
Is er materiële schade aan gebouwen of voorwerpen en ook immateriële gevolgschade? Dan betalen wij eerst voor de materiële schade aan gebouwen of voorwerpen tot 
1.250.000,00 EUR.
Is het verzekerde gebouw verzekerd door een vereniging van mede-eigenaars? En heeft een mede-eigenaar schade door een gemeenschappelijk deel van het verzekerde gebouw? 
En is de vereniging van mede-eigenaars aansprakelijk voor deze schade? Dan betalen wij niet volledig voor de schade van die mede-eigenaar. Deze mede-eigenaar is immers zelf 
voor een deel aansprakelijk voor de schade.
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B. BA Gebouw
Mits het gebouw verzekerd is, dekken wij uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid op basis van de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor schade veroorzaakt 
aan derden door het gebouw en de verzekerde inhoud en door
• de belemmering van de voetpaden en stoepen en het niet verwijderen van sneeuw, ijs of ijzel aan het gebouw
• personenliften en goederenliften van het gebouw die in overeenstemming zijn met de geldende reglementering en die jaarlijks worden onderhouden door een erkende firma.
• tuinen en gronden van het gebouw die in totaal 3 hectare niet overschrijden.
Onze dekking strekt zich uit
• tot burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, als hij voortvloeit uit een plotselinge, voor de verzekerde onvoorzienbare gebeurtenis
• indien het contract betrekking heeft op het hoofdverblijf tot
- schade veroorzaakt door het gebouw of de gebouwgedeelten die dienen tot hoofdverblijf van de verzekerde, hierin begrepen
* het gedeelte dat bestemd is voor de uitoefening van een vrij beroep met uitzondering van de apotheken
* de gedeelten verhuurd aan of gratis ter beschikking gesteld van derden als dit gebouw nog een of twee appartementen bevat (garages inbegrepen)
- schade veroorzaakt door de garages voor privé gebruik van de verzekerden die zich in België bevinden.
Wij komen tegemoet tot 20.456.811,44 EUR per schade verwekkend feit voor lichamelijke schade en 1.022.840,82 EUR per schade verwekkend feit voor materiële schade.
Niet te onzen laste zijn
• dadingen met het Openbaar Ministerie
• gerechtelijke, administratieve boetes
• kosten van strafvervolging
• niet-accidentele pollutie dwz als ze niet het gevolg is van een plotse en voor u onverwachte gebeurtenis
• materiële schade veroorzaakt door water, vuur, brand, explosie, implosie of rook ten gevolge van vuur of brand ontstaan in of overgeslagen uit het gebouw of gebouwgedeelten, 
doch slechts in de mate dat deze verzekerbaar zijn in het kader van de dekking “Verhaal van Derden” in een brandverzekeringscontract
• schade veroorzaakt in geval van niet-naleving van de reglementering inzake controle van de tanks
• schade veroorzaakt aan goederen die een verzekerde onder zijn bewaring heeft
• schade veroorzaakt door het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing en het niet gaat om
- het hoofdverblijf of tweede verblijf van de verzekerde
- het gebouw bestemd om het hoofdverblijf of tweede verblijf van de verzekerde te worden.
Deze gebouwen zijn evenwel gedekt, wanneer hun stabiliteit niet in gevaar gebracht wordt door werken die aan de gang zijn.

Artikel 3 Wat zijn de bijkomende dekkingen?
…/…
9. bij een schadegeval uw contractuele aansprakelijkheid (artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek) voor schade veroorzaakt aan de huurders ten gevolge van een constructiefout 
van het verzekerde gebouw. Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming tot 1.250.000,00 EUR.
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ARTIKEL 18. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW EN INBOEDEL
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de schade, veroorzaakt aan derden:
a) waarvoor de verzekerde extracontractueel burgerrechtelijk aansprakelijk is op basis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van 
buitenlands recht, wanneer de schade werd veroorzaakt door:
• het verzekerde gebouw, met inbegrip van:
- alle voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden en eraan vastgemaakt zijn;
- belemmerde voetpaden (sneeuw, ijs of ijzel en achtergelaten voorwerpen die niet verwijderd werden);
- tuinen en binnenplaatsen;
- liften, voor zover deze het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract of waarop een geregeld toezicht wordt uitgeoefend door een erkende instelling;
• de verzekerde inboedel;
b) ingevolge buren- of milieuhinder op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht voor zover zij het rechtstreeks gevolg is van
een ongeval;
c) waarvoor de verzekerde-eigenaar aansprakelijk is op basis van het artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer de schade veroorzaakt werd door een gebrek in het gebouw.
2. Voor de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding komen wij tussen in:
• lichamelijke schade: tot beloop van 26.769.396,56 EUR per schadegeval;
• materiële schade en immateriële schade (zoals onbruikbaarheid van onroerende goederen en bedrijfsschade) tot beloop van 3.346.174,57 EUR per schadegeval, aanvullende 
vergoedingen inbegrepen en na toepassing van een vrijstelling van 245,55 EUR.
3. Voor reddingskosten, interesten en kosten voor burgerlijke rechtsvorderingen (met inbegrip van de kosten en erelonen van advocaten en experten) komen wij tussen tot beloop van 
de bedragen voorzien volgens de wettelijke bepalingen ter zake.
B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de schade veroorzaakt:
• door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze 
omstandigheden en de schade;
• door het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
• door dieren (huisdieren inbegrepen);
• aan goederen van derden die de verzekerde huurt of gebruikt of die onder zijn bewaking staan;
• verzekerbaar in het kader van de waarborg “Verhaal van derden”;
• door de aanwezigheid van asbest.
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5.5 BA Gebouw
1.Wij verzekeren tot maximaal:
- € 22.700.000 lichamelijke schade en
- € 2.270.000 materiële en immateriële schade
naar aanleiding van:
a) de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die ten laste kan vallen van de verzekerde, volgens de artikels 1382, 1383, 1384, 1386, 1386bis en 1721 van het Burgerlijk Wetboek, voor 
schade aan derden veroorzaakt door:
- het gebouw, de binnenplaatsen, de toegangen, de stoepen en de tuinen op het aangeduide adres en de inhoud op die plaatsen;
- de belemmering van de stoepen, het verzuim om ijs of sneeuw te ruimen;
b) de aansprakelijkheid op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (abnormale burenhinder), op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een ongeval.
In deze waarborg worden alle andere personen dan uzelf en de bij u inwonende personen als derden beschouwd.

2. Zodra wij dekking moeten verlenen en voor zover die wordt ingeroepen, stellen wij ons achter de verzekerde binnen de grenzen van de dekking.
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en als onze belangen en die van de verzekerde samenvallen, hebben wij het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering 
van de benadeelde te bestrijden. Als de verzekerde burgerlijk aansprakelijk is, kunnen wij de benadeelde vergoeden.
Onze tussenkomsten houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid van de verzekerde en ze mogen hem ook geen nadeel berokkenen.
Geeft een schadegeval de aanleiding tot strafrechtelijke vervolgingen tegen de verzekerde, zelfs als over de burgerrechtelijke belangen nog geen regeling getroffen is, kan de 
verzekerde vrij, op eigen kosten, zijn verdedigingsmiddelen kiezen (zie punt 3 van de keuzewaarborg ‘Rechtsbijstand’).
Wij moeten ons beperken tot de bepaling van de verdedigingsmiddelen met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de verzekerde en de hoogte van de door de 
benadeelde partij geëiste bedragen, onverminderd wat in punt 1 van dit artikel gesteld werd over de burgerrechtelijke belangen.
Als de verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, mogen wij ons er niet tegen verzetten dat hij op eigen kosten elk mogelijk rechtsmiddel gebruikt, noch hebben wij 
beslissingsrecht bij de keuze van de rechtsmiddelen in strafzaken.

3. Gaat het om een gebouw in mede-eigendom, geregeld door een basisakte en is de verzekering gesloten door of voor rekening van alle mede-eigenaars, dan verlenen wij dekking 
aan zowel alle mede-eigenaars samen als aan elk van hen afzonderlijk.
Die mede-eigenaars beschouwen wij dan als derden, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de verzekerde gemeenschap. Worden de mede-eigenaars gezamenlijk 
aansprakelijk gesteld, dan draagt elk van hen zijn schade in evenredigheid met zijn deel van de aansprakelijkheid.
Daarom vergoeden wij geen stoffelijke schade veroorzaakt aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.
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4. Niet verzekerd zijn:

I. Schade:
1.aan goederen waarvan de verzekerde huurder, gebruiker, ontlener of bewaarnemer is;
2.door de uitoefening van een beroep of de uitbating van een bedrijf door de verzekerde;
3.door een motorvoertuig;
4.door liften zonder onderhoudscontract of waarop geen geregeld toezicht door een erkende firma uitgeoefend wordt;

II. De aansprakelijkheid van de verzekerde die al gedekt is door een andere waarborg van dit contract;

III.Elke reële of vermeende aansprakelijkheid in vorderingen bij schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met asbest of met materiaal dat asbest bevat in 
welke vorm of hoeveelheid ook.
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5.15  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en inhoud
1. Wij vergoeden tot een bedrag van:
- 28.935.590,24 EUR lichamelijke schade en
- 3.616.888,93 EUR materiële schade en immateriële schade in het kader van:
a) de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde op basis van de artikelen 1382, 1383, 1384, 1386 en 1386bis en 1721 van het Burgerlijk Wetboek of 
vergelijkbare regionale bepalingen voor schade aan derden:
- door het gebouw, voetpaden, tuinen en zwembaden gelegen op het verzekerde adres, alsook door de op die plaatsen opgeslagen inhoud
- door het versperren van de trottoirs, het nalaten om ijs of sneeuwvrij te maken
b) de aansprakelijkheid op basis van de artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (abnormale burenhinder) op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een ongeval.
In deze waarborg wordt iedereen buiten uzelf en de personen die samen met u onder één dak wonen als derde beschouwd.

2. Vanaf het ogenblik dat wij tot het geven van dekking zijn gehouden en voor zover die wordt ingeroepen, stellen wij ons achter de verzekerde binnen de grenzen van de 
dekking.
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en voor zover onze belangen en die van de verzekerde samenvallen, hebben wij het recht om in naam van de verzekerde de 
vordering van de benadeelde te betwisten. Wij kunnen die laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.
Onze tussenkomst houdt geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en ze mogen hem ook geen nadeel berokkenen.
Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolging tegen de verzekerde, kan hij vrij en op eigen kosten zijn verdedigingsmiddelen kiezen, zelfs indien 
over de
burgerrechtelijke belangen nog geen regeling getroffen is (zie punt 3 van de optionele waarborg Rechtsbijstand).
Wij moeten ons beperken tot het bepalen van de verdedigingsmiddelen met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de verzekerde en de hoogte van de
door de benadeelde partij geëiste bedragen, onverminderd wat in alinea 1 gesteld werd betreffende de burgerrechtelijke belangen.
Wanneer de verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, mogen wij er ons niet tegen verzetten dat hij op eigen kosten gebruik maakt van elk mogelijk verhaalmiddel, 
noch mogen wij tussenbeide komen in de keuze van de rechtsmiddelen in strafzaken.

3. Wanneer de mede-eigendom van het gebouw door een basisakte wordt geregeld en dit verzekeringscontract onderschreven is door of voor rekening van de 
medeeigenaars van het gebouw, worden de waarborgen verleend zowel aan hen gezamenlijk als aan elk van hen afzonderlijk.
De mede-eigenaars worden beschouwd als derden zowel onderling t.o.v. elkaar als ten aanzien van de verzekerde groep.
In geval van collectieve aansprakelijkheid van de medeeigenaars,
draagt elke mede-eigenaar de schade in verhouding tot zijn aandeel in de aansprakelijkheid.
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4. Is niet gedekt, de schade:
a) aan goederen waarvan de verzekerde huurder, gebruiker, ontlener of bewaarnemer is
b) veroorzaakt door de uitoefening van een beroepsactiviteit c) veroorzaakt door elk motorrijtuig
d) veroorzaakt door liften zonder onderhoudscontract of geregelde controles door een erkende firma
e) veroorzaakt door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerkzaamheden aan het verzekerde gebouw
f) die verzekerd is door een andere aansprakelijkheidswaarborg van deze polis
g) veroorzaakt door de aanwezigheid van asbest.
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Blz 9
3.16. Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
Deze waarborg omvat uw burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:
• de verzekerde goederen;
• de terreinen en stoepen die aan het gebouw dat zich bevindt op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden grenzen;
• de liften en hijstoestellen voor zover deze het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract en indien alle wettelijke bepalingen zijn nageleefd.
Wij vergoeden eveneens
Uw burgerlijke contractuele aansprakelijkheid wat betreft de schade die door een gebrek in het gebouw veroorzaakt is aan de inboedel van de huurder behalve aan zijn motorrijtuig.
Behalve:
• de schade veroorzaakt aan goederen die u onder uw bewaring heeft;
• de schade veroorzaakt door opbouw-, verbouwings- of afbraakwerken;
• de schade die het gevolg is van de uitoefening van een beroepsactiviteit;
• de schade die het gevolg is van een door u vooraf gekend gebrek of defect in het gebouw.
Vergoedingsmodaliteiten
Deze waarborg wordt toegekend:
• voor lichamelijke schade: ten belope van maximum 24 457 880,11 euro*;
• voor schade aan goederen: ten belope van maximum 4 891 694,42 euro* na toepassing van een vrijstelling van 244,59 euro* per schadegeval.
• Artikel 8 Aansprakelijkheidsverzekeringen
Blz 19
8.1. Wat is verzekerd?
Bij een gedekt schadegeval vergoeden wij:
• het verhaal van huurders en gebruikers;
• het verhaal van derden.
Blz 34
Definities
Verhaal van derden of burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid die een verzekerde kan oplopen op basis van:
• de artikelen 1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek of op basis van een gelijkaardige buitenlandse wetgeving, voor elk feit, daad of verzuim dat schade heeft 
veroorzaakt aan een derde;
• artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek ingevolge een gedekt schadegeval.
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Artikel 6.
Dekkingsuitbreidingen
…/…
C. Verhaal van derden
In geval van een gedekt schadegeval, dekt de Maatschappij het verhaal van derden, d.w.z. de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover derden, krachtens de artikelen 1382 tot 
1386bis van het Burgerlijk Wetboek, voor de schade aan hun goederen, voor de onbruikbaarheid van onroerende goederen of de bedrijfsschade die hiervan het gevolg is en voor de 
kosten beschreven in artikel 6 B, 1. hierboven. Deze dekking wordt toegekend ten belope van 1.485.639,34 EUR per schadegeval.
Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij de basisindex die is van december 2015 nl. 237,02 (op basis 100 in 1981).
D. Huurdersaansprakelijkheid
De Maatschappij dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde huurder of bewoner, die op hem rust krachtens de artikelen 1732, 1733, 1735 of 1302 van het Burgerlijk Wetboek, 
voor de schade die door een verzekerd gevaar veroorzaakt wordt aan het gebouw.
AFDELING VII
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 24.
Draagwijdte van de dekking
1. De Maatschappij dekt de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen:
a) krachtens de artikelen 1382 tot 1384 en 1386 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek voor schade veroorzaakt aan derden door:
— het verzekerde gebouw en de aan het gebouw grenzende tuinen, voor zover hun oppervlakte niet groter is dan 5 ha;
— de verzekerde inhoud;
— de aangrenzende voetpaden van het verzekerde gebouw, ten gevolge van de belemmering van de doorgang of door het niet verwijderen van sneeuw, ijs of ijzel;
— elk type liften, behalve indien zij niet voldoen aan de wettelijke voorschriften ter zake en zij niet jaarlijks onderhouden worden door een erkende instelling, en mits er een 
oorzakelijk verband bestaat met het ontstane schadegeval.
b) door toepassing van artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek wegens schade veroorzaakt aan een huurder, met uitzondering van elke vergoeding van een onbruikbaarheid
van het gebouw, van een bedrijfsschade of van een zuivere verstoring van het genot.
2. De dekking van de Maatschappij wordt toegekend per schadegeval, ten belope van:
— 24.763.957,01 EUR voor schade ten gevolge van lichamelijke letsels;
— 1.238.197,85 EUR voor schade aan goederen.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij de basisindex die is van december 015 nl. 237,02 (op basis van 100 in 1981).
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2 Basiswaarborgen
…/…
2 Extra waarborgen
a Wij verzekeren volgende burgerrechtelijke aansprakelijkheden en dit telkens tot een bedrag van € 2 086 886,68 per schadegeval:
- verhaal van derden: dit is uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden (gasten inbegrepen) wanneer een verzekerd 
schadegeval zich voortzet op hun goederen;
- verhaal van de huurder: dit is uw wettelijke aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade veroorzaakt door het verzekerde schadegeval aan de huurder of gebruiker.

2.7 Afdeling burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
1 Toepassingsgebied
Deze verzekering geldt voor:
- de gebouwen en terreinen die zijn gelegen op de risicoligging(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden en voor de aangrenzende voetpaden;
- voor de individuele garage die u voor privédoeleinden gebruikt;
- voor de inboedel die zich op een van voormelde plaatsen bevindt.
2 Omschrijving
Deze verzekering dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de schade die veroorzaakt wordt door toedoen van voornoemde goederen of door werken 
of klusjes die op de risicoligging(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden worden uitgevoerd.
De schade aan goederen van de huurder of gebruiker wordt vergoed op basis van de verhuurdersaansprakelijkheid, zoals die geregeld is in het Burgerlijk Wetboek.
Werd de verzekering gesloten voor de gezamenlijke mede-eigenaars van een gebouw, dan geldt de verzekering zowel voor de gemeenschap van de mede-eigenaars als voor ieder 
van hen afzonderlijk. Schade aan de gemeenschappelijke gedeelten waarvoor de mede-eigenaars gezamenlijk aansprakelijk zijn, blijft echter uitgesloten.
De waarborg per schadegeval bedraagt maximaal €25 042 640,19 voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels en maximaal € 2 086 886,68 voor stoffelijke schade.
Deze waarborgen volgen de index der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van januari 2016, namelijk 101,59 (basis 2013 = 100). Bij een schadegeval passen wij het 
indexcijfer toe van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.
Is het verzekerde bedrag voor de stoffelijke schade ontoereikend, dan wordt dit bij voorrang besteed aan de dekking van uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst. Eventuele 
reddingskosten betalen wij voor zover wij deze volgens de wet ten laste moeten nemen.
4 Niet-verzekerde gevallen
Komen niet voor vergoeding in aanmerking:
…/…
- burenhinder bedoeld in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek en milieuverontreiniging, behalve als de schade voortvloeit uit een plotselinge en voor u onverwachte gebeurtenis. 
Onder milieuverontreiniging wordt verstaan de nadelige beïnvloeding van de atmosfeer, de bodem en het water door de aanwezigheid van stoffen, organismen, warmte, stralingen, 
geluid of andere vormen van energie; 
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A6.9 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW
Wij dekken de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde op basis van deze artikelen:
a) 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek;
b) 1721 van het Burgerlijk Wetboek, over het verhaal van de huurders.
en betalen de schade aan derden die is veroorzaakt door:
a) het gebouw, zijn tuinen en terreinen die in totaal 5 hectaren niet overschrijden, hun beplantingen inbegrepen;
b) de inhoud op bovengenoemde plaatsen;
c) de belemmering van de voetpaden;
d) niet verwijderde sneeuw, ijzel of ijs;
e) personen- en goederenliften die een erkend organisme regelmatig onderhoudt en jaarlijks controleert;
f) de vlaggenstokken en de antennes die op of dicht bij het verzekerde gebouw geplaatst zijn.
De huurders worden als derden beschouwd ten opzichte van de eigenaar.
Onze waarborg strekt zich uit tot burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, als die voortvloeit uit een plotselinge, voor de verzekerde onvoorzienbare, 
gebeurtenis.
Onze waarborg kennen wij toe per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers, tot een bedrag van:
a) 24.274.461,63 euro voor de lichamelijke schade;
b) 1.213.723,08 euro voor de stoffelijke en onstoffelijke schade.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen (index 234,31 - maart 2015 (basis 100 in 1981)).
Wij betalen niet de schade:
a) aan goederen door vuur, brand, rook, ontploffing of implosie;
b) aan goederen waarvan de verzekerde huurder of gebruiker is, én aan goederen die hem om welke reden ook toevertrouwd werden;
c) door om het even welk voertuig of dier;
d) door de uitoefening van een beroepsactiviteit;
e) door een personeelslid van de verzekerde;
f) door schimmels die hout aantasten, zoals de huiszwam;
g) door asbest in al zijn vormen.
BLZ 39
A10.4 HET VERHAAL VAN DE HUURDERS OF DE GEBRUIKERS
Wij verzekeren tot beloop van 1.213.723.63 euro (aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarvan de basisindex het cijfer is van maart 2015, namelijk 234,31) per 
schadegeval de aansprakelijkheid van de verhuurder tegenover zijn huurder op basis van art. 1721 van het Burgerlijk Wetboek, of naar analogie, de aansprakelijkheid van de 
eigenaar tegenover de gebruiker, ten gevolge van een constructiefout of gebrekkig onderhoud van het gebouw. 
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Burgerlijke aansprakelijkheid woning in het kader van de
ING Home Insurance
Wanneer kunt u een beroep doen op
deze verzekering?
Een derde lijdt schade door de verzekerde woning, de bijhorende tuin, de u toebehorende aangrenzende terreinen, het belemmerde of niet geruimde voetpad of de verzekerde 
inhoud.
U wordt aansprakelijk gesteld op basis van:
1. hetzij het burgerrechtelijk aansprakelijkheidsrecht (artikel 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek) of gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht;
2. hetzij bovenmatige burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Wij verzekeren u als deze voortvloeit uit een voor u plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.
Welke zijn de beperkingen? 
Onze tussenkomst is begrensd tot 23.898.562 euro voor letselschade en 4.779.712 euro voor materiële schade (geïndexeerd volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen).
Welke zijn de uitsluitingen? 
Wij komen niet tussen voor:
- uw contractuele aansprakelijkheid. Zo komen wij bijvoorbeeld niet tussen voor schade aan materieel dat u ontleende van een huurfirma of in gebruik hebt van een vriend;
- schade aan goederen of dieren die u onder uw bewaking hebt;
- de schade door een gebouw naar aanleiding van bouw-, wederopbouw- of verbouwingswerken (met inbegrip van vergrotingswerken) wanneer deze werken de stabiliteit van het 
verzekerde gebouw of van de aangrenzende gebouwen in gevaar brengen
- de materiële schade door vuur, brand, ontploffing en rook, ontstaan in of overgeslagen van het verzekerde gebouw;
- aan aansprakelijkheid die wettelijk verplicht verzekerd dient te zijn zoals de verplichte verzekering van een motorrijtuig.
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Aansprakelijkheid verbonden aan uw woningverzekering
Als de woning is verhuurd:
Welke aansprakelijkheid tegenover uw huurder is verzekerd?
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de materiële schade van de huurder als gevolg van een constructiefout of een gebrekkig onderhoud van uw woning (artikel
1721 Burgerlijk Wetboek).
Indien de huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst instemde met een afstand van verhaal ten opzichte van de eigenaar (op basis van artikel 1721 van het
Burgerlijk Wetboek) dan vragen wij u ons dit melden bij schade.
Als de woning is verhuurd en ‘Afstand van Verhaal’ is niet verzekerd:
Uw huurovereenkomst bevat afstand van verhaal op de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. Is uw aansprakelijkheid tegenover uw huurder verzekerd?
Indien uw huurovereenkomst een afstand van verhaal op de huurder bevat dan vragen wij u ons dit onmiddellijk te melden zodat wij dit eveneens kunnen opnemen
in de polis. Hiervoor zal er wel een bijpremie aangerekend worden. Indien zou blijken dat u naliet ons dit te melden, dan zullen wij bij schade de evenredigheid toepassen die bestaat 
tussen de normale premie en de premie die u had moeten betalen.
Als de woning is verhuurd en ‘Afstand van Verhaal’ is wel verzekerd:
Uw huurovereenkomst bevat geen afstand van verhaal op de huurder. Is uw aansprakelijkheid tegenover uw huurder verzekerd?
Indien uw huurovereenkomst geen afstand van verhaal op de huurder bevat, dan vervalt het in de polis bepaalde ‘afstand van verhaal’ indien de huurder een verzekering voor 
huurdersaansprakelijkheid nam.
Is uw aansprakelijkheid tegenover derden verzekerd?
Uw aansprakelijkheid tegenover derden voor de door hen opgelopen materiële schade, met inbegrip van misgelopen huurinkomsten en bedrijfsschade, door het overslaan van een 
volgens onze basisdekkingen gedekte schade door brand, ontploffing en rook in de verzekerde woning en waarvoor u aansprakelijk bent gesteld krachtens de artikelen 1382 tot 
1386bis en artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek is verzekerd.
Onze tussenkomst is begrensd tot 4.779.712 euro (geïndexeerd) per gedekt schadegeval.

366

367



11/06/2021

184

Dekking aansprakelijkheid

EXTRAWAARBORGEN
N0003000102201705
1 Aansprakelijkheden
A Het verhaal van derden
We verzekeren uw aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden (gasten inbegrepen) wanneer een verzekerd schadegeval zich 
voortzet op hun goederen.

B Het verhaal van de (onder)huurder of de gebruiker
We verzekeren uw wettelijke aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt door een verzekerd Schadegeval aan de (onder)huurder of gebruiker.

Opm dvl geen dekking art 544
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Artikel 18 Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw
De maatschappij verzekert:
De burgerlijke aansprakelijkheid die verzekerden kan ten laste gelegd worden op basis van de artikels 1382, 1383, 1384, 1386 bis en artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek voor de 
schade veroorzaakt door:
- de verzekerde goederen
- de tuinen en stoepen van het verzekerde gebouw
- de belemmering van de stoepen van het verzekerde gebouw o.a. door het niet ruimen van sneeuw of ijzel
- de liften in de verzekerde gebouwen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en een jaarlijks onderhoudscontract is afgesloten.
Behalve:
- de schade die verzekerbaar is onder “het verhaal van derden” en “het verhaal van huurders en gebruikers”
- de schade veroorzaakt door alle soorten voertuigen
- de schade aan goederen die verzekerde onder zijn bewaring heeft of hem toevertrouwd zijn
- de schade die voortvloeit uit een beroepsactiviteit
- de schade die voortvloeit uit opbouw-, wederopbouw of aanpassingswerken aan het gebouw, tenzij er geen oorzakelijk verband is tussen de werken en de schade
- de schade die voortvloeit uit bouwvalligheid of instorting van het gebouw
- de schade veroorzaakt door water of stookolie. De maatschappij komt echter wel tussen voor de schade door water of stookolie geleden door derden, waarvoor de 
aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van eigenaar niet bewoner in het gedrang komt.
Specifieke bepaling:
In geval van mede-eigendom worden de mede-eigenaars onderling als derden beschouwd.
In geval van gezamenlijke aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, draagt ieder zijn schade voor het gedeelte van de aansprakelijkheid dat hem ten laste wordt gelegd en zal 
bijgevolg de schade aan de gemeenschappelijke delen van het verzekerde gebouw niet vergoed worden.
Vergoedingsbedragen:
Deze waarborg wordt verleend, per schadegeval en ongeacht het aantal benadeelden, tot beloop van:
- voor stoffelijke schade: € 1.075.000,00
- voor lichamelijke schade: € 20.275.000,00

Opm dvl geen dekking art 544
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J. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW
Onze waarborg geldt voor het gebouw en inhoud overeenkomstig de Bijzondere Voorwaarden en de vergoedingsbeperkingen hierin opgenomen.
Wij nemen de burgerlijke aansprakelijkheid op ons die u kunt oplopen op basis van de volgende artikelen :
- 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk wetboek, hierin inbegrepen het verhaal van derden ;
- 1721 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk het verhaal van de huurder ;
Voor de volgende schade veroorzaakt aan derden :
- door het verzekerde gebouw waarvan u eigenaar bent of waarvoor u uw huurdersaansprakelijkheid heeft verzekerd ;
- door het meubilair ;
- door hindernissen op voetpaden ;
- door het nalaten om sneeuw, ijs of ijzel weg te nemen ;
- door de liften en goederenliften, voor zover zij in overeenstemming zijn verklaard met de van kracht zijnde regelgeving door een erkend controlemechanisme en het voorwerp 
uitmaken van een jaarlijks onderhoud door een erkende onderneming ;
- door tuinen en terreinen ;
- door de zwembaden die er zich bevinden, indien hiervan melding wordt gemaakt in de
Bijzondere Voorwaarden.
Wij dekken eveneens :
• lichamelijke schade veroorzaakt door een grondverschuiving,
• incidentele burenhinder, namelijk materiële en lichamelijke schade door een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis veroorzaakt door het gebouw, dewelke aanleiding geeft tot
een herstel op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
Wij nemen niet ten laste :
• minnelijke schikkingen in strafzaken met het Openbaar Ministerie, gerechtelijke boetes, minnelijke of administratieve akkoorden en de kosten voor juridische vervolging ;
• schade voortvloeiend uit burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijk verplichte verzekering (meer bepaald deze bedoeld in de wetgeving betreffende de 
verplichte autoverzekering) ;
• schade veroorzaakt :
- in geval van niet naleving van de reglementering van toepassing op de controle van tanks ;
- aan goederen die de verzekerde in bewaarneming heeft ;
- bodemverontreiniging niet te wijten aan een plotse of onvoorzienbare oorzaak.
• schade verbonden aan :
- de bouw, heropbouw of inrichting van het gebouw ;
- de uitoefening van een beroepsactiviteit.
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Artikel 24 – Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
24.1 De maatschappij verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste van de verzekerden kan worden gelegd krachtens de artikels 1382 tot 1384, 1386 en 1386 bis van het 
Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt aan derden, evenals voor de lichamelijke schade - op grond van artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek - veroorzaakt aan de 
huurder of gebruiker door
- het omschreven gebouw, zijn voetpaden en aangrenzende tuinen;
- de verzekerde inhoud, met uitzondering van de motorrijtuigen;
- de belemmering van voetpaden, onder andere door te verzuimen de sneeuw, het ijs of de ijzel te verwijderen;

24.2 Bovendien verzekert de maatschappij de aansprakelijkheid die ten laste van de verzekerde gelegd wordt door derden op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek in 
gevolge excessieve burenhinder. Deze waarborg is van toepassing voor zover de schade het resultaat is van een plotse, onvrijwillige en door de verzekerde niet voorziene 
gebeurtenis.

24.3 De waarborg omvat een dekking per schadegeval van maximum
- 21.517.116 euro voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels,
- 1.075.832 euro voor de schade aan goederen.
De maatschappij betaalt eveneens, zelfs boven de verzekerde bedragen, en binnen de grenzen toegelaten door de Wet, de intresten op de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, 
de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de kosten van advocaten en experten, maar enkel voor zover die kosten door hem of met zijn toestemming zijn
gemaakt, of in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt.

24.4 De maatschappij vergoedt niet24.4 De maatschappij vergoedt niet
de schade veroorzaakt door het uitoefenen van een beroep of veroorzaakt door een aangestelde wanneer hij in die hoedanigheid handelt;
de schade geleden door vennoten, zaakvoerders, syndici, bestuurders of commissarissen van de verzekeringnemer;
de schade veroorzaakt aan de dieren en goederen die de verzekerde huurt, gebruikt of in bewaring heeft;
de geldboetes en de kosten van de strafprocedure;
de schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, renovatie-, verbouwings- of herstellingswerken aan het gebouw en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de werken en de 
schade;
de materiële schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook, roet, cryptogamen (zwammen, schimmels) of minerale oliën (die eventueel zal worden vergoed in het kader van de 
waarborg "Verhaal van derden'');
de milieuverontreiniging, behalve indien die het gevolg is van een plotse en voor de verzekerde niet te voorziene gebeurtenis;
de schade die verband houdt met asbest. De burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan worden gelegd van de verzekerden krachtens de artikels 1382 tot 1384, 1386 en 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek, blijft nochtans gedekt voor de schade veroorzaakt aan derden door het omschreven gebouw, dat door hen gebruikt wordt als hoofdverblijf of als 
verblijfplaats in het kader van hun studies, voor zover dit gebouw of dit deel van het gebouw niet in opbouw, heropbouw of verbouwing is.
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24.5 Mede-eigendom
Wanneer de mede-eigendom van het gebouw door een basisakte wordt geregeld en wanneer de verzekering aangegaan is ten gunste van de mede-eigendom, wordt de dekking 
zowel verleend aan elke individuele mede-eigenaar als aan het geheel van de mede-eigenaars.
Indien het bedrag van de schade de vergoedingsgrenzen vermeld in artikel 24.3 overschrijdt, zal de maatschappij de waarborg toekennen aan elke mede-eigenaar tot het beloop van 
zijn aandeel in de mede-eigendom, zonder de vermelde grenzen te overschrijden.

De verzekerde bedragen worden slechts één maal toegekend voor alle verzekerden samen en vormen in geen geval een verzekerd bedrag per verzekerde.
De mede-eigenaars worden als derden beschouwd, zowel onderling ten opzichte van elkaar als elkeen ten opzichte van de verzekerde gemeenschap. In geval van collectieve 
aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, draagt elk van hen zijn eigen schade in de mate van zijn aandeel in de mede-eigendom en wordt de schade aan de gemeenschappelijke 
delenniet vergoed.

24.6 Beding ten behoeve van derden
Krachtens deze overeenkomst wordt een beding ten behoeve van de benadeelde derde ingevoerd, overeenkomstig artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek. De nietigheden, de 
excepties (onder andere de vrijstelling) en het verval die voortvloeien uit de Wet of het contract en hun oorzaak vinden in een feit van voor het schadegeval en die tegen de
verzekerden kunnen worden ingeroepen, zijn tegenstelbaar aan de benadeelde derde.

24.7 Preventiemaatregel
Alle soorten liften moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften ter zake (er moet een onderhoudscontract zijn dat van kracht is op het moment van het schadegeval. en 
die liften moeten onderworpen zijn aan de periodieke controle van een erkend organisme).

Artikel 25 — Verhaal van derden
De maatschappij dekt, tot het beloop van maximum 30% van de verzekerde kapitalen voor het gebouw en de inhoud en met een minimum van 1.250.000 euro per schadegeval, de 
aansprakelijkheid die derden en gasten ten laste van de verzekerde leggen krachtens de artikels 1382 tot I 386bis van het Burgerlijk Wetboek, voor de schade aan goederen 
veroorzaakt door een gedekt schadegeval, dat zich voortzet op de goederen die hen toebehoren, ook al heeft de Verzekeringnemer zelf geen schade geleden.
De maatschappij betaalt eveneens, binnen de grenzen toegelaten door de Wet, de intresten en kosten zoals voorzien in artikel 24.3.
Deze waarborg kan eveneens toegepast worden als de eigenaar voorziet in een afstand van verhaal tegenover de huurder of gebruiker en de verzekerde, in zijn hoedanigheid van 
huurder of gebruiker van een gebouw of een deel ervan, enkel de inhoud verzekerd heeft en hij aansprakelijk is.
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Artikel 34. Aanvullende waarborgen

Samen met de “Algemene Waarborguitbreidingen” vermeld onder Hoofdstuk 4, waarborgt de maatschappij bij een gedekt schadegeval, zonder toepassing van de 
evenredigheidsregel, tot 100 % van de verzekerde bedragen voor gebouw en inhoud, het geheel van volgende uitbreidingen:

a) Waarden. De maatschappij vergoedt de schade aan muntstukken, bankbiljetten, zegels, aandelen, obligaties, cheques en/of waardepapieren tot maximaal € 3.000,00.

b) Verhaal.

De maatschappij staat in voor het verhaal van derden.
Dit is de aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt ingevolge de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek voor de stoffelijke schade aan goederen, veroorzaakt door 
een verzekerd schadegeval, dat zich voortzet op goederen die eigendom zijn van derden, gasten inbegrepen.

Het verhaal van derden is gedekt tot € 1.250.000,00 in eerste risico. De terugbetaling van intresten en kosten, die boven op de schadevergoeding in hoofdsom wordt toegekend, zal
binnen de wettelijk toegelaten grenzen beperkt worden.

Deze waarborg wordt uitgebreid tot de aldus veroorzaakte tijdelijke onbruikbaarheid van onroerende goederen en bedrijfsschade in de mate dat het voormelde bedrag van 
€1.250.000,00 bij schade geval niet werd uitgeput voor de schade aan goederen.
…/…
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WAARBORG 6 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW

Artikel 51. Toepassingsgebied en waarborgen

De maatschappij waarborgt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dewelke de verzekerde, krachtens de artikelen 1382 tot 1386bis en 1721 van het Burgerlijk Wetboek, kan ten 
laste worden gelegd voor de schade veroorzaakt door:
1) het verzekerde gebouw, zijn terreinen, binnenpleinen, afsluitingen en aangrenzende voetpaden, waarvan de ligging is aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden;

2) de verzekerde inboedel;

3) de personen- en goederenliften, voor zover zij worden nagezien door een terzake erkende instelling in het kader van een onderhoudscontract. Deze waarborg blijft beperkt tot 
het deel in mede-eigendom van appartementsgebouwen en buildings;

4) het belemmeren van en het niet tijdig ruimen van sneeuw of ijs op de aangrenzende voetpaden;

5) milieuvervuiling veroorzaakt door toedoen van de verzekerde goederen: hetzij het verspreiden van giftige, bijtende, bederf veroorzakende stoffen in vaste, vloeibare of in 
gasvorm, voor zover dit het gevolg is van een plotse en voor de verzekerde onverwachte gebeurtenis en voor zover er door de verzekerde voldaan werd aan de terzake geldende 
wetgeving, voorschriften en reglementeringen.
De maatschappij biedt eveneens waarborg voor de schade veroorzaakt door burenhinder, zoals bedoeld in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dit het gevolg is van 
een plotse en voor de verzekerde onverwachte gebeurtenis.
Werd de overeenkomst gesloten voor de gezamenlijke mede-eigenaars van een gebouw, dan geldt de overeenkomst zowel voor de gemeenschap van de mede-eigenaars, als voor 
ieder van hen afzonderlijk.
Behalve voor stoffelijke schade aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, worden de mede eigenaars de ene tegenover de andere en tegenover de gemeenschap als 
derden beschouwd.
De waarborg per schadegeval bedraagt € 20.950.000,00 voor lichamelijke schade en € 1.050.000,00 voor stoffelijke schade, inclusief de immateriële gevolgschade. 
De vrijstelling van € 150,00 vermeld in artikel 14, is echter niet van toepassing voor lichamelijke schade.

Dekking aansprakelijkheid

B.A. (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid buiten overeenkomst) De wettelijke verplichting om de schade die aan derden wordt toegebracht buiten elke overeenkomst, te 
vergoeden (artikelen 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht).
…./…
B.A. Gebouw en Inhoud
Wij verzekeren:
a. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.) buiten overeenkomst voor stoffelijke schade en schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, veroorzaakt aan derden door:
• toedoen van:
- het verzekerde gebouw, zijn tuinen en aangrenzende gronden en hun beplanting; 
- de verzekerde inhoud (met uitzondering van dieren en motorvoertuigen) op het adres onder "risico";
• de belemmering van stoepen van het verzekerde gebouw (bijvoorbeeld omdat sneeuw en ijzel niet werden geruimd).
b. de aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, die de huurder of kosteloos gebruiker van het gebouw lijdt ten gevolge van een
constructiefout of gebrek aan onderhoud (artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek).
Is niet gedekt:
• de aansprakelijkheid bedoeld in 1.4.3;
• schade aan goederen (dieren inbegrepen) waarvan u huurder of gebruiker bent of die u werden toevertrouwd;
• schade veroorzaakt door dieren;
• schade die verband houdt met de uitoefening van een beroepsactiviteit ;
• schade die verband houdt met de opbouw, wederopbouw of aanpassing van het gebouw;
• bodemverontreiniging die niet te wijten is aan een plotse en onvoorziene oorzaak;
• schikkingen met het Openbaar Ministerie, gerechtelijke geldboeten, minnelijke of administratieve schikkingen en de kosten van strafvervolging;
• schade te wijten aan de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, onder welke vorm ook.
Wij verzekeren tot:
• 1.802.633 € per schadegeval voor stoffelijke schade;
• 18.026.371 € per schadegeval voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels.
Als de verzekering is gesloten voor of door de gemeenschap van eigenaars van het gebouw, zijn zowel de gemeenschap als elke mede-eigenaar afzonderlijk, verzekerd. De mede-
eigenaars worden zowel onderling als tegenover de verzekerde gemeenschap als derden beschouwd. Indien de gemeenschap van eigenaars aansprakelijk is, wordt de schade aan de 
gemeenschappelijke goederen niet vergoed.
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1.4.3 Aansprakelijkheden
Verhaal van derden
Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt aan derden, uw gasten inbegrepen, in de hieronder 
omschreven omstandigheden, tot maximum 1.802.632 €

a) een gedekt schadegeval dat zich voortzet op goederen van derden; 
b) een gedekte gebeurtenis die schade toebrengt aan het niet-verzekerde gehuurde of kosteloos betrokken gebouw en die schade zet zich verder op goederen van derden. Aan de 

volgende voorwaarden moet echter voldaan zijn : 
- de inhoud van het gebouw is in dit contract verzekerd; 
- de verzekerde is vrijgesteld om diens aansprakelijkheid als huurder of gebruiker te laten verzekeren wegens afstand van verhaal door de verhuurder of wegens het feit dat deze 

laatste geen wettelijk recht van verhaal kan laten gelden.

Dekking aansprakelijkheid
Artikel 24 – Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
24.1 De maatschappij verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste van de verzekerden kan worden gelegd krachtens de artikels 1382 tot 1384, 1386 en 1386 bis van het 
Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt aan derden, evenals voor de lichamelijke schade - op grond van artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek - veroorzaakt aan de huurder 
of gebruiker door
- het omschreven gebouw, zijn voetpaden en aangrenzende tuinen;
- de verzekerde inhoud, met uitzondering van de motorrijtuigen;
- de belemmering van voetpaden, onder andere door te verzuimen de sneeuw, het ijs of de ijzel te verwijderen;

24.2 Bovendien verzekert de maatschappij de aansprakelijkheid die ten laste van de verzekerde gelegd wordt door derden op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek in 
gevolge excessieve burenhinder. Deze waarborg is van toepassing voor zover de schade het resultaat is van een plotse, onvrijwillige en door de verzekerde niet voorziene 
gebeurtenis.

24.3 De waarborg omvat een dekking per schadegeval van maximum
- 21.517.116 euro voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels,
- 1.075.832 euro voor de schade aan goederen.
De maatschappij betaalt eveneens, zelfs boven de verzekerde bedragen, en binnen de grenzen toegelaten door de Wet, de intresten op de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, 
de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de kosten van advocaten en experten, maar enkel voor zover die kosten door hem of met zijn toestemming zijn
gemaakt, of in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt.

24.4 De maatschappij vergoedt niet24.4 De maatschappij vergoedt niet
de schade veroorzaakt door het uitoefenen van een beroep of veroorzaakt door een aangestelde wanneer hij in die hoedanigheid handelt;
de schade geleden door vennoten, zaakvoerders, syndici, bestuurders of commissarissen van de verzekeringnemer;
de schade veroorzaakt aan de dieren en goederen die de verzekerde huurt, gebruikt of in bewaring heeft;
de geldboetes en de kosten van de strafprocedure;
de schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, renovatie-, verbouwings- of herstellingswerken aan het gebouw en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de werken en de 
schade;
de materiële schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook, roet, cryptogamen (zwammen, schimmels) of minerale oliën (die eventueel zal worden vergoed in het kader van de 
waarborg "Verhaal van derden'');
de milieuverontreiniging, behalve indien die het gevolg is van een plotse en voor de verzekerde niet te voorziene gebeurtenis;
de schade die verband houdt met asbest. De burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan worden gelegd van de verzekerden krachtens de artikels 1382 tot 1384, 1386 en 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek, blijft nochtans gedekt voor de schade veroorzaakt aan derden door het omschreven gebouw, dat door hen gebruikt wordt als hoofdverblijf of als 
verblijfplaats in het kader van hun studies, voor zover dit gebouw of dit deel van het gebouw niet in opbouw, heropbouw of verbouwing is.
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24.5 Mede-eigendom
Wanneer de mede-eigendom van het gebouw door een basisakte wordt geregeld en wanneer de verzekering aangegaan is ten gunste van de mede-eigendom, wordt de dekking 
zowel verleend aan elke individuele mede-eigenaar als aan het geheel van de mede-eigenaars.
Indien het bedrag van de schade de vergoedingsgrenzen vermeld in artikel 24.3 overschrijdt, zal de maatschappij de waarborg toekennen aan elke mede-eigenaar tot het beloop van 
zijn aandeel in de mede-eigendom, zonder de vermelde grenzen te overschrijden.

De verzekerde bedragen worden slechts één maal toegekend voor alle verzekerden samen en vormen in geen geval een verzekerd bedrag per verzekerde.
De mede-eigenaars worden als derden beschouwd, zowel onderling ten opzichte van elkaar als elkeen ten opzichte van de verzekerde gemeenschap. In geval van collectieve 
aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, draagt elk van hen zijn eigen schade in de mate van zijn aandeel in de mede-eigendom en wordt de schade aan de gemeenschappelijke 
delenniet vergoed.

24.6 Beding ten behoeve van derden
Krachtens deze overeenkomst wordt een beding ten behoeve van de benadeelde derde ingevoerd, overeenkomstig artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek. De nietigheden, de 
excepties (onder andere de vrijstelling) en het verval die voortvloeien uit de Wet of het contract en hun oorzaak vinden in een feit van voor het schadegeval en die tegen de
verzekerden kunnen worden ingeroepen, zijn tegenstelbaar aan de benadeelde derde.

24.7 Preventiemaatregel
Alle soorten liften moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften ter zake (er moet een onderhoudscontract zijn dat van kracht is op het moment van het schadegeval. en die 
liften moeten onderworpen zijn aan de periodieke controle van een erkend organisme).

Artikel 25 — Verhaal van derden
De maatschappij dekt, tot het beloop van maximum 30% van de verzekerde kapitalen voor het gebouw en de inhoud en met een minimum van 1.250.000 euro per schadegeval, de 
aansprakelijkheid die derden en gasten ten laste van de verzekerde leggen krachtens de artikels 1382 tot I 386bis van het Burgerlijk Wetboek, voor de schade aan goederen 
veroorzaakt door een gedekt schadegeval, dat zich voortzet op de goederen die hen toebehoren, ook al heeft de Verzekeringnemer zelf geen schade geleden.
De maatschappij betaalt eveneens, binnen de grenzen toegelaten door de Wet, de intresten en kosten zoals voorzien in artikel 24.3.
Deze waarborg kan eveneens toegepast worden als de eigenaar voorziet in een afstand van verhaal tegenover de huurder of gebruiker en de verzekerde, in zijn hoedanigheid van 
huurder of gebruiker van een gebouw of een deel ervan, enkel de inhoud verzekerd heeft en hij aansprakelijk is.

Vandalisme
Vandalisme, ook buiten de dekking diefstal

Andere “koude schade” bv grafiti
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Artikel 20 : Beschadiging aan onroerend goed.
20.1. Wij vergoeden:
• de schade veroorzaakt aan het verzekerde gebouw door diefstal, poging tot diefstal, daad van vandalisme of kwaad opzet;
• de diefstal van gedeelten van het verzekerde gebouw.
Indien u huurder of gebruiker van het gebouw bent, is de waarborg u verworven, zelfs indien u niet gehouden bent de herstellingen zelf uit te voeren, en dit voor zover uw eigenaar 
niet gedekt is voor deze schade.
20.2. Wij vergoeden eveneens de uitgaven en de schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
20.3. Wij vergoeden niet de verdwijning of de schade:
• aan de inhoud;
• voortspruitend uit een daad gepleegd door u of met de medeplichtigheid van uw partner, uw ascendenten of descendenten;
• voortspruitend uit een daad gepleegd door of met de medeplichtigheid van uw huurder, uw gebruiker, hun partner, hun ascendenten of descendenten.

Daarenboven, is er, behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden, geen tussenkomst indien het verzekerde gebouw minder dan 90 nachten per jaar bewoond is, 
met een maximum van 60 opeenvolgende nachten.
20.4. Specifieke verplichting bij schadegeval: Indien u het slachtoffer bent van schade aan het gebouw door diefstal, poging tot diefstal, daad van vandalisme of kwaad opzet, dient u, 
vanaf de vaststelling van de feiten, klacht in te dienen.
…/…
Artikel 32 : Diefstal en vandalisme.
Deze waarborg wordt slechts verworven middels een uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden.
32.1. Wij vergoeden zonder de evenredigheidsregel als voorzien in het artikel 39.3 toe te passen:
• Het verdwijnen van de verzekerde inhoud, ten gevolge van een diefstal met braaksporen, inklimming of valse sleutels als gepleegd in het aangeduide gebouw;
• De schade veroorzaakt aan de verzekerde inhoud, ten gevolge van een diefstal met braaksporen, inklimming of valse sleutels met inbraak, escalatie of valse sleutels, een poging tot 
diefstal met inbraak, escalatie of valse sleutels, een daad van vandalisme of van kwaad opzet, als gepleegd in het aangeduide gebouw;
• Het verdwijnen van de verzekerde inhoud of de beschadigingen als aan deze veroorzaakt ten gevolge van een diefstal of een poging tot diefstal met geweld of bedreigingen op uw 
persoon waar dan ook in Europa, daar inbegrepen het binnendringen in een verkeersvoertuig.

Vandalisme

2.3 Beschadiging van het gebouw* door vandalisme, kwaad opzet of door dieven
Artikel 6: Voorwerp en bijzonderheden van de waarborg
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt aan het gebouw* door vandalisme, kwaad opzet of door dieven, evenals de diefstal van delen van het gebouw*;
behalve de schade
1. gepleegd in de gemeenschappelijke delen van het gebouw*. De materiële schade* door inbraak gepleegd in de gemeenschappelijke delen blijft echter gedekt;
2. die het gevolg is van graffiti aan de buitenkant van de constructies;
3. veroorzaakt door of met de medeplichtigheid van de verzekerde, van de huurder of gebruiker van het gebouw* of van de personen die bij hen inwonen;
4. aan het gebouw* in opbouw* of dat verlaten* is sedert meer dan 120 dagen op het moment van het schadegeval*;
5. aan lokalen waarvan u huurder of gebruiker bent in een gebouw elders gelegen dan op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Volgende bijzonderheden zijn van toepassing op de waarborg ‘Beschadiging van het gebouw* door vandalisme, kwaad opzet of door dieven’:
¬ Indien de waarborg ‘Diefstal van de verzekerde inhoud*’ is onderschreven, is de evenredigheidsregel* niet van toepassing.
¬ Indien u huurder of gebruiker bent van het verzekerde gebouw*, is de dekking verworven hoewel uw aansprakelijkheid in principe niet in het gedrang komt. Indien u de 
inhoud* verzekert in dit contract, strekt de dekking zich daarenboven uit tot de goederen in openlucht die u toebehoren en die blijvend aan de grond zijn vastgemaakt*.
¬ Indien alleen de inhoud* verzekerd is, wordt de schade aan het gebouw* niettemin vergoed, voor zover de waarborg ‘Diefstal van de verzekerde inhoud*’ is onderschreven.

Artikel 7: Uitbreiding van de waarborg
Indien u uw hoofdverblijf gevestigd hebt in het verzekerde gebouw*, dan verzekeren we tot 5.219,35 EURi, de materiële schade* door vandalisme en kwaad opzet aan het 
gebouw* alsook de materiële schade beschouwd als huurschade, die rechtstreeks veroorzaakt werd door een persoon door u gemachtigd om, al dan niet gratis, in dit 
hoofdverblijf te verblijven*.
U geniet de dekking voor het gebouw* eveneens wanneer u enkel de inhoud* van uw hoofdverblijf verzekert in dit contract ofwel als mede-eigenaar wanneer het in de 
bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw* verzekerd is door de vereniging van mede-eigenaars ofwel als huurder of gebruiker omdat u een afstand van verhaal geniet.
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Artikel 17 - Schade aan het gebouw* door vandalisme*, kwaad opzet of (poging tot) diefstal*
Niet verzekerd:
- de schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw* (blijft verzekerd: de schade veroorzaakt door (poging tot) inbraak)
- de schade aan het gebouw* als het meer dan 90 opeenvolgende dagen leeg staat op het ogenblik van het schadegeval
- de schade veroorzaakt tijdens de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*, in de mate dat dit invloed had op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade
- de schade veroorzaakt door of met medeplichtigheid van een verzekerde of een huurder/gebruiker*/bewoner van het gebouw*
- de schade die (mee) veroorzaakt is doordat een verzekerde die in het gebouw* woont bij afwezigheid de volgende voorzorgsmaatregelen(1) niet heeft genomen:

- op slot doen van alle toegangen van het hoofdgebouw en van de bijgebouwen of, in een appartementsgebouw, van het individuele appartement
- volledig sluiten en vergrendelen van alle (schuif)ramen en vensterdeuren

Beschouwen wij ook als “volledig gesloten en vergrendeld”: de klapramen* op de 1e verdieping en hoger die met een veiligheidsstop gedeeltelijk openstaan aan de
bovenzijde en die duidelijke sporen van braak vertonen.

(1)
Wij zullen onze tussenkomst beperken of zelfs weigeren om tussen te komen in de mate dat het niet of onvoldoende nemen van deze voorzorgsmaatregelen
invloed heeft op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade.

Wij verlenen deze waarborg ook als wij:
- uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid* voor het gebouw* verzekeren of
- enkel de inhoud* verzekeren, op voorwaarde dat u ook de optionele waarborg “Diefstal* van de inhoud*” hebt onderschreven

DEFINITIE
Vandalisme
Het moedwillig beschadigen of vernietigen van goederen die eigendom zijn van iemand anders.

Vandalisme

HOME PLAN
Voor schadegevallen vanaf 1/1/2019 worden de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07 als volgt uitgebreid. De uitbreidingen zijn van toepassing in de mate dat de 
overeenstemmende gevaren voor het gebouw en/of de inhoud verzekerd zijn en het verzekeringscontract in voege is. Alle andere bepalingen - waaronder de uitsluitingen - wijzigen 
niet.

4) Artikel 5.8. - Beschadiging van gebouwen-vandalisme
Voor zover u huurder bent van het gebouw en dit niet langer dan 90 dagen leeg staat op het ogenblik van het schadegeval, geven we deze waarborg ook als:

in uw huurcontract staat dat u de opzettelijke beschadiging van het gebouw moet laten verzekeren
of
in uw huurcontract niet staat dat u de opzettelijke beschadiging van het gebouw moet laten verzekeren maar uw huuraansprakelijkheid toch in het gedrang komt. We kunnen onze 
uitgaven dan nog altijd terugvragen van de verhuurder of eigenaar van het gebouw als in de loop van het dossier zou blijken dat u niet aansprakelijk bent voor de schade (bijv. de derde 
– dader van de feiten – is geïdentificeerd, getuigen bevestigen dat een derde de schade heeft veroorzaakt, ...).
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7.10. Vandalisme en kwaadwilligheid
A. Verzekerde gevaren
AMMA waarborgt de vergoeding van de stoffelijke schade veroorzaakt aan het verzekerd gebouw, een gedeelte ervan en/of de inhoud door een daad van :
- Vandalisme
- Kwaadwilligheid.
De waarborg is eveneens verworven wanneer men verzekerd is als huurder of gebruiker, behalve wanneer de eigenaar verzekerd is voor de door huidig artikel gewaarb
orgde gevaren. In dit geval behoudt AMMA zich evenwel een verhaalsrecht voor tegen de eigenaar of de verhuurder van het gebouw.

B. Uitbreidingen
Op voorwaarde dat huidige polis de hoofdverblijfplaats van de verzekerde dekt als eigenaar, waarborgt AMMA de schade aangebracht aan grafzerken die in België gelegen zijn
en waarvan de verzekerde geheel of gedeeltelijk eigenaar is voor zoverre dat meerdere grafzerken in hetzelfde kerkhof, bij dezelfde gelegenheid, geschonden werden.

C. Uitsluitingen
Is niet gedekt de schade :
- Veroorzaakt in een gebouw dat in opbouw, in verbouwing, in herstelling is, voor zover deze werken een oorzakelijk verband vertonen met de schade
- Gepleegd in een gebouw dat niet regelmatig bewoond is, behoudens andersluidende bepalingen
- Voortvloeiend uit graffiti en ongecontroleerde aanplakkingen die veroorzaakt wordt aan een gebouw dat niet dient tot woning
- Aan gebouwen die verlaten zijn
- Aan goederen die zich buiten het gebouw bevinden
- Toegebracht door of met de medeplichtigheid van een verzekerde, zijn partner, of zijn familie, de personen die bij hem inwonen of in dienst zijn en zijn gasten
- Toegebracht door of met medeplichtigheid van een huurder of gebruiker, zijn familie, de personen die bij hem inwonen en zijn gasten
- Veroorzaakt aan privé‐garages gelegen op een ander adres dan dat welk vermeld is in de bijzondere voorwaarden

- Ingevolge de uitsluitingen voorzien in art. 5.3.H.

D. Vergoedingslimiet
- De grafzerken waarvan sprake in art. B. hiervoor worden verzekerd tot een beloop van € 10.000 per schadegeval;

- Indien enkel de inhoud verzekerd is en op voorwaarde dat tevens de waarborg “Diefstal” (art. 8.2.) wordt verzekerd, 
zal huidige waarborg slechts van toepassing zijn tot een beloop van € 6.000 per schadegeval.

Vandalisme

Waarborgen verzekerd in de modules Basis en Comfort

Basiswaarborg Brand
In deze waarborg vergoeden wij de beschadiging van de verzekerde goederen die veroorzaakt wordt door:

brand waarbij zich vlammen ontwikkelen, zelfs als gevolg van gisting of zelfontbranding;
ontploffing en implosie;
schroeischade;
rook- of roetuitstoot binnen de woning of als gevolg van een schadegeval in de omgeving;
oververhitting van de centrale verwarmingsketel;
elektrocutie van huisdieren;
blikseminslag;
inwerking van elektriciteit op elektrische toestellen en installaties;
ontdooiing van de inhoud van de diepvries;
aanraking door luchtvaartuigen en telegeleide tuigen of delen ervan;
aanraking van de gebouwen door vallende bomen, door kranen en andere hijstoestellen, of delen ervan;
aanraking van de gebouwen door dieren waarvan u geen eigenaar of houder bent;
schade veroorzaakt door steenmarters tot maximaal 5.000 euroi behalve schade aan
motorrijtuigen;
aanrijding door voertuigen, botsing met zelfrijdende werktuigen en de aanraking door weggeslingerde gedeelten of door de lading van deze voertuigen. Heeft u de aanrijding 
veroorzaakt, dan verzekeren wij enkel de beschadiging van de gebouwen waarvan u eigenaar of vruchtgebruiker bent;
daden van personen die deelnemen aan arbeidsconflicten of aan een aanslag;
een daad van terrorisme;
vandalisme gepleegd door derden, al dan niet naar aanleiding van een diefstal of poging tot diefstal;
grafschennis voor zover het geen geïsoleerd voorval betreft.
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3.2.6. Schade aan onroerend goed n.a.v. een diefstal, vandalisme en kwaad opzet

Behalve schade veroorzaakt
■■ aan het gebouw dat onbewoond is sinds meer dan 180 dagen op het ogenblik van het schadegeval
■■ aan het materiaal op de bouwplaats dat zich buiten of in een niet afgesloten gebouw bevindt
■■ door of met medeplichtigheid van een verzekerde, een bloedverwant in de neerdalende of opgaande lijn en hun echtgenoten of partners of een huurder of een persoon die bij 
hem inwoont.

Preventieverplichtingen

De verzekerde die in het gebouw woont moet

■■ bij afwezigheid, alle buitendeuren van het gebouw met de sleutel op slot doen of vergrendelen met een elektronisch systeem; zo ook dient hij de vensters, draai- en kiepramen, 
kelderramen en andere gemakkelijk toegankelijke openingen van het gebouw correct af te sluiten. Bij braak, heeft de niet-naleving van deze verplichtingen geen weerslag

■■ de door ons verplichte en in de bijzondere voorwaarden opgenomen antidiefstalvoorzieningen installeren, ze in goede staat van werking houden en ze gebruiken bij 
afwezigheid.

Wij zullen onze tussenkomst weigeren als er een oorzakelijk verband bestaat tussen het niet nakomen van deze verplichtingen en het gebeuren van het schadegeval.

Vandalisme

11. Schade door vandalisme aan het verzekerde gebouw
Het maakt niet uit of u de eigenaar of de huurder bent van het verzekerde gebouw.
Met vandalisme bedoelen wij:
• dat een derde een zinloze daad pleegt en met opzet materiële schade veroorzaakt;
• dat een derde graffiti aanbrengt of zonder uw toestemming een poster of aanplakbiljet plakt.
Met vandalisme bedoelen wij niet de inbraak of de poging tot inbraak.

In welke situaties betalen wij ook?
• Huurt u het verzekerde gebouw? Dan betalen wij ook als er vaste inrichtingen of verfraaiingen worden beschadigd die op uw kosten blijvend in of aan het verzekerde gebouw zijn 
vastgemaakt. Bijvoorbeeld een tuinhuis of inbouwkasten.
• Hebt u alleen de inboedel verzekerd? En hebt u materiële schade aan het verzekerde gebouw? Dan betalen wij toch voor uw schade. Maar wij betalen nooit meer dan het 
verzekerde bedrag inboedel.

Let op! In de volgende situaties betalen wij niet:
• Toen de schade ontstond, woonde er niemand in het verzekerde gebouw omdat het verzekerde gebouw werd gebouwd of verbouwd. Deze situatie heeft gezorgd dat vandalisme 
werd gepleegd.
• Toen de schade ontstond, werd het verzekerde gebouw niet regelmatig bewoond en niet onderhouden. Deze situatie heeft gezorgd dat vandalisme werd gepleegd.
• U hebt schade aan bouwmaterialen die op het verzekerde adres liggen en die bedoeld zijn voor het bouwen, verbouwen of herstellen van het verzekerde gebouw.
• De persoon die het verzekerde gebouw huurt of gebruikt, heeft het verzekerde gebouw beschadigd.
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7. schade aan een regelmatig bewoond gebouw en zijn inhoud door vandalisme en kwaad opzet tot een
maximum tussenkomst van 4.000,00 EUR behalve de schade
•  veroorzaakt aan de goederen die zich buiten het gebouw bevinden

•  veroorzaakt wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en deze werken

•  veroorzaakt door of met medeplichtigheid van
- een verzekerde, een bloedverwant in de neerdalende of opgaande lijn en hun echtgenoten
- de huurder of personen die bij hem inwonen

•  die bestaat uit graffiti aan de buitenkant van het gebouw

Vandalisme

Hoofdstuk 2. Waarborgen
ARTIKEL 14. BRAND EN AANVERWANTE
GEVAREN
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de materiële schade aan de verzekerde goederen
veroorzaakt door één van de volgende verzekerde gevaren:
• brand;
…/…
• schade aan onroerende goederen ingevolge diefstal, poging tot diefstal en daden van vandalisme of kwaadwilligheid (graffiti, tagging en wildplakken inbegrepen), voor zover het 
verzekerde gebouw regelmatig bewoond is:
- in uw hoedanigheid van eigenaar, al dan niet bewoner;
- in uw hoedanigheid van huurder of gebruiker alleen voor zover u krachtens uw huur- of gebruikerscontract gesloten met de eigenaar, verplicht bent deze schade te vergoeden;
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5.1.8 Inbraak en daden van vandalisme of kwaadwilligheid evenals de diefstal van delen van het gebouw
Behalve:
1) schade bij niet-regelmatige bewoning van het gebouw;
2) schade aan de inhoud;
3) schade aan gebouwen in opbouw of ombouw;
4) schade aan bijgebouwen die niet aan het hoofdgebouw palen;
5) bestaande uit de loutere verdwijning van goederen;
6) schade verzekerd door de waarborgen ‘Waterschade’ en ‘Glasbreuk’;
7) schade door of met medeplichtigheid van:
- de verzekerde, zijn echtgenoot of elke persoon in zijn dienst;
- de huurders of gebruikers van het gebouw of personen die met hen samenwonen.
Wij vergoeden ook de beschadiging aan het verzekerde gebouw als de hulpdiensten zich bij een noodgeval naar binnen moeten dringen.

5.1.9 Grafschennis ingevolge daden van vandalisme of kwaadwilligheid en waarvan u geheel of gedeeltelijk eigenaar bent.
Behalve als het om een geïsoleerd voorval gaat of aan decoratieve accessoires of graven ouder dan 50 jaar. Deze waarborg geldt in België en is beperkt tot maximaal € 2.000.

Vandalisme

5.7 Beschadigingen aan onroerende goederen als gevolg van een diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme op voorwaarde dat het gebouw bewoond is

U kan de onroerende beschadigingen aan het verzekerd gebouw dat niet bewoond wordt omdat er werken uitgevoerd worden,
laten verzekeren door de Optie Werken te onderschrijven.
Bij uitbreiding dekken wij daden van vandalisme tegen graven die gelegen zijn in België en waarvan u eigenaar bent tot maximum 5.000 EUR, behalve:
1. indien het gaat om een alleenstaand geval
2. aan al dan niet bevestigde decoratieve accessoires
3. aan graven van meer dan 50 jaar oud

Als u optreedt als huurder of bewoner, is de materiële schade aan het verzekerd gebouw gedekt in naam en voor rekening van de verhuurder of de eigenaar van het gebouw, op 
voorwaarde dat de verzekering van het gebouw dergelijke schade niet verzekert.
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3.15. Beschadiging van onroerende goederen
Als gevolg van een diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme.
Behalve:
• schade toegebracht door of met de medeplichtigheid van een verzekerde of zijn partner;
• schade toegebracht door een huurder en/of gebruiker van het gebouw dat zich bevindt op het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden, zijn familieleden en zijn gasten;
• diefstal van een deel van het gebouw.
Wij vergoeden eveneens
De opzettelijke beschadiging van grafmonumenten waarvan u eigenaar bent voor zover het geen geïsoleerd voorval betreft.

Vandalisme

Artikel 5.
Onroerende inbraakschade – vandalisme
A. Draagwijdte van de dekking
De Maatschappij vergoedt de schade die veroorzaakt wordt aan het verzekerde gebouw door:
1. inbraak of poging tot inbraak, voor zover:
— de verzekerde er eigenaar van is;
— het gebouw regelmatig bewoond wordt;
— het gebouw niet in opbouw is;
— er klacht ingediend wordt overeenkomstig artikel
54, 1.
Deze dekking blijft gelden tijdens verbouwings- of herstellingswerken aan het gebouw, op voorwaarde dat het bewoond blijft tijdens deze werken.
2. vandalisme tot 10.751,45 EUR per schadegeval, zonder toepassing van de evenredigheidsregel en onder dezelfde voorwaarden vastgesteld in punt 1.
B. Gevallen van niet-verzekering
De Maatschappij biedt geen dekking voor schade veroorzaakt
aan het verzekerde gebouw door:
— graffiti;
— wild aanplakken van affiches;
— opschriften of tekeningen.
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2 BASISWAARBORGEN
2.1 Afdeling brand
1 Verzekerde schade
…/…
- vandalisme gepleegd door derden of uw personeel, al dan niet naar aanleiding van een diefstal of poging tot diefstal.

Vandalisme

A6.1.5 Schade aan onroerend goed na een diefstal of poging tot diefstal, vandalisme en kwaad opzet
De schade aan het gebouw is gedekt en ook de diefstal van delen van het gebouw, zoals de zonnepanelen die permanent verankerd zijn aan het dak, de zonnecollectoren, de 
windmolens en de windturbines.
Is niet gedekt, de schade:
a) aan het niet-verhuurde gebouw, dat gedurende meer dan 120 nachten of meer dan 60 opeenvolgende nachten onbewoond is gedurende de 12 maanden die het schadegeval 
voorafgaan;
b) door een diefstal of een poging tot diefstal die mogelijk gemaakt werd of vergemakkelijkt door een schadegeval dat is gedekt door artikel A6.8;
c) door of met de medeplichtigheid van:
■ een verzekerde, een bloedverwant in neerdalende of opgaande lijn en hun echtgenoten;
■ de huurder of gebruiker, of de personen die bij hen inwonen.

A9.1 DIEFSTAL EN VANDALISME
A9.1.1 Wij dekken:
a) de verdwijning of de beschadiging van de verzekerde inhoud na diefstal of poging tot diefstal in de lokalen:
…/…
b) de schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud, gepleegd in de lokalen tijdens de onder a) vermelde gebeurtenissen;
c) de schade veroorzaakt door diefstal en vandalisme aan constructies en voorwerpen die onroerend zijn gemaakt door hun bestemming en gelegen zijn buiten het gebouw (bv. de 
vaste tuinverlichting) én aan sportterreinen: de waarborg is verleend tot maximum 10.000 euro (ABEX 745);
d) de schade veroorzaakt door diefstal en vandalisme aan tuinmeubilair, tuintoestellen, tuingereedschap, externe jacuzzi, sauna, infraroodcabine of swim spa die zich buiten het 
gebouw bevinden: hierbij is de waarborg verleend tot maximum 5.000 euro (ABEX 745).
A9.1.2 Wij betalen ook:
…/…
f) de schade aan het onroerend goed naar aanleiding van een diefstal of poging tot diefstal, vandalisme en kwaad opzet, veroorzaakt aan het gebouw voor zover het huurcontract u 
deze vergoedingsplicht oplegt.
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Als het gebouw is verzekerd:
diefstal van onderdelen van, inbraakschade aan en schade door vandalisme aan de woning behalve de schade:
- veroorzaakt aan de woning die nog niet bewoond werd;
- veroorzaakt aan de woning die 60 opeenvolgende nachten niet meer bewoond werd;
- veroorzaakt tijdens (bouw)werken tenzij de verzekerde woning bewoond blijft tijdens deze werken;
- veroorzaakt aan een niet afgesloten woning (met andere woorden alle ramen en deuren moeten slotvast zijn bij afwezigheid);
- veroorzaakt door u als verzekerde;
- veroorzaakt door of met de medeplichtigheid van een huurder, een gebruiker, naakte eigenaar, vruchtgebruiker, een werknemer of een bloedverwant van u.

Uit de begrippenlijst:
Vandalisme 
De schade door derden veroorzaakt door een dwaze en onredelijke daad zoals
graffiti, opzettelijke beschadigingen.

Vandalisme

Blz 6
Kwaadwillige beschadiging
-daden van personen die deelnemen aan arbeidsconflicten*, aanslagen* of terrorisme*;
-vandalisme gepleegd door derden of uw personeel, al dan niet naar aanleiding van een diefstal of een poging tot diefstal.

Uit de verklarende woordenlijst
-Vandalisme
Het kwaadwillig vernielen of beschadigen van goederen, zelfs met de bedoeling om een diefstal te plegen. Dit begrip omvat echter niet:
-de ontvreemding van goederen;
-de vernieling of beschadiging van goederen in het kader van een arbeidsconflict* of aanslag*.
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Artikel 10 Beschadiging door diefstal of vandalisme
De maatschappij verzekert:
- de schade die wordt toegebracht aan het verzekerde gebouw ingevolge diefstal, poging tot diefstal en vandalisme.
Behalve:
- de schade aan het gebouw dat op het ogenblik van het schadegeval sedert meer dan 90 dagen leegstaat of onbewoond is.
- de schade aan het gebouw in opbouw, wederopbouw of herstelling dat niet definitief gesloten en niet volledig dicht is, alsook de schade aan de materialen die bestemd zijn om in 
het gebouw verwerkt te worden.
- de schade veroorzaakt door of met medeplichtigheid van een verzekerde, huurder of gebruiker of diens inwonende gezinsleden.
- de schade die het gevolg is van graffiti aan de buitenkant van de constructies.
- de schade ingevolge vandalisme gepleegd in delen die gemeenschappelijk zijn.
- de schade die mogelijk gemaakt werd of vergemakkelijkt werd door een natuurramp.
Specifieke bepaling:
Wanneer enkel de inhoud is verzekerd, dan is deze waarborg verworven voor het aangeduide gebouw, voor zover de keuzewaarborg” Diefstal “ is onderschreven.

Artikel 20 Diefstal
De waarborg voor het risico “Diefstal” is enkel verzekerd, als zulks uitdrukkelijk vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden van deze polis.
Deze keuzewaarborg is enkel verzekerd voor de inhoud die ondergebracht is in een regelmatig bewoonde woning. Hieronder wordt verstaan een woning die nooit méér dan 60 
nachten per kalenderjaar onbewoond is.
De maatschappij verzekert:
De verdwijning of de beschadiging van de verzekerde inhoud die zich in het aangeduide gebouw bevindt, ingevolge diefstal of poging tot diefstal gepleegd:
- bij inbraak met behulp van inklimming of met behulp van namaaksleutels, gestolen of verloren sleutels
- door iemand die zich in het gebouw heeft laten insluiten of die er heimelijk is binnengedrongen
- door een niet verzekerde persoon die zich met toelating in het gebouw bevindt, bijvoorbeeld om er werken uit te voeren.
De maatschappij verzekert bovendien:
- De schade aan de inhoud in het aangeduide gebouw, veroorzaakt door vandalisme als gevolg van diefstal of poging diefstal

Vandalisme

H. ONROERENDE SCHADE
Wij dekken de onroerende schade aan een verzekerd gebouw en ingevolge een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme.
Zijn niet gedekt :
• de schade veroorzaakt met medeplichtigheid :
- van een verzekerde, zijn echtgenoot of samenwonende, hun verwanten in dalende of stijgende lijn ;
- van huurders of onderhuurders.
• de schade aan gebouwen die niet zijn afgesloten alsook schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw ;
• de graffiti aan de buitenkant van het gebouw ;
• de diefstal van delen van het gebouw.
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Artikel 18 – Beschadiging van onroerend goed ten gevolge van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme (graffiti inbegrepen) evenals de diefstal van delen 
van het gebouw
De maatschappij vergoedt de schade aan het verzekerd gebouw ten gevolge van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme (graffiti inbegrepen) evenals de 
diefstal van delen van het gebouw.

18.1 Behalve
- de diefstal en/of de schade door of met medeplichtigheid van een verzekerde, een huurder of een gebruiker van het gebouw of van een bij hen inwonend persoon;
- de diefstal en/of de schade aan een garage gelegen op een ander adres;
- de diefstal en/of de schade veroorzaakt wanneer het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de 
werken enerzijds en de schade en/of de diefstal anderzijds;
- de diefstal in en/of de schade aan de binnenzijde van de gemeenschappelijke delen zonder inbraak;
- de diefstal van en/of de schade aan de inhoud.

18.2 Indien het hoofdgebouw (waarin de verzekerden normaal gezien leven) onregelmatig bewoond of helemaal niet bewoond is, verleent de maatschappij geen dekking, tenzij 
anders vermeld in de bijzondere voorwaarden.

18.3 Opmerking
Indien de verzekerde eigenaar is van het gebouw geldt de waarborg ook voor zijn huurders en gebruikers. Indien de verzekerde huurder of gebruiker is van het gebouw geldt de 
waarborg ook voor de eigenaar.

Verklarende woordenlijst

Vandalisme
Schade ten gevolge van een daad van een persoon waarvan afdoende bewezen is dat die enkel werd verricht met de bedoeling schade te berokkenen.

Vandalisme

HOOFDSTUK 2 VERZEKERDE WAARBORGEN
WAARBORG 1 BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN
Artikel 33. Waarborgen
…/…
h) Inbraakschade en vandalisme, inclusief graffiti.

De maatschappij vergoedt de schade aan het gebouw, aangeduid onder ‘Ligging risico’ in de Bijzondere Voorwaarden, veroorzaakt door inbraak, poging tot inbraak of vandalisme. 
Deze waarborg wordt verleend voor zover het gebouw regelmatig bewoond wordt en niet in staat van opbouw,
verbouwing of afbraak verkeert.
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1.3.1 Basisverzekeringen
Brand en aanverwante gevaren

…/…

• Vandalisme en kwaad opzet gepleegd door derden 
Wij verstaan onder: 
- vandalisme: elke irrationele daad waardoor een goed wordt beschadigd of vernield; 
- kwaad opzet: elke opzettelijke daad met de bedoeling schade te berokkenen.

Niet gedekte schade 
- Feiten gepleegd door de huurder of kosteloos gebruiker of door personen die bij hem/haar inwonen indien het gebouw is verhuurd of in bruikleen werd gegeven. 
- Diefstal. 
- Schade aan goederen buiten beheer of regelmatig toezicht.

Vandalisme

Artikel 18 – Beschadiging van onroerend goed ten gevolge van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme (graffiti inbegrepen) evenals de diefstal van delen 
van het gebouw
De maatschappij vergoedt de schade aan het verzekerd gebouw ten gevolge van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme (graffiti inbegrepen) evenals de 
diefstal van delen van het gebouw.

18.1 Behalve
- de diefstal en/of de schade door of met medeplichtigheid van een verzekerde, een huurder of een gebruiker van het gebouw of van een bij hen inwonend persoon;
- de diefstal en/of de schade aan een garage gelegen op een ander adres;
- de diefstal en/of de schade veroorzaakt wanneer het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de 
werken enerzijds en de schade en/of de diefstal anderzijds;
- de diefstal in en/of de schade aan de binnenzijde van de gemeenschappelijke delen zonder inbraak;
- de diefstal van en/of de schade aan de inhoud.

18.2 Indien het hoofdgebouw (waarin de verzekerden normaal gezien leven) onregelmatig bewoond of helemaal niet bewoond is, verleent de maatschappij geen dekking, tenzij 
anders vermeld in de bijzondere voorwaarden.

18.3 Opmerking
Indien de verzekerde eigenaar is van het gebouw geldt de waarborg ook voor zijn huurders en gebruikers. Indien de verzekerde huurder of gebruiker is van het gebouw geldt de 
waarborg ook voor de eigenaar.

Verklarende woordenlijst

Vandalisme
Schade ten gevolge van een daad van een persoon waarvan afdoende bewezen is dat die enkel werd verricht met de
bedoeling schade te berokkenen.
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Bouw, verbouw, herstellingswerken…

Blijft de waarborg verworven?
Welke waarborgen zijn onderworpen aan een beperking?

Wat als de schade niet in causaal verband staat met de verbouwing?
Blijft de waarborg als er bewoning is?

Verbouwingen Aedes

Artikel 17: Waterschade.    
…/…
17.3. Wij vergoeden niet de schade veroorzaakt:
*door infiltratie van grondwater;
*door condensatie;
*door en aan binnen- en buitenzwembaden en de installaties hiervoor, behoudens andersluidend
beding in de bijzondere voorwaarden;
*gedurende de bouw-, verbouwing-, vernieuwing- of herstellingswerken aan het omschreven gebouw, indien de schade hieruit voortvloeit;
…/…

Artikel 18: Vloeibare brandstoffen
…/…
18.3. Wij vergoeden niet:
▪ de kosten voor controle, herstelling, verwijdering, neutralisatie of vervanging van de stookolietanks;
▪ de schade tijdens de bouw-, verbouwing-, vernieuwing- of herstellingswerken aan het omschreven gebouw, indien deze hierdoor veroorzaakt werd;
▪ de schade:

Artikel 23: Burgerlijke aansprakelijkheid onroerend goed.
…/…
Wij vergoeden niet de schade veroorzaakt:
- voor de volledige oplevering van de opbouwwerken,
- door alle werken van opbouw, sloping, vergroting of verbouwing,

Artikel 28: Algemene uitsluitingen van de waarborgen tegen natuurrampen
…./…
* aan gebouwen of delen van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;
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2.3 Beschadiging van het gebouw* door vandalisme, kwaad opzet of door dieven
Artikel 6: Voorwerp en bijzonderheden van de waarborg
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt aan het gebouw* door vandalisme, kwaad opzet of door dieven, evenals de diefstal van delen van het gebouw*;
behalve de schade
1. gepleegd in de gemeenschappelijke delen van het gebouw*. De materiële schade* door inbraak gepleegd in de gemeenschappelijke delen blijft echter gedekt;
2. die het gevolg is van graffiti aan de buitenkant van de constructies;
3. veroorzaakt door of met de medeplichtigheid van de verzekerde, van de huurder of gebruiker van het gebouw* of van de personen die bij hen inwonen;
4. aan het gebouw* in opbouw* of dat verlaten* is sedert meer dan 120 dagen op het moment van het schadegeval*;
…/…
2.6 Storm* - Hagel - Ijs- en sneeuwdruk*
Artikel 12: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door storm*, hagel, ijs- en sneeuwdruk*, alsook door de voorwerpen die door één van deze voorvallen weggeslingerd 
of omvergeworpen zijn;
evenals indien u het gebouw* verzekert in dit contract, de kosten voor herstel van de tuin die beschadigd werd door storm*, hagel, ijs- en sneeuwdruk*;
behalve de schade
1. veroorzaakt door stormwinden aan het gebouw* in opbouw* of tijdens werken, zolang dat gebouw* geheel of gedeeltelijk open is;
…/…
2.7 Waterschade en schade door stookolie
Artikel 13: Voorwerp van de waarborg Waterschade
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door water door zijn vloeibare staat, evenals
¬ de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door de werking van de huiszwam, ongeacht de oorzaak ervan, voorzover dat deze oorzaak na de inwerkingtreding van de 
waarborg ontstaat;
¬ het verlies van het weggevloeide water tot 2.500 m³ van zodra het verlies minstens 50 m³ bedraagt en voor zover het water afkomstig is van een lek in een leiding van het 
aangeduide gebouw*. Indien alleen het gebouw* verzekerd is, wordt deze materiële schade* veroorzaakt aan de inhoud* niettemin vergoed;
behalve
1. de schade aan de hydraulische installaties*. De schade aan de zichtbare hydraulische installaties* die niet aan de oorsprong liggen van het wegvloeien van water blijft evenwel 
gedekt;
2. de schade veroorzaakt aan de buitenkant van de daken en aan de bekledingen die de waterdichtheid ervan verzekeren;
3. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw*, andere dan onderhouds- en herstellingswerken*;
…/…
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Artikel 14: Voorwerp van de waarborg Schade door stookolie
Wij verzekeren de materiële schade* rechtstreeks veroorzaakt door stookolie,
evenals
¬ het verlies van de weggevloeide stookolie;
¬ indien u het gebouw* verzekert in dit contract, de kosten gemaakt voor de sanering van de door stookolie vervuilde grond, zelfs indien de verzekerde goederen niet beschadigd 
werden. De waarborg is verworven tot 6.812,63 EURi voor zover de opslagtank aan de geldende regelgeving voldoet en de oorzaak van de verontreiniging zich na de
inwerkingtreding van de waarborg heeft voorgedaan;
behalve
1. de schade aan de tanks en leidingen die stookolie bevatten. De schade aan de zichtbare installaties die niet aan de
oorsprong liggen van het wegvloeien van stookolie blijft evenwel gedekt;
2. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw*, andere dan onderhouds- en herstellingswerken*.
…/…
2.8 Glasbreuk
Artikel 16: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren het breken van ruiten, evenals
¬ het breken van volgende met ruiten gelijkgestelde goederen (hierna genoemd ‘gelijkgestelde goederen’): spiegels, koepels, panelen of uithangborden uit glas of plastic, 
glaskeramische kookplaten, beeldschermen van televisies en niet-draagbare computers*, zonnepanelen, gordijnwanden*, het sanitair en glas verwerkt in meubilair;
¬ de beschadiging van andere verzekerde goederen ten gevolge van die breuk;
¬ het ondoorzichtig worden van isolerende ruiten van het gebouw* ten gevolge van condensatie van de isolerende tussenruimte;
¬ in geval van een verzekerd schadegeval*, de kosten voor de wedersamenstelling of de vervanging van de inscripties, versieringen, veiligheidselementen of andere elementen op de 
ruiten en de gelijkgestelde goederen;
behalve
1. de schade veroorzaakt door werken aan het gebouw*, andere dan onderhouds- en herstellingswerken*;
2. de schade veroorzaakt door werken (uitgezonderd reinigen) aan ruiten, ramen en de gelijkgestelde goederen;
…/…
2.9 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
Artikel 18: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren de burgerlijke aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd op basis van de artikelen 1382 tot 1384, 1386, 1386bis en 1721 van het Burgerlijk Wetboek* voor 
de schade veroorzaakt aan derden* door het feit van:
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¬ de verzekerde goederen;
¬ tuinen en stoepen van het verzekerde gebouw* alsook het nalaten van het wegruimen van sneeuw, ijs en ijzel;
¬ de belemmering van de stoep van het verzekerde gebouw*;
evenals de aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek* voor
de materiële schade* veroorzaakt aan derden* door het feit van de verzekerde goederen;
behalve voor de schade
1. verzekerbaar door de aanvullende waarborg ‘Verhaal van derden* en verhaal van huurders en gebruikers’;
2. veroorzaakt door de verschuiving van de bodem of van het gebouw*. Uw aansprakelijkheid op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek* blijft evenwel gedekt;
3. veroorzaakt aan goederen die u bezit of die u in welke hoedanigheid dan ook zijn toevertrouwd;
4. veroorzaakt door werken aan het gebouw* andere dan onderhouds- of herstellingswerken* of die zich heeft voorgedaan vóór de volledige voltooiing van de bouwwerken. Uw 
aansprakelijkheid op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek* blijft evenwel gedekt voor zover deze werken de stabiliteit van het gebouw* of van de aangrenzende 
gebouwen niet in gevaar brengen;

LEXICON
Onderhouds- en herstellingswerken
Werken voor het behoud van de goede staat of voor de herstelling van het gebouw*, die de structuur of het volume van het gebouw* niet wijzigen.

Verbouwingen

Artikel 15 – Schade aan het vaste informaticamateriaal*
Deze waarborg geldt alleen in de lokalen van het gebouw*, van een studentenverblijf* en van het vervangverblijf*.
…/…
Niet verzekerd:

…/…
* de schade veroorzaakt tijdens de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*, in de mate dat dit invloed had op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade.

Artikel 17 - Schade aan het gebouw* door vandalisme*, kwaad opzet of (poging tot) diefstal*    …/….
Niet verzekerd:

…/…
* de schade veroorzaakt tijdens de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*, in de mate dat dit invloed had op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade

Artikel 20 - Waterschade
…/…
Niet verzekerd:
…/…
* de schade veroorzaakt tijdens de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*, in de mate dat dit invloed had op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade
- Als het gebouw* bewoond of normaal bewoonbaar is tijdens de werken, geldt deze beperking niet. 

Artikel 24 - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw
…/…
Niet verzekerd:
…/…
de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*
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7.5. Waterschade
A. Verzekerde gevaren
…/…
C. Uitsluitingen
…/…
- De schade veroorzaakt tijdens opbouw‐, afbraak‐ of verbouwingswerken aan het gebouw, voor zover deze werken
een oorzakelijk verband vertonen met de waterschade

7.12. B.A. Gebouw
A. Verzekerde gevaren
…/…

B. Uitsluitingen

Is niet gewaarborgd :
…/…
- Schade veroorzaakt door alle opbouw‐, afbraak, vergrotings‐ of veranderingswerken

Verbouwingen

Waarborg natuurrampen
…/…
Wij verzekeren niet de schade:
*aan de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er voorgoed aan vastgemaakt zijn;
*aan de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die bouwvallig of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud, behalve als deze constructies als hoofdverblijf 
van de verzekerde dienen;
*tuinen en aanplantingen, en luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen;

*aan de gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve als zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;
*aan voertuigen en lucht-, zee-, meer- en riviervoertuigen;
…/…
5. Optionele waarborgen en uitbreidingen verzekerbaar in module Comfort 
5.1. Optionele waarborg diefstal 
…/…
Wij verzekeren niet
diefstal wanneer de woning meer dan 120 nachten per jaar onbewoond is, tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden;
diefstal of poging tot diefstal gepleegd door of met de medeplichtigheid van een verzekerde met uitzondering van het personeel;
diefstal van motorrijtuigen evenals hun inhoud, toebehoren en aanhangwagens behalve wanneer zij zich op de aangeduide ligging van het verzekerde risico in een afgesloten 
individuele garage bevinden. Diefstal van robotgrasmaaiers blijft evenwel verzekerd;
het financieel verlies ingevolge diefstal van:

cheques, bank- of kredietkaarten,
waarden in de mate dat het verlies of de beschadiging ervan door een financiële instelling gedekt is;

diefstal van delen van een gebouw in opbouw of verbouwing, wanneer het gebouw door u niet bewoond is;
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3. Basisdekkingen
3.1. Principes
U kan uw gebouw en/of uw inhoud laten verzekeren en uw bijzondere voorwaarden vermelden de
dekking die u wordt toegekend alsook de verzekeringsformule die u hebt gekozen.
Bij een gedekt gevaar dat niet onder een specifieke of algemene uitsluiting valt, vergoeden we
■■ Als u eigenaar bent : de schade veroorzaakt aan uw gebouw en/of uw inhoud
■■ Als u huurder bent: de gevolgen van uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt
aan het al dan niet gemeubelde gebouw en/of de schade veroorzaakt aan uw inhoud
■■ Als u burgerlijk aansprakelijk bent: de derde aan wie schade werd berokkend.

…/…

Algemene uitsluitingen
Wij voorzien nooit dekking van schade
■■ voortvloeiend uit collectieve gewelddaden
■■ voortvloeiend uit een kernrisico zonder afbreuk te doen aan de bepaling m.b.t. terrorisme (p.8)
■■ voortvloeiend uit niet-accidentele milieuverontreiniging
■■ voortvloeiend uit een opzettelijk schadegeval waarvan u de veroorzaker of medeplichtige bent
■■ voortvloeiend uit elke constructiefout of ander gebrek in het ontwerp van het gebouw of van de inhoud waarvoor u niet de maatregelen genomen heeft die nodig waren om er 
te gepasten tijde aan te verhelpen, terwijl u er kennis van had
■■ aan het gebouw (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en de eventuele inhoud ervan, behalve indien het bewoond of normaal bewoonbaar is
…/…
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Hoofdstuk 6. Voor welke schade betalen wij nooit?
In hoofdstuk 7 leest u voor welke schade wij betalen. Hieronder leest u in welke situaties wij nooit voor uw schade betalen.
1. Schade die u met opzet hebt veroorzaakt
2. Schade veroorzaakt door werken aan het verzekerde gebouw
Door de werken aan het verzekerde gebouw is de kans groter dat er schade aan het verzekerde gebouw, aan de verzekerde inboedel of aan derden ontstaat of groter wordt. 
Bijvoorbeeld: er ontstaat schade doordat u het dak vernieuwt.
Let op!
• Wij betalen wel voor de schade door brand of ontploffing.
• Wij betalen wel voor de schade door een kleine herstelling of klein onderhoud. Het onderhoud of de herstelling zorgt er niet voor dat de kans groter is dat schade ontstaat of 
groter wordt.
…/…
Hoofdstuk 8. Basisverzekeringen
A. Brand en andere verzekeringen
…/…
9. Materiële schade door inbraak of door poging tot inbraak in het verzekerde gebouw
Het maakt niet uit of u de eigenaar of de huurder bent van het verzekerde gebouw.
Waarvoor betalen wij ook?
Wij betalen ook voor de materiële schade in de situaties die hieronder staan.
• Huurt u het verzekerde gebouw? Dan betalen wij ook voor de materiële schade aan alle inrichtingen en verfraaiingen die op uw kosten blijvend in of aan het verzekerde gebouw 
zijn vastgemaakt. Bijvoorbeeld een tuinhuis of inbouwkasten.
• Hebt u alleen de inboedel verzekerd? En hebt u materiële schade aan het verzekerde gebouw? Dan betalen wij toch voor uw schade. Maar wij betalen nooit meer dan het 
verzekerde bedrag inboedel.
Let op! In de volgende situaties betalen wij niet:
• Toen de schade ontstond, woonde er niemand in het verzekerde gebouw omdat het verzekerde gebouw werd gebouwd of verbouwd. Deze situatie heeft gezorgd dat de inbraak of 
de poging tot inbraak werd gepleegd.
• Toen de schade ontstond werd het verzekerde gebouw niet regelmatig bewoond en niet onderhouden. Deze situatie heeft gezorgd dat de inbraak of de poging tot inbraak werd 
gepleegd.
• U hebt schade aan bouwmaterialen die op het verzekerde adres liggen en die bedoeld zijn voor het bouwen, verbouwen of herstellen van het verzekerde gebouw.
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10. Schade doordat een deel van het verzekerde gebouw is gestolen
Het maakt niet uit of u de eigenaar of de huurder bent van het verzekerde gebouw.
Voor welke schade betalen wij?
Wij betalen voor de schade doordat een deel van het verzekerde gebouw is gestolen.
Huurt u het verzekerde gebouw? Dan betalen wij ook voor de schade als er vaste inrichtingen of verfraaiingen worden gestolen die op uw kosten blijvend in of aan het verzekerde 
gebouw zijn vastgemaakt. Bijvoorbeeld een inbouwkeuken, inbouwkasten, buitenverlichting.
Let op! In de volgende situaties betalen wij niet:
• U hebt schade doordat bouwmaterialen gestolen zijn die op het verzekerde adres liggen en die bedoeld zijn voor het bouwen, verbouwen of herstellen van het verzekerde 
gebouw.
• Het verzekerde gebouw wordt niet regelmatig bewoond en wordt niet onderhouden. En dit is de oorzaak van de diefstal.
• De persoon die het verzekerde gebouw huurt of gebruikt, heeft een deel van het verzekerde gebouw gestolen.
Let op! In de volgende situaties betalen wij niet:
• U hebt schade doordat bouwmaterialen gestolen zijn die op het verzekerde adres liggen en die bedoeld zijn voor het bouwen, verbouwen of herstellen van het verzekerde 
gebouw.
• Het verzekerde gebouw wordt niet regelmatig bewoond en wordt niet onderhouden. En dit is de oorzaak van de diefstal.
• De persoon die het verzekerde gebouw huurt of gebruikt, heeft een deel van het verzekerde gebouw gestolen.

11. Schade door vandalisme aan het verzekerde gebouw
…/…
Let op! In de volgende situaties betalen wij niet:
• Toen de schade ontstond, woonde er niemand in het verzekerde gebouw omdat het verzekerde gebouw werd gebouwd of verbouwd. Deze situatie heeft gezorgd dat vandalisme 
werd gepleegd.
• Toen de schade ontstond, werd het verzekerde gebouw niet regelmatig bewoond en niet onderhouden. Deze situatie heeft gezorgd dat vandalisme werd gepleegd.
• U hebt schade aan bouwmaterialen die op het verzekerde adres liggen en die bedoeld zijn voor het bouwen, verbouwen of herstellen van het verzekerde gebouw.
• De persoon die het verzekerde gebouw huurt of gebruikt, heeft het verzekerde gebouw beschadigd.
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C. Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
…/…
3. Schade door sneeuw- en ijsdruk
Let op! In de volgende situaties betalen wij niet voor:
• schade aan het verzekerde gebouw of aan een deel van het verzekerde gebouw dat bouwvallig of vervallen is. Het verzekerde gebouw of het deel van een verzekerd gebouw is 
vervallen als dit een slijtage heeft van 40 % of meer. Is er schade aan de verzekerde inboedel in dat verzekerde gebouw? Dan betalen wij ook niet voor deze schade;
• schade door storm, sneeuw- en ijsdruk aan het hoofdgebouw dat niet dicht is. Dit komt doordat het hoofdgebouw nog gebouwd of verbouwd wordt. Is er schade aan de 
verzekerde inboedel in dat verzekerde gebouw? Dan betalen wij ook niet voor deze schade.

Let op! Hebt u schade door storm, sneeuw- en ijsdruk aan het bijgebouw dat niet dicht is? Dit komt doordat het bijgebouw nog gebouwd of verbouwd wordt. Voor die schade aan 
het bijgebouw betalen wij wel. Is er schade aan de verzekerde inboedel in het bijgebouw dat niet dicht is? Dan betalen wij niet voor die schade;
• schade aan dieren die buiten zijn;
• schade aan serres die u gebruikt voor uw beroep;
• schade door neerslag aan de verzekerde inboedel in het verzekerde gebouw als het verzekerde gebouw niet eerst werd beschadigd door storm, hagel of, sneeuw- en ijsdruk;
• schade aan voorwerpen die buiten zijn en die niet blijvend vastgemaakt zijn aan het verzekerde gebouw of het terrein.
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8. schade aan een regelmatig bewoond gebouw ter gelegenheid van diefstal of poging daartoe tot een maximum tussenkomst van 4.000,00 EUR 
behalve de schade
• veroorzaakt wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en deze werken

10. schade door water behalve schade veroorzaakt
• aan …/…
• wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en deze werken.

12. als ze deel uitmaken van het aangeduide gebouw het breken en barsten van glas, inbegrepen spiegelglas en spiegels of plastieken panelen en koepels, alsook de ruiten vóór 
zonnepanelen, 
behalve
…/…
• wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en deze werken.
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ARTIKEL 15. STORM, HAGEL, SNEEUW – EN IJSDRUK
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ? …/…
B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED? …/…
• door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze 
omstandigheden en de schade;

ARTIKEL 17. GLASBREUK
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ? …/…
B. B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?  …/…
• door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen deze omstandigheden en de schade;

ARTIKEL 18. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW EN INBOEDEL
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed, de schade veroorzaakt:
• door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken aan of in het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze 
omstandigheden en de schade;

ARTIKEL 22. DIEFSTAL, VANDALISME EN KWAADWILLIGHEID
Deze waarborg is enkel van toepassing mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden.
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?  …/…

• tijdens bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken tenzij het gebouw regelmatig bewoond blijft tijdens deze werken en definitief gesloten en gedekt is.

ARTIKEL 23. NATUURRAMPEN
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ? …/…
B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?  …/…
• aan gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;
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5.3 Waterschade
Wij vergoeden de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
5.3.1 Water
Behalve schade:
…/…
8) die zich voordoet tijdens herstellingswerken, de opbouw of de verbouwing van het verzekerde gebouw, tenzij de verzekerde kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de schade en het werk in uitvoering;
…/…
5.3.2 Minerale oliën
Behalve schade:
1) die zich voordoet tijdens herstellingswerken, de opbouw of de verbouwing van het verzekerde gebouw, tenzij de verzekerde kan aantonen dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen de schade en het werk in uitvoering;
…/…
5.6 Natuurrampen
…/…
Dat geldt niet voor schade aan:
1) voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden en er niet definitief aan vastgemaakt zijn;
2) constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of monteerbaar, bouwvallig of in afbraak zijn en hun eventuele inhoud, behalve als die constructies als hoofdverblijf van de verzekerde 
dienen;
3) gebouwen of delen van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling, behalve als die bewoond of normaal bewoonbaar zijn en hun eventuele inhoud;
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5.12 Waterschade
Met uitzondering van de schade veroorzaakt:
…/…
8. door werkzaamheden aan het gebouw. U kan schade veroorzaakt door werken verzekeren door de Optie Werken te onderschrijven
…/…
5.13 Schade door stookolie
Met uitzondering van de schade:
1. veroorzaakt door werkzaamheden aan het gebouw
…/…
5.15 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en inhoud
1. Wij vergoeden tot een bedrag van:
…/…
4. Is niet gedekt, de schade:
a) aan goederen waarvan de verzekerde huurder, gebruiker, ontlener of bewaarnemer is
b) veroorzaakt door de uitoefening van een beroepsactiviteit
c) veroorzaakt door elk motorrijtuig
d) veroorzaakt door liften zonder onderhoudscontract of geregelde controles door een erkende firma
e) veroorzaakt door bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerkzaamheden aan het verzekerde gebouw
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6.12 Optie Werken
6.12.1 Voorwerp van de optie
Door deze optie te onderschrijven, verzekert u zich wanneer u bouw-, verbouwings- of renovatiewerken doet in het verzekerde gebouw. We dekken de materiële 
schade die voortvloeit uit de werken gedaan door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die geen invloed hebben op de 
structuur van het gebouw.
Wij komen tussen tot maximum 10.000 EUR zonder toe passing van de evenredigheidsregel voor schade gedekt door de Optie Werken.
Onze waarborg geldt voor de in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur van de werken.
6.12.2 Gedekte schade
1. Waterschade en schade door stookolie
We dekken de waterschade en het wegstromen van stookolie die veroorzaakt zijn door de werken.
2. Diefstal en vandalisme
We dekken de diefstal van materialen op de bouwplaats en van installaties en technische uitrustingen, evenals daden van vandalisme in het gebouw waar de werken 
worden
uitgevoerd.
3. Natuurrampen
In Natuurrampen dekken we de (delen van) gebouwen waarin werken worden uitgevoerd en hun eventuele inhoud, als ze niet worden bewoond of onbewoonbaar zijn 
door die werken.
4. Alle risico’s werken
We dekken alle materiële schade aan het gebouw die te wijten is aan de werken.
5. Ongeval
We dekken de medische kosten voor de lichamelijke schade van de verzekerden en de bezoekers opgelopen op de werf. De franchise wordt niet toegepast voor deze 
waarborg.
6.12.3 Gevallen van uitsluiting
De uitsluitingen voorzien in de basiswaarborgen blijven van toepassing voor de goederen gedekt door deze waarborg, behalve als hierboven uitdrukkelijk het tegendeel 
vermeld is.
Wij keren geen vergoeding uit voor:
- werken die u zelf doet
- onderhoudswerkzaamheden
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- een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, de berekeningen of de plannen, alsook voor het eigen gebrek van de materialen zonder materiële gevolgschade
- schade aan het materieel, de bouwplaatsuitrustingen en werftoestellen door een breuk, defect of elektrische en/of mechanische storing
- immateriële verliezen of schade
- de schade die het resultaat is van het gedeeltelijk of totaal achterlaten van de werken
- als gevolg van het niet-naleven van:
- wettelijke, administratieve of contractuele bepalingen
- geldende technische of professionele normen
- veiligheidsreglementen i.v.m. de activiteit van de deelnemers aan de bouwwerkzaamheden, de reglementering inzake milieubescherming, preventie- en 
beschermingsmaatregelen tegen brand
- m.b.t. een gerechtelijke of administratieve beslissing of een beslissing van een gerechtelijke of feitelijke overheid
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3.16. Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
Deze waarborg omvat uw burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:
…/…
Wij vergoeden eveneens
Uw burgerlijke contractuele aansprakelijkheid wat betreft de schade die door een gebrek in het gebouw veroorzaakt
is aan de inboedel van de huurder behalve aan zijn motorrijtuig.
Behalve:
• de schade veroorzaakt aan goederen die u onder uw bewaring heeft;
• de schade veroorzaakt door opbouw-, verbouwings- of afbraakwerken;
• de schade die het gevolg is van de uitoefening van een beroepsactiviteit;
• de schade die het gevolg is van een door u vooraf gekend gebrek of defect in het gebouw.

3.17. Natuurrampen
…/…
Wat is niet verzekerd?
• Wij komen niet tussen voor de schade veroorzaakt aan:
…/…
• de gebouwen (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling, en hun eventuele inhoud, behalve
indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;

Verbouwingen
AFDELING III STORM, HAGEL EN DRUK VAN SNEEUW OF IJS
Artikel 10.  …/… Artikel 12.
Gevallen van niet verzekering  …/…
9. gebouwen en hun eventuele inhoud:  …/…
c) gebouwen die in opbouw zijn.
Worden niet beschouwd als in opbouw, gebouwen:
— in verbouwing of herstelling voor zover zij bewoond blijven gedurende deze werken;
— die gebouwd, verbouwd of hersteld worden, voor zover zij definitief gesloten zijn (met afgewerkte en definitief geplaatste ramen en deuren) en definitief en volledig gedekt zijn.
AFDELING IV NATUURRAMPEN
Artikel 13 .../… Artikel 15.
Gevallen van niet-verzekering
1. De Maatschappij biedt geen dekking voor: …/…
d) de gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;
AFDELING V WATER- EN OLIESCHADE
Artikel 18. …/… Artikel 20.
Gevallen van niet-verzekering
1. De Maatschappij biedt geen dekking voor: …/…
door of gedurende bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken van het verzekerde gebouw, behalve wanneer de verzekerde het bewijs levert dat er geen enkel oorzakelijk 
verband is tussen de werken en het schadegeval.
AFDELING VI GLASBREUK
Artikel 21. …/… 
Artikel 23.
Gevallen van niet-verzekering
1. De dekking is niet van toepassing op de glasbreuk of scheur:
a) die zich voordoet door bouw-, afbraak- of verbouwingswerken van het verzekerde gebouw, behalve wanneer de verzekerde het bewijs levert dat er geen enkel oorzakelijk
verband is tussen de werken en het schadegeval;
AFDELING VII BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 24. …/… Artikel 25.
Gevallen van niet-verzekering
De Maatschappij biedt geen dekking voor:
1. schade:
a) veroorzaakt door bouw-, afbraak- en verbouwingswerken;
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Geen vermelde uitsluitingen tijdens verbouwingen

Verbouwingen

ARTIKEL A11 DE NIET-GEDEKTE SCHADE
A11.1 NAAST DE UITSLUITINGEN DIE EIGEN ZIJN AAN ELK GEVAAR EN DE AANVULLENDE WAARBORGEN,
IS NIET VERZEKERD:
…/…
A11.2 UITGESLOTEN IS OOK DE SCHADE:
a) door milieuvervuiling, onder welke vorm ook, én de saneringskosten, zonder afbreuk te doen aan de waarborg
die is vermeld in artikel A9.5 (Sanering van de grond);

b) die optreedt wanneer het gebouw in opbouw, wederopbouw, verbouwing of afbraak is behalve:
■ wanneer een brand, een arbeidsconflict of een aanslag de schade veroorzaakt;
■ wanneer er geen oorzakelijk verband is tussen deze werkzaamheden en de schade of wanneer het gebouw tijdens deze werkzaamheden bewoond blijft;
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BLZ 10 Als het gebouw is verzekerd:
diefstal van onderdelen van, inbraakschade aan en schade door vandalisme
aan de woning behalve de schade:
…/…
- veroorzaakt tijdens (bouw)werken tenzij de verzekerde woning bewoond blijft tijdens deze werken;
BLZ 11 inwerking van elektriciteit behalve de schade:
- die veroorzaakt wordt tijdens werken aan de elektrische installaties of toestellen;
- die zich voordoet tijdens bouw- en verbouwingswerken tenzij u aantoont dat er geen oorzakelijk verband is;
BLZ 12 storm of hagel behalve de schade:
…/…
- veroorzaakt aan de woning die ter gelegenheid van werken, niet volledig afgesloten is of slechts voorzien is van een voorlopige afdekking tenzij er geen oorzakelijk verband is met 
de stormschade;
BLZ 13 Als het gebouw is verzekerd:
een breuk, barst of overlopen van een hydraulische installatie (inclusief het opsporen van een lek, de plaatselijke herstelling van de leiding die aan de oorsprong ligt van de 
waterschade en de kosten voor het openbreken en dichten van wanden en vloeren) behalve de schade:
…/…
- die zich voordoet tijdens werken aan het verzekerde gebouw tenzij er geen oorzakelijk verband is;

BLZ 14 Als alleen de inhoud is verzekerd:
een breuk, barst of overlopen van een hydraulische installatie behalve de schade:
…/…
- die zich voordoet tijdens werken aan het verzekerde gebouw tenzij er geen oorzakelijk verband is;
BLZ 22  Burgerlijke aansprakelijkheid woning in het kader van de ING Home Insurance
…/…
Wij komen niet tussen voor:
…/…
- de schade door een gebouw naar aanleiding van bouw-, wederopbouw- of verbouwingswerken (met inbegrip van vergrotingswerken) wanneer deze
werken de stabiliteit van het verzekerde gebouw of van de aangrenzende gebouwen in gevaar brengen

Verbouwingen

BLZ 3  4 Wat verzekeren we niet?
U kunt geen beroep doen op de "Verzekering van de woning“ voor:
-schade die bestaat uit:
…/…
-schade veroorzaakt:

-tijdens en door het uitvoeren van een werk.
Deze uitsluiting geldt alleen voor het deel waaraan men werkt of dat ter ondersteuning ervan wordt gebruikt. Ze
wordt niet toegepast bij brand, ontploffing, waterschade en bij het breken van glas, doorschijnende plastieken
panelen of koepels;
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GEEN VERMELDE UITSLUITINGEN

Verbouwingen

C. VERZEKERDE GOEDEREN
U kan uw woning en/of diens inhoud verzekeren. De Bijzondere Voorwaarden preciseren de waarborg die u wordt verleend.
1. WONING
Woongebouw, zijnde :
• het hoofdgedeelte van de constructie die aan u toebehoort en die gelegen is op het adres vermeld in de Bijzondere Voorwaarden ;
• de aanpalende terrassen en afsluitingen van eender welke aard, hierin begrepen deze gerealiseerd door middel van aanplantingen ;
• de inrichtingen en installaties die niet kunnen worden losgemaakt zonder te worden beschadigd of zonder schade aan de constructie; de uitgeruste keukens en badkamers ;
• de materialen die bestemd zijn om geïncorporeerd te worden in het gebouw.
Bijzonder geval van gebouwen die in verbouwing zijn : de waarborgen zijn verworven naarmate de vordering van de werken. De juwelen en waardevolle voorwerpen zijn niet gedekt 
uit hoofde van de waarborg diefstal en vandalisme zolang de verzekeringnemer niet in de woning woont.

J. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW
…/…
Wij nemen niet ten laste :
• minnelijke schikkingen in strafzaken met het Openbaar Ministerie, gerechtelijke boetes, minnelijke of administratieve akkoorden en de kosten voor juridische vervolging ;
• schade voortvloeiend uit burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijk verplichte verzekering (meer bepaald deze bedoeld in de wetgeving
betreffende de verplichte autoverzekering) ;
• schade veroorzaakt :
- in geval van niet naleving van de reglementering van toepassing op de controle van tanks ;
- aan goederen die de verzekerde in bewaarneming heeft ;
- bodemverontreiniging niet te wijten aan een plotse of onvoorzienbare oorzaak.
• schade verbonden aan :
- de bouw, heropbouw of inrichting van het gebouw ;
- de uitoefening van een beroepsactiviteit.
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Artikel 18 — Beschadiging van onroerend goed ten gevolge van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme (graffiti inbegrepen) evenals de diefstal van delen 
van het gebouw
De maatschappij vergoedt de schade aan het verzekerd gebouw ten gevolge van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme (graffiti inbegrepen) evenals de 
diefstal van delen van het gebouw.
18.1 Behalve
de diefstal en/of de schade door of met medeplichtigheid van een verzekerde, een huurder of een gebruiker van het gebouw of van een bij hen inwonend persoon;
de diefstal en/of de schade aan een garage gelegen op een ander adres;
de diefstal en/of de schade veroorzaakt wanneer het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de 
werken enerzijds en de schade en/of de diefstal anderzijds;
…/…
Artikel 20 — Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk.
20.1 En als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, de werkelijk gemaakte kosten voor de heraanleg van de beschadigde tuin na storm, hagel, 
sneeuw- en ijs druk. De heraanleg gebeurt met gelijksoortige jonge planten en dit tot het beloop van maximum 15.000 euro (inclusief kosten voor opruiming en daarbij horende 
kosten).
20.2 Behalve de schade
…/…
veroorzaakt aan het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en indien er een oorzakelijk
verband bestaat tussen deze werken en de schade. Als het gebouw bewoond blijft tijdens de renovatie, verbouwing of herstelling dan blijft de waarborg verworven;
…/…
Artikel 21 — Breken van ruiten, glasplaten, spiegels
De maatschappij vergoedt het breken van ruiten, glasplaten, spiegels, die deel uitmaken van de verzekerde goederen.
…/…
21.3 Behalve
krassen of afschilferingen;
de schade aan ruiten, glasplaten, spiegels of andere goederen zoals bedoeld in artikel 21.1 die nog niet werden geplaatst of geïnstalleerd;
de schade aan ruiten, glasplaten, spiegels of andere goederen zoals bedoeld in artikel 21.1, waaraan wordt gewerkt (behalve het schoonmaken zonder die te verplaatsen) of 
wanneer het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie,verbouwing of herstelling is (én er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze werken en de schade);
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Artikel 22 – Schade door water
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door water.
…/…
22.2 Behalve de schade
…/…
- veroorzaakt terwijl het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade;
…/…
Artikel 23 — Schade door stookolie
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door stookolie.
23. 1 Evenals na een gedekt schadegeval, maar ook indien geen enkele zichtbare schade aan de verzekerde goederen werd
veroorzaakt:
…/…
23.2 Behalve de schade
veroorzaakt terwijl het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade;
…/…
Artikel 24 — Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
24.1 De maatschappij verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste van de verzekerden kan worden gelegd krachtens de artikels 1382 tot 1384, 1386 en 1386 bis van het 
Burgerlijk Wetboek voor de schade veroorzaakt aan derden, evenals voor de lichamelijke schade - op grond van artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek - veroorzaakt aan de 
huurder of gebruiker door
…/…
24.4 De maatschappij vergoedt niet
de schade veroorzaakt door het uitoefenen van een beroep of veroorzaakt door een aangestelde wanneer hij in die hoedanigheid handelt;
de schade geleden door vennoten, zaakvoerders, syndici, bestuurders of commissarissen van de verzekeringnemer;
de schade veroorzaakt aan de dieren en goederen die de verzekerde huurt, gebruikt of in bewaring heeft;
de geldboetes en de kosten van de strafprocedure;
de schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, renovatie-, verbouwings- of herstellingswerken aan het gebouw en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de werken en de 
schade;
…/…
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Artikel 27 — Natuurrampen
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door natuurrampen.
27. 1 Met name uitsluitend deze die hierna worden opgesomd :
…/…
27.3 Behalve de schade
aan voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er blijvend aan zijn vastgemaakt;
door een overstroming of door het overlopen of opstuwen van de openbare riolen aan inhoud van kelders, die geplaatst werd op minder dan 10 cm van de grond, uitgezonderd de 
verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er blijvend aan zijn vastgemaakt. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is,
is deze uitsluiting niet van toepassing;
aan constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of demonteerbaar zijn en aan hun eventuele inhoud, tenzij deze constructies als hoofdverblijfplaats van de verzekerde dienst doen;
aan constructies die bouwvallig of in afbraak zijn en aan hun eventuele inhoud, behalve wanneer deze constructies als hoofdverblijfplaats van de verzekerde dienst doen;
aan tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en de eventuele inhoud ervan. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is deze uitsluiting niet van 
toepassing;
aan de toegangen. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is de schade aan private toegangen gedekt;
aan binnenplaatsen en terrassen. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is deze uitsluiting niet van toepassing;
aan hagen. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is deze uitsluiting niet van toepassing;
aan luxegoederen (zwembaden, tennis- en golfterreinen). Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, dan is deze uitsluiting niet van toepassing;
aan gebouwen of delen van gebouwen in aanbouw, verbouwing of herstelling en aan de eventuele inhoud ervan, tenzij ze bewoond of normaal bewoonbaar zijn. Als in de 
bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is deze uitsluiting niet van toepassing;
…/…
HOOFDSTUK 4 - OPTIONELE WAARBORGEN
De maatschappij dekt de volgende optionele waarborgen indien ze vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden :
Artikel 28 — Diefstal en vandalisme van de inhoud
28.1 Deze waarborg wordt toegekend in eerste risico, dit wil zeggen zonder toepassing van de evenredigheidsregel zoals beschreven in artikel 41.8 en tot het beloop van de 
verzekerde bedragen voor, naargelang het geval, de inhoud, de inboedel, het materieel of de koopwaar.
…/…
28.5 De maatschappij vergoedt niet
…/…
de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme gepleegd in/aan een reeds beschadigd gebouw, of een gebouw dat in aanbouw, afbraak of verbouwing is, en indien er 
een oorzakelijk verband bestaat met de schade;
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HOOFDSTUK 2 VERZEKERDE WAARBORGEN
WAARBORG 1 BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN
Artikel 33. Waarborgen
h) Inbraakschade en vandalisme, inclusief graffiti.
De maatschappij vergoedt de schade aan het gebouw, aangeduid onder ‘Ligging risico’ in de Bijzondere Voorwaarden, veroorzaakt door inbraak, poging tot inbraak of vandalisme. 
Deze waarborg wordt verleend voor zover het gebouw regelmatig bewoond wordt en niet in staat van opbouw, verbouwing of afbraak verkeert.
…/…
WAARBORG 3 STORM, HAGEL, SNEEUW- EN IJSDRUK
Artikel 44. Niet-verzekerde gevallen
Wordt uitgesloten, de schade:   …/…
e) veroorzaakt aan de navolgende goederen en hun eventuele inhoud:  …/…
2) constructies:

a. in opbouw, verbouwing of herstelling die niet volledig gesloten zijn met afgewerkte en definitief geplaatste deuren en ramen, en niet definitief en volledig gedekt zijn, tenzij er 
geen oorzakelijk verband bestaat met de schade;
WAARBORG 4 WATERSCHADE   …/… 
Artikel 47. Niet-verzekerde gevallen   …/…
d) door of tijdens opbouw-, afbraak- en verbouwingswerken, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat met de schade;
WAARBORG 5 GLASBREUK   …/…
Artikel 50. Niet-verzekerde gevallen
Wordt uitgesloten, de schade: …/…
b) overkomen tijdens de opbouw-, afbraak- en verbouwingswerken van het omschreven gebouw, of door de uitvoering van werken, reiniging uitgezonderd, aan de ruiten of 
omlijstingen; tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met de schade;
WAARBORG 6 BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW 
Artikel 55. Niet-verzekerde gevallen
De maatschappij verleent geen dekking voor:
…/…
h) schade veroorzaakt tijdens opbouw-, afbraak-, vergrotings- of verbouwingswerken aan het aangeduide gebouw, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is 
met de schade.
WAARBORG 7 NATUURRAMPEN  …/…
Niet-verzekerde gevallen
Wordt uitgesloten, de verdwijning en de schade:   …/…
- aan de gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn,
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1.3.1 Basisverzekeringen
Brand en aanverwante gevaren
…/…
Niet gedekte schade 
- Materialen die nog niet in het gebouw zijn verwerkt. 
- Schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- of renovatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de 

schade. 
…/…
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
…/…
Niet gedekte schade 
• Aan constructies in opbouw.
…/…
Water - Vloeibare Brandstof
Niet gedekte schade 
…/…
• Schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- of renovatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de 
schade.
Breken van glas en sanitair
…/…
Niet gedekte schade: 
• Schade aan niet-definitief geplaatste goederen en aan broeibakken.
• Schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, herstellings-, aanpassings- of renovatiewerken, tenzij u bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de 
schade.
B.A. Gebouw en Inhoud
…/…
Is niet gedekt:
• schade die verband houdt met de opbouw, wederopbouw of aanpassing van het gebouw;
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Artikel 18 – Beschadiging van onroerend goed ten gevolge van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme (graffiti inbegrepen) evenals de diefstal van delen 
van het gebouw
18.1 Behalve …/…
- de diefstal en/of de schade veroorzaakt wanneer het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de 
werken enerzijds en de schade en/of de diefstal anderzijds;
Artikel 20 – Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk …/…
20.2 Behalve de schade   …/…
- veroorzaakt aan het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen deze werken en de schade. Als het 
gebouw bewoond blijft tijdens de renovatie, verbouwing of herstelling dan blijft de waarborg verworven;
Artikel 22 – Schade door water
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door water.
22.2 Behalve de schade   …/…
- veroorzaakt terwijl het gebouw in aanbouw, afbraak, renovatie, verbouwing of herstelling is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen die werken en de schade;
Artikel 24 – Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
24.4 De maatschappij vergoedt niet  …/…
- de schade veroorzaakt tijdens bouw-, afbraak-, renovatie-, verbouwings- of herstellingswerken aan het gebouw en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de werken en de 
schade;
Artikel 27 – Natuurrampen
De maatschappij vergoedt de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door natuurrampen.  …/…
27.3 Behalve de schade  …/…
aan gebouwen of delen van gebouwen in aanbouw, verbouwing of herstelling en aan de eventuele inhoud ervan,
tenzij ze bewoond of normaal bewoonbaar zijn. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack
Woning Plus" gedekt is, dan is deze uitsluiting niet van toepassing;
Artikel 28 – Diefstal en vandalisme van de inhoud
28.5 De maatschappij vergoedt niet   …/…
- de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme gepleegd in/aan een reeds beschadigd gebouw, of een
gebouw dat in aanbouw, afbraak of verbouwing is, en indien er een oorzakelijk verband bestaat met de schade;
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Medische kosten, begrafeniskosten…

Maximum verzekerd bedrag
Waarborg na welke verzekerde gevaren?

Lichamelijke letsels Aedes

Artikel 30: Andere dekkingen.
Wij vergoeden:
…/…

b) In geval van overlijden: zo u overlijdt ingevolge een gedekt schadegeval, komen
Wij, tot beloop van een maximum van 2.500,00 euro, tussen in de begrafeniskosten.
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PACK WONING PLUS

Artikel 52: Medische kosten en begrafeniskosten
In geval van lichamelijke schade* geleden door een verzekerde ten gevolge van een ‘gedekt schadegeval’, in het kader van een homejacking (diefstal of poging tot diefstal van een 
wagen in de woning) of ten gevolge van een agressie in het kader van een diefstal of poging tot diefstal van de verzekerde inhoud*, betalen wij de medische kosten (doktersbezoeken, 
geneesmiddelen  en (para)medische prestaties voorgeschreven of verricht door een dokter, hospitalisatie) tot beloop van 29.398,97 EURi per schadegeval* en 6.397,00 EURi per 
slachtoffer, voor zover dat deze kosten niet ten laste genomen worden door het ziekenfonds of door een ander organisme en dat de prestaties verricht worden binnen één jaar na het 
schadegeval*.
In geval van overlijden bij een ‘gedekt schadegeval’, een homejacking of een agressie of aan de gevolgen ervan in het daaropvolgende jaar, kan de waarborg aangewend worden voor 
de begrafeniskosten.

i ABEX 809
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Hoofdstuk IV – De aanvullende waarborgen
Opgelet!
1) Wij verlenen deze waarborgen bij een verzekerd schadegeval (met uitzondering van de schadegevallen in de waarborgen “Natuurrampen* van het Tariferingsbureau” en
“Rechtsbijstand”).
2) Bij een verzekerd schadegeval in de waarborg “Natuurrampen* van het Tariferingsbureau” gelden beperkte aanvullende waarborgen die u terugvindt in artikel 22.2.

Artikel 26 – Begrafeniskosten
Deze aanvullende waarborg geldt niet bij een schadegeval in de waarborg “Diefstal* van de inhoud*”.
Wij vergoeden de begrafeniskosten van de verzekerden die hun hoofdverblijfplaats in het gebouw* hadden en die, tot maximum 1 jaar na de feiten, overlijden als gevolg van een
verzekerd schadegeval.
Wij komen tussen tot maximum 5.000 euro per overledene (in dit bedrag zitten ook de repatriëringskosten van de overledene naar België als de verzekerde gebeurtenis zich in het 
buitenland heeft voorgedaan).
Wij betalen deze kosten aan diegene die bewijst dat hij ze gemaakt heeft.
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HOME PLAN
Voor schadegevallen vanaf 1/1/2019 worden de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07 als volgt uitgebreid. De uitbreidingen zijn van toepassing in de mate dat de 
overeenstemmende gevaren voor het gebouw en/of de inhoud verzekerd zijn en het verzekeringscontract in voege is. Alle andere bepalingen - waaronder de uitsluitingen - wijzigen 
niet.

9) Artikel 20 - Na een schadegeval: de gevolgkosten
We breiden onze waarborg uit met begrafeniskosten.
Deze aanvullende waarborg geldt alleen op het risicoadres en voor de verzekerden die op het ogenblik van het schadegeval hun hoofdverblijfplaats op dit adres hebben.
We vergoeden de begrafeniskosten voor de personen die:

ter plaatse overlijden als gevolg van een verzekerd schadegeval of

tot een jaar na een verzekerd schadegeval overlijden als gevolg van de kwetsuren die zij opgelopen hebben door dit schadegeval.
We komen tussen tot maximum € 3.000 per overledene (aan ABEX-index 450).
Onze tussenkomst gebeurt niet op forfaitaire basis; we betalen de begrafeniskosten terug aan diegene die aantoont dat hij ze betaald heeft en in de mate dat hij ze gedragen heeft.
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9.6. De begrafeniskosten en medische kosten
A. Verzekerde gevaren
Indien de verzekeringnemer of één van de bij hem inwonende personen die deel uitmaken van zijn gezin, het slachtoffer is van een lichamelijk ongeval ingevolge een gedekt schade
geval, dekt AMMA volgende prestaties :
- In geval van overlijden
Indien het overlijden een rechtstreeks gevolg is van een verzekerd schadegeval en plaatsvindt binnen de 365 dagen na het ongeval,
betaalt AMMA de begrafeniskosten aan de personen die bewijzen dat ze deze kosten ten laste namen. De verzekerde bedragen zullen uitgekeerd worden in zoverre zij niet
ten laste genomen worden door het ziekenfonds of een andere instelling of verzekeringsorganisme.
- In geval van medische onkosten
AMMA betaalt gedurende maximum 1 jaar na het verzekerd ongeval, de medische, farmaceutische, ambulance‐ en ziekenhuiskosten. De verzekerde bedragen zullen uitgek
eerd worden in zoverre zij niet ten laste genomen worden door het ziekenfonds of een andere instelling of verzekeringsorganisme.
B. Uitsluitingen
- Enkel de schadegevallen die zich voordoen op het in de bijzondere voorwaarden aangeduide adres of in een tijdelijk verblijf in de zin van art. 5.3.A. zijn gedekt
- Huidige waarborg is niet van toepassing op de risico’s "Diefstal" (art. 8.2.) en “Natuurrampen” (art. 17.7.).
C. Vergoedingslimiet
Huidige waarborg wordt verleend tot € 16.000 per verzekerd schadegeval (ongeacht het aantal slachtoffers) en tot beloop
van € 4.000 per slachtoffer.
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4.4. Extra uitbreiding in de basiswaarborgen brand-, storm-, of waterschade (4.1 tot 4.3)
Wij verzekeren de volgende burgerrechtelijke aansprakelijkheden en dit telkens tot een bedrag van 1.786.641,75 euroii per schadegeval:

verhaal van derden: dit is uw aansprakelijkheid op basis van de artikelen 1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor de stoffelijke schade aan derden te wijten aan 
een verzekerde schadegeval dat overslaat naar goederen die eigendom zijn van derden, inbegrepen uw gasten;
verhaal van huurders en gebruikers: dit is uw aansprakelijkheid op basis van artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek voor de stoffelijke schade veroorzaakt door het verzekerde 
schadegeval aan de huurder of gebruiker.

Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:

de kosten van afbraak en opruiming, het stortgeld;
de kosten van bodemsanering, beperkt tot 10.992,91 euro voor een schadegeval verzekerd onder de basiswaarborg waterschade (artikel 4.2);
de kosten om de geredde goederen te vervoeren, te behouden, of op te slaan gedurende de normale periode van heropbouw of vervanging;
de kosten voor voorlopige beveiliging van de woning in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afsluiting en afscherming;
het herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantingen;
de gebruiksderving die u lijdt als eigenaar van het gebouw voor de periode dat dit onbruikbaar is en dit tijdens de normale duur van heropbouw; de derving wordt berekend volgens 
het werkelijk geleden huurverlies verhoogd met de lasten, ofwel volgens de huurwaarde als het beschadigde gebouw niet verhuurd werd;
de medische en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of een 
gelijkaardige instelling. Wij betalen deze kosten tot maximaal 14.000 euroi per schadegeval;
…/…
Extra uitbreiding in de waarborg natuurrampen 
Wij vergoeden ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval: 
* de kosten van afbraak en opruiming, het stortgeld nodig voor het herbouwen of voor de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen; 
* de kosten om de geredde goederen te vervoeren, te behouden of op te slaan gedurende de normale periode van heropbouw of vervanging; 

* de kosten voor voorlopige beveiliging van de woning in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afsluiting en afscherming; 
* de medische en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of een 
gelijkaardige instelling. Wij betalen deze kosten tot maximaal 14.000 euroi per schadegeval; 

i niet geïndexeerd 
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Hoofdstuk 3. Soort verzekering
De verzekeringen in uw polis Woning Select zijn geen verplichte verzekeringen. In uw polis Woning Select zitten verschillende soorten verzekeringen. Elke verzekering heeft 
bepalingen die enkel voor die verzekering gelden. Deze bepalingen vindt u in de Administratieve Voorwaarden.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten verzekeringen in deze polis. Wat wij precies verzekeren vindt u in de verzekeringen zelf in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9.
A. Zaakverzekeringen   …/…
B. Aansprakelijkheidsverzekeringen   …/…
C. Persoonsverzekering
De verzekering Medische kosten en begrafeniskosten is een persoonsverzekering. Hebt u schade waarvoor u verzekerd bent?
En wordt de verzekeringnemer of iemand die bij hem inwoont gekwetst? Of overlijdt een van deze personen? Dan betalen wij de medische kosten en de begrafeniskosten.

Hoofdstuk 12. Aanvullende kosten
…/…
D. Medische kosten en begrafeniskosten
Voor deze kosten bedoelen wij met ‘u’ de verzekeringnemer en de personen die bij hem in huis wonen.
Bent u gekwetst door een gebeurtenis die verzekerd is in deze polis? Dan betalen wij de medische kosten, zoals de kosten van de dokter, de apotheek, de ambulance en de 
verpleging. Wij betalen alleen de kosten die u maakt binnen een jaar na de gebeurtenis.
Overlijdt u door een gebeurtenis die verzekerd is in deze polis? Dan betalen wij de begrafeniskosten aan de persoon die deze kosten heeft gemaakt. Wij betalen alleen als u overlijdt 
binnen het jaar na de gebeurtenis.
Per gebeurtenis betalen wij voor alle gekwetsten en overledenen samen maximaal 28.100,00 EUR.
Let op!
• Wij betalen alleen als u op het verzekerde adres woont en wij het verzekerde gebouw in deze polis verzekeren.
• Het bedrag dat u van het ziekenfonds kunt krijgen, trekken wij af van onze schadevergoeding.
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ARTIKEL 25. WAARBORGUITBREIDINGEN
Wij verlenen volgende waarborguitbreidingen zonder toepassing van de evenredigheidsregel:
…/…
3. Begrafeniskosten tot beloop van 3.698,25 EUR per slachtoffer, met een maximum van 11.094,74 EUR per schadegeval, indien de verzekeringnemer, diens echtgeno(o)t(e) of 
partner en/of hun descendenten en ascendenten tot in de tweede graad die bij hem inwonen, overlijden binnen de 365 dagen volgend op het schadegeval aan de rechtstreekse 
gevolgen ervan.
De begrafeniskosten worden betaald aan de personen die bewijzen deze ten laste genomen te hebben. 

Wij verlenen echter geen tussenkomst in de begrafeniskosten:
- indien het contract onderschreven werd door of voor rekening van feitelijke verenigingen of verenigingen met rechtspersoonlijkheid;
- op andere plaatsen dan de ligging van het verzekerd gebouw, het vakantieverblijf, de tijdelijke en occasionele verblijfplaats, de zaal voor familiefeesten en -bijeenkomsten en het 
studentenverblijf.

4. Medische, farmaceutische en verplegingskosten tot maximaal 2.958,60 EUR per slachtoffer, gedurende maximaal 365 dagen volgend op het schadegeval indien de 
verzekeringnemer, diens echtgeno(o)t(e) of partner en/of hun descendenten of ascendenten tot in de tweede graad die bij hem inwonen, gekwetst of gewond raken tijdens het 
schadegeval.
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7. Bijkomende dekkingen
7.1 Gevolgschade en waarborguitbreidingen
…/…
h) de genees- en begrafeniskosten
- tot maximaal € 2.000 per gewonde: de genees-, farmaceutische en verplegingskosten gedurende maximaal 365 dagen volgend op het schadegeval als u of de bij u inwonende
personen gekwetst of gewond worden;
- tot maximaal € 4.500 per slachtoffer: de begrafeniskosten, als u of de bij u inwonende personen aan de rechtstreekse gevolgen van een schadegeval overlijden.
Die waarborg geldt alleen na uitputting van de waarborgen van een ziekenfonds waarop de begunstigde aanspraak kan maken. Alleen de schadegevallen op het in de Bijzondere 
Voorwaarden aangeduide adres of in een tijdelijk verblijf zoals beschreven in punt 3.3 ‘waar geldt de verzekering’ komen voor vergoeding in aanmerking. Die laatste beperking geldt 
niet voor de waarborg ‘Diefstal verwonding op persoon’;
…/…
‘Rechtsbijstand’ komen niet in aanmerking voor de berekening van de schattingskosten.
7.2 Hospitalisatie brandwonden
Tot maximaal € 12.500 per gewonde bij u inwonende persoon: de hospitalisatiekosten na brandwonden, tot 3 jaar na éénzelfde oorzaak.
Wij vergoeden de kosten van de medische behandeling van brandwonden tijdens de ziekenhuisopname, al dan niet opgelopen na een gedekt schadegeval, na tussenkomst van het 
ziekenfonds. Bij het ontbreken van een ziekenfondstussenkomst, vergoeden wij 60% van de kosten. Gedurende de periode van 30 dagen voor en 90 dagen na de ziekenhuisopname, 
betalen wij de behandelingskosten tot € 2.000 per gewonde.
De dekking geldt voor de kosten gemaakt in België. Buiten België is er enkel tussenkomst indien:
- de verwondingen zich voorgedaan hebben tijdens een tijdelijk verblijf van max. 6 maanden;
- de kosten een acuut, dringend en noodzakelijk karakter hebben waardoor een terugreis naar België niet mogelijk en/of niet aangewezen was.
Deze dekking bevat een minimumdrempel van € 250.
Niet verzekerd zijn brandwonden opgelopen ingevolge:
- zonnestraling en UV-straling;
- zelfmoordpoging;
- vrijwillige deelname aan rellen, misdrijven en misdaden;
- roekeloze daden;
- intoxicatie;
- toxicomanie.
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6.12 Optie Werken
6.12.1 Voorwerp van de optie
Door deze optie te onderschrijven, verzekert u zich wanneer u
bouw-, verbouwings- of renovatiewerken doet in het verzekerde gebouw. We dekken de materiële schade die voortvloeit uit de werken gedaan door een aannemer die 
ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die geen invloed hebben op de structuur van het gebouw.
Wij komen tussen tot maximum 10.000 EUR zonder toe passing van de evenredigheidsregel voor schade gedekt door de Optie Werken.
Onze waarborg geldt voor de in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur van de werken.
…/…
5. Ongeval
We dekken de medische kosten voor de lichamelijke schade van de verzekerden en de bezoekers opgelopen op de werf.
De franchise wordt niet toegepast voor deze waarborg.
…/…
6.13 Optie Huurder
…/…
2. Verhuisongeval
We dekken de medische kosten voor de lichamelijke schade die uw vrijwillige helpers opliepen bij de verhuizing tot maximum 2.500 EUR. De franchise wordt niet toegepast 
voor deze waarborg.
…/…
7.2.3 Andere gevolgkosten na een schadegeval
Als gevolg van een gedekt schadegeval, vergoeden wij de hierna vermelde kosten volledig:
…/…
6. de medische kosten en de begrafeniskosten:
- tot maximum 3.000 EUR voor elk slachtoffer: de medische, apotheek- en behandelingskosten gedurende maximaal 365 dagen na het schadegeval, als u of één van de
personen die onder hetzelfde dak wonen gekwetst is. Die waarborg geldt enkel na uitputting van de waarborgen van een ziekenfonds waarop de begunstigde zich zou be-
roepen.
- tot maximum 4.000 EUR voor elk slachtoffer: de begrafeniskosten, als u of een persoon die onder hetzelfde dak woont, overlijdt tijdens het schadegeval of van de 
rechtstreekse gevolgen ervan binnen 365 dagen na het schadegeval.
Alleen de schadegevallen die zich voordoen op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres of in een tijdelijke verblijfplaats die bij uitbreiding gedekt is, kunnen hiervoor
een vergoeding ontvangen.
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Artikel 7 Verwante kosten
7.1. Reddingskosten
…/…
7.2. Andere kosten
Bij een gedekt schadegeval komen wij eveneens tussen in de kosten:
…/…

• voor de begrafenis van een verzekerde die is overleden bij een schadegeval, of binnen de 365 dagen erna door de rechtstreekse gevolgen ervan. De betaling van de 
begrafeniskosten zal gebeuren aan de personen die bewijzen dat zij deze uitgaven hebben gedaan. Deze vergoeding is beperkt tot 11 321,28 euro* per schadegeval en is
niet van toepassing op de waarborg « Diefstal en vandalisme».

* ABEX 744
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Niet voorzien
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2 BASISWAARBORGEN
2.1 Afdeling brand
1 Verzekerde schade …/…
2 Extra waarborgen   …/…
- de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds 

of een andere instelling. Wij betalen deze kosten tot € 15 500,00 per getroffene;
2.2 Afdeling storm
1 Verzekerde schade   …/…
2 Extra waarborgen   …/…
- de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of 
een andere instelling. Wij betalen deze kosten tot € 15 500,00 per getroffene;
2.3 Afdeling natuurrampen
1 Verzekerde schade   …/…
2 Extra waarborgen
- de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of 
een andere instelling. Wij betalen deze kosten tot € 15 500,00 per getroffene;
2.5 Afdeling waterschade
1 Verzekerde schade   …/…
2 Extra waarborgen   …/…
- de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of 
een andere instelling. Wij betalen deze kosten tot € 15 500,00 per getroffene;

3.2 Afdeling waardevolle voorwerpen
1 Toepassingsgebied …/…
4 Extra waarborgen   …/…
- de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of 
een andere instelling. Wij betalen deze kosten tot € 15 500,00 per getroffene;
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Artikel 23 Diverse waarborguitbreidingen
A. Diverse kosten
…/…

- medische kosten en begrafeniskosten. Indien wij het gebouw/huurgevaar verzekeren en de verzekeringsnemer of één zijner inwonende gezinsleden raakt gekwetst of overlijdt ten 
gevolge van een verzekerd schadegeval brand of ontploffing, dan vergoedt de maatschappij na tussenkomst van het ziekenfonds en na uitputting van andere persoonsverzekeringen 
die hetzelfde risico dekken:

1) de medische kosten en apothekerskosten gedurende maximaal 365 dagen sinds het ongeval en dit tot beloop van € 2.500 per verzekerd schadegeval, ongeacht het aantal 
benadeelden

2) de begrafeniskosten ingeval van overlijden van verzekeringnemer of één zijner inwonende gezinsleden binnen de 365 dagen na het ongeval. Deze vergoeding wordt uitgekeerd aan 
de personen die aantonen dat zij de begrafeniskosten hebben ten laste genomen en dit tot beloop van € 10.000 per schadegeval, ongeacht het aantal benadeelden.
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Artikel 35 – Dodelijk ongeval
Wanneer de verzekeringnemer, zijn (haar) inwonende partner of een van hun kinderen (van 5 jaar of ouder) overlijden in-gevolge een gedekt schadegeval in het kader van de 
"Basiswaarborgen", kent de maatschappij een bedrag van 15.000 euro toe.

Dit bedrag wordt één keer toegekend, ongeacht het aantal slachtoffers en op voorwaarde dat het gebouw of de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker door dit contract 
verzekerd is.
De begunstigde van deze vergoeding is de verzekeringnemer, zijn (haar) inwonende partner of bij ontstentenis hun kinderen bij gelijke delen.

Als er geen begunstigde is evenals in geval van overlijden van kinderen van minder dan 5 jaar, betaalt de maatschappij enkel de begrafeniskosten terug tot het beloop van 5.000 euro 
en dit aan de persoon die ze heeft gedragen.
De bijkomende waarborg "Dodelijk ongeval" is niet van toepassing als het contract werd afgesloten door of voor rekening van een feitelijke vereniging of een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid.

De aanvullende waarborg blijft echter van toepassing voor de zaakvoerder van een vennootschap, zijn (haar) inwonende partner evenals voor hun kinderen, in het geval zijn 
hoofdverblijfplaats door dit contract gedekt is.
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Artikel 60. Aanvullende waarborgen
Bij een gedekt schadegeval waarborgt de maatschappij eveneens, zonder toepassing van de
evenredigheidsregel, tot 100 % van de verzekerde bedragen voor gebouw en inhoud, het geheel van
volgende uitbreidingen:

…/… 
c) Medische en begrafeniskosten.
De maatschappij komt tussen in de medische en begrafeniskosten, met een maximum van € 30.000,00 per schadegeval:

1) tot beloop van € 6.000,00 per gewonde: de geneeskundige, farmaceutische en verplegingskosten, gedurende maximaal 365 dagen volgend op het schadegeval indien de 
verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen gewond worden;

2) tot beloop van € 6.000,00 per slachtoffer: de begrafeniskosten indien de verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen tijdens, of binnen 365 dagen volgend op het 
schadegeval, aan de gevolgen ervan overlijden. De betaling van de begrafeniskosten zal geschieden in handen van de personen die bewijzen dat zij die kosten ten laste hebben 
genomen.
Deze waarborg is evenwel niet van toepassing indien de overeenkomst onderschreven is door of voor rekening van een feitelijke vereniging of een vereniging met rechtspersoonlijkheid. 
Enkel de schadegevallen die zich voordoen op het adres vermeld onder “ligging risico” of in een “tijdelijk verblijf”, komen voor vergoeding in aanmerking. Deze waarborg is van 
aanvullende aard en derhalve slechts verschuldigd na uitputting van de waarborgen verleend of te verlenen door een ander verzekeringsorganisme (o.a. ziekenfonds) waarop de 
verzekerde aanspraak zou kunnen maken.

HOOFDSTUK 4 ALGEMENE WAARBORGUITBREIDINGEN
h) Medische en begrafeniskosten.
De maatschappij komt tussen in de medische en begrafeniskosten, met een maximum van € 30.000,00 per schadegeval:
1. tot beloop van € 6.000,00 per gewonde: de geneeskundige, farmaceutische en verplegingskosten, gedurende maximaal 365 dagen volgend op het schadegeval indien de 
verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen gewond worden;
2. tot beloop van € 6.000,00 per slachtoffer: de begrafeniskosten indien de verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen tijdens, of binnen 365 dagen volgend op het 
schadegeval, aan de gevolgen ervan overlijden. De betaling van de begrafeniskosten zal geschieden in handen van de personen die bewijzen dat zij die kosten ten laste hebben 
genomen.
Deze waarborg is evenwel niet van toepassing indien de overeenkomst onderschreven is door of voor rekening van een feitelijke vereniging of een vereniging met rechtspersoonlijkheid. 
Enkel de schadegevallen die zich voordoen op het adres vermeld onder “ligging risico” of in een “tijdelijk verblijf”, komen voor vergoeding in aanmerking. Deze waarborg is van 
aanvullende aard en derhalve slechts verschuldigd na uitputting van de waarborgen verleend of te verlenen door een
ander verzekeringsorganisme (o.a. ziekenfonds) waarop de verzekerde zou kunnen aanspraak maken.
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1.4 Welke kosten, verliezen en aansprakelijkheden die met een schadegeval gepaard gaan, vergoeden wij?
1.4.1 Kosten
…/…
h. Uitvaartkosten 

Indien één of meer verzekerden, als gevolg van een binnen de basisverzekeringen gedekt schadegeval op het adres onder “risico”, binnen de 12 maanden overlijdt/overlijden, 
vergoeden wij de uitvaartkosten aan de persoon die ze heeft gedragen tot maximum 3.125 € per overledene en 12.500 € in totaal. De uitvaartkosten vermeld onder h. zijn niet 
gedekt met betrekking tot 1.3.2 Natuurrampen.
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Artikel 35 – Dodelijk ongeval
Wanneer de verzekeringnemer, zijn (haar) inwonende partner of een van hun kinderen (van 5 jaar of ouder) overlijden in-
gevolge een gedekt schadegeval in het kader van de "Basiswaarborgen", kent de maatschappij een bedrag van 15.000 euro toe.

Dit bedrag wordt één keer toegekend, ongeacht het aantal slachtoffers en op voorwaarde dat het gebouw of de 
aansprakelijkheid als huurder of gebruiker door dit contract verzekerd is.
De begunstigde van deze vergoeding is de verzekeringnemer, zijn (haar) inwonende partner of bij ontstentenis hun kinderen bij gelijke delen.

Als er geen begunstigde is evenals in geval van overlijden van kinderen van minder dan 5 jaar, betaalt de maatschappij enkel de begrafeniskosten terug tot het beloop van 5.000 euro 
en dit aan de persoon die ze heeft gedragen.
De bijkomende waarborg "Dodelijk ongeval" is niet van toepassing als het contract werd afgesloten door of voor rekening van een feitelijke vereniging of een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid.

De aanvullende waarborg blijft echter van toepassing voor de zaakvoerder van een vennootschap, zijn (haar) inwonende partner evenals voor hun kinderen, in het geval zijn 
hoofdverblijfplaats door dit contract gedekt is.

Vergoeding bij schade
Volgens art 121 wet april 2014

Vrije beschikking van de vergoeding
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Artikel 41 : Vergoeding.
41.1. Principe
a) Verzekering in nieuwwaarde
Voor de schadegevallen waarvan het vergoedbare bedrag lager ligt dan 6.200,00 euro (niet geïndexeerd), is de vergoeding gelijk aan 100% van de nieuwwaarde, slijtage 
afgetrokken, overeenkomstig het artikel 40.2.
Voor de schadegevallen waarvan het vergoedbare bedrag gelijk is of hoger ligt dan 6.200,00 euro (niet geïndexeerd) is de vergoeding gelijk aan 80% van de nieuwwaarde, 
slijtage afgetrokken, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 40.2., ingeval van niet wederopbouw, niet wedersamenstelling of niet vervanging.
Voor de schadegevallen waarvan het vergoedbare bedrag gelijk is of hoger ligt dan 6.200,00 euro (niet geïndexeerd) is de vergoeding gelijk aan 100% van de nieuwwaarde, 
slijtage afgetrokken, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 40.2., ingeval van wederopbouw, van wedersamenstelling of van vervanging.
Zo de prijs van de wederopbouw, de wedersamenstelling of de vervangwaarde lager is dan de vergoeding voor het beschadigde gebouw als berekend in nieuwwaarde op de 
dag van het schadegeval, is de vergoeding minstens gelijk aan deze waarde van wederopbouw, wedersamenstelling of vervanging, vermeerderd met 80% van het verschil 
tussen de oorspronkelijk voorziene vergoeding en deze waarde van wederopbouw, wedersamenstelling of vervanging, aftrok gedaan zijnde van het percentage slijtage van 
het beschadigde gebouw en van de belastingen en de rechten die op dit verschil zouden verschuldigd zijn, slijtage afgetrokken, overeenkomstig de bepalingen van het 
artikel 40.
b) In geval van verzekering aan een andere waarde dan de nieuwwaarde, wordt de vergoeding vastgesteld volgens de bepalingen van het contract, op basis van de 
werkelijke waarde, de vervangwaarde, de kostprijs als nodig voor de materiële wedersamenstelling (kosten van opzoeking en van studie uitgesloten), de verkoopwaarde, de 
dagwaarde of de overeengekomen waarde. De vergoeding wordt vastgesteld op 100% van deze waarden.
c) Wij hebben de mogelijkheid om de beschadigde goederen in natura, mee te nemen, te vervangen of te herstellen, behoudens in geval van het niet-wederopbouwen of 
niet-wedersamenstellen.
d) In het geval van wederopbouw of wedersamenstelling of vervanging in België, bevat de vergoeding alle verschuldigde rechten en belastingen, behalve in de mate waarin 
deze rechten en belastingen terugvorderbaar of aftrekbaar zijn.
De voormelde bepalingen zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheidsverzekering waar de vergoeding berekend wordt op basis van de regels van het gemeen recht.
41.2. Overdraagbaarheid
Zo, ter gelegenheid van een schadegeval, het verzekerde bedrag voor het gebouw/de inhoud onvoldoende is en dat het verzekerde bedrag voor het gebouw/de inhoud een 
overschot vertoont, zal het overtollige naar het onvoldoende bedrag gaan, al dan niet bestemd voor het schadegeval, verhoudingsgewijs tot het onvoldoende en tot het 
percentage van de toegepaste premie.
Deze regel is slechts van toepassing voor de goederen toebehorend aan hetzelfde geheel en gelegen in een zelfde plaats.

Vergoeding bij schade Aedes

41.3. De evenredigheidsregel
Zo, op de dag van het schadegeval, en na eventuele toepassing van de regel van overdraagbaarheid, de verzekerde bedragen onvoldoende zijn, vergoeden Wij de schade in 
de verhouding bestaande tussen de effectief verzekerde bedragen en deze die hadden dienen verzekerd te zijn.
Wij verzaken evenwel aan het toepassen van deze evenredigheidsregel in de volgende gevallen:
• Wanneer het onvoldoende van de verzekerde bedragen niet hoger ligt van 20%;
• Wanneer u correct de Formule AEDES die Wij u voorgelegd hebben, gebruikt hebt. Wij beschouwen dat het Formule AEDES correct ingevuld is zo dit systeem niet, op het 
ogenblik van het schadegeval, leidt tot een onvoldoende aan premie van meer van 20%. Evenwel, zo bij een schadegeval blijkt dat het systeem leidt tot een onvoldoende 
premie, en zo het geen voorwerp uitgemaakt heeft van de nodige correcties, kunnen Wij niet meer beschouwen dat het correct ingevuld geweest is bij een volgend 
schadegeval;
• Wanneer u huurder of gebruiker bent van een deel van een gebouw en zo, op het ogenblik van het schadegeval, blijkt dat het verzekerde bedrag minstens overeenstemt 
met:
- hetzij de werkelijke waarde van het deel dat u in het aangeduide gebouw huurt of gebruikt; ;
- hetzij 20 maal de jaarlijkse huur of de jaarlijkse huurwaarde, vermeerderd met de huurlasten.
In dat geval, is uw aansprakelijkheid verzekerd ten belope van de werkelijke waarde van het gehuurde deel, zelfs zo deze waarde hoger is dan het verzekerde bedrag. 
Daarentegen, zo het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde of dan 20 maal de jaarlijkse huur of de jaarlijkse huurwaarde, vermeerderd met de huurlasten, zal 
de evenredigheidsregel op u worden toegepast, volgens de meest gunstige verhouding, tussen de verzekerde waarde en hetzij de werkelijke waarde, hetzij 20 maal de 
jaarlijkse huur of de jaarlijkse huurwaarde, vermeerderd met de huurlasten;
• In geval van verzekering in eerste risico;
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Artikel 66: Hoe zal de vergoeding worden vastgesteld?
§1. Slijtage*
…/…
§5. Vrije beschikking over de schadevergoeding
Het bedrag van de schadevergoeding met betrekking tot de verzekerde goederen, bepaald zoals hierboven aangeduid, wordt niet verminderd in geval er geen heropbouw, vervanging 
of herstel van de verzekerde goederen plaatsvindt. De kosten voorzien in artikelen 25 tot en met 29 van deze voorwaarden worden vergoed na voorlegging van de gepaste
bewijsstukken.

Vergoeding bij schade

Artikel 34 – Vergoedingsmodaliteiten
Wat betalen wij en binnen welke termijnen?
a) De kosten van huisvesting en eerste hulp:
Bij voorrang en ten laatste binnen 15 dagen nadat wij het bewijs hebben ontvangen dat deze kosten gemaakt zijn.
b) Het gedeelte van de vergoeding waarover u en wij het eens zijn: Binnen 30 dagen na het onderling akkoord.
c) Het gedeelte van de vergoeding waarover u en wij het niet eens zijn: Binnen 30 dagen die volgen op het einde van de expertise of, als er geen expertise is
geweest, binnen 30 dagen die volgen op de datum van de vaststelling van het schadebedrag.
Regeling voor de beschadigde inhoud*:
Wij betalen het volledige bedrag van de vergoeding.
Regeling voor het beschadigde gebouw*:
Als het gebouw* verzekerd is in werkelijke waarde*, dan betalen wij het volledige bedrag van de vergoeding.
Is het gebouw* verzekerd in nieuwwaarde*, dan betalen wij als volgt:
a) U herstelt het beschadigde gebouw* of bouwt het opnieuw op (al dan niet op dezelfde plaats):
Wij betalen een voorschot van 80% van de vergoeding. Het saldo betalen wij naargelang de werken vorderen en de betaalde schijven uitgeput zijn.
b) U koopt een ander gebouw in vervanging van het beschadigde gebouw*:
Wij betalen een voorschot van 80% van de vergoeding. Het saldo betalen wij bij het verlijden van de authentieke akte.
c) U herstelt het beschadigde gebouw* niet, bouwt het niet opnieuw op en koopt geen ander gebouw in vervanging:
Wij betalen 80% van de vergoeding.
Opmerkingen bij a) en b)
1) Als de wederopbouwprijs, de wedersamenstellingsprijs of de vervangingswaarde lager is dan de berekende vergoeding, is het bedrag dat wij uiteindelijk betalen gelijk aan:
de wederopbouwprijs of wedersamenstellingsprijs of vervangingswaarde + (plus)
80% x (de berekende vergoeding – (min) de wederopbouwprijs of wedersamenstellingsprijs of vervangingswaarde)
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10.8. Vaststelling van de schadevergoeding
A. Algemene regel
De schade aan de verzekerde goederen, ingeval van totaal verlies, wordt op het ogenblik van het verzekerde schadegeval vastgesteld op basis van de criteria vermeld onder artikel 5.4.
(“Waardebepaling”).

Indien de beschadigde goederen hersteld kunnen worden, wordt de schadevergoeding vastgesteld op basis van de
herstellingskosten, voor zover deze de vergoeding berekend ingeval van totaal verlies, niet overtreft.
B. Bijzondere gevallen
*In geval van elektrisch risico of in geval van schade door blikseminslag wordt de vergoeding van de schade als volgt vastgesteld :

- er wordt geen slijtage afgetrokken wanneer het elektrische toestellen betreft

- wanneer het om informaticamateriaal gaat wordt er geen slijtage toegepast gedurende 5 jaar. Daarna wordt een
forfaitair slijtagepercent van 10 % per begonnen ouderdomsjaar afgetrokken.

Bij de herstelling van een elektrisch of elektronisch toestel, ongeacht de ouderdom of het gebruik, zal geen enkele slijtage afgetrokken worden van de herstellingskosten. De
terugbetaling van deze kosten zal niettemin geplafonneerd zijn tot de nieuwwaarde van het beschadigd toestel, na aftrek van de slijtage in de gevallen waarvan deze van
toepassing is.

- In geval van schade in het kader van “Alle risico’s computerinstallaties” (art. 7.13.) wordt de vergoeding steeds berekend in werkelijke waarde.

- In geval van schade aan de tuin, zal de vergoeding vastgesteld worden volgens de kostprijs voor de heraanplanting met gelijksoortige jonge planten.

- In geval van verzekering tegen nieuwwaarde : 100 % van deze nieuwwaarde na aftrek van slijtage.

Enkel het deel van de slijtage boven de 30% zal afgetrokken worden van de schadevergoeding.

- In geval van verzekering tegen een andere waarde, naargelang de bepalingen van de overeenkomst.

- De vergoeding in de aansprakelijkheidstussenkomsten worden steeds berekend volgens werkelijke waarde.

Vergoeding bij schade

Hoe wordt de schadevergoeding bepaald?
Gebouwen
Bent u eigenaar, dan wordt de schade aan de gebouwen vastgesteld op basis van de heropbouwwaarde, d.w.z. de kostprijs om de gebouwen op de dag van het schadegeval opnieuw 
te bouwen met gelijkaardige nieuwe materialen.
Voor gebouwen die in heropbouwwaarde verzekerd zijn, brengen wij de slijtage enkel in mindering voor het gedeelte dat 30 % van de heropbouwwaarde van het beschadigde goed 
overschrijdt.
Voor de huurder of gebruiker wordt er uitgegaan van de werkelijke waarde van de gebouwen, d.w.z. de heropbouwwaarde verminderd met de slijtage.

Inhoud
Om de schade aan de inhoud te bepalen, gaan we uit van de waarde waarop u zich moet baseren om de verzekerde bedragen vast te stellen (zie artikel 2.2.2).
Voor de inhoud die in nieuwwaarde is verzekerd, brengen wij de slijtage enkel in mindering voor het gedeelte dat 30 % van de nieuwwaarde van het beschadigde goed overschrijdt.
Bijzondere gevallen:
Voor elektrische toestellen die beschadigd werden door blikseminslag of inwerking van elektriciteit wordt geen slijtage in mindering gebracht.
Informatiedragers: wij houden geen rekening met de kosten om de verloren informatie opnieuw te concipiëren of te creëren.

Aansprakelijkheid
In de gevallen dat wij uw aansprakelijkheid dekken, bepalen wij de schade in overleg met de schadelijder en dit naargelang uw wettelijke aansprakelijkheid voor deze schade.

Schatting van de schade
Wij bepalen samen met u het bedrag van de schade op basis van de hiervoor omschreven criteria. Bereikt u met ons geen akkoord, dan mag u op onze kosten vrij een expert kiezen 
om u bij te staan (zie artikel 4.4). Blijft er onenigheid, dan wordt een derde expert aangeduid en wordt er bij meerderheid beslist zonder enige gerechtelijke formaliteit. De kosten van 
deze derde expert worden door ons gedragen.
In plaats van de voorvermelde procedure hebt u, net zoals wij, het recht om het geschil over de schatting of de keuze van de expert over te laten aan de bevoegde rechtbank.

Vrijstelling
Per schadegeval bedraagt uw eigen aandeel in de stoffelijke en immateriële schade € 256,63 euroi. Het geheel van de schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkend feit, 
beschouwen we als één schadegeval.
Deze vrijstelling is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van januari 2018, nl. 149,19 (basis 1996 = 100). Zij kan niet verzekerd noch afgekocht 
worden.
De vrijstelling wordt in mindering gebracht voor de eventuele toepassing van de evenredigheidsregel.
Bij een gedekt schadegeval onder de waarborg natuurrampen (zie artikel 4.5) of bij schade door inwerking van huiszwam (zie artikel 4.2) gelden afwijkende vrijstellingen.
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Wanneer en hoe wordt de schadevergoeding betaald?
Voorafgaande formaliteiten
Voor wij betalen, moet u aantonen dat er geen hypothecaire of bevoorrechte schuldvorderingen bestaan op de getroffen goederen.
Bestaan dergelijke vorderingen wel, dan moet u een machtiging voorleggen om de vergoeding te ontvangen, of stellen wij de betaling uit tot u de beschadigde goederen 
volledig hebt hersteld of vervangen en ons hiervan het bewijs bezorgt.
Betalingstermijn
Wij betalen het bedrag voor de kosten van huisvesting en van andere eerste hulp ten laatste binnen vijftien dagen nadat u ons het bewijs hebt bezorgd dat deze kosten 
werden gemaakt.
Wij betalen het gedeelte van de vergoeding dat zonder betwisting bij onderling akkoord tussen de partijen is vastgesteld binnen dertig dagen die volgen op dit akkoord.
Bij betwisting van het bedrag van de schadevergoeding stelt de verzekerde een expert aan die in samenspraak met de verzekeraar 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 met meerderheid van de stemmen genomen.
De beëindiging van de expertise of de vaststelling van het bedrag van de schade moet plaatsvinden binnen 90 dagen volgend op de datum waarop de verzekerde de 
verzekeraar op de hoogte heeft gebracht van de aanstelling van zijn expert. De schadevergoeding moet betaald worden binnen 30 dagen volgend op de datum van de 
beëindiging van de expertise of op de datum van de vaststelling van het schadebedrag.
De termijnen zoals hierboven beschreven zijn, worden opgeschort in de volgende gevallen:
De verzekerde heeft op de datum van sluiting van de expertise niet alle verplichtingen vervuld die hem door de verzekeringsovereenkomst zijn opgelegd. In dat geval 
beginnen de termijnen pas te lopen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de verzekerde de genoemde contractuele verplichtingen is nagekomen.
Het gaat over een diefstal of er bestaan vermoedens dat het schadegeval opzettelijk veroorzaakt kan zijn door de verzekerde of de verzekeringsbegunstigde. In dat geval kan 
de verzekeraar zich het recht voorbehouden vooraf een kopie van het strafdossier te nemen. Het verzoek om kennis ervan te mogen nemen, moet uiterlijk binnen 30 dagen 
na de afsluiting van de door hem bevolen expertise geformuleerd worden. Als de verzekerde of de begunstigde die om vergoeding vraagt, niet strafrechtelijk wordt vervolgd, 
moet de eventuele betaling gebeuren binnen dertig dagen nadat de verzekeraar kennis genomen heeft van de conclusies van het genoemde dossier.
Het schadegeval is veroorzaakt door een natuurramp. In dit geval kan de minister bevoegd voor Economische Zaken de termijnen zoals hierboven beschreven, verlengen.
De verzekeraar heeft de verzekerde schriftelijk de redenen, buiten zijn wil en die van zijn gemachtigden, duidelijk gemaakt. Dit zijn redenen die de sluiting van de expertise of 
de raming van de schade, zoals hierboven bepaald, beletten.
Als de termijnen zoals hierboven beschreven niet worden gerespecteerd, brengt het gedeelte van de vergoeding dat niet wordt betaald binnen de termijnen van rechtswege, 
een interest op die gelijk is aan tweemaal de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de termijn tot op de dag van de daadwerkelijke 
betaling, tenzij de verzekeraar bewijst dat de vertraging niet te wijten is aan hemzelf of aan een van zijn gemachtigden.

Vergoeding bij schade

6.3. Schadegevallen
6.3.1. Verplichtingen van de partijen
(Art. 74 tot 76, 110, 121, 143 tot 145 van de wet van 4 april 2014 en het bijvoegsel bij het KB van 24 december 1992)

Bij een schadegeval, verbindt u zich meer bepaald tot het volgende
■■ alle nuttige en redelijke maatregelen te nemen en de aanbevelingen te volgen die worden vermeld in bovengenoemde wetsartikelen
■■ u onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid of van elke belofte van schadeloosstelling; het spreekt vanzelf dat u het gebeurde mag erkennen en de eerste geldelijke
steun en de onmiddellijke medische hulp aan een eventueel slachtoffer mag verlenen
■■ geen afstand doen van verhaal op de aansprakelijke personen en de borgen, zonder onze toestemming
■■ onmiddellijk klacht indienen bij de gerechtelijke of politionele instanties, in geval van beschadiging van onroerend goed, vandalisme, kwaad opzet, poging tot diefstal of diefstal
■■ ons nauwkeurig inlichten over de omstandigheden, de oorzaken en de omvang van de schade, de ernst van de verwondingen, de identiteit van de getuigen en de schadelijders.

U doet dit zo snel mogelijk en bij voorkeur
– binnen de 24 uur

■■ in geval van diefstal, schade aan onroerend goed, vandalisme of kwaad opzet
■■ als het schadegeval dieren treft
■■ als het schadegeval betrekking heeft op de dekking temperatuurschommeling
■■ bij een aanslag of arbeidsconflict

– binnen de 8 dagen, in alle andere gevallen.

■■ meewerken aan de regeling van het schadegeval, d.w.z. onze afgevaardigde of onze expert ontvangen en hun vaststellingen vergemakkelijken en de nodige stappen ondernemen 
in geval van aanslag en arbeidsconflict.
■■ ons alle gerechtelijke of buitengerechtelijke documenten laten geworden wanneer uw aansprakelijk betrokken is.

…/…
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6.3.3. Raming en vergoeding van de schade
(Art. 121 van de wet van 4 april 2014 en art. 9 van het K.B. van 24/12/1992)
Raming
■■ Voor de aansprakelijkheidsverzekeringen wordt er rekening gehouden met de werkelijke waarde van de beschadigde goederen.
■■ Voor andere dekkingen
Gebouw en Inhoud
De schade wordt geraamd
■■ in nieuwwaarde, met aftrek van het gedeelte van het slijtagepercentage dat groter is dan 30% van de nieuwwaarde van het beschadigde goed of van het beschadigde deel
■■ in werkelijke waarde, wanneer de slijtage groter is dan 40%.
Bijzondere gevallen
De schade wordt geraamd
■■ Tegen werkelijke waarde : linnen en kledingstukken, inboedel die aan een verzekerde is toevertrouwd
■■ Tegen dagwaarde : waarden, dieren (zonder rekening te houden met hun wedstrijd- of competitiewaarde)
■■ Tegen vervangingswaarde : speciale voorwerpen (namelijk stijlmeubelen, schilderijen, kunst- of collectievoorwerpen), juwelen, andere voorwerpen van edel metaal (daarin 
begrepen zilverwerk) en in het algemeen alle zeldzame of kostbare voorwerpen, tenzij wij met u uitdrukkelijk een andere waarde zijn overeengekomen
■■ Tegen handelswaarde : motorrijtuigen (met inbegrip van onderdelen en toebehoren)
■■ Tegen materiële wedersamenstellingswaarde : plannen, modellen, documenten, magneetbanden en andere informatiedragers
■■ Tegen nieuwwaarde maar beperkt tot de waarde van een toestel met vergelijkbare prestaties, zowel in geval van herstelling als vervanging: de schade veroorzaakt aan de 
elektrische of elektronische toestellen of het verlies ervan ten gevolge van een diefstal
■■ Ten belope van de kosten voor vervanging door jonge planten van dezelfde aard: de aanplantingen.

Werkwijze
De schade ramen betekent niet dat we de schade ook automatisch vergoeden. We ramen de schade tegen de waarde op de dag van het schadegeval zoals hierboven vermeld.
Raming door experten bij gebrek aan akkoord Elke partij wijst een expert aan. Als één van de partijen geen expert aanwijst dan kan de andere partij aan de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg van zijn woonplaats vragen om een expert aan te stellen. Deze regel geldt ook als een expert zijn opdracht niet uitvoert of als de experten het niet eens raken over 
de keuze van een derde expert.
De experten zijn vrijgesteld van alle gerechtelijke formaliteiten. De kosten en honoraria van uw expert worden door ons gedragen binnen de perken van het verzekeringscontract.
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Vergoeding
Specifieke vergoedingsmodaliteiten voor de inhoud
De vergoeding hangt af van de keuze die u bij de onderschrijving van het contract maakte en die is vermeld in uw bijzondere voorwaarden.

■■ U heeft gekozen voor een maximum bedrag per voorwerp
– u ontvangt een vergoeding voor elk beschadigd of vernield voorwerp. Deze vergoeding mag niet meer bedragen dan het maximum bedrag per voorwerp dat u heeft gekozen, tenzij 
een specifieke limiet van toepassing zou zijn
– u beschikt over twee "voorwerp-jokers". Elkeen geeft u, voor het voorwerp naar keuze, de mogelijkheid om de limiet die u heeft gekozen te verdubbelen. U duidt deze voorwerpen 
aan na het schadegeval
– per collectie ontvangt u een vergoeding die gelijk is aan vijf maal het gekozen maximum bedrag per voorwerp dat u heeft gekozen

■■ U heeft uw inhoud verzekerd voor een bedrag van minimum 25.000 EUR (niet geïndexeerd)
– Zelfs in geval van onderverzekering, zullen we geen evenredigheidsregel toepassen en onze maximale tussenkomst zal beperkt blijven tot het door u gekozen bedrag.
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Hoofdstuk 16. Hoe bepalen wij onze schadevergoeding?
A. Algemene regel
• Om onze schadevergoeding te bepalen, gebruiken wij de waarden die wij vermelden in hoofdstuk 13. Dit zijn de waarden om het verzekerde bedrag te bepalen.
• Kan de schade aan het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel hersteld worden? Dan betalen wij de kosten voor herstel. Zijn deze kosten hoger dan het bedrag dat wij zouden 
betalen wanneer het beschadigde verzekerde gebouw of deel van het verzekerde gebouw of het beschadigde voorwerp niet meer hersteld kan worden? Dan betalen wij het bedrag dat 
wij zouden betalen als de schade niet hersteld kan worden.
• Heeft een derde schade? En verzekeren wij uw huurdersaansprakelijkheid of gebruikersaansprakelijkheid voor deze schade? Of moeten wij betalen in de basisverzekering 
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw? Of voor het verhaal van huurders of gebruikers of het verhaal van derden? Dan bepalen wij het bedrag dat wij aan de derde betalen in 
werkelijke waarde. Wij betalen maximaal de bedragen die in de verzekeringen van uw polis staan.
Wij betalen ook de interesten en kosten. Hiervoor gelden speciale regels. Die staan in artikel 146 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en in de uitvoeringsbesluiten 
van die wet. Wij betalen maximaal de bedragen die in de uitvoeringsbesluiten staan.
• Voor schade door terrorisme gelden speciale regels. Die regels staan in de basisverzekering Schade door terrorisme.
• Wij betalen het herstel van de tuin. Voor bomen, struiken en bloemen die in uw tuin staan betalen wij u een bedrag waarmee u jonge bomen, struiken en bloemen kunt kopen van 
dezelfde soort als u had.
• Per gebeurtenis die schade veroorzaakt, betalen wij niet meer dan de maximale bedragen die in de Algemene Voorwaarden staan. Staat er in de Bijzondere Voorwaarden iets anders? 
Dan gelden de Bijzondere Voorwaarden.
.../…
Hoofdstuk 17. Hoe betalen wij voor schade?

A. Voorschot
• Als u schade hebt die wij verzekeren in de polis, betalen wij u een voorschot. Dit voorschot is maximaal 10.000,00 EUR. U krijgt dit bedrag om bijvoorbeeld dringend kledij te kopen of 
om dringend iets te laten herstellen. Bijvoorbeeld om het dak opnieuw dicht te maken na brand.
• Heeft de expert het schadebedrag bepaald? Dan berekenen wij de totale schadevergoeding. Dit bedrag verlagen wij met het voorschot dat wij al betaald hebben.
• Was het voorschot dat u kreeg hoger dan het totale bedrag? Dan moet u ons het bedrag dat u te veel kreeg, terugbetalen.

B. Hoeveel betalen wij?
1. Voor het verzekerde gebouw
Wij betalen 100 % van de schadevergoeding. Wij betalen dit bedrag exclusief BTW. U krijgt de hele schadevergoeding zelfs wanneer u het beschadigde verzekerde gebouw niet herstelt of 
wanneer u een ander gebouw koopt.
Wij betalen alleen niet-recupereerbare BTW als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
• het verzekerde gebouw is hersteld, terug gebouwd of vervangen door een ander gebouw. En u hebt hiervoor BTW betaald;
• u bezorgt ons de facturen waarop de BTW vermeld staat.
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Let op! Is het BTW-bedrag dat u betaalde hoger dan het BTW-bedrag dat de expert heeft bepaald? Dan betalen wij maximaal het BTW-bedrag dat de expert heeft bepaald.
Wij betalen registratierechten als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
• Het verzekerde gebouw is vervangen door de aankoop van een ander gebouw. En u hebt hiervoor geen BTW betaald, maar wel registratierechten.
• U bezorgt ons het bewijs van de betaling van deze registratierechten.
Let op! Is het bedrag van de registratierechten die u betaalde hoger dan het BTW-bedrag die de expert heeft bepaald? Dan betalen wij niet meer dan het BTW-bedrag dat de expert 
heeft bepaald.

2. Voor de verzekerde inboedel
Wij betalen 100 % van de schadevergoeding, inclusief niet-recupereerbare BTW. U krijgt de hele schadevergoeding, zelfs wanneer u de beschadigde verzekerde inboedel niet herstelt of 
vervangt.
Let op! Dit geldt niet voor de BTW die wij moeten betalen voor uw motorvoertuig. Hoeveel BTW wij voor uw motorvoertuig betalen, leest u hieronder.

3. Voor uw motorvoertuig
Wij betalen per schadegeval voor alle motorvoertuigen samen nooit meer dan 34.000,00 EUR exclusief BTW.
a. Het motorvoertuig kan worden hersteld
Wij laten de schade beoordelen door een expert. De expert bepaalt of de schade hersteld kan worden en of de kosten voor het herstel lager zijn dan de verkoopwaarde.
• U laat uw voertuig herstellen Wij betalen:
– het bedrag dat de expert heeft bepaald;
– maximaal de niet-recupereerbare BTW op het bedrag dat de expert heeft bepaald;
– de BTW alleen als u ons de herstellingsfactuur bezorgt.
Let op! Wij betalen nooit meer dan het BTW-bedrag dat op de herstellingsfactuur staat.
• U laat uw voertuig niet herstellen maar u koopt een vervangend voertuig Wij betalen:
– het bedrag dat de expert heeft bepaald;
– maximaal de niet-recupereerbare BTW op het bedrag dat de expert heeft bepaald;
– de BTW alleen als u ons de aankoopfactuur van het vervangende voertuig bezorgt.
Let op! Wij betalen nooit meer dan de niet-recupereerbare BTW die u hebt betaald voor het vervangende voertuig.
• U laat uw voertuig niet herstellen en u koopt geen vervangend voertuig Wij betalen het bedrag dat de expert heeft bepaald.
Let op! Wij betalen geen BTW.
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b. Het motorvoertuig is totaal verlies
Wij laten de schade beoordelen door een expert. De expert bepaalt of het motorvoertuig totaal verlies is. Met totaal verlies bedoelen wij:
• het motorvoertuig kan niet hersteld worden, of
• de kosten om het motorvoertuig te herstellen, zijn hoger dan de verkoopwaarde.
• U koopt een vervangend voertuig Wij betalen:
– het bedrag dat de expert heeft bepaald;
– maximaal de niet-recupereerbare BTW op het bedrag dat de expert heeft bepaald;
– de BTW alleen als u ons de aankoopfactuur van het vervangende voertuig bezorgt.
Let op! Wij betalen nooit meer dan de niet-recupereerbare BTW die u hebt betaald voor het vervangende voertuig;
– wij verlagen onze schadevergoeding met de waarde van het wrak.
• U koopt geen vervangend voertuig
Wij betalen het bedrag dat de expert heeft bepaald. Dit bedrag verlagen wij met de waarde van het wrak.
Let op! Wij betalen geen BTW.
BTW op de winstmarge
Is bij de aankoop van het vervangende motorvoertuig het stelsel ‘BTW op de winstmarge’ toegepast? Dan bedraagt de BTW 3,15 % van het bedrag van de aankoop.
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B. De betaling van de vergoeding zal als volgt gebeuren
…/…
4. in geval van wederopbouw of wedersamenstelling van de beschadigde goederen, zijn wij ertoe gehouden de verzekerde, binnen de dertig dagen die 
volgen op de datum van de sluiting van de expertise of, bij ontstentenis, de datum van de vaststelling van het bedrag van de schade, een eerste gedeelte uit 
te betalen dat gelijk is aan de in D.2 bepaalde minimumvergoeding.
De rest van de vergoeding mag betaald worden in schijven naargelang de wederopbouw of wedersamenstelling vorderen, voor zover de voorgaande schijf 
uitgeput is.
De partijen kunnen na het schadegeval een andere verdeling van de vergoedingsschijven overeenkomen
…/…
D. De vergoedingen, onverminderd de toepassing van de evenredigheidsregel, mogen niet minder zijn dan

1. in geval van verzekering tegen nieuwwaarde, wanneer de verzekerde het beschadigde goed wederopbouwt, wedersamenstelt of vervangt, 100 % van deze 
nieuwwaarde na aftrek van slijtage overeenkomstig artikel 7.
Zo evenwel de wederopbouwprijs, de wedersamenstellingsprijs of de vervangingswaarde lager ligt dan de vergoeding voor het beschadigde gebouw, 
berekend in nieuwwaarde op de dag van het schadegeval is de vergoeding minstens gelijk aan deze wederopbouw-, wedersamenstellings- of
vervangingswaarde verhoogd met 80 % van het verschil tussen de oorspronkelijk voorziene vergoeding en deze wederopbouw-, wedersamenstellings- of 
vervangingswaarde verminderd met het slijtagepercentage van het beschadigde goed en met de taksen en rechten die zouden verschuldigd zijn
op dit verschil na aftrek van de slijtage, overeenkomstig artikel 7.

2. in geval van verzekering tegen nieuwwaarde, wanneer de verzekerde het beschadigde goed niet wederopbouwt, wedersamenstelt of vervangt, 80 % van 
deze nieuwwaarde na aftrek van de slijtage,
overeenkomstig artikel 7.
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ARTIKEL 7. HOE GEBEURT DE REGELING VAN EEN SCHADEGEVAL?
C) BETALING VAN DE VERGOEDING
1. Binnen welke termijnen en volgens welke modaliteiten wordt de vergoeding betaald?
a) Het bedrag dat dient voor de dekking van de kosten van huisvestiging en van andere eerste hulp betalen wij binnen 15 dagen die volgen op de datum van 
de mededeling van het bewijs dat deze kosten werden gemaakt.
Het gedeelte van de vergoeding dat zonder betwisting bij onderling akkoord met de verzekerde is vastgesteld, wordt betaald binnen de 30 dagen die volgen 
op dit akkoord.
In geval van betwisting moet de vergoeding die wij de verzekerde verschuldigd zijn, betaald worden binnen 30 dagen die volgen op de datum van de sluiting 
van de expertise of, bij ontstentenis, van de vaststelling van het schadebedrag, volgens onderstaande modaliteiten.
b) Wij betalen :
• voor het gebouw, wanneer het verzekerd is in nieuwwaarde: 
- binnen voornoemde termijn, 100 % van de vergoeding (B.T.W. niet inbegrepen), vastgesteld overeenkomstig punt B hierboven en dit ongeacht of de 
verzekerde al dan niet overgaat tot herstelling of wederopbouw van het beschadigde gebouw of op een andere plaats een gebouw koopt of bouwt;
- de niet-terugvorderbare B.T.W. op voorlegging van de verrechtvaardigingsstukken;
- de registratierechten, bij het verlijden van de authentieke koopakte, in geval van vervanging van het beschadigde gebouw door de aankoop van een ander
gebouw.
• voor het gebouw, wanneer het verzekerd is in werkelijke waarde :
- binnen voornoemde termijn, 100 % van de vergoeding (B.T.W. niet inbegrepen) vastgesteld overeenkomstig punt B hierboven;
- de niet-terugvorderbare B.T.W. op voorlegging van de verrechtvaardigingsstukken.
• voor de inhoud :
binnen voornoemde termijn, 100 % van de vergoeding (niet-terugvorderbare B.T.W. inbegrepen) vastgesteld overeenkomstig punt B hierboven en dit 
ongeacht of de verzekerde al dan niet overgaat tot zijn wedersamenstelling.
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8.6 Hoe verloopt de betaling van de vergoeding?
8.6.1 Wat is de vergoeding bij een verzekerd schadegeval?
De vergoeding bedraagt nooit minder dan:
- 100% van de nieuwwaarde na aftrek van de slijtage bij verzekering in nieuwwaarde. Voor de aftrek van de slijtage verwijzen we naar punt 8.2.2;
- De werkelijke waarde, de verkoopwaarde, de vervangingswaarde of de dagwaarde, volgens de bepalingen van het contract.
De eventuele wederopbouw, vervanging of wedersamenstelling heeft geen invloed op het bedrag van de schadevergoeding, zelfs als de prijs voor de wederopbouw, de vervanging of 
de wedersamenstelling lager is dan de oorspronkelijk voorziene vergoeding.
- Bij verzekering in nieuwwaarde wordt in geïndexeerde contracten het nog niet uitbetaalde bedrag van de schadevergoeding voor het gebouw, berekend op de dag van het 
schadegeval, exclusief BTW, vermeerderd volgens de verhoging van de ABEX-index tijdens de normale wederopbouwperiode. Die indexering start op de datum van het schadegeval. 
De verhoogde totale vergoeding mag evenwel niet meer bedragen dan 120% van de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding en ook niet hoger liggen dan de totale kostprijs van de 
wederopbouw;
- Bij wederopbouw, wedersamenstelling of vervanging van het beschadigde goed omvat de vergoeding alle taksen en rechten, mits de betaling ervan gerechtvaardigd wordt en ze 
niet terugvorderbaar of intrekbaar zijn.
8.6.2 Binnen welke termijn wordt de vergoeding betaald?
a. Termijnen
1. De kosten van huisvesting en van andere eerste hulp zullen betaald worden ten laatste binnen de 15 dagen nadat wij het bewijs dat deze kosten werden gemaakt, hebben 
ontvangen.
2. Het gedeelte van de vergoeding dat zonder betwisting bij onderling akkoord tussen ons en de verzekerde is vastgesteld, wordt betaald binnen 30 dagen die volgen op dit akkoord
3. De vergoeding wordt betaald binnen 30 dagen die volgen op de datum van sluiting van de expertise of, bij gebreke daaraan, op de datum van de vaststelling van het 
schadebedrag.
De sluiting van de expertise of de vaststelling van het schadebedrag moet plaatsvinden binnen 120 dagen die volgen op de datum van de aangifte van het schadegeval.
Indien de verzekerde echter een expert heeft aangesteld, begint deze termijn van 120 dagen te lopen op de datum waarop de verzekerde ons op de hoogte heeft gebracht van zijn 
aanstelling.
b. De hierboven vermelde termijnen worden opgeschort in volgende gevallen:
1. wanneer de verzekerde niet alle hem door de verzekeringsovereenkomst opgelegde verplichtingen heeft vervuld op de datum van sluiting van de expertise, dan zullen de
termijnen pas beginnen te lopen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de verzekerde die contractuele verplichtingen is nagekomen.
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2. Indien er vermoedens bestaan dat de verzekerde of de verzekeringsbegunstigde het schadegeval opzettelijk veroorzaakt heeft en in geval van diefstal, hebben wij het recht om
vooraf het strafdossier te lichten. Het verzoek om kennis ervan te mogen nemen moet uiterlijk binnen 30 dagen na de sluiting van de door ons bevolen expertise geformuleerd
worden.Indien de verzekerde of de begunstigde die om vergoeding vraagt niet strafrechtelijk wordt vervolgd, gebeurt de eventuele betaling binnen 30 dagen nadat wij van de 
conclusies van het genoemde dossier kennis genomen hebben.
3. Indien wij de verzekerde schriftelijk de redenen, buiten onze wil en die van onze gemachtigden, laten kennen die de sluiting van de expertise of de raming van de schade
beletten.
4. Indien het schadegeval te wijten is aan een natuurramp, zoals gedefinieerd in punt 5.6, kan de minister bevoegd voor Economische Zaken de termijnen voorzien in punt 8.6.2.a
verlengen.
c Het gedeelte van de vergoeding dat niet werd betaald binnen de termijnen voorzien in punt 8.6.2.a, brengt van rechtswege een interest op die gelijk is aan tweemaal de wettelijke
interestvoet te rekenen vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de termijn tot aan de daadwerkelijke betaling, behalve wanneer wij zouden bewijzen dat de vertraging niet aan 
ons te wijten is of aan één van onze gemachtigden.
8.7 Wat gebeurt er met de getroffen goederen?
U mag in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, afstand doen van de goederen; bij niet-wederopbouw of niet wedersamenstelling mogen wij ze overnemen, herstellen of vervangen.
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9.6 Berekening van de schadevergoeding
9.6.1 Minimale schadevergoeding bij een gedekt schadegeval
De schadevergoeding zal nooit lager liggen dan:
- voor het gebouw: 100% van de schadevergoeding zonder btw, na aftrek van de slijtage boven 30%
- voor de inhoud: 100% van de schadevergoeding btw inbegrepen
- voor de goederen: vastgesteld in werkelijke waarde, in verkoopwaarde, in vervangingswaarde of in dagwaarde: volgens de bepalingen van het verzekeringscontract 

Het aanvankelijk bepaald bedrag wordt aangepast volgens de evolutie van de ABEXindex die geldt op de dag van het schadegeval in verhouding tot die welke van toepassing is op
het einde van de normale termijn voor de wederopbouw.
Dat geïndexeerd bedrag mag niet hoger liggen dan het reële bedrag van de herstelling en is beperkt tot 120% van de aanvankelijk vastgelegde schadevergoeding.
In geval van wederopbouw, wedersamenstelling of vervanging van het beschadigde goed, omvat de schadevergoeding alle rechten en taksen voor zover de betaling daarvan 
gerechtvaardigd is en niet recupereerbaar noch aftrekbaar is.

9.6.2 Termijn voor de betaling van de schadevergoeding

1. Termijnen
a) De verblijfskosten en de andere kosten voor de meest dringende noden worden betaald uiterlijk binnen 15 dagen na de datum waarop wij het bewijs hebben ontvangen dat
die kosten werden gemaakt.

b) Het aandeel van de schadevergoeding dat ontegensprekelijk verschuldigd is en in overleg tussen ons en de verzekerde werd vastgesteld, wordt betaald binnen 30 dagen
na dit contract.

c) In geval van betwisting van het bedrag van de schadevergoeding, wordt het betwiste deel van de schadevergoeding betaald binnen 30 dagen na de afronding van de
expertise of, bij ontstentenis daarvan, de datum waarop het schadebedrag werd vastgelegd. De afronding van de expertise of de raming van de schade moet plaatsvinden binnen 90 
dagen na de datum van de aangifte van het schadegeval. Indien de verzekerde echter een expert heeft aangesteld, begint de termijn van 90 dagen pas te lopen op de dag dat de 
verzekerde ons op de hoogte heeft gebracht van de aanstelling van zijn expert.

2. Voornoemde termijnen worden opgeschort in de volgende gevallen:
a) Als de verzekerde zich op de datum van de afronding van de expertise niet heeft gehouden aan al zijn verplichtingen in het kader van het verzekeringscontract, beginnen
de termijnen pas te lopen de dag nadat de verzekerde de genoemde contractuele verplichtingen heeft vervuld.
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b) Als er vermoedens bestaan dat de verzekerde of de begunstigde het schadegeval doelbewust zou hebben kunnen veroorzaakt, alsook bij diefstal, hebben wij het recht om vooraf 
een kopie op te vragen van het strafrechtelijk dossier.
Het verzoek om daar kennis van te nemen, moet worden gedaan binnen dertig dagen na de afronding van de door ons bevolen expertise.
Als de verzekerde of de begunstigde die de schadevergoeding vordert niet strafrechtelijk vervolgd wordt, vindt de eventuele betaling plaats binnen dertig dagen nadat wij kennis 
hebben gekregen van de conclusies van het strafrechtelijk dossier.

c) Als wij aan de verzekerde schriftelijk de redenen die zich buiten onze wil of die van onze gevolmachtigden voordoen hebben laten weten, en die de afronding van de expertise
of de raming van de schade in de weg staan.

d) Als het schadegeval te wijten is aan een natuurramp, kan de minister die bevoegd is voor Economische aangelegenheden de in punt a. vermelde termijn verlengen.

3. Het deel van de schadevergoeding dat niet wordt gestort binnen de voorziene termijnen, brengt van rechtswege een intrest op die gelijk is aan tweemaal de wettelijke intrestvoet
te rekenen vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de termijn tot op de dag van de effectieve betaling, behalve als wij zouden kunnen bewijzen dat de vertraging niet aan
onszelf noch aan één van onze gevolmachtigden te wijten is.

9.7 Wat gebeurt er met de getroffen goederen?
U mag in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, afstand doen van de goederen; in geval van niet-wederopbouw of niet wedersamenstelling mogen wij ze overnemen, herstellen of
vervangen.
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Volgens de wet
Geen artikel dat verbetering toont tov de wet
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Artikel 60.
Bedrag van de vergoeding
De door de Maatschappij betaalde schadevergoeding (incl. taksen en rechten) is beperkt tot de kapitalen die respectievelijk
verzekerd zijn voor het gebouw en de inhoud.
Onverminderd de wettelijke en contractuele bepalingen die een vermindering van het bedrag van de vergoeding mogelijk
maken, mag de door de Maatschappij betaalde vergoeding volgens de bepalingen van artikel 59 niet lager zijn dan:
1. In geval van een verzekering in nieuwwaarde:
a) 100 % van die nieuwwaarde, onder aftrek van de slijtage overeenkomstig artikel 59, 4. en voor zover de verzekerde
het beschadigde goed wederopbouwt, wedersamenstelt of vervangt.
Indien de kost voor de wederopbouw, de wedersamenstelling of de vervanging lager ligt dan de vergoeding
voor het beschadigde goed, berekend in nieuwwaarde op de dag van het schadegeval, is de verschuldigde vergoeding
minstens gelijk aan die wederopbouw-, wedersamenstellings- of vervangingskost, verhoogd met 80 % van het verschil tussen de 
oorspronkelijk voorziene vergoeding en die kost, na aftrek van de slijtage, overeenkomstig artikel 59, 4. en van de taksen en rechten die
verschuldigd zouden zijn op dit verschil.
b) 80 % van die nieuwwaarde, onder aftrek van de slijtage overeenkomstig artikel 59, 4. wanneer de verzekerde het
beschadigde goed niet wederopbouwt, wedersamenstelt of vervangt.
2. In geval van een verzekering in een andere waarde, 100 % van die waarde.
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Niet beter dan de wet
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A15.9 MODALITEITEN EN TERMIJNEN VAN DE VERGOEDING A15.9.1
…/…

A15.9.4
Indien het gebouw in nieuwwaarde verzekerd is, betalen wij u 80 % van de vergoeding, ook indien u niet wederopbouwt
of geen ander gebouw koopt.

Als u wederopbouwt of een ander gebouw koopt of bouwt, betalen wij u het saldo naargelang de vordering van de
werken of bij het verlijden van de authentieke akte.

Indien de totale kostprijs van de wederopbouw of aankoop lager uitvalt dan het totaal bedrag van de vergoeding,
beperken wij de definitieve vergoeding tot deze totale kostprijs, verhoogd met 80 % van het verschil tussen de totale
vergoeding en het werkelijk besteed bedrag.

Vergoeding bij schade

BLZ 34
Bij schade aan uw woning
De vergoeding wordt uiterlijk 30 dagen na het afsluiten van de schatting of na de datum van vaststelling van het 
schadebedrag, zullen wij 80% van de nieuwwaarde verminderd met de slijtage uitgekeerd. Het saldo van 20% zal betaald 
worden bij volledige herstelling van de woning, wederopbouw of na het verlijden van de authentieke akte met betrekking 
tot de aankoop van een andere woning ter vervanging van de beschadigde woning waarbij echter wel de volledige
schadevergoeding geïnvesteerd dient te worden.

In volgende gevallen is het eventueel mogelijk dat er afgeweken wordt van de termijn van 30 dagen:
- u bent welbepaalde verplichtingen niet nagekomen;
- bij onroerende inbraakschade waarbij de mogelijkheid bestaat dat wij inzage wensen in het strafdossier;
- indien het vermoeden bestaat dat het schadegeval te wijten is aan opzet;
- bij betwisting met betrekking tot de dekking van de schade.
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BIJSCHADE
N0003000103001705
…/…

2Hoe wordt uw schade begroot?
Zie art.121 (wet04.04.2014) en art. 9 van het K.B. van 24.12.1992
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HOOFDSTUK 9: VERGOEDINGSTERMIJNEN
Artilkel 35 Uitbetaling van de schadevergoeding
De maatschappij betaalt binnen de 30 dagen na de vaststelling van de schade of de sluiting van de expertise:

- 80% van de schade aan het verzekerde gebouw dat verzekerd is in nieuwwaarde, na aftrek van de slijtage die 30% te
boven gaat.  Het saldo van de vergoeding voor het in nieuwwaarde verzekerde gebouw wordt uitbetaald al naargelang de
wederopbouw vordert. 
Indien verzekeringnemer niet laat wederopbouwen, maar in vervanging van het beschadigde gebouw overgaat tot 
aankoop van een ander gebouw in België, dan wordt het saldo vergoed bij het verlijden van de
notariële akte.

Indien de schadevergoeding aan het verzekerde gebouw in nieuwwaarde, exclusief taksen, niet het bedrag van €
10.000 overtreft, dan wordt deze in één keer uitbetaald.

- 100% van het schadebedrag voor alle andere verzekerde goederen.

Alle niet-terugvorderbare taksen en rechten worden vergoed, zodra verzekerde aantoont deze betaald te hebben naar
aanleiding van herstelling, wederopbouw of vervanging van de beschadigde goederen.
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D. BETALING VAN DE SCHADEVERGOEDINGEN
Wij storten het bedrag bestemd voor herhuisvesting en de andere eerste noodzakelijke kosten ten laatste binnen 15 dagen die volgen op de datum van aangifte van het schadegeval of 
van de mededeling van het bewijs dat deze kosten werden gemaakt.
Wij betalen de schadevergoeding dat zonder betwisting verschuldigd is of een eerste deel ervan binnen 30 dagen die volgen op ofwel de afsluiting van de expertise, ofwel op de 
vaststelling van de schadevergoeding. Deze termijn begint pas te lopen vanaf de dag waarop wij in het bezit zijn van alle elementen die voor de schadevergoeding noodzakelijk zijn.
Indien de voorgeschreven termijnen niet worden nageleefd, verhogen wij het deel van de niet betaalde schadevergoeding binnen de vastgestelde termijnen met tweemaal de 
wettelijke interest te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de termijn verstrijkt tot en met de dag van effectieve betaling, tenzij wordt bewezen dat de vertraging niet aan 
ons of onze mandataris te wijten is.

Indien de beschadigde goederen noch worden heropgebouwd, noch hersteld, noch
vervangen, is de schadevergoeding gelijk aan 80% van het bedrag van de schade, na aftrek
van de slijtage. In geval van heropbouw of opnieuw samenstellen van beschadigde goederen, zullen na overschrijving van de eerste schijf schadevergoeding, de schijven slechts 
worden gestort naarmate de voortgang in de heropbouw voor zover dat de laatste schijf opgebruikt is.

Vergoeding bij schade

Artikel 42 — Modaliteiten en termijnen voor betaling van de vergoeding
42. 1 Betaling van de vergoeding
…/…
42.3 Minimale vergoeding
1° Onverminderd de toepassing van de andere bepalingen van de Wet of van dit contract, die een vermindering van de vergoeding mogelijk maken, mag de vergoeding bedoeld in 
artikel 42.1 niet lager zijn dan:

- In geval van verzekering in nieuwwaarde en indien de verzekerde het beschadigde goed wederopbouwt, wedersamenstelt of vervangt : 100 % van deze nieuwwaarde na aftrek van de 
slijtage overeenkomstig artikel 41.3.
Indien de wederopbouw-, de wedersamenstellings- of vervangingswaarde lager is dan de vergoeding voor het beschadigde goed berekend in nieuwwaarde op de dag van het 
schadegeval, dan is de vergoeding minstens gelijk aan deze wederopbouw-, wedersamenstellings- of vervangingswaarde verhoogd met 80 % van het verschil tussen de oorspronkelijk 
voorziene vergoeding en deze wederopbouw-, wedersamenstellings- of vervangingswaarde verminderd met het slijtagepercentage van het beschadigde goed en met de taksen en 
rechten die verschuldigd kunnen zijn op dit verschil, na aftrek van de slijtage overeenkomstig artikel 41.3.

- In geval van verzekering in nieuwwaarde, indien de verzekerde het beschadigde goed niet wederopbouwt, wedersamenstelt of vervangt:  80% van deze nieuwwaarde na aftrek van 
de slijtage overeenkomstig artikel 41.3.

- In geval van verzekering op basis van een andere waarde: 100 % van deze waarde.

2° In geval van wederopbouw, wedersamenstelling of vervanging van het beschadigde goed, dan omvat de vergoeding bedoeld in artikel 42.1 alle taksen en rechten voor zover de 
verzekerde ze heeft betaald en ze fiscaal niet kan terugvorderen.

488

489



11/06/2021

245

Vergoeding bij schade

Artikel 18. Bedrag van de vergoeding

a) Voor de goederen verzekerd in nieuwwaarde:
1) zal het bedrag van de vergoeding 100 % van de nieuwwaarde bedragen in geval van wederopbouw, vervanging of wedersamenstelling van de beschadigde goederen, verminderd met 
slijtage, voorzien in artikel 13;
Indien de wederopbouwprijs, de vervangingswaarde of de wedersamenstellingswaarde lager ligt dan de vergoeding voor het beschadigde goed, berekend in nieuwwaarde op de dag van 
het schadegeval, is de vergoeding minstens gelijk aan deze wederopbouw-, wedersamenstellings- of vervangingswaarde, verhoogd met 80 % van het verschil tussen de oorspronkelijk 
voorziene vergoeding en deze wederopbouw-, wedersamenstellings-, of vervangingswaarde. Dit bedrag wordt evenwel verminderd met het slijtagepercentage van het beschadigde 
gebouw en met de taksen en rechten die zouden verschuldigd zijn op dit verschil na aftrek van slijtage.

2) zal het bedrag van de vergoeding 80 % van de nieuwwaarde bedragen in geval van niet wederopbouw, niet-vervanging of niet-wedersamenstelling van de beschadigde goederen,
verminderd met de slijtage, voorzien in artikel 13.

b) In de andere gevallen zal de vergoeding, naargelang de bepalingen van de overeenkomst, 100 % bedragen van de waarde waartegen het goed verzekerd is.

c) De vergoeding bevat alle taksen en rechten, voor zover de betaling ervan gerechtvaardigd wordt en ze niet terugvorderbaar zijn.

Artikel 19. Herwaardering schadevergoeding
Indien de verzekerde bedragen werden geïndexeerd en het Abex-indexcijfer wijzigt tijdens de wederopbouw van het verzekerde gebouw, wordt de schadevergoeding of het saldo ervan, 
zoals deze oorspronkelijk werd vastgesteld op de dag van het schadegeval, verhoogd volgens de stijging van het Abex-indexcijfer tussen de dag van het schadegeval en de dag waarop de 
maatschappij de vergoeding of het saldo ervan betaalt. Deze verhoogde schadevergoeding kan echter nooit meer bedragen dan 120 % van de oorspronkelijk vastgestelde vergoeding en 
zal tevens beperkt worden tot de werkelijke kostprijs van de wederopbouw.

Vergoeding bij schade

4. Specifieke bepalingen
4.1 Binnen welke verzekeringen geldt een vrijstelling?
Wij verstaan onder vrijstelling, het deel van de schade dat niet wordt vergoed.
Binnen de volgende verzekeringen wordt voor stoffelijke schade een vrijstelling van 180 € per schadegeval toegepast:
• de woningverzekering met uitzondering van Natuurrampen;
…./…
6.4 Wie schat de schade binnen de woningverzekering en volgens welke criteria en wanneer betalen we de vergoeding?
6.4.1. Schatting van de schade
De schade en het slijtagepercentage worden geschat volgens de hieronder vermelde criteria, op de dag van het schadegeval, in onderling overleg tussen de verzekerde en ons.
Bereiken wij samen geen akkoord, dan gebeurt de schatting door experten. Ook de verzekerde mag vrij, op onze kosten (zie 1.4.1.g.) een beroepsexpert kiezen om hem bij te staan. 
Indien de verzekerde dat wenst, kunnen wij hem bij zijn keuze helpen.
Wanneer beide experten ook niet tot een akkoord komen, duiden zij een derde expert aan. De definitieve beslissing over het bedrag van de schadevergoeding wordt dan door de 3 
experten genomen met meerderheid van de stemmen.
De kosten van de expert aangesteld door de verzekerde en desgevallend van de derde expert, worden door ons voorgeschoten en zijn ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. 
Wanneer de verzekerde in het ongelijk wordt gesteld, worden de expertisekosten die ten zijne laste vallen, vergoed overeenkomstig de in punt 1.4.1.g. opgenomen schaal. De 
eventuele ontoereikende vergoeding wordt vergoed overeenkomstig punt 3.1. op voorwaarde dat de verzekering Rechtsbijstand Woning werd onderschreven.
De beëindiging van de expertise of de vaststelling van het bedrag van de schade gebeurt binnen 90 dagen die volgen op de datum waarop de verzekerde ons op de hoogte heeft 
gebracht van de aanstelling van zijn expert. Deze termijn wordt opgeschort in dezelfde gevallen als waarvoor de betaling van de schadevergoeding kan worden opgeschort en die 
vermeld zijn onder punt 6.4.3.
De experts zijn vrijgesteld van alle gerechtelijke formaliteiten. Hun beslissing is soeverein en onherroepelijk.

6.4.2. Criteria voor de schatting van de schade
Herbouwwaarde
De schade aan het gebouw wordt geschat tegen herbouwwaarde. Dit is de kostprijs op de dag van het schadegeval, om het gebouw opnieuw op te bouwen met gelijkaardige nieuwe 
materialen (de architectkosten en de niet-recupereerbare BTW inbegrepen).
De slijtage wordt slechts in mindering gebracht voor het gedeelte dat 30% van de herbouwwaarde van het beschadigde goed of beschadigd deel van het goed overschrijdt, behalve 
voor de verzekering tegen Natuurrampen waar de slijtage integraal in mindering wordt gebracht indien ze 30% overtreft.
Indien uw aansprakelijkheid voor de schade aan het gebouw is gedekt, wordt de schade geschat tegen de werkelijke waarde, dit is de herbouwwaarde verminderd met de integrale 
slijtage.
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Nieuwwaarde
De schade aan de inhoud wordt geschat tegen nieuwwaarde. Dit is de kostprijs om, op de dag van het schadegeval, de beschadigde goederen te vervangen door gelijksoortige 
nieuwe goederen van minstens dezelfde kwaliteit (de niet-recupereerbare BTW inbegrepen).
De slijtage wordt slechts in mindering gebracht voor het gedeelte dat 30% van de nieuwwaarde van het beschadigde goed of beschadigd deel van het goed overschrijdt.
Indien uw aansprakelijkheid voor de schade aan de inhoud is gedekt, wordt de schade geschat tegen de werkelijke waarde: dit is de nieuwwaarde verminderd met de integrale 
slijtage.
Per voorwerp of collectie geldt de door u gekozen limiet in nieuwwaarde die in de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld.
Bijzondere gevallen
• Voor elektrische toestellen komen wij een forfaitair slijtagepercentage overeen van 5% per begonnen ouderdomsjaar van het toestel. De slijtage wordt bijgevolg slechts in 
mindering gebracht vanaf het 7de jaar, en slechts voor het gedeelte dat 30% overtreft.
• Waarden worden geschat tegen hun beurs-, markt-, of vervangingswaarde. Postzegelverzamelingen zijn verzekerd tegen de helft van de prijzen vermeld in de catalogi Yvert en 
Tellier, Prinet, Giblons of in de meest recente Officiële Belgische Catalogus. De vergoeding per zegel wordt beperkt tot 5% van de waarde van de verzameling met een maximum van 
375 €.
• Zeldzame voorwerpen die niet kunnen worden vervangen, worden geschat tegen hun veilingwaarde (kosten die u als koper heeft gedragen inbegrepen).
• Dieren worden geschat tegen hun dagwaarde. Er wordt geen rekening gehouden met hun wedstrijdwaarde.
• Informatie op dragers wordt geschat tegen de kostprijs van het dupliceren.
• Motorvoertuigen worden geschat tegen hun verkoopwaarde.
Opmerking: In het geval dat de verzekerde zelf de te verzekeren kapitalen bepaald en indien het gebouw voor een te hoog bedrag is verzekerd, wordt het overschot overgedragen 
naar de inhoud mocht deze voor een ontoereikend bedrag zijn verzekerd en omgekeerd, pro-rata van het tekort en evenredig met het toegepast tarief. Wij hebben een wettelijk 
recht om de vergoeding voor de schade aan het gebouw en de inhoud te verminderen in de mate dat de goederen, na overdracht van het eventueel overschot, nog voor een 
onvoldoend bedrag zijn verzekerd.
Wij zien echter af van dat recht:
• voor het gebouw zo het voor ten minste 99.158 € is verzekerd;
• voor de inhoud, zo deze voor ten minste 35% van het bedrag voor het gebouw is verzekerd met een minimum van 34.705 €.

Vergoeding bij schade

6.4.3. Betaling van de schadevergoeding
Wij betalen de huisvestings- en andere kosten van eerste hulp binnen de 15 dagen die volgen op de datum van mededeling van het bewijs dat deze kosten werden gemaakt.
Wij betalen het onbetwist verschuldigd bedrag van de vergoeding dat bij onderling akkoord tussen de partijen werd vastgesteld, binnen de 30 dagen die volgen op dit akkoord.
ln alle andere gevallen betalen wij de vergoeding binnen 30 dagen die volgen op de sluiting van de expertise of wanneer er geen expertise plaats heeft, de datum waarop het 
schadebedrag werd vastgesteld.
De vermelde termijnen worden opgeschort in de volgende gevallen:
• de verzekerde heeft niet al zijn contractuele verplichtingen vervuld op de datum van de sluiting van de expertise. In dit geval beginnen de termijnen pas te lopen vanaf de dag die 
volgt op deze waarop de verzekerde al zijn contractuele verplichtingen is nagekomen;
• er bestaan vermoedens van opzet in hoofde van de verzekerde of van de verzekeringsbegunstigde of het gaat om een diefstal of een poging tot diefstal. ln dit geval behouden we 
ons het recht voor om vooraf een kopie van het strafdossier op te vragen. We doen het verzoek om er kennis van te mogen nemen binnen 30 dagen na sluiting van de door ons 
bevolen expertise. Behoudens in geval van strafrechtelijke vervolging, betalen we de vergoeding binnen 30 dagen na kennisneming van de conclusies van het strafdossier;
• het schadegeval is veroorzaakt door een natuurramp, zoals bedoeld in de wet van 17.09.2005 tot wijziging wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, van de wet van 4 april 
2014 betreffende de verzekeringen en de Minister bevoegd voor Economische zaken heeft de bij wet bepaalde termijnen verlengd;
• de sluiting van de expertise of de schatting van de schade wordt belet omwille van redenen buiten onze wil of van onze gemachtigden.
ln geval de hierboven vermelde termijnen, alsook de termijn vermeld onder punt 6.4.1 niet worden geëerbiedigd, verhogen wij het gedeelte van de schadevergoeding dat niet tijdig 
werd betaald met tweemaal de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de termijn tot op de dag van de betaling, tenzij we bewijzen dat de 
vertraging niet aan ons of onze gemachtigde te wijten is.
6.5 Verzekering van goederen voor rekening van derden
De vergoeding die wij aan u betalen, moet u, op uw eigen verantwoordelijkheid, aan de begunstigde overmaken en zonder mogelijk verhaal van de begustigde op ons.
U bent verplicht de door de begunstigde gegeven machtiging tot inning of het bewijs van betaling aan ons te bezorgen, zo wij daarom verzoeken. De verzekering van goederen voor 
rekening van derden wordt omgezet in een aansprakelijkheidsverzekering in de mate dat die derden een gelijkaardige verzekering hiervoor zijn aangegaan.
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Artikel 42 – Modaliteiten en termijnen voor betaling van de vergoeding
…/…
42.3 Minimale vergoeding
1° Onverminderd de toepassing van de andere bepalingen van de Wet of van dit contract, die een vermindering van de vergoeding 
mogelijk maken, mag de vergoeding bedoeld in artikel 42.1 niet lager zijn dan:
- In geval van verzekering in nieuwwaarde en indien de verzekerde het beschadigde goed wederopbouwt, wedersamenstelt of vervangt : 
100 % van deze nieuwwaarde na aftrek van de slijtage overeenkomstig artikel 41.3.
Indien de wederopbouw-, de wedersamenstellings- of vervangingswaarde lager is dan de vergoeding voor het beschadigde goed 
berekend in nieuwwaarde op de dag van het schadegeval, dan is de vergoeding minstens gelijk aan deze wederopbouw-, 
wedersamenstellings- of vervangingswaarde verhoogd met 80 % van het verschil tussen de oorspronkelijk voorziene vergoeding en deze 
wederopbouw-, wedersamenstellings- of vervangingswaarde verminderd met het slijtagepercentage van het beschadigde goed en met 
de taksen en rechten die verschuldigd kunnen zijn op dit verschil, na aftrek van de slijtage overeenkomstig artikel 41.3.

- In geval van verzekering in nieuwwaarde, indien de verzekerde het beschadigde goed niet wederopbouwt, wedersamenstelt of 
vervangt:  80% van deze nieuwwaarde na aftrek van de slijtage overeenkomstig artikel 41.3.
- In geval van verzekering op basis van een andere waarde: 100 % van deze waarde.
2° In geval van wederopbouw, wedersamenstelling of vervanging van het beschadigde goed, dan omvat de vergoeding bedoeld in artikel
42.1 alle taksen en rechten voor zover de verzekerde ze heeft betaald en ze fiscaal niet kan terugvorderen.

SLEETREGELING
Nog een verwijzing naar art 9 van het KB?

Betere voorwaarden dan art 121 wet april 2014?
Excedent regel  (sleet groter dan 30%)

Bepaalde regels indien sleet groter dan 40%
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Slijtage:
De waardevermindering van een goed, rekening houdend met de ouderdom, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan.
Artikel 12 : Schade aan elektrische toestellen.
12.1. Wij vergoeden de schade aan de verzekerde elektrische, elektronische en informaticatoestellen veroorzaakt door de inwerking van elektriciteit onder enig welke vorm 
(met inbegrip van de onrechtstreekse inwerking van bliksem).
De schade aan de elektrische, elektronische en informaticatoestellen wordt vergoed op basis van de overeengekomen waarde van het toestel op de volgende manier bepaald:
Ouderdom van het toestel Overeengekomen waarde (in % van de nieuwwaarde van het toestel op de dag van het schadegeval)
Tot 6 jaar : 100 %
Van 6 tot 7 jaar : 95 %
Van 7 tot 8 jaar : 90 %
Van 8 tot 9 jaar : 85 %
Van 9 tot 10 jaar : 80 %
Van 10 tot 11 jaar : 50 %
Meer dan 11 jaar : 40 %
…/…
HOOFDSTUK 3:
Regeling van schadegevallen in de Woningverzekering.
Artikel 40 : Raming van de schade.
40.1. Raming van de schade:
De schade aan de verzekerde goederen wordt vastgesteld in functie van de bedragen als bepaald in het artikel 4 en de bepalingen-eigen aan elke waarborg.
40.2. De slijtage:
In geval van verzekering in nieuwwaarde, wordt de slijtage van een beschadigd goed of van het beschadigde deel van een goed slechts afgetrokken voor het deel van 20% van 
de nieuwwaarde overstijgt, voor de schadegevallen vermeld in de waarborg storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, en 30% van de nieuwwaarde voor de schadegevallen vermeld in 
de andere gevaren.
Zo u huurder of gebruiker bent van het gebouw, wordt de raming gedaan op basis van de werkelijke waarde van het gebouw, op de dag van het schadegeval.

Sleetregeling

Slijtage
De waardevermindering van een goed, rekening houdend met de ouderdom, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan.

Artikel 65: Hoe wordt de schade aan de verzekerde goederen geraamd?
§1. Deze raming zal gebeuren op de dag van het schadegeval* op basis van de volgende waarden:
…/…
– voorwerpen bestemd voor beroepsdoeleinden: de werkelijke waarde*. Voor elk elektrisch of elektronisch toestel
bestemd voor beroepsdoeleinden, waarvan de nieuwwaarde*, toebehoren inbegrepen, niet hoger is dan 8.390,98 EUR i, (abex 775)
zal de werkelijke waarde* geraamd worden rekening houdende met een forfaitaire slijtage* van 5% per jaar;

Artikel 66: Hoe zal de vergoeding worden vastgesteld?
§1. Slijtage*
In geval van verzekering in nieuwwaarde* zal alleen de slijtage* van het beschadigde goed of deel van het goed worden afgetrokken die de 30% overschrijdt. Voor de elektrische of 
elektronische toestellen voor privégebruik wordt de slijtage* forfaitair vastgesteld op 5% per jaar die zal afgetrokken worden vanaf het achtste jaar.

Bij herstelling van een elektrisch of elektronisch toestel, ongeacht de ouderdom of het gebruik, zal geen enkele slijtage* afgetrokken worden van de herstellingskosten. De 
terugbetaling van deze kosten zal niettemin geplafonneerd zijn tot de
nieuwwaarde* van het beschadigd toestel, na aftrek van de slijtage* in de gevallen waarin deze aftrek is voorzien.
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Slijtage
De waardevermindering van een goed, rekening houdend met de ouderdom, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan.

Artikel 65: Hoe wordt de schade aan de verzekerde goederen geraamd?
§1. Deze raming zal gebeuren op de dag van het schadegeval* op basis van de volgende waarden:
¬ schade aan het gebouw* waarvan u eigenaar bent: de nieuwwaarde*;
¬ schade aan het gebouw* waarvan u huurder of gebruiker bent: de werkelijke waarde*;
¬ schade aan de inhoud*: de nieuwwaarde*, uitgezonderd voor:
– echte antieke meubelen, kunstobjecten en objecten die deel uitmaken van een collectie*, juwelen* en meer in het algemeen zeldzame of kostbare voorwerpen: de 
vervangingswaarde*;
– het materieel*: de werkelijke waarde*. Voor elk elektrisch of elektronisch toestel bestemd voor beroepsdoeleinden, waarvan de nieuwwaarde*, toebehoren inbegrepen, niet 
hoger is dan 8.759,10 EURi, zal de werkelijke waarde* geraamd worden rekening houdende met een forfaitaire slijtage* van 5% per jaar;
– de koopwaren*: de dagwaarde*, behalve de koopwaren* die toebehoren aan uw cliënteel: de werkelijke waarde*;
– de voertuigen: de verkoopwaarde*;
– de documenten (hierin inbegrepen de identiteitspapieren), handelsboeken, plannen, modellen en magnetische informatiedragers: de kostprijs van hun materiële 
wedersamenstelling, zonder rekening te houden met de studie- en opzoekingskosten;
– de waarden* en de dieren: de dagwaarde*, zonder rekening te houden met de bijzondere waarde voor wedstrijden of competities van dieren.
§2. Elektrische en elektronische toestellen
Bij de raming van de materiële schade* aan de elektrische en elektronische toestellen wordt rekening gehouden met de mechanische onderdelen waarvan de vervanging 
noodzakelijk is voor de herstelling van de schade die het gevolg is van de uitwerking van de elektriciteit*, zelfs indien die onderdelen niet werden beschadigd bij het schadegeval*.

Artikel 66: Hoe zal de vergoeding worden vastgesteld?
§1. Slijtage*
¬ In geval van verzekering in nieuwwaarde*, zal alleen de slijtage* van het beschadigde goed of deel van het goed worden afgetrokken die de 30% overschrijdt.
¬ Bij herstelling van een elektrisch of elektronisch toestel of bij de vervanging van een elektrische of elektronische component noodzakelijk voor de herstelling van een niet-
elektrisch en niet-elektronisch goed, ongeacht de ouderdom of het gebruik, zal geen enkele slijtage* afgetrokken worden van de herstellingskosten. De terugbetaling van deze 
kosten zal niettemin geplafonneerd zijn tot de vergoedingswaarde voor dat beschadigd goed, voorzien in artikel 65 van
deze voorwaarden.
¬ Bij de vervanging van een elektrisch of elektronisch goed voor privégebruik, zal er geen enkele slijtage* worden afgetrokken.

Sleetregeling

Slijtage
De waardevermindering van een goed in functie van zijn ouderdom, gebruik, frequentie en kwaliteit van onderhoud.

33.1. Berekening van de schadevergoeding
Om de schadevergoeding te berekenen, moet men achtereenvolgens:

1. De eventuele slijtage* aftrekken
- Aansprakelijkheidsverzekeringen: wij trekken altijd slijtage* af
- Gebouw* en inboedel*: bij verzekering tegen nieuwwaarde* trekken wij het gedeelte van de slijtage* af dat groter is dan 30% van de nieuwwaarde*
- Elektrische of elektronische apparaten (inclusief informaticamateriaal): bij privégebruik trekken wij nooit slijtage* af (vergoeding tegen nieuwvervangingswaarde*)
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Slijtage : de waardevermindering naargelang de ouderdom en het gebruik van het goed, de frequentie en de kwaliteit van zijn onderhoud.
10.8. Vaststelling van de schadevergoeding

A. Algemene regel …/…
B. Bijzondere gevallen
* In geval van elektrisch risico of in geval van schade door blikseminslag wordt de vergoeding van de schade als volgt vastgesteld :
- er wordt geen slijtage afgetrokken wanneer het elektrische toestellen betreft
- wanneer het om informaticamateriaal gaat wordt er geen slijtage toegepast gedurende 5 jaar. Daarna wordt een forfaitair slijtagepercent van 10 % per
begonnen ouderdomsjaar afgetrokken.

Bij de herstelling van een elektrisch of elektronisch toestel, ongeacht de ouderdom of het gebruik, zal geen enkele slijtage afgetrokken worden van de herstellingskosten. De
terugbetaling van deze kosten zal niettemin geplafonneerd zijn tot de nieuwwaarde van het beschadigd toestel, na aftrek van de slijtage in de gevallen waarvan deze van toe
passing is.

- In geval van schade in het kader van “Alle risico’s computerinstallaties” (art. 7.13.) wordt de vergoeding steeds berekend in werkelijke waarde.

- In geval van schade aan de tuin, zal de vergoeding vastgesteld worden volgens de kostprijs voor de heraanplanting met gelijksoortige jonge planten.

- In geval van verzekering tegen nieuwwaarde : 100 % van deze nieuwwaarde na aftrek van slijtage.

Enkel het deel van de slijtage boven de 30% zal afgetrokken worden van de schadevergoeding.

- In geval van verzekering tegen een andere waarde, naargelang de bepalingen van de overeenkomst.

- De vergoeding in de aansprakelijkheidstussenkomsten worden steeds berekend volgens werkelijke waarde.

Sleetregeling

Slijtage
De stoffelijke waardevermindering veroorzaakt door het verloop van de tijd en/of het gebruik, zonder rekening te houden met enige boekhoudkundige of economische afschrijving

Hoe wordt de schadevergoeding bepaald?
Gebouwen
Bent u eigenaar, dan wordt de schade aan de gebouwen vastgesteld op basis van de heropbouwwaarde, d.w.z. de kostprijs om de gebouwen op de dag van het schadegeval opnieuw 
te bouwen met gelijkaardige nieuwe materialen.
Voor gebouwen die in heropbouwwaarde verzekerd zijn, brengen wij de slijtage enkel in mindering voor het gedeelte dat 30 % van de heropbouwwaarde van het beschadigde goed 
overschrijdt.
Voor de huurder of gebruiker wordt er uitgegaan van de werkelijke waarde van de gebouwen, d.w.z. de heropbouwwaarde verminderd met de slijtage.

Inhoud
Om de schade aan de inhoud te bepalen, gaan we uit van de waarde waarop u zich moet baseren om de verzekerde bedragen vast te stellen (zie artikel 2.2.2).
Voor de inhoud die in nieuwwaarde is verzekerd, brengen wij de slijtage enkel in mindering voor het gedeelte dat 30 % van de nieuwwaarde van het beschadigde goed overschrijdt.
Bijzondere gevallen:
Voor elektrische toestellen die beschadigd werden door blikseminslag of inwerking van elektriciteit wordt geen slijtage in mindering gebracht.
Informatiedragers: wij houden geen rekening met de kosten om de verloren informatie opnieuw te concipiëren of te creëren.

.
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Slijtage
De waardevermindering van een goed volgens de ouderdom en het slijten ervan.

6.3.3. Raming en vergoeding van de schade
(Art. 121 van de wet van 4 april 2014 en art. 9 van het K.B. van 24/12/1992)
Raming
■■ Voor de aansprakelijkheidsverzekeringen wordt er rekening gehouden met de werkelijke waarde van de beschadigde goederen.
■■ Voor andere dekkingen
Gebouw en Inhoud
De schade wordt geraamd
■■ in nieuwwaarde, met aftrek van het gedeelte van het slijtagepercentage dat groter is dan 30% van de nieuwwaarde van het beschadigde goed of van het beschadigde deel
■■ in werkelijke waarde, wanneer de slijtage groter is dan 40%.

Sleetregeling

Hoofdstuk 2. Begrippen
…/…
Slijtage
De waardevermindering van een gebouw of een voorwerp doordat het gebouw of het voorwerp:
• ouder wordt;
• gebruikt wordt;
• niet goed onderhouden wordt.

Hoofdstuk 16. Hoe bepalen wij onze schadevergoeding?
…/…
D. De slijtage
Heeft het beschadigde verzekerde gebouw of voorwerp slijtage? En staat in hoofdstuk 13 dat wij in nieuwwaarde betalen? Dan bepaalt onze expert hoeveel slijtage het verzekerde 
gebouw of het voorwerp heeft.
• Heeft het beschadigde verzekerde gebouw of voorwerp 30 % slijtage of minder? Dan betalen wij het volledige schadebedrag. Eventueel verminderen wij dat schadebedrag nog 
met een franchise, ….
• Heeft het beschadigde verzekerde gebouw of voorwerp meer dan 30 % slijtage? Dan verlagen wij onze schadevergoeding met het deel slijtage dat hoger is dan 30 %. Eventueel 
verminderen wij dat bedrag nog met een franchise, ….
Voorbeeld
De schade is 10.000 EUR. Onze expert bepaalt dat het beschadigde voorwerp een slijtage heeft van 50 %.
Wij verminderen onze schadevergoeding zo:
• 50 – 30 = 20 → wij houden rekening met 20 % slijtage
• 20 % slijtage op 10.000 EUR is 2.000 EUR
• wij verlagen de schadevergoeding met 2.000 EUR

Let op! Voor de materiële schade door elektriciteit of blikseminslag gelden volgende regels.
Hebt u materiële schade aan elektronische apparaten of elektronische installaties doordat ze plotseling te veel elektriciteit krijgen? Of hebt u materiële schade aan deze apparaten 
of installaties door blikseminslag?
• Kan de materiële schade aan uw elektronische apparaten of elektronische installaties hersteld worden? Dan betalen wij de kosten voor het herstel.
• Kan de materiële schade aan uw elektronische apparaten of elektronische installaties niet hersteld worden? Dan betalen wij de prijs van een nieuwe installatie of een nieuw 
apparaat. De nieuwe installaties of nieuwe apparaten moeten gelijk zijn aan de installaties of apparaten die beschadigd werden.
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Slijtage
de waardevermindering van een goed, rekening houdend met de ouderdom, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan (geen boekhoudkundige of 
economische afschrijving).

Artikel 7 Hoe wordt de schade geraamd?
Buiten de aansprakelijkheidsdekkingen waar de raming van de schade en het bedrag van de vergoeding bij wet worden bepaald en waar rekening wordt gehouden met de werkelijke 
waarde van het goed, zijn de volgende regels van toepassing:

A. Grondslagen voor de raming
Gebouw de nieuwwaarde, zonder aftrek van de slijtage van het beschadigde goed of van het beschadigde deel, behalve voor het gedeelte van het slijtagepercentage dat groter is dan 
30 % van de nieuwwaarde 
De aftrek van de slijtage is echter volledig wanneer zij meer dan 40 % bedraagt.

Sleetregeling

SLIJTAGE
De waardevermindering van een goed door ouderdom, gebruik, frequentie en kwaliteit van onderhoud ervan.

ARTIKEL 7. HOE GEBEURT DE REGELING VAN EEN SCHADEGEVAL?

1. VERZEKERING “HOME”
B) BEREKENING VAN DE VERGOEDING
Bij schadegeval wordt de vergoeding berekend volgens de in artikel 12 voorziene criteria, maar rekening houdend met de volgende regels:
1. De berekening van de verzekerde bedragen en de vergoedingsgrenzen geschiedt overeenkomstig artikel 5, B, 1.
2. Eventuele aftrek van slijtage
a) in geval van verzekering in nieuwwaarde wordt de slijtage van een beschadigd goed of van het beschadigde gedeelte van een goed slechts afgetrokken tot beloop van het deel dat 
30 % van de nieuwwaarde overschrijdt voor de schadegevallen die betrekking hebben op alle waarborgen, met uitzondering vande schadegevallen met betrekking tot:
• de waarborg “Glasbreuk”, waarop geen slijtage wordt toegepast;
• de waarborg “Natuurrampen”, waarop de slijtage van een beschadigd goed of van het beschadigde gedeelte van een goed volledig wordt afgetrokken wanneer de slijtage 30 % van 
de nieuwwaarde overschrijdt.
b) de waarde van elektrische of elektronische toestellen die tot de inboedel behoren wordt eveneens bepaald in nieuwwaarde, maar hierop wordt geen slijtage toegepast. 
In geval van herstelling is dit tevens ook de limiet voor onze vergoeding.
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GOEDEREN
3. Verzekerde goederen
3.1 Waardebepaling van de verzekerde goederen
…/…
3.1.2 De inhoud
De waarde van de goederen die deel uitmaken van de inhoud wordt bepaald in nieuwwaarde, behalve voor:
- linnengoed, kledingstukken en voertuigen zonder motor: volgens de werkelijke waarde;
- motorvoertuigen: volgens de verkoopwaarde;
- antieke meubelen, kunst of voorwerpen van een collectie, juwelen, voorwerpen in edelmetaal en alle zeldzame of kostbare voorwerpen in het algemeen: volgens de 
vervangingswaarde;
- documenten, plannen, modellen en bestanden op informatiedragers: volgens de kosten die nodig zijn voor hun materiële wedersamenstelling, uitgezonderd opzoek- en 
studiekosten;
- waarden: volgens de dagwaarde. Het geheel van waarden is verzekerd voor een maximum van € 1.500;
- dieren: volgens de dagwaarde, zonder rekening te houden met hun wedstrijdwaarde;
- de goederen voor beroepsgebruik (die niet eerder voorkomen in deze lijst), ook als zij blijvend aan het erf verbonden zijn: volgens de werkelijke waarde.
Opmerking:
De waarde van elektrische apparaten voor privé-gebruik wordt bepaald in nieuwwaarde, maar daarop wordt geen slijtage toegepast. Bij herstelling is die waarde tegelijk de limiet 
voor de herstellingskosten.
De verzekerde bedragen moeten alle belastingen, taksen en rechten omvatten als die niet afgetrokken of teruggevorderd kunnen worden.
…/…
8.2 Hoe en door wie wordt de schade begroot?
8.2.1 Begroting van de schade
1. De verzekerde goederen en de schade worden geschat op de dag van het schadegeval, volgens de criteria in punt 3.1. Wij houden geen rekening met de eventuele ontwaarding 
van een verzameling als die door het schadegeval niet meer volledig is. Onze tegemoetkoming bij schade aan beplantingen blijft altijd beperkt tot de kosten van de herbeplanting 
met jonge gewassen.
2. Bij verzekering in nieuwwaarde wordt het gedeelte van de slijtage van het beschadigde goed of van het beschadigde deel van een goed, afgetrokken als dat groter is dan 30% van 
de nieuwwaarde.
3. De schade aan derden waarvoor de verzekerde aansprakelijk is, wordt vergoed in werkelijke waarde.

Sleetregeling

Slijtage: de waardevermindering van een goed door de ouderdom, het gebruik en het onderhoud ervan.

9.2 Waardebepaling van de schade
9.2.1 Raming van de schade

1. De verzekerde goederen en de schade worden geraamd op grond van hun waarde op de datum van het schadegeval.
Wij houden geen rekening met de waardevermindering die een verzameling zou kunnen ondergaan als ze niet meer volledig is als gevolg van het schadegeval.

2. In geval van verzekering tegen nieuwwaarde mag de slijtage van een beschadigd goed of van het beschadigde gedeelte van een goed slechts worden afgetrokken indien
deze hoger ligt dan 30% van de nieuwwaarde. Wij passen geen slijtage toe voor de elektrische of elektronische toestellen die wordt eveneens bepaald in nieuwwaarde.
In geval van herstelling is dit tevens ook de limiet voor onze vergoeding.

3. Wij vergoeden de schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is in werkelijke waarde.

OPM DVL een verslechtering tov voorwaarden Cocoon +; afschaffing excedentregel.
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Slijtage
De waardevermindering van een goed in verhouding tot zijn leeftijd, zijn gebruik en de frequentie en kwaliteit
van het onderhoud, die wordt toegekend op de materialen en op de arbeidskost.

Artikel 11 Criteria ter vaststelling van de schadevergoeding
…/…
11.4. Opmerkingen
• In geval van beschadiging van een gedeelte van een verzekerd goed beperken wij onze tussenkomst tot de herstellingskosten van het beschadigde gedeelte.

• In geval van vergoeding in nieuwwaarde, zal enkel het deel van de slijtage boven de 30 % van de schadevergoeding worden afgetrokken. Voor schaderegelingen in het kader van de 
waarborg « natuurrampen» wordt de schadevergoeding echter verminderd met de totale slijtage van ieder beschadigd verzekerd goed of
deel ervan wanneer die slijtage meer dan 30 % van de nieuwwaarde bedraagt.

• U mag geenszins, zelfs niet gedeeltelijk, afstand doen van de verzekerde goederen. In geval van niet-wederopbouw of niet-wedersamenstelling mogen wij ze overnemen.

Sleetregeling

SLIJTAGE:
Waardevermindering naargelang de ouderdom van het goed, zijn gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud.

4. Slijtage:
de vergoeding betreffende schade aan het gebouw en de inhoud, berekend op basis van de nieuwwaarde of de vervangingswaarde, zal verminderd worden met het 
slijtagepercentage dat 30 % overschrijdt.
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Slijtage
De stoffelijke waardevermindering veroorzaakt door het verloop van de tijd en/of door het gebruik, zonder rekening te houden met enige boekhoudkundige of economische 
afschrijving.

c Aftrek slijtage
De slijtage van de beschadigde goederen brengen wij slechts in mindering voor het gedeelte dat 30% van de heropbouwwaarde of van de nieuwwaarde van het beschadigde deel of 
voorwerp overschrijdt. Hierop zijn twee uitzonderingen:
- voor de inhoud in de kelder die door overstroming of door het overlopen van openbare riolen is beschadigd, wordt de slijtage van meer dan 30% integraal in mindering gebracht;
- voor de elektrische en elektronische toestellen wordt nooit slijtage afgetrokken.

Sleetregeling

Geen definitie slijtage

A15.8 DE BEPALING VAN DE VERGOEDING
A15.8.1 De schatting van de schade – aftrok van de slijtage
Gebeurt de schatting van de schade in nieuwwaarde? Dan trekken wij de slijtage af voor het gedeelte dat groter is dan 30 % van de nieuwwaarde vóór de schadegevallen.
A15.8.2 De schatting van de schade aan het gebouw:
a) voor de eigenaar: zijn nieuwwaarde;
b) voor de huurder of de gebruiker: zijn werkelijke waarde.
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Slijtage Waardevermindering van een goed volgens de leeftijd, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan.
Hoe wordt de schadevergoeding bepaald voor de schade aan de inhoud?
Bij herstelbare gedeeltelijke schade zal uitsluitend rekening worden gehouden met de herstellingskosten.
Indien vervanging noodzakelijk is, zal de schade aan de inhoud geraamd worden op basis van de nieuwwaarde (dit is de prijs van de vervanging inclusief 
de niet- verhaalbare btw) op het moment van de schade.
Enkel het sleetpercentage boven 30% zal in mindering gebracht worden.

Er zijn echter enkele uitzonderingen:
1) Elektrische toestellen en installaties
Indien het toestel of de installatie herstelbaar is, dan nemen wij de herstelling ten laste zonder afschrijving op werk en op onderdelen.
Indien de herstelling niet mogelijk is, dan vergoeden wij op basis van de huidige nieuwwaarde van het beschadigde toestel of installatie mits een afschrijving van 5% per jaar op de 
huidige nieuwwaarde (of de nieuwwaarde van een vergelijkbaar toestel of installatie) te rekenen vanaf de aankoopdatum van dat nieuwe toestel. Deze afschrijving wordt echter niet 
toegepast de eerste 7 jaar. Pas vanaf het 8ste jaar wordt de afschrijving integraal in mindering gebracht (dit wil zeggen 40% het 8ste jaar, 45% het 9de jaar,…).
2) Linnen, gordijnen, kledij, materieel voor de aangegeven beroepsactiviteit
Deze schade wordt begroot in werkelijke waarde.
3) Inhoud toebehorende aan derden en gasten
Deze schade wordt begroot in werkelijke waarde.
4) Plannen, modellen, documenten en informatiedragers
De schade wordt begroot op basis van de materiële wedersamenstellingswaarde. Dit betekent de kosten voor het maken van een duplicaat. De kosten voor studie, ontwerp, 
onderzoek alsook de prestaties voor het weder samenstellen van data die verloren ging, worden niet vergoed. Bij verlies van software zullen de licentiekosten nooit vergoed 
worden.
5) (gestalde) voertuigen
Bij gedeeltelijke schade betalen wij de herstellingskosten vermeerderd met de daarop verschuldigde en niet terugvorderbare btw. Bij een totaal verlies betalen wij u de waarde van 
het voertuig, die u zou krijgen op de dag van de schade bij verkoop van het voertuig in België.
6) Schilderijen, kunstvoorwerpen, antieke meubelen, collecties en collectie items, juwelen en voorwerpen volledig of gedeeltelijk in edel metaal, zeldzame en kostbare 
voorwerpen
De schade wordt begroot op basis van de prijs die u op de dag van de schade zou moeten betalen voor de aankoop van een vergelijkbaar (dus in dezelfde staat en even oud) 
voorwerp of collectie.
7) Waarden
De schade wordt begroot op basis van de beurs- of marktwaarde op de dag van de schade.
8) Stookolie
De schade wordt begroot op basis van de marktwaarde op de dag van de schade.

Sleetregeling

Slijtage
De stoffelijke waardevermindering veroorzaakt door het verloop van de tijden / of door het gebruik, zonder rekening te
Houden met enige boekhoudkundige of economische afschrijving.

Blz20
C Aftrek slijtage
De slijtage van de beschadigde goederen brengen we slechts in mindering voor het gedeelte dat 30% van de Heropbouwwaarde of van de nieuwwaarde van het beschadigde deel of 
voorwerp overschrijdt. 
Hierop zijn twee uitzonderingen:
-voor de inhoud in de kelder die door overstroming of door het overlopen van openbare riolen is beschadigd, wordt de slijtage van meer dan 30%integraal in mindering gebracht;
-voor de elektrische en elektronische toestellen wordt nooit slijtage afgetrokken, tenzij deze goederen buiten gebruik gesteld zijn.
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Geen definitie slijtage

HOOFDSTUK 8: VASTSTELLING VAN DE SCHADEVERGOEDING
Artikel 29 Criteria
Bij totaal verlies van het gebouw of een voorwerp van de inhoud wordt de schade vastgesteld op basis van de criteria voorzien in de artikels 25 en 26 van deze polis.
Als deze goederen hersteld kunnen worden, zullen de herstellingskosten vergoed worden, zonder nochtans de vergoeding bij totaal verlies te overtreffen.
Bij de toepassing van voormelde criteria dient nochtans rekening te worden gehouden met volgende bijzonderheden:
- als de schadevergoeding, overeenkomstig de artikels 25 en 26, vergoed wordt op basis van de nieuwwaarde, zal enkel de slijtage boven de 30% worden afgetrokken
- als de schade werd veroorzaakt door het risico “Blikseminslag” of “Inwerking van elektriciteit”, gelden volgende forfaitaire slijtage-aftrekken voor de schade die werd toegebracht 
aan elektrische of elektronische toestellen, voor privé-gebruik:

a. zolang het toestel geen zeven jaar oud is, wordt geen slijtage afgetrokken; nadien wordt een forfaitaire slijtageaftrek toegepast van 10% per begonnen ouderdomsjaar, te rekenen 
vanaf het achtste begonnen jaar

b. als het gaat om informaticamateriaal, wordt geen slijtage afgetrokken zolang het materiaal geen drie jaar oud is; nadien wordt een forfaitaire slijtage-aftrek toegepast van 10% 
per begonnen ouderdomsjaar, te rekenen vanaf het vierde begonnen jaar.

Elektrische of elektronische toestellen voor beroepsgebruik kennen dezelfde afschrijvingspercentages als hierboven vernoemd, tenzij de nieuwwaarde van het beschadigde toestel, 
toebehoren inbegrepen € 5.000 overtreft. In dat geval wordt de schade volgens werkelijke waarde vergoed.
- de schadevergoeding in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering, wordt steeds berekend op basis van de werkelijke waarde
- de schadevergoeding voor tuinherstel wordt berekend volgens de kosten voor heraanplanting met jonge gelijksoortige aanplantingen.

Sleetregeling

Slijtage : de vermindering in waarde van een goed, veroorzaakt door het gebruik of de
slijtage, of die overeenstemt met het onbruik ervan.

A. SCHADEBEGROTING
1. HUISVESTING
De gebouwen worden begroot in heropbouwwaarde op de dag van het schadegeval, door middel van gelijkaardige nieuwe materialen, zonder rekening te houden met hun 
historische of artistieke waarde, na aftrek van de slijtage van het beschadigde goed of het beschadigde deel van het goed dat 30% overschrijdt.
De beplantingen (bomen of struiken) worden begroot op basis van jonge planten.
2. INHOUD
De roerende goederen worden begroot aan hun vervangingswaarde op de dag van het
schadegeval door een goed van gelijkwaardige aard, kwaliteit en eigenschappen, na aftrek van de slijtage die 30 % overschrijdt.
Echter,
- Pagina 30/44 - Algemene Voorwaarden Woning verzekering - 07/2017 - • De elektrische en elektronische apparaten (huishoudtoestellen, beeld, geluid, informatica, telefonie…) 
worden begroot aan hun vervangingswaarde op het moment van het
schadegeval door een goed van gelijkwaardige aard, kwaliteit en eigenschappen, zonder aftrek van slijtage.
• Juwelen en waardevolle voorwerpen worden begroot aan de vervangingswaarde door een identiek goed in dezelfde staat op dag van het schadegeval.
• Textiel, kledij en persoonlijke bezittingen worden begroot aan hun werkelijke waarde, namelijk hun vervangingswaarde op de dag van het schadegeval, door een gelijkwaardig 
goed van dezelfde aard, kwaliteit en eigenschappen, met aftrek van slijtage, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20 % per leeftijdsjaar, zonder evenwel 80% te kunnen 
overschrijden.
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Slijtage
Waardevermindering van een goed in functie van de leeftijd, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan.

Artikel 41 – Berekening van de schadevergoeding
41.1 Raming van de schade aan de verzekerde goederen
De schade aan de verzekerde goederen wordt vastgelegd in functie van de in het hoofdstuk “Verzekerde bedragen” gedefinieerde bedragen en van de specifieke bepalingen in elke 
waarborg.

41.2 Modaliteiten voor de vergoeding van elektrische en elektronische toestellen, evenals van hun toebehoren
Indien ze technisch herstelbaar zijn neemt de maatschappij de factuur van de herstelling ten laste. 
Indien ze technisch niet herstelbaar zijn, gebeurt de vergoeding op basis van de aangenomen waarde zoals bepaald in artikel 37 B.
Om te bepalen of een toestel of zijn toebehoren technisch herstelbaar is of niet, baseert de maatschappij zich op een attest afgeleverd door een door de verzekerde gekozen 
professionele hersteller.
De vergoeding
- is in alle gevallen beperkt tot de waarde van een nieuw toestel met vergelijkbare prestaties bepaald door een expert van de maatschappij;
- wordt toegekend tot het beloop van maximum 8.000 euro voor het geheel van elektrische toestellen voor
beroepsgebruik.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is deze limiet niet van toepassing.

41.3 Goederen verzekerd in nieuwwaarde
Voor goederen verzekerd in nieuwwaarde, wordt de slijtage van een beschadigd goed, of van het beschadigde deel van een goed, slechts afgetrokken voor het gedeelte dat hoger is 
dan 30 % van de nieuwwaarde.

Sleetregeling

HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE WAARBORGEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN
A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
…/…
6. Slijtage
De waardevermindering van een goed rekening houdend met de ouderdom en het gebruik, de
frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan.

Artikel 13. Raming van de schade
Deze raming zal gebeuren volgens dezelfde criteria die gelden voor de vaststelling van de te verzekeren
bedragen zoals bepaald in artikel 2 van de Algemene Bepalingen.

In geval van verzekering tegen nieuwwaarde, wordt de slijtage van het beschadigde goed of van het
beschadigde deel van het goed, enkel afgetrokken voor het gedeelte dat 30 % van de nieuwwaarde
overschrijdt.
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Sleetregeling

Slijtage De waardevermindering van een goed ingevolge ouderdom, gebruik, frequentie en kwaliteit van het onderhoud (geen boekhoudkundige of economische afschrijving).
…/…
1.2 Welke goederen zijn niet verzekerd?
Bouwvallige, of voor afbraak bestemde constructies en hun inhoud zijn niet verzekerd.
Een constructie is bouwvallig indien de globale slijtage ervan 40% overtreft.
…/…
6.4.2. Criteria voor de schatting van de schade
Herbouwwaarde
De schade aan het gebouw wordt geschat tegen herbouwwaarde. Dit is de kostprijs op de dag van het schadegeval, om het gebouw opnieuw op te bouwen met gelijkaardige nieuwe 
materialen (de architectkosten en de niet-recupereerbare BTW inbegrepen).
De slijtage wordt slechts in mindering gebracht voor het gedeelte dat 30% van de herbouwwaarde van het beschadigde goed of beschadigd deel van het goed overschrijdt, behalve 
voor de verzekering tegen Natuurrampen waar de slijtage integraal in mindering wordt gebracht indien ze 30% overtreft.
Indien uw aansprakelijkheid voor de schade aan het gebouw is gedekt, wordt de schade geschat tegen de werkelijke waarde, dit is de herbouwwaarde verminderd met de integrale 
slijtage.
Nieuwwaarde
De schade aan de inhoud wordt geschat tegen nieuwwaarde. Dit is de kostprijs om, op de dag van het schadegeval, de beschadigde goederen te vervangen door gelijksoortige 
nieuwe goederen van minstens dezelfde kwaliteit (de niet-recupereerbare BTW inbegrepen).
De slijtage wordt slechts in mindering gebracht voor het gedeelte dat 30% van de nieuwwaarde van het beschadigde goed of beschadigd deel van het goed overschrijdt.
Indien uw aansprakelijkheid voor de schade aan de inhoud is gedekt, wordt de schade geschat tegen de werkelijke waarde: dit is de nieuwwaarde verminderd met de integrale 
slijtage.    Per voorwerp of collectie geldt de door u gekozen limiet in nieuwwaarde die in de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld.
Bijzondere gevallen
• Voor elektrische toestellen komen wij een forfaitair slijtagepercentage overeen van 5% per begonnen ouderdomsjaar van het toestel. De slijtage wordt bijgevolg slechts in 
mindering gebracht vanaf het 7de jaar, en slechts voor het gedeelte dat 30% overtreft.
• Waarden worden geschat tegen hun beurs-, markt-, of vervangingswaarde. Postzegelverzamelingen zijn verzekerd tegen de helft van de prijzen vermeld in de catalogi Yvert en 
Tellier, Prinet, Giblons of in de meest recente Officiële Belgische Catalogus. De vergoeding per zegel wordt beperkt tot 5% van de waarde van de verzameling met een maximum van 
375 €.
• Zeldzame voorwerpen die niet kunnen worden vervangen, worden geschat tegen hun veilingwaarde (kosten die u als koper heeft gedragen inbegrepen).
• Dieren worden geschat tegen hun dagwaarde. Er wordt geen rekening gehouden met hun wedstrijdwaarde.
• Informatie op dragers wordt geschat tegen de kostprijs van het dupliceren.
• Motorvoertuigen worden geschat tegen hun verkoopwaarde.

Sleetregeling

Slijtage
Waardevermindering van een goed in functie van de leeftijd, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud ervan.

Artikel 41 – Berekening van de schadevergoeding
41.1 Raming van de schade aan de verzekerde goederen
De schade aan de verzekerde goederen wordt vastgelegd in functie van de in het hoofdstuk “Verzekerde bedragen” gedefinieerde bedragen en van de specifieke bepalingen in elke 
waarborg.

41.2 Modaliteiten voor de vergoeding van elektrische en elektronische toestellen, evenals van hun toebehoren
Indien ze technisch herstelbaar zijn neemt de maatschappij de factuur van de herstelling ten laste. 
Indien ze technisch niet herstelbaar zijn, gebeurt de vergoeding op basis van de aangenomen waarde zoals bepaald in artikel 37 B.
Om te bepalen of een toestel of zijn toebehoren technisch herstelbaar is of niet, baseert de maatschappij zich op een attest afgeleverd door een door de verzekerde gekozen 
professionele hersteller.
De vergoeding
- is in alle gevallen beperkt tot de waarde van een nieuw toestel met vergelijkbare prestaties bepaald door een expert van de maatschappij;
- wordt toegekend tot het beloop van maximum 8.000 euro voor het geheel van elektrische toestellen voor
beroepsgebruik.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan is deze limiet niet van toepassing.

41.3 Goederen verzekerd in nieuwwaarde
Voor goederen verzekerd in nieuwwaarde, wordt de slijtage van een beschadigd goed, of van het beschadigde deel van een goed, slechts afgetrokken voor het gedeelte dat hoger is 
dan 30 % van de nieuwwaarde.
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Bouwovertreding
Dekking voor een onvergund gebouw?

Verzekeraar belang bij een gebouw zonder vergunning.
Illegaal gebouw

Gebouw met afbraakvonnis

Bouwovertreding

• Aedes; AG insurance; Allianz; Amma; Argenta: 

geen vermelde uitsluitingen
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Bouwovertreding

Blz 26
Gebouw
Het betreft het geheel van al dan niet gescheiden constructies op het adres dat in de bijzondere voorwaarden is opgegeven.
Het omvat
■■ funderingen, binnenplaatsen, aanpalende terrassen, alsook afsluitingen en hagen die de eigendom afbakenen
…/… 
Het omvat niet
■■ constructies die bouwvallig zijn of die tot afbraak bestemd zijn of onvergund zijn
■■ zwembaden en zwemvijvers, de overdekkingen en overkappingen uit hard materiaal
■■ bubbelbaden die zich buiten bevinden
…/…

Definitie/

Onvergunde constructies
Elke constructie of grondige verbouwingswerkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verplicht was en/of de medewerking van een 
architect verplicht was, en deze verplichtingen niet werden nagekomen.

Bouwovertreding

Versie 2017
definitie illegaal gebouw is verdwenen uit de polis
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Bouwovertreding

BDM; Belfius; Corona direct; D V V ; Ethias; Federale; Fidea: 

geen uitsluiting

Bouwovertreding

A11.2 UITGESLOTEN IS OOK DE SCHADE:
a) door milieuvervuiling, onder welke vorm ook, én de saneringskosten, zonder afbreuk te doen aan de waarborg
die is vermeld in artikel A9.5 (Sanering van de grond);

b) die optreedt wanneer het gebouw in opbouw, wederopbouw, verbouwing of afbraak is behalve:
■ wanneer een brand, een arbeidsconflict of een aanslag de schade veroorzaakt;
■ wanneer er geen oorzakelijk verband is tussen deze werkzaamheden en de schade of wanneer het gebouw tijdens deze 
werkzaamheden bewoond blijft;

c) aan het gebouw, of delen ervan, dat bouwvallig of voor afbraak bestemd is;

d) die terugkomt, omdat de oorzaak, die aan het licht kwam bij een vorig schadegeval, niet verholpen is;

e) die opzettelijk is veroorzaakt door een verzekerde, of met zijn medeplichtigheid;

f) veroorzaakt aan waarden, behalve in het kader van de waarborgen:
■ diefstal en vandalisme;
■ brand en aanverwante gevaren tot 2.008 euro per schadegeval (ABEX 745).

g) aan de gebouwen én hun inhoud, die eigendom van de verzekerde zijn en werden opgetrokken zonder de vereiste bouwvergunning.
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Bouwovertreding

ING;  KBC   geen uitsluiting

Bouwovertreding

HOOFDSTUK 5: UITZONDERLIJKE GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING
Artikel 24 Algemene uitsluitingen
De maatschappij verleent geen dekking voor de schade die reeds geheel of gedeeltelijk bestond voor de aanvang van de verzekering bij 
Optimco NV.
Ongeacht de betrokken waarborg, verzekert de maatschappij niet de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit:
- een opzettelijke daad van verzekerde
- de beschadiging van een gebouw dat bestemd is voor de afbraak of dat het voorwerp is van een beslissing tot afbraak vanwege de 
overheid
- exploitatiestopzetting of exploitatiedaling (bedrijfsschade)
- de beschadiging van computermateriaal ten gevolge van een oorzaak, die niet uitdrukkelijk vermeld is in één van de omschreven
verzekerde risico’s van deze polis
- milieuverontreiniging, behoudens de dekking voorzien voor de saneringskosten, voorzien in de waarborg “Schade door stookolie ”
- natuurrampen, andere dan deze omschreven in artikel 12 “Storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk” en in artikel 13 “Natuurrampen”
- krijgsverrichtingen, (burger)oorlog of staat van beleg
- opeising of bezetting van de verzekerde goederen
- elektromagnetische velden of asbest
- radioactiviteit, nucleaire brandstof, ioniserende straling of wijziging van de atoomkern
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Bouwovertreding

Geen uitsluiting

Bouwovertreding

Artikel 8 – Welke schade wordt niet vergoed ?

De maatschappij vergoedt nooit
- de schade die al bestond vóór de aanvang van de betrokken waarborg;
- de schade met opzet veroorzaakt door een verzekerde of waaraan hij medeplichtig is;
- de schade aan of door gebouwen die bouwvallig zijn of bestemd zijn voor afbraak;
- de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van
- het niet nemen van de door de maatschappij vereiste preventiemaatregelen voor zover er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de schade en het niet nemen van die preventiemaatregelen;
- oorlog, burgeroorlog, inbeslagname, nationalisering, opeising of bevelen gegeven in dergelijke omstandigheden door
welke regering of autoriteit dan ook;
- radioactiviteit, deze uitsluiting is niet van toepassing voor schade door daden van terrorisme;
- milieuverontreiniging, met uitzondering van wat eventueel gedekt is in de waarborgen "Schade door water", "Schade door stookolie" en 
in de waarborg "Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw";
- natuurrampen, met uitzondering van wat eventueel gewaarborgd is in de waarborg "Natuurrampen" of in de bijzondere
voorwaarden.

OPM DVL geen beperking bouwovertreding
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Bouwovertreding

Piette & Partners; Touring; Vivium:

geen uitsluiting

Voertuigen
Welke waarborgen? Enkel brand of ook…

Maximum verzekerd bedrag
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Voertuigen Aedes

Artikel 3: Wat zijn de verzekerde goederen?
…/…
3.3. Onder inhoud, verstaan Wij:

* de inboedel die u toebehoort, die u wordt toevertrouwd of die aan uw gasten toebehoort, indien deze goederen
zich in het gebouw, zijn binnenplaatsen, terrassen, toegangen en tuinen bevinden;

* indien dit uitdrukkelijk is vermeld in de bijzondere voorwaarden, is verzekerd de professionele inhoud die u
toebehoort: te weten het materieel en de koopwaar.

Evenwel:
• zijn de waarden slechts verzekerd ten belope van 1.500,00 euro;

• De voertuigen in rust : tenzij de voertuigen verzekerd zijn door een andere polis de gemotoriseerde voertuigen onderworpen aan de wet van de verplichte verzekering, indien deze 
zich bevinden binnen de omheining van het verzekerd gebouw, zijn verzekerd tot maximum 20.000 € in werkelijke waarde. Ingeval van hagelschade zal de tussenkomst zich ten allen 
tijde beperken tot 5.000€ per schadegeval.

Zijn niet verzekerd: diefstal, vandalisme of kwaad opzet, de schade veroorzaakt aan de voertuigen door electriciteit, glasbreuk, door de botsing met een ander landvoertuig.
…/…
Artikel 28 : Algemene uitsluiting en van de waarborgen tegen natuurrampen.
Wij vergoeden niet de schade:
• aan de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden, behalve als ze er blijvend aan vastgemaakt zijn;
• aan constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn, in verval of in afbraak zijn, en aan hun eventuele inhoud, behalve indien deze constructies als uw 
hoofdverblijf dienen;
• aan tuinhuisjes, loodsen, berghokken en hun eventuele inhoud, aan de omheiningen en de hagen van om het even welke aard, aan tuinen, aanplantingen, toegang en koeren, 
terrassen, alsmede aan de goederen met een luxekarakter, zoals zwembaden, tennisvelden en golfterreinen;
• aan gebouwen of delen van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en hun eventuele inhoud, behalve indien zij bewoond of normaal bewoonbaar zijn;
• aan landvoertuigen, luchtvaartuigen, watervaartuigen, zowel op meren als op vaarwegen;

Voertuigen Aedes

Voertuig > 50 cc:
De voertuigen van meer dan 50 cc, onderworpen aan de wetgeving op de motorvoertuigen, en waarvan de nummerplaat vermeld is in de bijzondere voorwaarden, maken deel uit van 
de verzekerde inhoud en worden in werkelijke waarde vergoed.
Er wordt overeengekomen dat de verzekerde kapitalen niet geïndexeerd zijn.
Worden evenwel niet vergoed, de schade aan de verzekerde voertuigen:
• veroorzaakt onder invloed van elektriciteit,
• voortvloeiend uit de waarborg glasbraak,
• ingevolge diefstal/vandalisme,
Evenzo, hebben de waarborgen Verhaal tegen derden, Verhaal tegen de huurders of gebruikers en de BA Onroerend goed, geen gevolgen voor de verzekerde voertuigen.
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Voertuigen

5.4 Motorvoertuigen in rust
Artikel 54: Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren in rust de motorvoertuigen met ten minste vier wielen of een cilinderinhoud van meer dan 50 CC die u toebehoren en die zich op het moment van het schadegeval* 
bevinden:
¬ op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden;
¬ op het adres van de privégarages* (maximum drie) waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent elders in België;
¬ op het adres van uw vervangingsverblijf*.
Enkel volgende waarborgen zijn verworven en dit ongeacht welke basiswaarborgen of facultatieve waarborgen u
onderschreven hebt:
¬ wanneer de voertuigen zich binnenin een constructie bevinden
– ‘Brand*’;
– ‘Aanslagen* en arbeidsconflicten*’;
– ‘Storm*, Hagel, Ijs- en sneeuwdruk*’;
– ‘Natuurrampen - waarborg van de maatschappij’ (de waarborg ‘Natuurrampen’ is niet verworven indien op uw contract
de voorwaarden tariferingsbureau van toepassing zijn);
¬ wanneer de voertuigen zich buiten een constructie bevinden:
– ‘Brand*’;
– ‘Aanslagen* en arbeidsconflicten*’.

Voertuigen
Home plan Expert
Artikel 4 – Bijzondere bepalingen voor de motorrijtuigen*
Als wij in dit contract de inhoud* verzekeren, verzekeren wij ook automatisch de motorrijtuigen* die eigendom zijn van de verzekerden (natuurlijke personen) die hun 
hoofdverblijfplaats in het gebouw* hebben. Deze motorrijtuigen* zijn alleen verzekerd als zij
op één van de volgende plaatsen geparkeerd staan of stilstaan:
- op het adres van het gebouw* (binnenin een constructie, op de oprit, de binnenplaats of het terras, in de tuin)
- op het adres van het vervangverblijf* (binnenin een constructie, op de oprit, de binnenplaats of het terras, in de tuin)
- in een garage in België die u voor privédoeleinden gebruikt en die op een ander adres ligt dan het gebouw*
Deze motorrijtuigen* zijn evenwel niet verzekerd:
- in de waarborg “Aanraking” (zie artikel 13): als ze zich buiten een constructie bevinden en de aanraking* veroorzaakt is door een voertuig*, zijn lading, delen die ervan loskomen of 
voorwerpen die eruit vallen
- in de waarborg “Inwerking van elektriciteit” (zie artikel 14) 
Blijven toch verzekerd: de motorrijtuigen* die (deels) met een elektrische motor worden aangedreven als:
- ze aangesloten zijn op de elektrische installatie van het gebouw* (via kabel of magnetisch veld) en
- de schadeoorzaak buiten het motorrijtuig* ligt
- in de waarborg “Schade aan het vaste informaticamateriaal*” (zie artikel 15)
- in de waarborg “Storm*, hagel, sneeuw- en ijsdruk*” (zie artikel 19): als ze zich buiten een constructie bevinden en als de schade veroorzaakt is door storm* of hagel
- in onze waarborg Natuurrampen* (zie artikel 22.1): als ze zich buiten een constructie bevinden
- in de waarborg “Natuurrampen* van het Tariferingsbureau” (zie artikel 22.2)
- in de waarborg “Breken of barsten van ruiten” (zie artikel 23)
- in de waarborg “Rechtsbijstand” (zie hoofdstuk VI)
- tegen vandalisme*, kwaad opzet, (poging tot) diefstal* en terrorisme* 
Artikel 5 – Voor welk bedrag bent u verzekerd?
a) Het gebouw*   …/… 
c) De motorrijtuigen* (zie artikel 4)
Wij berekenen de schadevergoeding zonder toepassing van de evenredigheidsregel*.
De verzekerde waarde van de inhoud* (zie artikel 5.b) is ook de tussenkomstlimiet voor de gezamenlijke schade aan de inhoud* en de motorrijtuigen*. Dit betekent dat, als de 
gezamenlijke schade groter is dan het verzekerde bedrag voor de inhoud*, wij dit laatste bedrag (het laagste van deze twee bedragen) nemen als basis voor de schadeberekening (zie 
artikel 33.1.2).
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Voertuigen

Geen specifieke vermelding in de algemene voorwaarden

Voertuigen

2.1.1.2. De inhoud
De inhoud bestaat uit de roerende goederen bestemd voor privégebruik waarvan u eigenaar bent met inbegrip van huisdieren. De vaste uitrusting en verbeteringen waarvan u als 
huurder of gebruiker de kosten hebt gedragen, beschouwen wij ook als inhoud.
De maximale vergoeding per voorwerp afzonderlijk bedraagt 15.000 euroi tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden.
Inhoud bestemd voor beroepsgebruik is niet verzekerd tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden.
Inhoud waarvan u eigenaar bent en die u zowel privé als beroepsmatig gebruikt, is verzekerd tot maximaal 5.000 euroii.

Zijn automatisch inbegrepen in de verzekerde inhoud:
roerende goederen die u werden toevertrouwd;
motorrijtuigen en hun aanhangwagens tot 30.000 euroi per voertuig die zich in stilstand bevinden en waarvan de motor niet draait:

op de aangeduide ligging van het verzekerde risico of
in een individuele garage in België

De maximale tussenkomst voor motorrijtuigen en hun aanhangwagens bedraagt 30.000 euroii per schadegeval ongeacht het aantal beschadigde voertuigen;
waarden tot maximaal 3.500 euroiii;
de persoonlijke goederen van uw gasten tot maximaal 6.500 euroiv per schadegeval. Uw gasten kunnen geen beroep doen op de waarborg die we verlenen voor motorrijtuigen en hun 
aanhangwagens;
juwelen tot maximaal 15.000 eurov voor alle juwelen samen, tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden.
Zijn uitgesloten van de inhoud:
enige en originele exemplaren van de plannen en modellen;
niet-ingezette echte parels en niet-ingezette edelstenen.
Waar is de inhoud verzekerd?
De inhoud is verzekerd op de ligging aangeduid in de bijzondere voorwaarden. Bovendien geldt de verzekering ook voor:
de inhoud en de motorrijtuigen die zich in een individuele garage in België bevinden;
…/…
2.2.2. Inhoud
U moet het verzekerde bedrag voor de inhoud vaststellen op basis van de nieuwwaarde,
d.w.z. de kostprijs om de beschadigde goederen op de dag van het schadegeval te vervangen door gelijksoortige nieuwe goederen van dezelfde kwaliteit.
Goederen die niet kunnen vervangen worden door gelijksoortige nieuwe goederen van dezelfde kwaliteit, worden vergoed op basis van de vervangingswaarde. Dit wil zeggen de 
aankoopprijs die normaal betaald moet worden op de nationale markt voor een identiek of gelijkaardig goed in dezelfde staat.
De waardevermindering ingevolge het niet meer volledig zijn van een collectie is niet verzekerd, tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden.
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Voertuigen

Motorrijtuigen vergoeden wij op basis van de verkoopwaarde. Dit wil zeggen de prijs die u normaal zou verkrijgen bij de verkoop van het goed op de nationale markt. De vergoeding
kan niet meer zijn dan de aankoopprijs die u zelf voor het motorrijtuig heeft betaald.
…/…
i niet geïndexeerd     ii niet geïndexeerd 
…/…
4.3. Basiswaarborg storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
…/…
Wij verzekeren niet:
…/…
schade aan motorrijtuigen in open lucht; Blijft wel verzekerd:

motorrijtuigen onder een carport,
robotgrasmaaiers in open lucht;

…/…
4.6. Basiswaarborg glasbreuk
…/…
Wij verzekeren niet:
krassen en afschilfering;
schade die verband houdt met aardbeving en overstroming (zie ook punt 4.5 Basiswaarborg natuurrampen);
het breken van glas of spiegels van motorrijtuigen.
…/…
5.1. Optionele waarborg diefstal 
…/…
Wij verzekeren niet
diefstal wanneer de woning meer dan 120 nachten per jaar onbewoond is, tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden;
diefstal of poging tot diefstal gepleegd door of met de medeplichtigheid van een verzekerde met uitzondering van het personeel;
diefstal van motorrijtuigen evenals hun inhoud, toebehoren en aanhangwagens behalve wanneer zij zich op de aangeduide ligging van het verzekerde risico in een afgesloten 
individuele garage bevinden. Diefstal van robotgrasmaaiers blijft evenwel verzekerd;
…/…
Motorrijtuig(en)
Een rij- of voertuig dat valt onder de toepassing van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Voertuigen

Comfort Thuis Flex – Het gestalde voertuig
Voor zover uw bijzondere voorwaarden dit vermelden en in tegenstelling met de definitie van inhoud vermeld in uw woonverzekering vergoeden wij u voor alle schade aan het (de) 
hierna vermelde voertuig(en) ten gevolge van een plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis die voortvloeit uit een gedekt gevaar dat niet is uitgesloten,
wanneer zij in het gebouw of in een omtrek van één kilometer ervan geparkeerd zijn.
■■ motorrijtuig(en) met drie of meer wielen
■■ motorfiets(en)
■■ trekcaravan(s)
■■ motorbo(o)t(en)
■■ jetski('s)
waarvan het aantal vastgesteld is in de bijzondere voorwaarden.
Wij dekken geen schade
■■ veroorzaakt door de botsing van een ander voertuig
■■ voortvloeiend uit diefstal of poging tot diefstal
■■ voortvloeiend uit een daad van vandalisme of kwaad opzet
■■ voortvloeiend uit terrorisme.
Vergoedingsmodaliteiten
Deze voertuigen worden vergoed tegen handelswaarde. Behalve andersluidende bepaling is onze tegemoetkoming beperkt tot 22.000 EUR per voertuig ; dit bedrag wordt niet 
geïndexeerd.
Woordenlijst
Om de tekst van uw verzekeringen te verlichten, hebben wij hier in deze « Woordenlijst » de uitleg van bepaalde
termen en uitdrukkingen, die in de algemene voorwaarden in het vet zijn gedrukt, gebundeld ; u vindt de definitie
van deze termen in de woordenlijst van uw woonverzekering.
Deze definities begrenzen onze dekking. De woorden zijn alfabetisch gerangschikt.
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Surround package

7. Schade aan motorvoertuigen
Hebt u uw inboedel verzekerd in deze polis? Dan betalen wij voor de schade die hieronder staat.
• Let op! Wij betalen per schadegeval voor alle motorvoertuigen samen nooit meer dan 30.000,00 EUR exclusief BTW.
a. Schade aan een motorvoertuig met 3 of minder wielen
Uw extra voordeel met het Surround Package
• Het motorvoertuig staat binnen
Staat het motorvoertuig binnen op het verzekerde adres? Dan betalen wij voor de schade die hieronder staat.
– Stoffelijke schade door een natuurramp, als u de basisverzekering Natuurrampen Baloise hebt.
– Diefstal van het motorvoertuig als er is ingebroken in uw gebouw waarin het voertuig staat. En als u de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme hebt. Let op! Wij betalen niet als het 
motorvoertuig onder een carport staat of in een ruimte die anderen gebruiken. Bijvoorbeeld de garage die u samen met andere bewoners van het gebouw gebruikt.
• Het motorvoertuig staat buiten
Staat het motorvoertuig buiten, maar niet verder dan 50 meter van het verzekerde adres? En staat het stil? Dan betalen
wij voor de schade die hieronder staat.
– Stoffelijke schade doordat er een tak of boom valt.
– Stoffelijke schade door storm. Let op! Wij betalen niet voor schade door hagel, sneeuw- en ijsdruk.
– Stoffelijke schade doordat voorwerpen rondvliegen of omvallen door storm.
– Stoffelijke schade door een natuurramp, als u de basisverzekering Natuurrampen Baloise hebt.
Wat is het verschil met de basisverzekering?
In de basisverzekering of de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme betalen wij niet voor schade aan een motorvoertuig met 3 of minder wielen door:
• storm, als het motorvoertuig buiten staat;
• een natuurramp;
• diefstal.

Voertuigen

b. Schade aan een motorvoertuig met 4 of meer wielen
Let op! Wij betalen nooit voor schade aan quads.
Uw extra voordeel met het Surround Package
• Het motorvoertuig staat binnen
Staat het motorvoertuig binnen op het verzekerde adres? Dan betalen wij voor de schade die hieronder staat.
– Stoffelijke schade door een natuurramp, als u de basisverzekering Natuurrampen Baloise hebt.
– Diefstal van het motorvoertuig als er is ingebroken in uw gebouw waarin het voertuig staat. En als u de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme hebt. Let 
op! Wij betalen niet als het motorvoertuig onder een carport staat.
Let op! Voor de schade hieronder betalen wij zowel als uw motorvoertuig binnen op het verzekerde adres staat, als in uw garage of op uw autostaanplaats 
op een ander adres in België.
– Stoffelijke schade door brand, ontploffing of implosie.
– Stoffelijke schade doordat er een tak of boom valt.
– Stoffelijke schade door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk.
• Het motorvoertuig staat buiten
Staat het motorvoertuig buiten, maar niet verder dan 50 meter van het verzekerde adres? En staat het stil? Dan betalen
wij voor de stoffelijke schade die hieronder staat.
– Stoffelijke schade door brand, ontploffing of implosie.
– Stoffelijke schade doordat er een tak of boom valt.
– Stoffelijke schade door storm. Let op! Wij betalen niet voor schade door hagel, sneeuw- en ijsdruk.
– Stoffelijke schade doordat voorwerpen rondvliegen of omvallen door storm.
– Stoffelijke schade door een natuurramp, als in de Bijzondere Voorwaarden staat dat u de basisverzekering Natuurrampen Baloise hebt.
Wat is het verschil met de basisverzekering?
In de basisverzekering of de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme betalen wij niet voor schade aan een motorvoertuig
met 4 of meer wielen.
Hoeveel wij betalen als uw motorvoertuig kan worden hersteld of totaal verlies is, leest u in hoofdstuk 17, ‘B. Hoeveel betalen wij?’.
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Geen melding in de algemene voorwaarden

B D M;  Belfius;  Corona direct; Ethias; Federale

Voertuigen DVV

6.9 Optie Geparkeerd voertuig
6.9.1 Voorwerp van de optie
Als u deze optie onderschrijft, verzekert u zich voor de schade aan motorrijtuigen met 4 wielen of minder en met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc, de 
aanhangwagens, caravans en plezierboten, die zich op het risicoadres bevinden. Zij moeten zich in het verzekerd gebouw bevinden of op de oprit geparkeerd staan.
Indien u uw hoofdverblijfplaats verzekert, vergoeden wij de schade echter ook als het voertuig zich bevindt in een privégarage op een ander adres.

6.9.2 Gedekte schade
De motorrijtuigen worden voor de verkoopwaarde verzekerd tegen de volgende gevaren:
1. brand, blikseminslag, rook of roet, explosie of implosie, aanbotsing door voorwerpen, storm, hagel, sneeuw en ijsdruk, arbeidsconflicten en aanslagen voor zover het
gebouw eveneens door hetzelfde gevaar werd getroffen
2. natuurrampen als zij zich binnen het verzekerd gebouw bevinden en voor zover het gebouw eveneens door hetzelfde gevaar werd getroffen

Wij vergoeden de materiële schade aan het voertuig tot maximum 15.000 EUR per schadegeval zonder dat deze hoger ligt dan de waarde van het voertuig op het ogenblik 
van het schadegeval en zonder toepassing van de evenredigheidsregel.
6.9.3 Gevallen van uitsluiting
Wij vergoeden de schade niet:
- als die gedekt is door de wettelijk verplichte verzekering voor motorrijtuigen
- als die het gevolg is van een diefstal, poging tot diefstal en vandalisme van het voertuig en/of van de inhoud ervan. De diefstal van de inhoud in een voertuig dat zich in 
het gebouw bevindt, is gedekt als u de optie diefstal onderschreven hebt
- als het voertuig tijdelijk verplaatst werd
- na een aanrijding met een ander voertuig of een dier
- na het aanbotsen met een mast, een boom of takken, behalve als die aanbotsing het gevolg is van een storm
- als ze veroorzaakt werd door de werking van elektriciteit
- bij glasbreuk die niet het gevolg is van een verzekerd gevaar
I
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2 Inhoud
a Wat beschouwen wij als inhoud?
Onder “inhoud” verstaan wij:
- de roerende goederen, met inbegrip van de huisdieren, waarvan u eigenaar bent of die u werden toevertrouwd;
- de vaste uitrusting en verbeteringen waarvan u als huurder of gebruiker de kosten hebt gedra-gen;
- de persoonlijke goederen van uw gasten tijdens hun verblijf.

Verduidelijking van enkele bijzondere gevallen:
- motorrijtuigen en hun aanhangwagens zijn enkel verzekerd indien de bijzondere voorwaarden dit uitdrukkelijk vermelden;
- de roerende goederen die met naam zijn verzekerd in een andere verzekering, maken geen deel uit van de inhoud zolang en in de mate dat die andere verzekering dekking 

verleent.

2 BASISWAARBORGEN
2.1 Afdeling brand  …/…

3 Niet-verzekerde gevallen
Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet verzekerd:
- schade aan voorwerpen die in een vuurhaard zijn gevallen of geworpen;
- schade aan bedrijfsgoederen door temperatuur-wijzigingen;
- schade aan voertuigen door de rechtstreekse aanrijding met een ander voertuig; de brand- en ontploffingsschade blijft echter wel verzekerd;
- schade door vandalisme aan motorrijtuigen en hun aanhangwagens die zich niet in een gesloten gebouw bevinden;

OPM DVL kapitaal inhoud “voertuigen inbegrepen”

Voertuigen

A9.3 HET VOERTUIG IN RUST
Wij dekken het aantal voertuigen dat in de bijzondere voorwaarden is opgenomen. Die voertuigen moeten zich
bevinden in:
■ het gebouw dat in de bijzondere voorwaarden is omschreven of in de onmiddellijke omgeving ervan;
■ de garages (maximaal drie) waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is, gelegen op een ander adres in België.

Om het even welke waarborgen er ook zijn onderschreven, alleen de volgende waarborgen overeenkomstig de bepalingen in dit contract zijn toegekend:
a) brand, ontploffing, rook, roet afkomstig van het gebouw;
b) blikseminslag op het gebouw;
c) arbeidsconflicten en aanslagen;
d) storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, wanneer ze zich in het gebouw of de garages bevinden, op voorwaarde dat die verzekerbaar zijn tegen deze gebeurtenissen;
e) natuurrampen, wanneer het risico niet via het Tariferingsbureau gewaarborgd is.
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Geen vermelding in de algemene voorwaarden

Voertuigen

7Enkele bijzondere gevallen
A Motorrijtuigen en hun aanhangwagens
Voor motorrijtuigen en hun aanhangwagens geldt de verzekering op het vermelde adres en in uw individuele garage die
zich elders bevindt, ook als u deze garage huurt. De alle risico bescherming is niet van toepassing.

Naast de uitsluitingen vermeld onder "Wat verzekeren we niet?", verzekeren we evenmin de schade aan motorrijtuigen 
en hun aanhangwagens :
-door vandalisme als ze zich niet in een gesloten gebouw bevinden;
-door aanraking met andere inhoud of door aanrijding met een ander voertuig, brand- en ontploffingsschade blijft wel
verzekerd;
-door glasbreuk, tenzij dit gepaard gaat met een verzekerd schadegeval.
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Niet in de verzekerde inhoud begrepen, tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden zijn:
- de moto’s en de motorrijtuigen met ten minste vier wielen, behalve de tuinwerktuigen.

Verder geen verduidelijking in de algemene voorwaarden

Voertuigen

K. UITBREIDINGEN VAN DE WAARBORGEN
Onze waarborgen worden uitgebreid tot de volgende situaties in functie van de waarborg (gebouw en/of inhoud) en de beperkingen opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.
1. VOERTUIG IN RUST
Indien u de inhoud heeft verzekerd waarborgen wij materiële schade aan gemotoriseerde voertuigen in rust die minstens vier wielen hebben of een cilinder van meer dan 50 cc, die 
aan de verzekerde toebehoren en indien de gebeurtenis gedekt is door de volgende waarborgen :
• Wanneer zij zich in een gebouw bevinden :
- Brand en bijkomende gevaren ;
- Aanslagen en arbeidsconflicten ;
- Storm, hagel of druk van sneeuw of ijs ;
- Natuurrampen.
• Wanneer zij zich buiten een gebouw bevinden :
- Brand of explosie van een naburig gebouw
- Aanslagen en arbeidsconflicten.
Deze uitbreiding van waarborg is niet van toepassing indien het verzekerde risico een studentenkot.
Zijn niet gedekt :
• schade aan voertuigen wanneer de schade reeds gedekt is door een verzekeringsovereenkomst ;
• de voertuigen die zich niet bevinden :
- op het adres van het risico vermeld in de Bijzondere Voorwaarden (garage/hof/ straat) ;
- op het adres van de privégarages waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bezetter is elders in België en opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.
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Artikel 9 – Welke zijn de verzekerde goederen ?
De hierna vermelde goederen zijn verzekerd, voor zover deze vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden:
9.1 Gebouw
…/…
9.2 Inhoud
Alle aan de verzekerden toebehorende of toevertrouwde roerende goederen (inclusief huisdieren) evenals de roerende goederen die aan hun gasten toebehoren.
De waarden zijn verzekerd tot het beloop van maximum 1.000 euro.
Als de bijzondere voorwaarden vermelden dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan zijn de waarden, in het kader van de basiswaarborgen, verzekerd tot het beloop van maximum 
2.000 euro.
De inhoud omvat niet
- de enige en oorspronkelijke exemplaren van plannen, modellen, documenten en archieven, magneetbanden en
andere informatiedragers;
- motorrijtuigen met 4 wielen (of meer) of met een cilinderinhoud van meer dan 49 cc (behalve zitgrasmaaiers);
- trekcaravans;
- aanhangwagens met een Maximaal Toegelaten Massa van meer dan 750kg;
- zonnepanelen en zonnecollectoren.

Opm dvl Geen andere vermelding in de algemene voorwaarden

Voertuigen

10. Inhoud
a) Elk roerend goed dat aan de verzekerde toebehoort of hem toevertrouwd werd en dat zich bevindt op de ligging vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, zijnde:
— Inboedel: roerende goederen bestemd voor particulier gebruik;
— Materieel: roerende of blijvend aan het erf verbonden goederen bestemd voor beroepsgebruik, koopwaar uitgezonderd;
— Koopwaar: grondstoffen, voorraden, producten in bewerking, afgewerkte producten, verpakkingen, afvalstoffen en goederen van het cliënteel, bestemd voor beroepsdoeleinden.
Behoren eveneens tot de inhoud:
1) de huisdieren die voor private doeleinden worden gehouden;
2) de goederen die toebehoren aan het huispersoneel;
3) de inboedel toebehorend aan uw gasten en dit tot € 3.000,00, met uitsluiting van waarden;
4) de vaste installaties (behalve constructies), verbeteringen, behang en schilderwerk die door de
huurder of gebruiker van het gebouw werden aangebracht:
— op eigen kosten en voor eigen rekening;
— voor zover zij niet verzekerd zijn in de polis van de verhuurder of van de eigenaar.
b) Behoren niet tot de inhoud doch kunnen, mits vermelding in de Bijzondere Voorwaarden, eveneens verzekerd worden:
1) de motorrijtuigen met een cilinderinhoud van méér dan 50 cc die bestemd zijn voor het vervoer van personen en/of zaken, en hun aanhangwagens. De tuinwerktuigen en 
gemotoriseerde rolstoelen blijven wel verzekerd.
2) de enige en originele exemplaren van plans en modellen.
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1.1 Welke goederen verzekeren wij en waar?
…/…
De inhoud omvat niet:
• de motorvoertuigen van meer dan 49cc voor het vervoer van personen en/of zaken en aanhangwagens;
• de luchtvaartuigen, boten en caravans;
• de identificeerbare voorwerpen die in een ander contract zijn verzekerd, bijvoorbeeld in een contract van het type Alle risico’s.

Voertuigen

Artikel 9 – Welke zijn de verzekerde goederen ?
De hierna vermelde goederen zijn verzekerd, voor zover deze vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden:
9.1 Gebouw
…/…
9.2 Inhoud
Alle aan de verzekerden toebehorende of toevertrouwde roerende goederen (inclusief huisdieren) evenals de roerende goederen die aan hun gasten 
toebehoren.
De waarden zijn verzekerd tot het beloop van maximum 1.000 euro.
Als de bijzondere voorwaarden vermelden dat het "Pack Woning Plus" gedekt is, dan zijn de waarden, in het kader van de basiswaarborgen, verzekerd tot 
het beloop van maximum 2.000 euro.

De inhoud omvat niet
- de enige en oorspronkelijke exemplaren van plannen, modellen, documenten en archieven, magneetbanden en andere informatiedragers;
- motorrijtuigen met 4 wielen (of meer) of met een cilinderinhoud van meer dan 49 cc (behalve zitgrasmaaiers);
- trekcaravans;
- aanhangwagens met een Maximaal Toegelaten Massa van meer dan 750kg;
- zonnepanelen en zonnecollectoren.

Opm dvl Geen andere vermelding in de algemene voorwaarden
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Concurentieclausule
Aanbod tot waarborg voor niet verzekerde feiten.

Voorwaarde: gelijkaardige dekking in de Belgische markt

Concurentieclausule Aedes

HOOFDSTUK 5 : Uitbreiding van de waarborg : het beste van de markt

Artikel 44 : Uitbreiding bij gelijkschakeling.

Wij vergoeden bovendien de schade die gewaarborgd is door om het even welke andere globale woningverzekering die wordt aangeboden op de Belgische markt, 
onder dezelfde voorwaarden, indien deze voorwaarden voor u voordeliger zijn dan de voorwaarden van onze Woningverzekering. Deze uitbreiding heeft betrekking 
op alle basiswaarborgen, met inbegrip van natuurrampen en optionele waarborgen die door de verzekeringsnemer zijn afgesloten en die in de bijzondere 
voorwaarden van het contract worden vermeld.

Het bedrag van onze tussenkomst in het kader van deze uitbreiding is begrensd tot een maximum bedrag van 5.000 euro* per schadegeval.
Deze uitbreiding heeft geen betrekking op de toepassing van of de voorziene bedragen voor de vrijstellingen, de tussenkomstdrempels en de financiële 
tussenkomstbeperkingen.
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Artikel 6 De optimalisatieclausule

Wanneer afdoende wordt aangetoond dat een door verzekerde geleden schade: 

1. werd toegebracht aan de verzekerde goederen (gebouw en/of inhoud)

2. het gevolg is van een schadeverwekkend feit dat in onderhavige polis niet vernoemd is, noch in de waarborgomschrijvingen noch in de uitsluitingen

3. terwijl dit schadeverwekkend feit wél gewaarborgd wordt, zonder specifieke bijpremie, in een Belgische brandverzekeringspolis  die op het ogenblik van 
het schadeverwekkend feit gepratikeerd wordt door een andere toegelaten Belgische verzekeraar voor hetzelfde type risico (woning, kantoor, vrij 
beroep(behalve apotheek) dan wordt voor die schade, tot beloop van € 10.000,  door de maatschappij eenzelfde vergoeding uitgekeerd als deze welke 
verzekeringnemer zou bekomen hebben ingevolge dit schadeverwekkend feit bij de bedoelde verzekeraar.

Het afdoende bewijs dat het schadegeval in een andere brandpolis verzekerd is, veronderstelt dat de oorzaak van de beschadiging aan de verzekerde 
goederen uitdrukkelijk is vermeld in dergelijke polis en niet voortvloeit uit de toepassing van “alles is verzekerd, behalve”.
Deze vergoeding omvat echter niet de gebeurlijke prestaties verleend door een hulpcentrale in het kader van “bijstand na schade“.

Gedefinieerde gevaren / all risk
All risk mits bijpremie of standaard?

Voor bepaalde schades?
Op bepaalde delen van de inhoud?

Vanaf bepaalde bedragen?
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Gedefinieerde gevaren / all risk Aedes

Gedefinieerde gevaren

Gedefinieerde gevaren / all risk

Polis gedefinieerde gevaren

Artikel 40: Alle risico’s dekking Computer
Wij verzekeren alle materiële schade* aan uw draagbare of niet-draagbare computer* en diens toebehoren*, die rechtstreeks veroorzaakt is door een plotse en onverwachte 
gebeurtenis, gedurende 3 jaar vanaf de aankoop ervan in nieuwe staat, voor zover ze zich op het moment van het schadegeval* bevinden in de lokalen van:
¬ het gebouw* aangeduid in de bijzondere voorwaarden;
¬ uw vervangingsverblijf*;
¬ het studentenverblijf waarvan sprake in artikel 3 van deze voorwaarden;
¬ het vakantieverblijf waarvan sprake in artikel 3 van deze voorwaarden;
evenals de kosten voor het vervangen of opnieuw installeren van computerprogramma’s die hieruit voortvloeien;

behalve
¬ het verlies van informatie, gegevens, data;
¬ de schade veroorzaakt door hacking en computervirussen;
¬ de schade veroorzaakt door verdwijning of verlies;
¬ de schade gedekt door de wettelijke garantie of de garantie geboden door de fabrikant of leverancier van het apparaat in het kader van een onderhoudscontract;
¬ de schade omschreven in de algemene uitsluitingen van het contract.
De diefstal van uw computer* en diens toebehoren* is enkel verzekerd via de waarborg ‘Diefstal van de verzekerde
inhoud*’ indien de bijzondere voorwaarden van uw contract vermelden dat u deze waarborg heeft onderschreven.
Onze tussenkomst voor het geheel van de materiële schade* en de kosten voor het vervangen of opnieuw installeren van computerprogramma’s, is beperkt tot 20.000 EURi.
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Polis gedefinieerde gevaren

Tegen bijpremie:
WAARBORG ALLE RISICO’S WONING

WAT VERZEKERD IS
Naast de materiële schade die reeds gedekt wordt door de andere waarborgen van het contract Top Woning verzekeren wij alle andere materiële schade
veroorzaakt aan de verzekerde goederen die u toebehoren, of het nu schade betreft die uitgesloten is of schade die voortvloeit uit gevaren die niet gedekt zijn door deze andere 
waarborgen.
Wat betreft de schade veroorzaakt door een natuurfenomeen wordt echter geen enkele uitbreiding toegekend wanneer de waarborg natuurrampen van het
Tariferingsbureau van toepassing is.
De diefstal van de inhoud blijft verzekerd overeenkomstig de in de waarborg diefstal van het contract Top Woning voorziene voorwaarden.
Wat de door het contract voorziene vergoedingsgrenzen betreft:
- deze voorzien voor de breuk van kunstglas wordt opgeheven;
- de vergoedingsgrens voor de sanering van de door stookolie vervuilde grond wordt op 25.000,00 EUR gebracht (ABEX 665);
- de voor het verhaal van derden voorziene minimale vergoedingsgrens wordt op 4.365.694,21 EUR (index van de consumptieprijzen 210,70-maart 2008-basis 1981=100) gebracht;
- de andere vergoedingsgrenzen blijven van toepassing.
De door het contract voorziene vrijstelling blijft ook van toepassing.
Zoals voor de andere waarborgen zijn de goederen verzekerd op het in de bijzondere voorwaarden van het contract vermelde risico-adres, blijft de tijdelijk
verplaatste inhoud verzekerd over de gehele wereld en geniet u de aanvullende waarborgen zoals omschreven in de algemene voorwaarden.

WAT NIET VERGOED WORDT
Tenzij de verzekering al verworven is op basis van de andere waarborgen van het contract Top Woning, nemen wij niet ten laste:
De progressieve beschadiging zoals slijtage, roest, schimmels, verrotting, beschadiging voortvloeiend uit graduele vervuiling, vocht op blootstelling van de
goederen aan licht, ...;
De schade veroorzaakt door een gebrek aan het deel van het gebouw of aan het roerend goed dat aangetast is door dit gebrek;

Gedefinieerde gevaren / all risk

Het breken van brillen, porselein, kristal, beeldjes of beeldhouwwerken, de scheuren, krassen, versplinteringen, schroeivlekken, vervormingen, verkleuringen en bevuilingen, wanneer 
deze schade veroorzaakt is door uzelf of uw gasten;
De schade aan dieren en deze rechtstreeks veroorzaakt door hen;
De barsten in het gebouw die zijn stabiliteit niet in gevaar brengen;
De schade aan de constructies en aan hun inhoud, wanneer werken andere dan onderhoud en herstelling in uitvoering zijn, indien deze constructies onbewoond zijn gedurende deze 
werken;
De schade veroorzaakt aan een roerend goed naar aanleiding van zijn herstelling of restauratie;
De schade veroorzaakt door het bevriezen van water in de hydraulische installaties van het gebouw of door het wegstromen van het water tengevolge van
de dooi, gedurende de periode van 1 november tot 31 maart van elk jaar, indien, buiten geval van overmacht, het gebouw niet verwarmd wordt en U de hydraulische installaties niet 
leeggemaakt hebt;
De schade ten gevolge van vorst of ontdooiing veroorzaakt aan roerende of onroerende goederen in open lucht (afsluitingen, steunmuren, terrassen,
zwembaden, meubilair dat zich buiten bevindt,...) en de schade veroorzaakt door andere slechte weersomstandigheden aan roerende goederen die zich in open lucht bevinden terwijl 
ze niet bestemd zijn om buiten te blijven;
De schade aan elektronisch medisch materieel en aan voertuigen;
De verdwijning van een voorwerp;
De schade tengevolge van een gerechtelijke of administratieve beslissing, behalve indien ze het gevolg is van maatregelen om de verzekerde goederen te
redden;
De schade omschreven in de algemene uitsluitingen van het contract, behalve diegene die voortvloeit uit een natuurramp. Conform met de wetgeving brand* blijft de schade 
veroorzaakt door een overstroming of een overlopen of opstuwen van openbare riolen uitgesloten als het gebouw gebouwd werd meer dan achttien maanden na de datum van 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat de zone waarin het gebouw zich bevindt als risicozone klasseert. Deze uitsluiting is van toepassing op de 
uitbreidingen op de grond van de goederen die bestonden voor de datum van klassering van de risicozone.
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Uitzondering op blz 11
Artikel 15 – Schade aan het vaste informaticamateriaal*
Deze waarborg geldt alleen in de lokalen van het gebouw*, van een studentenverblijf* en van het vervangverblijf*.
Wij vergoeden de stoffelijke schade aan uw vaste informaticamateriaal* die het rechtstreekse gevolg is van een voor u plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis en die niet
onder een algemene uitsluiting valt (zie artikel 8) of onder een uitsluiting die u hieronder vindt (zie: niet verzekerd: …).
Als deze schade ook verzekerd is door een andere waarborg in dit contract, wordt ze vergoed volgens de voorwaarden van die waarborg. Indien niet, komen wij tussen tot beloop van

maximum 19.000 euro per schadegeval.
Niet verzekerd:
- de schade die valt onder de garantie van de fabrikant, leverancier, installateur of hersteller
- de esthetische schade
- de schade die het gevolg is van sleet of van een andere geleidelijke of aanhoudende inwerking (mechanisch, thermisch, …)
- de schade veroorzaakt door herstellen, monteren of demonteren
- de kosten voor vervanging van een elektronisch onderdeel van het materiaal dat schade opliep zonder externe oorzaak
- de schade aan informaticamateriaal dat u ter beschikking stelt aan derden of uitleent aan derden
- de schade aan onderdelen die door hun aard sneller verslijten (bijv. kabels, batterijen, …). Als deze onderdelen echter SAMEN met het toestel zelf beschadigd geraken,
vergoeden wij ze toch (in werkelijke waarde*).
- de schade aan benodigdheden (bijv. inktpatronen, papier, …)
- de schade veroorzaakt door vandalisme*, kwaad opzet of poging tot diefstal*
- diefstal*
- na een schadegeval: extra kosten voor wijzigingen of verbeteringen aan/van het verzekerde materiaal
- de schade veroorzaakt door hacken en computervirussen
- de schade veroorzaakt tijdens de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*, in de mate dat dit invloed had op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade.
- Als het gebouw* bewoond of normaal bewoonbaar is tijdens de werken, geldt deze beperking niet.
Ook verzekerd: de kosten om computerprogramma’s die door de fabrikant standaard met een computer worden meegeleverd opnieuw aan te schaffen als ze SAMEN met de computer
verloren gingen en wij de schade aan de computer hebben vergoed.
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Uitzondering blz 18
7.13. Alle risico’s computerinstallaties

A. Verzekerde gevaren

AMMA verzekert, voor zover het verzekerde risico zich bevindt op de in de bijzondere voorwaarden aangeduide risicoligging :
- De stoffelijke schade aan computerinstallaties en hun toebehoren
- Het verlies van computerinstallaties en hun toebehoren door een onvoorzienbare en plotselinge gebeurtenis.
B. Uitsluitingen
- De schade die de functie van het goed niet aantasten;
* De schade :
- veroorzaakt door gebreken of fouten van materiaal, het monteren, demonteren, herstellen, reinigen of andere manipulaties
- veroorzaakt door een gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant
- die het gevolg is van normale en toenemende sleet
- aan programma’s en informatiedragers
- die valt onder de garantie of het onderhoudscontract van de constructeur, leverancier, hersteller of monteur;
- tengevolge van diefstal, poging tot diefstal : deze uitsluiting is niet van toepassing indien de waarborg “Diefstal” (art. 8.2.) gedekt is
- ingevolge computervirussen of informaticafouten
- tengevolge van vandalisme en kwaadwilligheid
- die gedekt is door de waarborg “Elektriciteit” (art. 7.3.).
- De kosten om :
- wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de behandelingen of werkmethodes
- informatie die verloren gegaan of uitgewist is ten gevolge van een verkeerde bediening, weder samen te stellen, behoudens andersluidende bepalingen.
C. Vergoedingslimiet
De tussenkomst van AMMA wordt beperkt tot een beloop van € 2.500 per schadegeval.
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OPM DVL  Verdwenen uit de voorwaarden: 3.8. Waarborg Alle risico’s
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3.2.9. Elektrische en elektronische toestellen
Gedurende een periode van twee jaar te tellen vanaf de datum van aankoop van het nieuwe apparaat, dekken wij alle niet te voorziene en plotselinge schade zoals hieronder 
bepaald, aan de elektrische en elektronische toestellen, die zich in het gebouw bevinden en uitsluitend bestemd zijn
voor privégebruik.
In het kader van deze dekking verstaat men onder elektrische of elektronische toestellen alle huishoudtoestellen, multimedia, of knutselgereedschap, daarin begrepen de 
informatica-uitrusting en die verplicht aan een elektrisch netwerk moeten worden verbonden of opgeladen om te kunnen
functioneren.
Wij nemen ook ten laste ten belope van maximum 550 EUR per schadegeval de kosten voor wederaankoop van betalende en uitsluitend voor privégebruik bestemde 
computerprogramma’s en de kosten voor het terughalen van informaticagegevens.
Zijn uitgesloten de schade en verlies
■■ door een gebrek van het toestel of een informaticavirus
■■ gedekt door de garantie van de fabrikant of leverancier in het kader van een onderhoudscontract
■■ door software die door de fabrikant of leverancier gratis ter beschikking werd gesteld
■■ ten gevolge van diefstal, poging tot diefstal en vandalisme.

Comfort Thuis Flex – Premium Alle risico's
Draagwijdte van de dekking
Naast de door uw woonverzekering Flex gedekte basisgevaren vergoeden wij alle materiële schade die is opgelopen op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres, voor 
zover dit uw hoofdverblijfplaats is, en de schade het resultaat is van een plotse, onvoorziene gebeurtenis, ongeacht de oorzaak.
Deze dekkingsuitbreiding heeft betrekking op de verzekerde goederen zoals ze zijn gedefinieerd in de basisdekkingen van uw woonverzekering Flex.
De tenlasteneming van de kosten verbonden aan het saneren van de (al dan niet afgevoerde) verontreinigde grond, daarin begrepen het afgraven en het transport ervan, wordt 
verhoogd tot 27.500 EUR. Deze maximale tussenkomst is niet cumuleerbaar met die voorzien door de optie “Tuin”. (abex 754)
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Deze dekkingsuitbreiding geldt niet voor
■■ dekkingen van burgerrechtelijke aansprakelijkheid
■■ dekking aanslagen en arbeidsconflicten
■■ dekking natuurrampen
■■ dekkingsuitbreidingen (p. 10).
Uw woonverzekering Flex blijft echter strikt van toepassing wat betreft
■■ tegemoetkomingsgrenzen
■■ eigen risico
■■ bijdekkingen
■■ algemene en specifieke preventieverplichtingen.
Specifieke uitsluitingen
De algemene uitsluitingen van uw woonverzekering Flex (blz. 5) worden, in het kader van uw optie “Alle risico's”, aangevuld met de hieronder vermelde 
uitsluitingen.
Zijn niet gedekt, schade veroorzaakt
■■ door droogte, behalve als deze te wijten is aan een werf
■■ door omgevingsvocht, opstijgend of lateraal vocht
■■ rechtstreeks aan verzekerde goederen door ongedierte, insecten, knaagdieren
■■ door zichtbare en niet-behandelde corrosie van hydraulische installaties of de verwarming van het gebouw
■■ door vorst
■■ door het binnendringen van grondwater
■■ naar aanleiding van een vonnis of besluit van administratieve aard, behalve als dit het gevolg is van reddingsmaatregelen
■■ bij niet-naleving van de reglementering betreffende de controle van de tanks.

Gedefinieerde gevaren / all risk
Wij dekken het volgende ook niet meer
■■ brillen en prothesen, beelden/beeldjes, porseleinen, kristallen objecten of objecten uit gelijkaardige materialen, wanner deze schade door u, uw gasten of een dier onder uw 
bewaring worden veroorzaakt
■■ speciale voorwerpen (namelijk stijlmeubelen, schilderijen, kunst of collectievoorwerpen), juwelen, andere voorwerpen van edel metaal (daarin begrepen zilverwerk) en in het 
algemeen alle zeldzame of kostbare voorwerpen, waarvan de waarde 11.000 EUR overschrijdt per voorwerp
■■ wijnen, sterke dranken, alcoholische dranken en/of likeuren
■■ veranderingen van kleur, textuur of grondverf
■■ barsten in het gebouw die de stabiliteit niet in het gedrang brengen
■■ mechanische defecten of pannes
■■ de non-conformiteit van het goed of het niet halen van het verwachte prestatieniveau
■■ dieren
■■ diefstal, verlies en eenvoudige verdwijning.

Woordenlijst
Om de tekst van uw verzekeringen begrijpelijker te maken, hebben we in dit lexicon de verklaringen van bepaalde termen of uitdrukkingen gegroepeerd die in het vet zijn gezet in 
de algemene voorwaarden; u vindt de definitie van deze termen terug in het lexicon van uw woonverzekering.
Deze definities bakenen onze dekking af. Ze zijn alfabetisch gerangschikt.
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Hoofdstuk 8.  Basisverzekeringen
…/…
G. Alle Risico’s Computer
Staat in de Bijzondere Voorwaarden dat u de inboedel hebt verzekerd? Dan betalen wij voor de schade aan uw computer. Wij betalen alleen voor schade door een plotselinge en 
onverwachte gebeurtenis.
Wat bedoelen wij met een computer?
Met computer bedoelen wij:
• een computer met een beeldscherm, een toetsenbord en een muis die bijvoorbeeld op uw bureau staat. De computer is niet bedoeld om verplaatst te worden;
• een laptop: dit is een computer die bedoeld is om verplaatst te worden, met een opklapbaar beeldscherm dat niet los- gemaakt kan worden van het toetsenbord.
Let op! Een tablet, een smartphone, een smartwatch, een spelconsole, een draagbare mediaspeler en een elektronische zakagenda zijn geen computer.
De computer moet van de verzekeringnemer zijn of van iemand die bij hem in huis woont. Of van het bedrijf waarvan de verzekeringnemer of zijn partner zaakvoerder is.
Waar geldt de verzekering?
Deze verzekering geldt alleen voor een computer die op het verzekerde adres is, in het studentenverblijf of in het vervangverblijf.
Let op! Voor welke schade betalen wij niet:
• schade aan disks, diskettes, harde schijven, cd-roms, magneetbanden, tapecassettes en andere informatiedragers;
• diefstal van een computer buiten. Of schade aan een computer buiten doordat iemand de computer probeerde te stelen. Bijvoorbeeld een computer op de tafel op uw terras;
• schade door vandalisme aan een computer buiten;
• andere schade dan aan de computer zelf, bijvoorbeeld het verlies van informatie;
• schade die de winkel, de fabriek, de leverancier, de hersteller of de monteur betalen.
Hoeveel betalen wij?
Wij betalen in deze verzekering per schadegeval maximaal 4.000,00 EUR. Staat er in de Bijzondere Voorwaarden een andere verzekering voor die de schade betaalt? En is de schade 
aan de computer hierin verzekerd? Bijvoorbeeld schade door brand? Dan betalen wij niet in de basisverzekering Alle Risico‘s Computer, maar wel in die andere verzekering.
Welke kosten betalen wij ook?
De kosten voor software na een schadegeval aan uw computer.
Met software bedoelen wij een computerprogramma dat u in de winkel koopt. U installeert het programma op uw computer zoals u het hebt gekocht.
Moet u die software vervangen of opnieuw installeren? Dan betalen wij de kosten daarvan. Wij betalen maximaal 1.700,00 EUR.
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ARTIKEL 19. HOME COMPUTER
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. Wij vergoeden de materiële schade aan de home computer, zowel voor privé- als voor beroepsgebruik, volgens de regels van de waarborg waaronder het 
verzekerd gevaar valt. De bepalingen van het artikel 19.B moeten echter steeds in acht genomen worden en gelden bij voorrang, ongeacht de diverse 
waarborgen.
2. Indien de schadeoorzaak niet uitdrukkelijk gedekt is in de door u onderschreven waarborgen, vergoeden wij toch de materiële schade tot beloop van 
1.479,30 EUR per schadegeval.
Schade aan verschillende home computers tegelijk als gevolg van één en dezelfde oorzaak worden in deze waarborg als één schadegeval beschouwd.
B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
1. De schade veroorzaakt door:
• gebreken of fouten van materiaal, constructie of montage;
• voorzienbare risico’s, met name:
- een gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften van de fabrikant;
- de normale en toenemende sleet.
2. De schade aan:
• programma’s en informatiedragers;
• home computers die zich op het moment van het schadegeval buiten de ligging van het gebouw bevinden. De waarborg blijft evenwel verworven in 
studentenverblijven en in vakantieverblijven.
3. De schade die contractueel of wettelijk kan verhaald worden in het kader van een bestaand onderhoudscontract of op de constructeur,
leverancier, hersteller of monteur.
4. De kosten:
• om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de behandelingen of werkmethoden;
• om verloren gegaan of uitgewiste informatie onder invloed van magnetische velden of ten gevolge van een verkeerde bediening weder samen te stellen.
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Gedefinieerde gevaren
Uitzondering;
3.2 Afdeling waardevolle voorwerpen
1 Toepassingsgebied
Deze verzekering is bestemd voor voorwerpen waarvan u de eigenaar bent of die u in de plaats van de eigenaar verzekert. Deze verzekering geldt niet voor voorwerpen die u verhuurt of 
beroepshalve uitleent. U mag de voorwerpen wel kosteloos uitlenen. In dat geval wordt de ontlener als een verzekerde beschouwd en gelden voor hem dezelfde 
verzekeringsvoorwaarden.
2 Omschrijving
Deze verzekering is een ’alle risicoverzekering’ van de voorwerpen die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden. Dit wil zeggen dat wij elke onverwachte beschadiging, vernieling 
of verlies van die voorwerpen vergoeden tenzij het een niet-verzekerd geval betreft uit onderstaande beperkte lijst.  De verzekering geldt in de gehele wereld.
3 Niet-verzekerde gevallen
Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet verzekerd:
- schade die het gevolg is van het eigen gebrek van het verzekerde voorwerp, van slijtage of in het algemeen van langzaam inwerkende invloeden of stoffen;
- schade die geen invloed heeft op het gebruik of de functie van het verzekerde voorwerp;
- schade door onderhoud, bewerking, herstelling of restauratie;
- schade door schimmels, insecten en micro-organismen;
- schade die onder de garantie of het onderhoudscontract valt van de leverancier, hersteller of monteur;
- verlies van gegevens op informatiedragers en schade door computervirussen, door ‘hacking’ en door elektromagnetische velden;
- indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, rendementsverlies en waardevermindering na herstelling of wegens het niet meer volledig zijn van een set, een stel of een collectie;
- schade die door uzelf of met uw medeweten wordt veroorzaakt en die te wijten is aan opzet, klaarblijkelijk slecht onderhoud of oneigenlijk gebruik van het verzekerde voorwerp; schade 
door opzet van uw personeel is wel verzekerd als de opzettelijke beschadiging gebeurde buiten uw medeweten;
- schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen.
4 Extra waarborgen
Daarnaast vergoeden wij ook de hierna opgesomde kosten en verliezen, die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:
- de kosten van afbraak en opruiming van de verzekerde goederen, met inbegrip van het stortgeld;
- de kosten voor het opruimen van gevallen bomen of andere voorwerpen die verzekerde schade hebben veroorzaakt;
- blussings- en reddingskosten en in het algemeen de kosten om het schadegeval te voorkomen of te beperken voor zover wij deze volgens de wet ten laste moeten nemen;
- de kosten om de verzekerde goederen die gered werden te vervoeren, te behouden of op te slaan gedurende de periode die nodig is voor de heropbouw of vervanging;
- de kosten voor de voorlopige beveiliging en bewaking van de verzekerde goederen in afwachting van herstelling en de kosten van voor-lopige afsluiting of afscherming;
- herstel van de tuin met gelijksoortige jonge aanplantingen;
- de medische kosten en begrafeniskosten als gevolg van het redden van personen en goederen in de mate dat deze kosten niet ten laste worden genomen door het ziekenfonds of een 
andere instelling. Wij betalen deze kosten tot € 15 500,00 per getroffene; 
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6  Onze alle risico bescherming
Het is onmogelijk om alle gebeurtenissen op te sommen die uw inhoud kunnen beschadigen.
Daarom bieden we u een extra bescherming voor schadegevallen die gebeuren op het vermelde adres. Die bescherming
Houdt in dat we ook de schade zullen vergoeden die het gevolg is van een niet- vermelde gebeurtenis op voorwaarde dat
Die voor u onverwacht is en de schade aan de inhoud minstens 1 250 euro bedraagt.
Deze alle risico bescherming geldt niet voor schade:
-aan het goed zelf door het feit dat u het gebruikt;
-door reiniging, bewerking of herstelling;
-die valt onder de garantie of een onderhoudscontract;
-door schimmels, insecten, en micro-organismen, tenzij deze het gevolg is van verzekerde waterschade;
-door of aan uw dieren;
-die bestaat uit corrosie, slijtage, verwering, verkleuring, vervuiling en andere geleidelijk optredende schade die het gevolg is van de 
blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden;
-die bestaat uitafschilferingen, krassen, deuken of vlekken, tenzij het goed daardoor redelijkerwijze niet meer gebruikt kan worden 
waarvoor het bestemd is;
-die bestaat uit een defect, een constructiefout of een ander eigen gebrek.
U kunt geen beroep doen op deze alle risico bescherming voor voorwerpen die een bijzondere waarde hebben door hun unieke karakter 
of hun zeldzaamheid en daarom vergoed worden op basis van hun veilingwaarde. We denken dan aan voorwerpen die niet vervangen 
kunnen worden in de reguliere handel, zoalskunst, antiekencollecties.
Als u ze tegen alle risico’s wenst te beschermen kunt u best een verzekering voor waardevolle voorwerpen sluiten.
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OPTIONELE WAARBORGEN
…/…
B. WAARBORG ALLE RISICO’S
Wij waarborgen de vergoeding van materiële schade geleden door verzekerde onroerende en roerende goederen aangericht door een plotse, 
onvoorzienbare of toevallige gebeurtenis die niet gewaarborgd is door de andere waarborgen van uw contract.
Uw onroerende goederen zijn eveneens gedekt tegen diefstal in de omstandigheden voorzien uit hoofde van de waarborg Diefstal en vandalisme van de 
inhoud.
In geval van schade door water of gelijkaardige gebeurtenissen, bent u gehouden de preventiemaatregelen bepaald in de waarborg Waterschade en schade 
door stookolie te respecteren.
Worden niet ten laste genomen :
• de schade die de aansprakelijkheid van een constructeur in het geding kan brengen, met inbegrip van die welke het gevolg is van onroerende 
werkzaamheden die rechtstreeks door u uitgevoerd worden of met uw hulp ;
• de schade die ontstaat tijdens de constructiefase van het verzekerde gebouw voor de in ontvangstname hiervan ;
• de schade veroorzaakt aan zwembaden door het scheuren of loskomen van de liner, het barsten van tegels en/of muren ;
• de schade veroorzaakt door een defect dat voorkomt uit een interne oorzaak aan een toestel of materiaal, of een computervirus ;
• schade veroorzaakt aan motorische voertuigen ongeacht hun cilinderinhoud ;
• het verlies van een voorwerp ;
• in geval van een gebeurtenis andere dan een Natuurrampen :
- schade geleden door onroerende goederen voortkomend uit een afwezigheid van of gebrek aan fundering ;
- schade waardoor een nieuwe fundering van het verzekerde gebouw vereist is ;
- schade die het resultaat is van een instorting van de bodem of ondergrond, te wijten aan de aanwezigheid van mijngraven, ondergrondse mergel of
steengroeven.
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Zuivere waardevermindering 
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3. Basisdekkingen
3.1. Principes
.../…
Algemene uitsluitingen
Behoudens andersluidende bepaling, dekken wij nooit de waardevermindering, d.w.z. de esthetische minwaarde naar aanleiding van een schadegeval

…/…

5. Bijdekkingen
De evenredigheidsregel is nooit van toepassing voor al deze bijdekkingen.
…/…

Kosten verbonden aan de dekkingen schade door water en stookolie d.w.z. de kosten verbonden aan het opsporen, de herstelling of de vervanging van het 
gedeelte van de leiding dat aan de oorsprong van het schadegeval ligt, radiatoren inbegrepen, alsook de latere herstelling als
gevolg van deze werken.

Wij nemen deze kosten ten laste ten belope van maximum 2.200 EUR wanneer de verzekerde goederen niet werden beschadigd. Wij dekken ook de 
minwaarde van het gebouw die hierdoor kan ontstaan en wordt vastgesteld door de expert, ten belope van maximum5.500 EUR per schadegeval.

Esthetische schade, waardevermindering

Hoofdstuk 6. Voor welke schade betalen wij nooit?
In hoofdstuk 7 leest u voor welke schade wij betalen. Hieronder leest u in welke situaties wij nooit voor uw schade betalen.
1. Schade die u met opzet hebt veroorzaakt

…/…

8. Esthetische schade
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Geen vermelding  

Esthetische schade, waardevermindering 

6.10 Optie Media

…/…

6.10.3 Gevallen van uitsluiting

Wij komen niet tussen voor schade:

1. die het gevolg is van normale slijtage of van andere geleidelijke of aanhoudende beschadiging (van mechanische, technische of andere aard) of voor esthetische 
schade

…/…

LEXICON

Verzameling: een geheel van vergelijkbare voorwerpen die een eenheid vormen, zodat de afwezigheid van een deel ervan leidt tot een groter waardeverlies dan de 
waarde van dat deel, en die worden verzameld om reden van hun zeldzaam, specifiek, esthetisch of documentair karakter.
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Artikel 2 Voorwerp van de verzekering
Wij garanderen de vergoeding van alle materiële schade, accidenteel aan de verzekerde goederen toegebracht door
een voorval dat ressorteert onder één van de gedekte waarborgen en dat niet onder een uitsluiting valt.
Wij dekken eveneens de aansprakelijkheid die u kan oplopen ten gevolge van een gedekt schadegeval.
Dit betekent dat:
• indien u eigenaar bent, wij het gebouw en/of de inhoud die u toebehoort verzekeren;
• indien u huurder of gebruiker bent, wij voor het gebouw uw huurders- of gebruikersaansprakelijkheid verzekeren en/of de inhoud die u toebehoort.

Is echter steeds uitgesloten van onze dekking, de schade:
• waarvan de oorzaak reeds bestond vóór de aanvang van de dekking;
• die opzettelijk door een verzekerde werd veroorzaakt;
• aan gebouwen of delen van gebouwen die vervallen zijn of bestemd voor de afbraak, aan gebouwen die verlaten zijn, evenals aan hun inhoud. In het kader van de 
waarborg « natuurrampen » is deze uitsluiting niet van toepassing indien het gebouw het hoofdverblijf van de verzekerde betreft;
• aan software, archieven van welke aard ook, aan plannen en modellen. De kosten voor het opnieuw samenstellen of de restauratie van documenten of informatie op 
welke drager dan ook zijn evenmin verzekerd;
• veroorzaakt door asbest;
• elke waardevermindering of esthetische schade die een verzekerd goed zou kunnen lijden na vergoeding van een gedekt schadegeval;
• 

Esthetische schade, waardevermindering 

Geen vermelding
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Blz 32
3) Esthetische schade
De louter esthetische schade is niet verzekerd. In geval van gedekte schade streven wij naar herstelling in een toestand die de oorspronkelijke toestand zo goed mogelijk 
benadert.
Bij een (gedeeltelijke) herstelling kan de herstelling in identieke oorspronkelijke toestand onmogelijk zijn. In die gevallen gelden de volgende regels:

- er dient bij schade een raamomlijsting vervangen te worden. Na vervanging door een identieke raamomlijsting ontstaat er kleurverschil ten opzichte van
de bestaande raamomlijsting, die verkleurde omwille van meteorologische omstandigheden. Onze schadevergoeding blijft beperkt tot de vervanging of
herstelling van de beschadigde raamomlijsting;

- indien er na een verzekerde schade een deel van de dakbedekking vervangen dient te worden en een identiek type dakbedekking is nog in de handel
verkrijgbaar, dan zal er plaatselijk hersteld worden. Hierdoor kan er kleurverschil ontstaan t.o.v. de rest van de dakbedekking. In dat geval zal de volledige
oppervlakte van de bedekking van het beschadigde dakvlak ten laste genomen worden indien de beschadigde zone meer dan 50% bedraagt van de totale
oppervlakte van het dakvlak. Dit vergoeden wij ook indien hetzelfde type dakbedekking niet meer verkrijgbaar is;

- bij een gedekte schade aan het gevelmetselwerk, zal er steeds lokaal hersteld worden indien hetzelfde type gevelparament nog in de handel verkrijgbaar
is. Indien de oppervlakte van de herstelde zone meer dan 30% bedraagt van de totale oppervlakte van het gevelparament en er ontstaat kleurverschil bij
herstelling, zal de volledige oppervlakte van het parament van het aangetaste gevelvlak vergoed worden;

- indien bij herschildering, herstelling van de bevloering of bij herbehang er een kleurverschil ontstaat, dan vergoeden wij de herschildering, nieuwe bevloering en herbehang van 
de beschadigde ruimte.

Esthetische schade, waardevermindering

Geen vermelding
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3.5 De kosten voortkomend uit nieuwe verplichte bouwnormen
Artikel 29
We vergoeden de bijkomende kosten verbonden aan de nieuwe verplichte bouwnormen indien de bijzondere voorwaarden van uw contract het door u in uw hoedanigheid als 
eigenaar verzekerde gebouw* omschrijven als ‘eengezinswoning’, ‘appartement’, ‘gemeubeld appartement’, ‘kasteel’ of ‘appartementsgebouw’ en voor zover u het verzekerde 
gebouw* herstelt of heropbouwt na een gedekt schadegeval*.

Onder nieuwe verplichte bouwnormen verstaan wij de milieunormen en de bouwvoorschriften die de Belgische federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheid u 
oplegt bij de herstelling of heropbouw van het verzekerde gebouw* na een gedekt schadegeval*.

Wanneer de schade aan het verzekerde gebouw* meer bedraagt dan 12.500 EURii, dan vergoeden wij deze bijkomende kosten integraal. Wanneer de schade aan het verzekerde 
gebouw* niet meer bedraagt dan 12.500 EURii, dan komen we slechts tussen voor deze meerkost indien deze normen u opgelegd worden in de voorwaarden van de 
meldingsplicht of de bouwvergunning noodzakelijk voor de herstelling of de heropbouw van het verzekerde gebouw*.

Indien u meerdere opties hebt om aan deze normen te voldoen, dan komen we tussen op basis van de optie die de minste kosten met zich meebrengt. U kunt geen beroep doen 
op deze tussenkomst indien het gaat om bouwnormen die u naliet te respecteren terwijl ze reeds gerespecteerd moesten worden voordat het schadegeval* zich voordeed 
alsook indien het gaat om bouwnormen die u moet naleven omdat u een ander werk uitvoert dan de herstelling of heropbouw. Eventuele premies of subsidies die u van de 
overheid of van een andere instantie kunt ontvangen en waarop u recht hebt op het moment van het conformeren aan de normen, zullen van de vergoeding afgetrokken 
worden.

Bouwnormen 

HOME PLAN
Voor schadegevallen vanaf 1/1/2019 worden de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07 als volgt uitgebreid. De uitbreidingen zijn van toepassing in de mate dat de 
overeenstemmende gevaren voor het gebouw en/of de inhoud verzekerd zijn en het verzekeringscontract in voege is. Alle andere bepalingen - waaronder de uitsluitingen - wijzigen 
niet.

10) Artikel 27 - Modaliteiten en termijnen voor de betaling van de vergoeding
Onder punt 27.1. (“Voor het gebouw”) breiden we onze tussenkomst uit als volgt:
Nieuwe milieunormen en nieuwe bouwvoorschriften
Als u eigenaar bent van het verzekerde gebouw en u het na een verzekerd schadegeval herstelt of heropbouwt, houden we rekening met nieuwe milieunormen en nieuwe 
bouwvoorschriften die de overheid oplegt.
Voor zover het gebouw op het ogenblik van het schadegeval niet aan de dan geldende normen en voorschriften voldeed, vergoeden we de meerkosten om het gedeelte dat 
beschadigd werd bij herstelling of heropbouw naar de minimumnormen en -voorschriften te brengen. We komen tussen op basis van de minst dure oplossing.
De regels voor de berekening van de schadevergoeding (zie artikel 25) blijven van toepassing (bijv. de aftrek van de slijtage die een bepaalde drempel overschrijdt, ...).
Als het gebouw vόόr het schadegeval al had moeten voldoen aan bepaalde normen en voorschriften en dit niet het geval was, komen we niet tussen in deze meerkosten.
Als we tussenkomen in deze meerkosten, moet u ons, in de mate van onze uitgaven, de eventuele premies en/of subsidies afstaan die u in dit kader ook van de overheid ontvangt.
Voor gebouwen met meerdere wooneenheden (bijv. meergezinswoningen, appartementsgebouwen of gelijkaardige gebouwen, ...) en verzekeringscontracten met één van de
clausules “Building Plan” of “All Risk Building” is onze tussenkomst in deze meerkosten sowieso beperkt tot 5% van de verzekerde waarde voor het gebouw, met een maximum van
€ 500.000 (niet geïndexeerd).
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Bouwnormen Argenta

5.2. Uitbreiding indirect verlies
De uitbreiding indirect verlies is enkel van toepassing als ze vermeld staat in de bijzondere voorwaarden.

Bij een schadegeval wordt de door ons verschuldigde schadevergoeding met een vast percentage verhoogd om u te dekken voor om het even welk verlies, 
kosten en nadeel, dat u ten gevolge van dit schadegeval hebt geleden (bijvoorbeeld: meerkosten ingevolge nieuwe bouwnormen). Het percentage vindt u in 
de Bijzondere Voorwaarden.

Deze bijkomende schadevergoeding wordt aan u uitbetaald, zelfs voor wat de verzekering van de ‘huurdersaansprakelijkheid’ betreft.

Komen niet voor de bijkomende schadevergoeding in aanmerking:
Waarborg ‘Diefstal’;
Waarborg ‘Natuurrampen’;
Waarborgen waarbij we de aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover derden verzekeren (uitgezonderd de ‘huurdersaansprakelijkheid’):

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw,
Verhaal van derden,
Verhaal van huurders en gebruikers.
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6.3.7. Overeenstemming met de Energieprestatiereglementering voor gebouwen en de stedenbouwkundige regels
Bij een schadegeval dat het gebouw waarvan u eigenaar bent, treft, omvat de schadevergoeding

■■ de meerkost die rechtstreeks voortvloeit uit de toepassing voor het beschadigde gedeelte van de verplichte Belgische reglementeringen betreffende de energieprestatie van 
gebouwen, onverminderd iedere bepaling waarmee wij de vergoeding kunnen verminderen, waaronder de slijtage (zie Titel “Vergoedingsmodaliteiten”).
Onder beschadigd gedeelte verstaat men de bouwelementen die vervangen moeten worden (bijvoorbeeld: het beschadigde deel van het dak, het beschadigde deur- of raamkozijn) 
ten gevolge van het schadegeval, met uitzondering van ieder ander element dat niet beschadigd werd door het schadegeval dat zich heeft voorgedaan. 

Onder energieprestatie van gebouwen wordt verstaan de berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is om aan de vraag naar energie te voldoen die verband houdt met een 
normaal gebruik van het gebouw, waaronder energie die wordt gebruikt voor verwarming, koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting.

Als er meerdere opties (type materiaal, speciale technieken …) bestaan om correct te voldoen aan de behoeften inzake energieprestatie van gebouwen, zal onze vergoeding enkel 
betrekking hebben op de vergoeding die de minste rechtstreekse kosten met zich meebrengt.
Onderhavige bepaling geldt niet voor constructies waarvoor op de dag van het schadegeval geen enkele bouwvergunning die overeenstemt met de bestemming van het gebouw, is 
afgeleverd.

■■ De meerkosten voortvloeiend uit de nieuwe stedenbouwkundige regels waaraan u zich verplicht moet houden bij de heropbouw na het schadegeval, zonder het wettelijk 
opgelegde minimum te overschrijden.

Bouwnormen 

Hoofdstuk 16. Hoe bepalen wij het bedrag dat wij betalen voor schade?
…/…
B. De kosten die u moet betalen door nieuwe bouwnormen
U hebt materiële schade aan het gebouw die verzekerd is in deze polis. U wilt de materiële schade herstellen of het verzekerde
gebouw opnieuw bouwen. Bepaalt de overheid dat u alleen mag herstellen of opnieuw bouwen als u de nieuwe verplichte bouwnormen naleeft? En worden deze bouwnormen 
opgelegd in de voorwaarden van de meldingsplicht of de bouwvergunning? Dan betalen wij de extra kosten die u door deze verplichting hebt.
Met nieuwe verplichte bouwnormen bedoelen wij de milieunormen en de bouwvoorschriften die de Belgische federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheid verplicht.
Wij betalen voor deze extra kosten maximaal 10 % van het verzekerde bedrag gebouw.

Let op!
• Kunt u subsidies of premies krijgen van de overheid om te voldoen aan de nieuwe verplichte bouwnormen? Dan verlagen wij het bedrag dat wij betalen met deze subsidies en 
premies.
• Wij betalen niet als het verzekerde gebouw vóór het schadegeval had moeten voldoen aan de nieuwe bouwnormen. En u deze verplichting niet hebt nageleefd.
• Voert u een ander werk uit dan de herstelling van de schade? En gelden voor dit werk ook de nieuwe verplichte bouwnormen? Dan betalen wij deze extra kosten niet.
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Bouwnormen

7. Gevolgschade en aanvullende vergoedingen
7.1 Gevolgschade
…/…
7.2.6 Nieuwe bouwnormen
Indien u na een verzekerd schadegeval moet voldoen aan de nieuwe verplichte bouwnormen bij de herstelling of wederopbouw van uw woning, vergoeden wij de extra kosten 
die u moet maken in uw hoedanigheid van eigenaar. Die normen moeten voortvloeien uit een reglementering aangaande de energieprestatie van gebouwen, stedenbouw of 
milieu. Zij vloeien voort uit normen die werden opgelegd door de federale, regionale, provinciale of gemeentelijke Belgische overheden.
Wij verhogen onze schadevergoeding met de aanvullende kosten die noodzakelijk zijn voor het herstellen van de schade conform de nieuwe bouwnormen, zonder het wettelijk 
minimum te overschrijden. Wij vergoeden eveneens de administratieve kosten die hier uit voortvloeien.
Welke beperkingen zijn er aan deze dekking?
Wij vergoeden volgende kosten niet:
- als de normen u werden opgelegd vóór het schadegeval zich voordeed en u zich er niet naar hebt geschikt als het beschadigde deel betrekking heeft op een constructie
waarvoor op de dag van het schadegeval geen enkele bouwvergunning werd afgeleverd die strookt met de bestemming van het gebouw
- als ze voortvloeien uit andere werkzaamheden dan de herstellingswerkzaamheden als gevolg van het schadegeval
- als ze fiscaal aftrekbaar zijn
Als er diverse opties (type materialen, speciale technieken enz.) bestaan om op een gepaste wijze te voldoen aan de nieuwe normen, zal onze schadevergoeding beperkt blijven 
tot de goedkoopste optie.
Wij behouden ons het recht voor om van de schadevergoeding de toelagen en de premies af te trekken die u zou kunnen krijgen van de regering of van openbare nuts bedrijven.
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Blz 31

2) Nieuwe bouwnormen
Het kan dat op het ogenblik van volledige wederopbouw nieuwe bouwnormen gelden op het gebied van isolatie, 
verwarming, ventilatie, beglazing en elektrische installatie. 

Bij een volledige wederopbouw van de verzekerde woning, zal de schadevaststelling gebeuren op basis van de 
bouwnormen die van toepassing zijn op het ogenblik van de schade.

Bij een gedeeltelijke herstelling (bijvoorbeeld het dak dient vernieuwd te worden na een dakbrand of een stormschade, 
een schade aan het glazen dak van de veranda) zal de schadevaststelling gebeuren op basis van nieuwwaarde in de 
bestaande toestand op het ogenblik van de schade.

De meerprijs voor een herstelling in een verbeterde toestand die al dan niet verplicht is als gevolg van nieuwe 
bouwnormen, zal niet vergoed worden.
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Blz 19

B Criteria om de schade te bepalen
Schade aan de woning wordt vastgesteld op basis van de heropbouwwaarde d.w.z. de kostprijs om dezelfde woning op de dag van het schadegeval opnieuw te bouwen met 
gelijkaardige nieuwe materialen.

Als de bevoegde overheid specifieke bouwvoorschriften oplegt voor de herstelling van de verzekerde schade, dan betalen we ook de meerkost die deze voorschriften met zich 
meebrengen. Deze meerkost kan nooit meer bedragen dan de kostprijs op basis van de heropbouwwaarde. Dit betekent dat de schadevergoeding voor de schade aan de 
woning maximaal verdubbeld wordt.

Als de overheid verschillende opties aanbiedt, dan vergoeden we op basis van de bouwnorm die de minste kosten met zich meebrengt. Subsidies en premies die u kan 
ontvangen van de overheid of van de nutsmaatschappijen trekken we van de vergoeding af. We komen niet tussen voor de herstelling van eerder begane bouwovertredingen.

Bouwnormen

Geen vermelding
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Artikel 31 – Reddings- en andere kosten
…/…
31.5 De maatschappij vergoedt de meerkost die voortvloeit uit de nieuwe verplichte bouwnormen op voorwaarde dat
- de verzekerde eigenaar is van het verzekerde gebouw;
- het verzekerde gebouw een eengezinswoning of een appartement is;
- de verzekerde het verzekerde gebouw ook effectief herstelt of heropbouwt na het schadegeval;
- deze bouwnormen opgelegd worden in de voorwaarden van de meldingsplicht of de bouwvergunning noodzakelijk voor de herstelling of de heropbouw van het verzekerde 
gebouw.

Met nieuwe verplichte bouwnormen wordt bedoeld, de milieunormen en de bouwvoorschriften die de Belgische federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheid de 
verzekerde oplegt bij de herstelling of de heropbouw van het verzekerde gebouw na het schadegeval.

Indien de verzekerde, om te voldoen aan de nieuwe normen, premies en/of subsidies ontvangt van om het even welke officiële instantie of overheid, dan zullen die van de 
vergoeding worden afgetrokken.
Indien de verzekerde kan kiezen uit verschillende mogelijkheden om aan deze normen te voldoen, dan zal de maatschappij de verzekerde vergoeden op basis van de mogelijkheid 
die het minste kost.

Deze meerkost wordt niet vergoed indien de verzekerde
- de bouwnormen die reeds gerespecteerd dienden te worden vóór het schadegeval niet heeft nageleefd;
- de bouwnormen moet naleven omdat die een ander werk uitvoert dan de herstelling of de heropbouw.

Bouwnormen

Geen vermelding
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Artikel 31 – Reddings- en andere kosten
…/…
31.5 De maatschappij vergoedt de meerkost die voortvloeit uit de nieuwe verplichte bouwnormen op voorwaarde dat
- de verzekerde eigenaar is van het verzekerde gebouw;
- het verzekerde gebouw een eengezinswoning of een appartement is;
- de verzekerde het verzekerde gebouw ook effectief herstelt of heropbouwt na het schadegeval;
- deze bouwnormen opgelegd worden in de voorwaarden van de meldingsplicht of de bouwvergunning noodzakelijk voor de herstelling of de heropbouw van het verzekerde gebouw.

Met nieuwe verplichte bouwnormen wordt bedoeld, de milieunormen en de bouwvoorschriften die de Belgische federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheid de 
verzekerde oplegt bij de herstelling of de heropbouw van het verzekerde gebouw na het schadegeval.

Indien de verzekerde, om te voldoen aan de nieuwe normen, premies en/of subsidies ontvangt van om het even welke officiële instantie of overheid, dan zullen die van de vergoeding 
worden afgetrokken.
Indien de verzekerde kan kiezen uit verschillende mogelijkheden om aan deze normen te voldoen, dan zal de maatschappij de verzekerde vergoeden op basis van de mogelijkheid die 
het minste kost.

Deze meerkost wordt niet vergoed indien de verzekerde
- de bouwnormen die reeds gerespecteerd dienden te worden vóór het schadegeval niet heeft nageleefd;
- de bouwnormen moet naleven omdat die een ander werk uitvoert dan de herstelling of de heropbouw.
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Detail van de limieten: zie cijferoverzicht
Detail van de waarborgen: zie polis tekst
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Artikel 32 : Diefstal en vandalisme.
Deze waarborg wordt slechts verworven middels een uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden.
32.1. Wij vergoeden zonder de evenredigheidsregel als voorzien in het artikel 39.3 toe te passen:
• Het verdwijnen van de verzekerde inhoud, ten gevolge van een diefstal met braaksporen, inklimming of valse sleutels als gepleegd in het aangeduide gebouw;
• De schade veroorzaakt aan de verzekerde inhoud, ten gevolge van een diefstal met braaksporen, inklimming of valse sleutels met inbraak, escalatie of valse sleutels, een poging tot 
diefstal met inbraak, escalatie of valse sleutels, een daad van vandalisme of van kwaad opzet, als gepleegd in het aangeduide gebouw;
• Het verdwijnen van de verzekerde inhoud of de beschadigingen als aan deze veroorzaakt ten gevolge van een diefstal of een poging tot diefstal met geweld of bedreigingen op uw 
persoon waar dan ook in Europa, daar inbegrepen het binnendringen in een verkeersvoertuig.
Wanneer u enkel de inhoud verzekert, vergoeden Wij eveneens de schade veroorzaakt ingevolge de diefstal met braaksporen, inklimming of valse sleutels met inbraak, escalatie of 
valse sleutels, de poging tot diefstal met inbraak, escalatie of valse sleutels, de daad van vandalisme of van kwaad opzet, aan het gebouw als aangeduid.
Zo u de huurder of de gebruiker bent van het gebouw, is deze uitbreiding van waarborg door u verworven, zelfs wanneer u niet gehouden bent tot het herstellen van de schade, en 
dit voor zover uw eigenaar niet voor deze schade zou gedekt zijn.
32.2. Wij vergoeden eveneens de kosten als verbonden aan het vervangen van de sloten van de buitendeuren ingeval van diefstal met behulp van sleutels, alsmede de kosten en de 
schade beoogd in de artikelen 29 en 30.
32.3. Beperkingen in tussenkomst.
• Behoudens andersluidende overeenkomst dan de bijzondere voorwaarden, is de vergoeding per voorwerp beperkt tot 5.000,00 euro. De voorwerpen die een collectie of een paar 
uitmaken worden beschouwd als zijnde één en hetzelfde voorwerp.
• De vergoeding per juweel (voor zover dat deze uitdrukkelijk voorzien zijn in de bijzondere voorwaarden) is beperkt tot 5.000,00 euro, en de vergoeding voor het geheel van de 
juwelen, tot 15.000,00 euro.
• De vergoeding voor het geheel aan waarden is beperkt tot 1.500,00 euro.
• De gevolgen van de diefstal van niet ingevulde cheques, van bank- of kredietkaarten, zijn gedekt tot beloop van 2.500,00 euro.
• De diefstal of de poging tot diefstal met geweld of bedreigingen op uw persoon, is gedekt tot beloop van 3.000,00 euro.
• De diefstal in afgelegen bijgebouwen alsmede de diefstal in kelders, garages, zolders of berghokken van een appartementsgebouw, is gedekt tot beloop van 2.000,00 euro.
• De diefstal van tuinmeubelen die zich buiten een gebouw bevinden, is gedekt tot beloop van 1.000,00 euro.
32.4. Wij vergoeden niet het verdwijnen en de schade:
• voortvloeiend uit een daad die u, uw gezel, uw bloedverwanten in de opgaande en de nederdalende lijn, als dader of als mededader, begaan;
• voortvloeiend uit een daad die uw huurder, gebruiker, hun gezel, hun bloedverwanten in de opgaande en de nederdalende lijn, als dader of als mededader, begaan;
• aan de inhoud die zich bevindt in de gemeenschappelijke delen zo u het gebouw slechts gedeeltelijk gebruikt;
• aan de inhoud die zich buiten een gebouw bevindt, met uitzondering van de tuinmeubelen;
• aan de inhoud die zich in een gebouw in aanbouw bevindt, tenware dit volledig afgesloten en dicht is;
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• aan dieren;
• aan voertuigen onderworpen aan de wetgeving op de motorvoertuigen;
• als gebeurd in de onbezette plaatsen, zelfs voor een korte duur, zo de deuren die naar buiten of naar de gemeenschappelijke delen leiden, niet met de sleutel afgesloten of 
vergrendeld zijn of zo de andere openingen niet afgesloten zijn.
Daarenboven, komen Wij niet tussen wanneer het aangeduide gebouw minder dan 250 nachten per jaar bezet is.

32.5. Specifieke verplichtingen in geval van een schadegeval.
Zo u het slachtoffer bent van een diefstal met inbraak, escalatie of valse sleutels, van een poging tot diefstal met inbraak, escalatie of valse sleutels, van een daad van vandalisme of 
van kwaad opzet, dient u vanaf de vaststelling klacht neer te leggen. U dient eveneens klacht neer te leggen zo men uw sleutels steelt. Zo men u cheques, titels aan toonder, bank- of 
kredietkaarten steelt, dient u daarenboven onmiddellijk verzet aan te tekenen.
32.6. Zo de gestolen goederen teruggevonden worden, dient u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
- Zo Wij nog geen vergoeding gestort hebben, zullen Wij de materiële schade aan deze goederen betalen.
- Zo Wij de vergoeding reeds gestort hebben, hebt u de keuze tussen het terugkrijgen van de goederen (met terugbetaling van de gestorte vergoeding, verminderd met de 
herstellingskosten) of ons de goederen te laten (en de gestorte vergoeding te houden).

Diefstal

5.2 Diefstal van de verzekerde inhoud*
Artikel 44: Voorwerp en bijzonderheden van de waarborg
Wij verzekeren de diefstal van de verzekerde inhoud*,
evenals de beschadiging ervan
¬ naar aanleiding van een verzekerde diefstal of poging tot diefstal;
¬ veroorzaakt door vandalisme of kwaad opzet binnen dezelfde beperkingen voorzien voor diefstal;
behalve de diefstal of de materiële schade* gepleegd
1. indien het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw* niet regelmatig* wordt bewoond;
2. buiten de lokalen van het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw*.
Gedekt zijn evenwel, voor zover het gaat om inhoud* voor privégebruik of bestemd voor kantoorgebruik of voor de uitoefening van uw vrij beroep (apotheek uitgezonderd):
– de diefstal of poging tot diefstal van de inhoud*, gepleegd met geweld of bedreigingen* op uw persoon overal in de wereld, tot 6.843,04 EURi. De diefstal gepleegd in de 
passagiersruimte van de wagen waarin u zich bevindt, wordt beschouwd als een diefstal met bedreigingen*;
– de diefstal of poging tot diefstal in een gebouw dat u niet toebehoort en voor zover u er verblijft* op het tijdstip van het schadegeval*, voor het gedeelte van de inhoud* dat u 
tijdelijk naar daar verplaatst tot 6.843,04 EURi. De diefstal of poging tot diefstal die zich voordoet in de gemeenschappelijke lokalen is verzekerd in geval van sporen van braak, 
tot
2.737,22 EURi per slotvast lokaal. De diefstal of poging tot diefstal in het rusthuis of de verzorgingsinstelling waarvan sprake in artikel 3 van deze voorwaarden blijft uitgesloten;
– de diefstal of poging tot diefstal met sporen van braak uit het studentenverblijf waarvan sprake in artikel 3 van deze voorwaarden, voor het gedeelte van de inhoud* dat u naar 
daar verplaatst , tot 6.843,04 EURi per slotvast verblijf. De diefstal of poging tot diefstal die zich voordoet in de gemeenschappelijke lokalen, is verzekerd in geval van sporen van
braak, tot 2.737,22 EURi per slotvast lokaal.
– de diefstal of poging tot diefstal met sporen van braak uit het lokaal voor familiefeesten waarvan sprake in artikel 3 van deze voorwaarden, voor het gedeelte van de inhoud* 
dat u tijdelijk naar daar verplaatst, tot 2.737,22 EURi per slotvast lokaal;
– de diefstal of poging tot diefstal met sporen van braak uit een slotvaste locker* voor het gedeelte van de inhoud* dat u tijdelijk naar daar verplaatst, tot 1.368,61 EURi;
– de diefstal of poging tot diefstal van de inhoud* met sporen van braak uit de privégarages* (maximum 3) waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent in België, tot 2.737,22 
EURi per slotvast lokaal;
– de diefstal of poging tot diefstal van stookolie tot beloop van 6.843,04 EURi, in een tank waarvan de vulopening zich buiten bevindt maar voorzien is van een gesloten 
cilinderslot;
3. door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e);
4. indien de preventiemaatregelen niet waren genomen zoals beschreven in artikel 45 van deze voorwaarden.
Volgende bijzonderheden zijn van toepassing op de waarborg ‘Diefstal van de verzekerde inhoud*’:
In geval van diefstal of beschadiging van de inhoud* in de lokalen van het in de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw*, wordt onze tussenkomst beperkt voor:
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In geval van diefstal of beschadiging van de inhoud* in de lokalen van het in de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw*, wordt onze tussenkomst beperkt voor:
¬ het geheel van de inhoud*: tot 50% van het voor de inhoud* verzekerd bedrag of, indien u het “minisysteem” op basis van het aantal ruimten hebt gebruikt om de inhoud* te 
verzekeren, tot 50% van de waarde van de inhoud*, geschat conform artikel 65 van deze voorwaarden, met een maximum van 87.193,86 EURi;
¬ het geheel van de juwelen* en voor ieder voorwerp: tot 10% van het voor de inhoud* verzekerd bedrag of, als u het “minisysteem” op basis van het aantal ruimten hebt 
gebruikt om de inhoud* te verzekeren, tot 1.743,88 EURi vermenigvuldigd met het aantal opgegeven ruimten;
¬ de diefstal van waarden*: tot 2.737,22 EURi. De diefstal van waarden* in de lokalen bestemd voor beroepsdoeleinden is verzekerd voor zover deze gepleegd wordt met 
geweldplegingen of bedreigingen*, of, wanneer de waarden* zich in een in het metselwerk verankerde koffer bevinden, in geval van inbraak of verwijdering van die koffer;
¬ de diefstal gepleegd door een persoon die gemachtigd is zich in de lokalen te bevinden: de diefstal is verzekerd voor zover deze begaan werd in de lokalen bestemd als woning;
¬ de diefstal gepleegd in niet-belendende bijgebouwen: de diefstal is verzekerd tot 6.843,04 EURi per bijgebouw;
¬ de diefstal gepleegd in private kelders, garages en op zolders indien u slechts een gedeelte van het gebouw* bewoont: tot 6.843,04 EURi per lokaal gesloten met een 
cilinderslot;
¬ de diefstal gepleegd door braak in de gemeenschappelijke lokalen indien u slechts een gedeelte van het gebouw bewoont*: tot 2.737,22 EURi per slotvast lokaal.
Artikel 45: Preventiemaatregelen
Bij afwezigheid moeten alle buitendeuren van het aangeduide gebouw* of van het gebouw waarin de inhoud* zich bevindt op een ander adres, gesloten worden met een sleutel 
of door middel van een elektronische beveiliging. Op dezelfde manier moeten alle deuren naar gemeenschappelijke delen gesloten worden indien u slechts een gedeelte van het 
gebouw* bewoont. Alle vensterdeuren, vensters en andere openingen in het gebouw moeten eveneens op correcte wijze gesloten zijn. Ramen en andere openingen in 
kiepstand worden niet aanzien als op correcte wijze gesloten. Het niet respecteren van deze maatregelen heeft echter geen gevolgen in geval van diefstal door middel van braak 
van deze deuren, ramen of andere openingen.
Bijkomende preventiemaatregelen kunnen voorzien zijn in de bijzondere voorwaarden. De diefstallen of materiële schade* gepleegd wanneer de in het contract opgelegde 
preventiemaatregelen niet gerespecteerd zijn, zijn uitgesloten voor zover deze tekortkoming in oorzakelijk verband staat met het schadegeval*.
Artikel 46: Vervanging van de sloten
In geval van diefstal van deursleutels of afstandsbedieningen van de buitendeuren van het aangeduide gebouw* of, indien u slechts een deel ervan bewoont, deze van de deuren 
die rechtstreeks toegang geven tot het door u bewoonde gedeelte, betalen wij de kosten terug van de vervanging van de sloten of de afstandsbedieningen, zonder aftrek van de 
vrijstelling.
Wij betalen eveneens de kosten terug, tot beloop van 2.737,22 EURi en zonder aftrek van de vrijstelling, voor de vervanging van de sloten van brandkasten die zich in het 
aangeduide gebouw* bevinden, bij diefstal van de sleutels van deze brandkasten.

Diefstal

5.3 Pack Diefstal+
De voordelen van het Pack Diefstal+ zijn verworven in geval van:
¬ een schadegeval* gedekt via de facultatieve waarborg ’Diefstal van de verzekerde inhoud*’;
¬ een schadegeval* gedekt via de waarborg ‘Beschadiging van het gebouw* door vandalisme, kwaad opzet of door
dieven’ voor zover het een schade betreft door dieven;
¬ een schadegeval* diefstal van goederen in openlucht gedekt via ‘Pack Tuin’ of ‘Pack Zwembad’ indien de bijzondere
voorwaarden van uw contract vermelden dat u ‘Pack Tuin’ of ‘Pack Zwembad’ heeft onderschreven .
Hierna ‘gedekt schadegeval’.

Artikel 47: Vrijstelling
De geïndexeerde vrijstelling bepaald in artikel 66, §2 van deze voorwaarden is niet van toepassing in volgende gevallen:
¬ wanneer, ten gevolge van een ‘gedekt schadegeval’, het bedrag van de totale vergoedbare schade aan het aangeduide gebouw* en de verzekerde inhoud* hoger is dan 1.137,83 
EURi; of
¬ wanneer ten gevolge van een ‘gedekt schadegeval’, het bedrag van de totale vergoedbare schade aan het aangeduide gebouw* en de verzekerde inhoud* hoger is dan het bedrag 
van deze geïndexeerde vrijstelling en voor zover:
– de verzekerde goederen beveiligd zijn door een elektronische installatie tegen indringing verbonden met een bewakingscentrale;
– het alarmsysteem, de bewakingscentrale alsook de firma die het alarmsysteem heeft geïnstalleerd goedgekeurd zijn et een C@AG*-certificatie;
– er een onderhoudscontract afgesloten is bij de installateur; én
– dit alarmsysteem u niet werd opgelegd door de maatschappij via een preventieplan vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw contract.

Artikel 48: Premievermindering
Indien de tarifering diefstal rekening houdt met uw verklaring volgens welke de verzekerde goederen beveiligd zijn door een elektronische installatie tegen indringing, dan zal de in de 
algemene voorwaarden beschreven premie-evenredigheidsregel* niet toegepast worden bij ‘gedekt schadegeval’ voor zover:
¬ de verzekerde goederen beveiligd zijn door een elektronische installatie tegen indringing;
¬ het alarmsysteem alsook de firma die het alarmsysteem heeft geïnstalleerd, goedgekeurd zijn met een INCERT*- of C@AG*-certificatie;
¬ er is een onderhoudscontract afgesloten is bij de installateur; én
¬ dit alarmsysteem u niet werd opgelegd door de maatschappij via een preventieplan vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw contact.
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Artikel 49: Vergoedingsgrenzen
De waarborg ‘Diefstal van de verzekerde inhoud*’ wordt verleend tot 100% van het voor de inhoud* verzekerde bedrag of, indien u het “minisysteem” op basis van het aantal ruimten 
hebt gebruikt om de inhoud* te verzekeren, tot 100% van de waarde van de inhoud*, geschat conform artikel 65 van deze voorwaarden, met een maximum van 174.387,72 EURi.
De in de waarborg ‘Diefstal van de verzekerde inhoud*’ bepaalde vergoedingsgrenzen vermeld in de artikelen 44 en 46 van deze voorwaarden worden verdubbeld, met evenwel 
volgende bijzonderheden:
¬ de vergoedingsgrens voor de waarden* wordt nooit verdubbeld;
¬ de vergoedingsgrens per voorwerp en voor het geheel van juwelen* bedraagt minstens 20.000 EURi.
Indien de bijzondere voorwaarden van uw contract vermelden dat u ‘Pack Tuin’ of ‘Pack Zwembad’ heeft onderschreven, dan worden de daarin vermelde vergoedingsgrenzen bepaald 
voor de diefstal van goederen in openlucht eveneens verdubbeld.

Artikel 50: Vergoeding van juwelen
In geval van een ‘gedekt schadegeval’, worden de juwelen* verzekerd op basis van hun nieuwwaarde*.

Regelmatige bewoning
Bewoning alle nachten, door een verzekerde, van de lokalen waarin de inhoud* zich bevindt. Een niet-bewoning, tijdens de twaalf maanden die het schadegeval* voorafgaan, van 
negentig nachten waarvan maximum zestig opeenvolgende, is echter toegestaan.

Diefstal
Hoofdstuk III – De facultatieve waarborg    Opgelet!   Wij verlenen deze waarborg alleen als hij vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
Artikel 25 - Diefstal* van de inhoud*
Binnen de voorwaarden van het contract en deze waarborg verzekeren wij u op het adres van het gebouw*.
Binnen dezelfde voorwaarden verzekeren wij ook de inhoud* die u hebt meegenomen naar de volgende plaatsen:
a) In België
* de garages die u voor privédoeleinden gebruikt en die op een ander adres liggen dan het gebouw*
b) In de hele wereld
* het (gedeelte van het) gebouw waar u tijdelijk verblijft (minstens 1 overnachting), voor zover u er geen eigenaar of vruchtgebruiker van bent
* het studentenverblijf, voor zover:
- u er geen eigenaar of vruchtgebruiker van bent en
- u of uw in het gebouw* inwonende kinderen het om studieredenen huren of gebruiken
Ook verzekerd:
- de stoffelijke schade aan de inhoud* die het rechtstreekse gevolg is van een poging tot diefstal*, vandalisme* of kwaad opzet
- de administratieve kosten voor het vervangen van uw identiteitspapieren, uw rijbewijs en uw bankkaarten als gevolg van een verzekerde diefstal* van deze voorwerpen
- de vervanging van de volgende gestolen voorwerpen (ook als ze buiten de verzekerde ruimtes gestolen zijn):
* sleutels van buitendeuren en garagepoorten
* afstandsbedieningen van garagepoorten
* afstandsbedieningen of sleutels van het woningalarm
- na een verzekerde diefstal* van (één of meerdere van) de voorwerpen onder het vorige punt: 
de kosten voor de volgende overeenstemmende voorzorgsmaatregelen(1):
* de vervanging of hercodering van:   
- sloten
- ontvangers van (garage)poorten
- besturingseenheden van het woningalarm
(1) Bij verlies of diefstal van:
- sleutels van buitendeuren en garagepoorten
- afstandsbedieningen van garagepoorten
- afstandsbedieningen of sleutels van het woningalarm moet u, ongeacht of wij u hiervoor verzekeren, binnen de 8 dagen na de feiten de overeenstemmende 
voorzorgsmaatregelen nemen (zie hierboven). Doet u dit niet of onvoldoende, dan zullen wij onze tussenkomst beperken of zelfs weigeren om tussen te komen in de mate dat dit 
invloed heeft op het ontstaan van een later schadegeval of op de omvang van latere schade. Het niet naleven van de termijn van 8 dagen beschouwen wij niet als een tekortkoming 
als u hem zo snel als mogelijk bent nagekomen.
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Niet verzekerd:
- de diefstal* of beschadiging tijdens de (her)opbouw of verbouwing van het gebouw*, in de mate dat dit invloed had op het ontstaan van het schadegeval of de omvang van de schade
- de diefstal* of beschadiging in de gemeenschappelijke delen van de gebouwen als u maar in een deel ervan woont of verblijft
- de diefstal* of beschadiging van/aan vaartuigen, aanhangwagens en caravans, hun geplaatste opties/toebehoren
- het onrechtmatig gebruik van identiteitsdocumenten, niet-uitgeschreven cheques, bank- en kredietkaarten
- de diefstal* of beschadiging door of met medeplichtigheid van:
*  een verzekerde*
*  de bloedverwanten in rechte lijn van een verzekerde*
* de echtgenoten van bovenstaande bloedverwanten of de personen die er wettelijk mee samenleven
- de diefstal* of beschadiging van goederen die zich buiten de verzekerde ruimtes bevinden
Blijven verzekerd:
Wat? Waar?
De diefstal* van/schade aan de tuinaccessoires* en het tuin- en zwembadgereedschap Op het adres van het gebouw*
De diefstal* van/schade aan de aanplantingen (aldan niet in volle grond), de bloemen- en plantenpotten en de 
oogstrijpe groenten/het oogstrijp fruit voor eigen gebruik uit  de tuin Op het adres van het gebouw*
De diefstal* van stookolie uit tanks van huishoudelijke verwarmingsinstallaties Op het adres van het gebouw*
De diefstal* of beschadiging bij een fysieke geweldpleging of bedreiging op uw persoon (hieronder verstaan wij ook de 
indringing in de passagiersruimte van een voertuig* waarin u zich bevindt)  In de hele wereld
- de diefstal* of beschadiging als niet of onvoldoende aan de volgende beveiligings- of preventiemaatregelen(1) voldaan is:
a) Het gebouw*
U moet het gebouw* regelmatig bewonen*.
Hoofdgebouw
Er moet een veiligheidsslot* zitten op alle buitendeuren en poorten. U moet ze bij afwezigheid op slot doen. Ook de (schuif)ramen en vensterdeuren moet u bij afwezigheid volledig sluiten 
en vergrendelen.
Alleenstaande bijgebouwen*
U moet de buitendeuren en poorten altijd op slot doen. Ook de (schuif)ramen en vensterdeuren moet u altijd volledig sluiten en vergrendelen.
Appartementsgebouw
Er moet een veiligheidsslot* zitten op alle deuren en poorten die uitgeven op de gemeenschappelijke delen, zowel op de deuren van het bewoonde gedeelte als op de toegangen van de 
afgezonderde ruimtes (kelder, zolder, bergplaats, garage).  U moet bij afwezigheid de deur van het bewoonde gedeelte op slot doen en alle (schuif)ramen en vensterdeuren ervan volledig 
sluiten en vergrendelen.
U moet de deuren of poorten van de afgezonderde ruimtes (kelder, zolder, bergplaats, garage) altijd op slot doen en ook de eventuele (schuif)ramen en vensterdeuren ervan altijd volledig 
sluiten en vergrendelen.
(1)  Wij zullen onze tussenkomst beperken of zelfs weigeren om tussen te komen in de mate dat het niet of onvoldoende naleven van deze maatregelen invloed heeft op het ontstaan van het 
schadegeval of de omvang van de schade.

Diefstal
b) De garages die u in België voor privédoeleinden gebruikt en die op een ander adres liggen dan het gebouw*
U moet de buitendeuren of poorten altijd op slot doen. Ook de eventuele (schuif)ramen en vensterdeuren moet u altijd volledig sluiten en vergrendelen.
c) Het (gedeelte van het) gebouw waar u tijdelijk verblijft (minstens 1 overnachting) en het studentenverblijf
U moet bij afwezigheid alle deuren die uitkomen op het gedeelte waar u verblijft op slot doen. Ook de eventuele (schuif)ramen en vensterdeuren die uitkomen op dit gedeelte moet u 
bij afwezigheid volledig sluiten en vergrendelen.
U moet de deuren van de afgezonderde ruimtes (kelder, zolder, bergplaats, garage) altijd op slot doen. Ook de eventuele (schuif)ramen en vensterdeuren ervan moet u altijd volledig 
sluiten en vergrendelen.
In alle bovenstaande gevallen beschouwen wij ook als “volledig gesloten en vergrendeld”:
de klapramen* op de 1e verdieping en hoger die met een veiligheidsstop gedeeltelijk openstaan aan de bovenzijde en die duidelijke sporen van braak vertonen.
Naast de hierboven vermelde beveiligings- of preventiemaatregelen(1), kunnen wij er met u nog andere overeenkomen in de bijzondere voorwaarden.
(1)
Wij zullen onze tussenkomst beperken of zelfs weigeren om tussen te komen in de mate dat het niet of onvoldoende naleven van deze maatregelen invloed heeft op het ontstaan van 
het schadegeval of de omvang van de schade.
Tussenkomstlimieten* per schadegeval:
* Per voorwerp 19.000 euro (per opsommingspunt in het overeenstemmende blokje links)
* Alle koopwaar* samen
* Alle juwelen* samen 15% van het verzekerde bedrag voor de inhoud*, max 19.000 euro
* Per tijdelijk verblijf 10% van het verzekerde bedrag voor de inhoud* (waarvan maximum 4.500 euro per afgezonderde ruimte 

(kelder, zolder, bergplaats, garage) als u maar in een deel van een gebouw verblijft

4.500 euro (per opsommingspunt in het overeenstemmende blokje links)
* Per alleenstaand bijgebouw*
* Per garage op een ander adres in België
* Per afgezonderde ruimte (kelder, zolder, bergplaats, garage) als u maar in een deel van een gebouw woont of verblijft
* Met medeplichtigheid van een persoon die gemachtigd is om in een gebouw te zijn waar wij diefstal* verzekeren
* Buiten de verzekerde ruimtes: bij een fysieke geweldpleging of bedreiging op uw persoon (per verzekerde)
* Buiten de verzekerde ruimtes: het geheel van tuinaccessoires*, tuingereedschap en zwembadgereedschap
* Buiten de verzekerde ruimtes: het geheel van aanplantingen (al dan niet in volle grond), bloemen- en plantenpotten en oogstrijpe groenten/oogstrijp fruit voor eigen gebruik uit de tuin
* Per studentenverblijf (inclusief de inhoud* in de afgezonderde ruimtes (kelder, zolder, bergplaats, garage) als u maar in een deel van een gebouw verblijft)
* Alle waarden* samen
• Stookolie
Regelmatige bewoning      Elke nacht bewoond door een verzekerde. Een niet-bewoning gedurende de 60 opeenvolgende nachten die het schadegeval voorafgaan is niettemin 
toegelaten. 
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HOME PLAN
Voor schadegevallen vanaf 1/1/2019 worden de algemene voorwaarden Home Plan AD1038NL-10/07 als volgt uitgebreid. De uitbreidingen zijn van toepassing in de mate dat de 
overeenstemmende gevaren voor het gebouw en/of de inhoud verzekerd zijn en het verzekeringscontract in voege is. Alle andere bepalingen - waaronder de uitsluitingen - wijzigen niet.
8) Artikel 13 - Diefstal
A. Verzekeringsvoorwaarden
Onder dit punt worden de voorwaarden bij afwezigheid als volgt versoepeld:
Is er tijdens uw afwezigheid ingebroken via een kiepraam op de 1e verdieping of hoger? Stond het op kiepstand? Zijn er duidelijke inbraaksporen aan het kiepraam? Dan geven we ook 
onze waarborg “Diefstal”.
Opgelet: ook de kiepramen op de 1e verdieping en hoger moeten bij afwezigheid volledig gesloten en vergrendeld zijn in de volgende gevallen:

We hebben u de waarborg “Diefstal” toegekend omdat u een alarmsysteem hebt laten plaatsen
of
We hebben u een premiekorting gegeven op de waarborg “Diefstal” omdat u een alarmsysteem hebt laten plaatsen.
Onder “kiepraam” verstaan we een raam dat aan de onderkant om een horizontale as draait en dat bovenaan in een geblokkeerde stand (kiepstand) kan worden geopend. Dakvensters 
van het type “Velux” beschouwen we niet als kiepramen.

B. De dekking
Onder dit punt wordt onze tussenkomst uitgebreid tot diefstal of poging tot diefstal van de inhoud in een individuele, met een (elektrisch) slot afgesloten locker in een sport- of
ontspanningsaccomodatie in België. We komen tussen als er ingebroken werd in deze locker.
We begrenzen onze tussenkomst tot € 800 per locker (aan ABEX-index 450).
De schade aan de locker is niet verzekerd.

Diefstal 

5.3. Waar geldt de verzekering? …/…
H. Uitsluitingen

De bepalingen van huidig artikel gelden niet voor de waarborgen :

- “Diefstal” (art. 8.2.) –
indien verzekerd volgens de bijzondere voorwaarden ‐ en “Vandalisme en Kwaadwilligheid” (art. 7.10.); deze waarborgen zijn evenwel gedekt m.b.t. de waarborguitbreidingen “He
t vakantieverblijf en verplaatsing van de inhoud in Europa” (art. 5.3.A.) en “Studentenverblijf” (art. 5.3.B.)
- “Natuurrampen” (art. 17.6.) en “Bijstand na schade” (art. 17.7.) voor wat in het buitenland gelegen risico’s betreft.

8.2. Diefstal
A. Verzekerde gevaren
AMMA verzekert het verlies van en de schade veroorzaakt aan de inhoud die zich in het gebouw bevindt, door diefstal of poging tot diefstal, ongeacht de omstandigheden waarin
dit gebeurd is, behoudens gewone verdwijning.
B. Uitbreidingen
- Diefstal gepleegd met geweld of bedreiging op de persoon van een verzekerde, overal ter wereld
-
Diefstal met braak van de inhoud ingeval van tijdelijke verplaatsing van de inhoud zoals bedoeld onder “Het vakantieverblijf en verplaatsing van de inhoud” (art. 5.3.A.) en
“Studentenverblijf” (art. 5.3.B).
- Diefstal van houten of metalen tuinmeubelen en niet verplaatsbare barbecues die zich buiten het gebouw bevinden;
-
Vervanging van sloten van de deuren die rechtstreeks toegang geven tot de verzekerde lokalen, tengevolge van diefstal of van verlies van de huissleutels, na uitputting van
de tussenkomst voorzien door de waarborg “Bijstand na Schade” (art. 7.16.)
- Diefstal van een of meerdere delen van het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar is.
Behoudens andersluidende bepalingen, is de waarborg verworven ongeacht men verzekerd is als eigenaar, huurder of gebruiker zelfs indien hun aansprakelijkheid niet betr
okken is. AMMA behoudt zich evenwel een verhaalsrecht voor tegen de aansprakelijke derde die niet door de huidige polis verzekerd is.
C. Preventiemaatregelen
Los van andere preventiemaatregelen die eventueel in de bijzondere voorwaarden werden opgelegd, moeten alle buitendeuren van het gebouw en, indien de verzekeringne
mer slechts een gedeelte van het gebouw bewoont, alle deuren naar gemeenschappelijke delen, minstens uitgerust zijn met een slot (zie ook infra). Bij afwezigheid moeten deze de
uren gesloten worden met een sleutel of met een elektronische beveiliging. Deze handeling geldt ook bij het verlaten van bijgebouwen die niet aan het hoofdgebouw
palen. Verder moeten alle ramen, als deur gebruikte ramen en andere openingen in het gebouw op correcte wijze gesloten zijn.
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D. Vergoedingslimieten

Per schadegeval, worden de volgende vergoedingsgrenzen toegepast :

- Voor de inhoud, tot het percentage of bedrag dat hiervoor in de bijzondere voorwaarden is aangeduid
- Per voorwerp (w.o. schilderijen, antieke meubels, tapijten, wandtapijten, kunstvoorwerpen, …) : € 12.500;
- Per verzameling : € 12.500
- Voor alle juwelen samen: € 12.500 indien in vast gemetselde kluizen; € 5.000 indien buiten een vast gemetselde kluis;
- Voor alle waarden samen : € 3.000
- Voor bont : max. € 5.000
- Voor diefstal gepleegd met geweld of bedreiging op de persoon van een verzekerde: € 7.000
- Bij tijdelijke verplaatsing van de inhoud zoals bedoeld onder "Het vakantieverblijf en verplaatsing van de inhoud” waarvan sprake is in artikel 5.3.A : € 7.000
- Voor diefstal met braak in het “Studentenverblijf” waarvan sprake in art. 5.3.B. : € 3.000
- Voor inhoud die zich bevindt in de met een veiligheidsslot afgesloten kelders, garages en zolders van een gebouw dat de verzekerde slechts gedeeltelijk betrekt : € 3.000
- Voor inhoud die zich bevindt in de met een sleutel afgesloten niet‐aanpalende bijgebouwen : € 3.000
- Ingeval van diefstal gepleegd door iemand die gemachtigd is zich in het gebouw te bevinden : € 3.000
- Ingeval van diefstal van houten of metalen tuinmeubelen en niet verplaatsbare barbecues die zich buiten het gebouw bevinden : € 3.000
- Vervangingskosten van sloten en sleutels : € 1.500, zonder toepassing van de vrijstelling en na uitputting van de tussenkomst voorzien door de waarborg
“Bijstand na schade” (art. 7.16.).

E. Uitsluitingen

Diefstallen en pogingen tot diefstal, ontvreemdingen en schade door of met medeplichtigheid van:
- de verzekerde en zijn partner en elke andere persoon die gewoonlijk met de verzekerde in gezinsverband samenwoont
- elke persoon in dienst van de verzekerde
- elke andere persoon die in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld is als verzekerde
- De diefstallen gepleegd wanneer het aangeduide gebouw in aanbouw, herstelling of verbouwing is
- De schade of het verlies, die onder toepassing vallen van om het even welke waarborg of verzekering onderschreven bij of door een financiële instelling;
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E. Uitsluitingen
…/…
De inhoud die zich bevindt :

- in de niet met een sleutel afgesloten kelders, garages en zolders van een gebouw dat de verzekerde slechts gedeeltelijk betrekt
- in de gemeenschappelijke delen van een gebouw indien de verzekerde slechts een deel van dit gebouw betrekt;
- in de niet met een sleutel afgesloten niet‐aanpalende bijgebouwen
- buiten het gebouw, behoudens andere bepalingen
- De diefstal, poging tot diefstal gepleegd in een gebouw dat niet regelmatig bewoond is, behoudens andersluidende bepalingen. Zo het gaat om een onregelmatig bewoonde
woning en op voorwaarde dat AMMA hiervoor, op uitdrukkelijke wijze, dekking biedt, worden de diefstallen en ontvreemdingen van kostbaarheden en waarden, in ieder
geval, uitgesloten
- Motorvoertuigen, al dan niet gekoppelde aanhangwagens, evenals hun toebehoren en inhoud
- Dieren
- De uitsluitingen voorzien door art. 5.3.H.
- De diefstal of poging tot diefstal wanneer de hiervoor in de bijzondere of algemene voorwaarden opgelegde preventiemaatregelen niet waren genomen, voor zover

deze tekortkoming in oorzakelijk verband staat met het schadegeval.

F. Afstand van teruggevonden goederen

Zo, in geval van diefstal, de gestolen voorwerpen teruggevonden worden, moet de verzekeringnemer AMMA er
onmiddellijk van op de hoogte brengen.
Wanneer de vergoeding reeds betaald is, moet hij binnen dertig dagen kiezen :
- ofwel voor de afstand van de teruggevonden voorwerpen
- ofwel voor de terugname van de teruggevonden goederen mits de teruggave van de ontvangen vergoeding, na aftrek van de eventuele herstelkosten van de opgelopen schade.

Wanneer de vergoeding nog niet werd betaald neemt de verzekeringnemer de teruggevonden voorwerpen opnieuw in zijn
bezit. AMMA betaalt dan wel de eventuele schade die aan de goederen werd toegebracht.
Regelmatige bewoning : het aangeduide gebouw dient elke nacht bewoond te zijn door de verzekerde.
Een niet‐bewoning van maximaal 90 al dan niet opeenvolgende nachten gedurende 12 maanden wordt evenwel toegestaan.
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5. Optionele waarborgen en uitbreidingen verzekerbaar in module Comfort
5.1. Optionele waarborg diefstal
Deze waarborg is slechts van kracht mits vermelding in de bijzondere voorwaarden.
5.1.1. Omschrijving
Deze waarborg dekt het financieel verlies dat u lijdt als u slachtoffer wordt van een diefstal of een poging tot diefstal. Ook vandalisme naar aanleiding van de diefstal is verzekerd.
De verzekering geldt zowel voor de inhoud als voor het gebouw. De vermelde schadevergoedingsgrenzen gelden voor alle gestolen en beschadigde goederen samen.
Als u huurder of gebruiker bent, dan regelen wij de schade voor rekening van de eigenaar, op voorwaarde dat u ons het bewijs van de herstelling bezorgt.
Buiten de hieronder geschetste situaties wordt diefstal of de poging tot diefstal niet verzekerd.

5.1.2. Plaats van de diefstal
Op de aangeduide ligging:
Diefstal op de aangeduide ligging in de polis is verzekerd volgens de bepalingen opgenomen in de bijzondere voorwaarden.
Wij passen een specifieke schadevergoedingsgrens toe van 7.500 euroi als de diefstal of de poging tot diefstal heeft plaatsgehad:
in het verzekerde gebouw dat niet slotvast is wanneer er niemand thuis is;
in de verzekerde bijgebouwen;
in ‘open lucht’ op de terreinen die gelegen zijn op de aangeduide ligging;
in de gemeenschappelijke delen als u het gebouw slechts gedeeltelijk betrekt.
Is alleen de inhoud verzekerd in deze polis, dan passen wij voor de beschadiging van de gebouwen op de aangeduide ligging een schadevergoedingsgrens toe van 3.000 euroii.

Op een andere locatie:
Wij passen bij diefstal of poging tot diefstal een specifieke schadevergoedingsgrens toe van 30 % van het verzekerde kapitaal inhoud of tot maximaal 30.000 euro wanneer we in de 
bijzondere voorwaarden geen verzekerde kapitalen vermelden:
in een gebouw dat u niet toebehoort wanneer u er tijdelijk verblijft en voor zover de diefstal gebeurde met braak, geweld of bedreiging;
in het studentenverblijf van uw studerende kinderen en voor zover de diefstal gebeurde met braak, geweld of bedreiging;
in een gebouw op uw nieuw adres in België tijdens de periode dat u verhuist. U beschikt over 60 dagen om het nieuwe adres aan ons mee te delen en de polis aan te passen. Doet u 
dat niet, dan eindigt de verzekering op uw nieuwe adres na afloop van deze periode. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag waarop het gebouw waarnaar u verhuist ter uwer 
beschikking wordt gesteld.

Wij passen een specifieke schadevergoedingsgrens toe van 11.000 euroi voor alle gestolen en beschadigde goederen samen, als de diefstal of poging tot diefstal heeft plaatsgehad 
op uw persoon en dit overal ter wereld voor zover de diefstal gepaard gaat met geweld of bedreiging.
i niet geïndexeerd      ii niet geïndexeerd   
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Extra waarborgen
Bij diefstal van sleutels vergoeden wij de bijkomende kosten om de sloten van uw buitendeuren te vervangen door andere gelijksoortige sloten zodat het gebruik van gestolen 
sleutels onmogelijk wordt gemaakt.
Wij betalen ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:
de kosten voor de voorlopige beveiliging van de woning in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afscherming en afsluiting;
de kosten van een door u vrij gekozen expert. Wij betalen deze kosten tot maximaal 5
% van de schadevergoeding die de 19.490,64 euro niet overschrijdt, 2 % van het gedeelte van de vergoeding tussen 19.490,64 euro en 194.906,37 euro, 1,5 % van het gedeelte van 
de vergoeding tussen 194.906,37 euro en 389.812,75 euro en 0,75 % van het gedeelte van de vergoeding boven de 389.812,75 euro. Deze bedragen worden geïndexeerd op basis 
van de index van de consumptieprijzenii.

Wij verzekeren niet
diefstal wanneer de woning meer dan 120 nachten per jaar onbewoond is, tenzij de bijzondere voorwaarden anders vermelden;
diefstal of poging tot diefstal gepleegd door of met de medeplichtigheid van een verzekerde met uitzondering van het personeel;
diefstal van motorrijtuigen evenals hun inhoud, toebehoren en aanhangwagens behalve wanneer zij zich op de aangeduide ligging van het verzekerde risico in een afgesloten 
individuele garage bevinden. Diefstal van robotgrasmaaiers blijft evenwel verzekerd;
het financieel verlies ingevolge diefstal van:

cheques, bank- of kredietkaarten,
waarden in de mate dat het verlies of de beschadiging ervan door een financiële instelling gedekt is;

diefstal van delen van een gebouw in opbouw of verbouwing, wanneer het gebouw door u niet bewoond is;
diefstal van nog niet verwerkte bouwmaterialen;
schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, arbeidsconflicten
en aanslagen;
de waardevermindering ingevolge het niet meer volledig zijn van een collectie, een set of een samengesteld werk;
gebruiksderving en elke soortgelijke schade van immateriële aard.
Teruggevonden voorwerpen
Wanneer de gestolen goederen worden teruggevonden, zult u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Betaalden wij echter intussen al de vergoeding, dan hebt u de keuze 
om binnen 45 dagen ofwel:
de goederen aan ons af te staan en de vergoeding te behouden, ofwel
de teruggevonden goederen te behouden en de ontvangen vergoeding aan ons terug te betalen; in dat geval vergoeden wij wel steeds de beschadiging van die goederen.
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Comfort Thuis Flex – Diefstal Plus
Indien uw bijzondere voorwaarden het vermelden, worden uw dekkingen uitgebreid tot de diefstal van de inhoud die zich in het gebouw bevindt.
De evenredigheidsregel is nooit van toepassing op de waarborg diefstal.
1. Draagwijdte van de dekking
Wij dekken
■■ diefstal van de inhoud die zich in het gebouw bevindt, maar niet de gewone verdwijning
■■ schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud die zich in het gebouw bevindt als gevolg van diefstal. In België strekt uw dekking zich uit tot diefstal van uw inhoud
■■ toevertrouwd aan een hersteller gedurende maximum 30 dagen
■■ verplaatst naar een gebouw ter gelegenheid van een familiefeest
■■ opgeslagen in een vergrendelde kast in de gebouwen van een sport- of ontspanningsvereniging, voor zover de diefstal met braak gebeurde 
■■ wanneer u verhuist. De dekking wordt verleend voor uw oud en nieuw adres gedurende 90 dagen vanaf het begin van uw verhuis. Daarna geldt de verzekering alleen nog op de 
nieuwe ligging van het risico
■■ opgeborgen in een garage gelegen op een ander adres en die is afgesloten met een veiligheidsslot, voor zover het een diefstal met braak betreft
■■ gepleegd in het zog van terrorismedaden.  Waar ook ter wereld strekt uw dekking zich uit tot diefstal van uw inhoud
■■ gepleegd met geweld of bedreiging op uw persoon, daarin begrepen door indringing in een voertuig waar u inzit
■■ die u hebt meegenomen naar aanleiding van een tijdelijk verblijf in een gebouw, een mobilhome of een trekcaravan, voor zover de diefstal met braak werd gepleegd
■■ met braak in het studentenverblijf van uw kinderen.

2. Dekkingsbeperkingen
Per schadegeval, beperken wij onze tegemoetkoming
■■ voor het geheel van de inhoud ■■ geen globale beperking als u een maximumbedrag per voorwerp hebt gekozen

■■ tot 100 % van het verzekerde bedrag wanneer de inhoud is verzekerd op basis van een kapitaal
■■ per voorwerp ■■ tot het door u gekozen maximumbedrag per voorwerp

■■ tot 5.500 EUR wanneer de inhoud is verzekerd op basis van een kapitaal
■■ voor het geheel van de juwelen ■■ tot 15.400 EUR
■■ voor het geheel van de waarden ■■ tot 2.200 EUR
■■ voor de inhoud van kelders en zolders wanneer u in een 
appartementsgebouw verblijft en indien deze ruimten vergrendeld zijn 
met een veiligheidsslot ■■ tot 5.500 EUR per ruimte
■■ voor de inhoud van garages die alleen staan of geen rechtstreekse ■■ tot 5.500 EUR per ruimte
verbinding hebben met het hoofdgebouw en indien deze ruimten 
vergrendeld zijn met een veiligheidsslot zijn
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■■ voor de inhoud van bijgebouwen die alleen staan of geen rechtstreekse verbinding ■■ tot 5.500 EUR per ruimte
hebben met het hoofdgebouw en indien deze ruimten vergrendeld zijn met een veiligheidsslot
■■ voor diefstal gepleegd door iemand die gemachtigd is zich in het gebouw te bevinden of zich uitgeeft voor iemand anders ■■ tot 5.500 EUR
■■ voor diefstal gepleegd met geweld of bedreiging op uw persoon waar ook ter wereld, daarin begrepen ■■ tot 5.500 EUR
diefstal door indringing in een voertuig waar u inzit
■■ voor de inhoud die u naar aanleiding van een tijdelijk verblijf verplaatst naar een gebouw ■■ tot 5.500 EUR
■■ voor de inhoud van een studentenverblijf ■■ tot 5.500 EUR
■■ voor de inhoud toevertrouwd aan een hersteller ■■ tot 2.200 EUR
■■ voor de inhoud verplaatst naar een gebouw ter gelegenheid van een familiefeest ■■ tot 2.200 EUR
■■ voor de inhoud in de gebouwen van een sport- of ontspanningsvereniging ■■ tot 2.200 EUR
■■ voor de inhoud van een mobilhome of trekcaravan ■■ tot 2.200 EUR
(abex 754)
3. Preventieverplichtingen
De verzekerde die in het gebouw woont, moet
■■ bij afwezigheid
- alle buitendeuren van het gebouw met de sleutel op slot doen of vergrendelen met een elektronisch systeem; zo ook dient hij de vensters, draai- en kiepramen, kelderramen en 
andere gemakkelijk toegankelijke openingen van het gebouw correct af te sluiten 
- mag de sleutels voor de toegang tot de lokalen niet in de nabijheid ervan achterlaten.
Bij braak heeft de niet-nakoming van deze verplichtingen geen weerslag.
■■ de door ons verplichte en in de bijzondere voorwaarden opgenomen antidiefstalvoorzieningen installeren, ze in goede staat van werking houden en ze gebruiken bij 
afwezigheid.
Wij zullen onze tussenkomst weigeren als er een oorzakelijk verband bestaat tussen het niet-nakomen van deze verplichtingen en het gebeuren van het schadegeval
4. Uitsluitingen
De algemene uitsluitingen van uw woningverzekering (blz. 5) zijn van toepassing; bovendien dekken wij geen
■■ diefstal en vandalisme gepleegd
- door of met uw medeplichtigheid of deze van bloedverwanten in neerdalende of opgaande lijn en hun echtgenoten of partners
- in de gemeenschappelijke delen van het gebouw of van een gebouw waar ook ter wereld
■■ juwelen en waarden achtergelaten in uw tweede verblijf als ze op het ogenblik van het schadegeval onbewoond is
■■ dieren
■■ inhoud van aanhangwagens die zich niet in een vergrendelde en gesloten ruimte bevinden.
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5. Uitbreiding van de dekking Eerst Hulp van de Woonverzekering

Wij sturen een slotenmaker mits u telefoneert naar het nummer 02/550 05 55: Indien u niet binnen kan in het gebouw omdat u uw sleutel van een toegangsdeur bent verloren of 
vergeten, indien hij werd gestolen of het slot werd beschadigd , organiseren en nemen wij ten laste de tussenkomst van een slotenmaker ter plaatse en indien nodig de vervanging 
van het slot. Onze tegemoetkoming is beperkt tot 1.100 EUR per schadegeval, zonder toepassing van een eigen risico.

Woordenlijst
Om de tekst van uw verzekeringen te verlichten, hebben wij hier in deze “Woordenlijst” de uitleg van bepaalde termen en uitdrukkingen, die in de algemene voorwaarden in het vet 
zijn gedrukt en eigen zijn aan deze Waarborg Diefstal, gebundeld ; voor de andere termen die in het vet zijn gedrukt, vindt u de definitie in de woordenlijst van uw woonverzekering.
Deze definities begrenzen onze dekking. De woorden zijn alfabetisch gerangschikt.

Tweede verblijf
Het gebouw dat onbewoond was gedurende meer dan 180 al dan niet opeenvolgende nachten in de 12 maanden die aan het schadegeval zijn voorafgegaan.

Veiligheidsslot
■■ voor kantelpoorten
- een systeem waarbij de wieltjes in hun rail worden geblokkeerd of
- een slot (horizontaal of verticaal) met twee verankeringspunten of
- twee veiligheidsgrendels of
- een elektrische bediening
■■ voor schuifdeuren
- een veiligheidsgrendel bovenop het sluitsysteem of
- een elektrische bediening
■■ voor andere deuren
- een tweeslagslot met een cilinder- of pompsysteem, behalve een hangslot.
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Hoofdstuk 2. Begrippen
…/…
Regelmatig bewoond gebouw
Een gebouw dat in de 12 maanden vóór het schadegeval niet meer dan 120 nachten onbewoond was. Een nacht duurt van 22.00 tot 06.00 uur.

Hoofdstuk 9. Keuzeverzekeringen
Kijk in de Bijzondere Voorwaarden welke keuzeverzekeringen u hebt. Hieronder leest u per keuzeverzekering voor welke schade wij betalen.
A. Diefstal en vandalisme
Staat er in de Bijzondere Voorwaarden dat u bent verzekerd voor Diefstal en vandalisme? Dan betalen wij voor de schade door diefstal en vandalisme.
1. Diefstal van de inboedel op het verzekerde adres
Voor welke schade betalen wij ook?
• Materiële schade aan de verzekerde inboedel die de dief veroorzaakt bij de diefstal of bij de poging tot diefstal. Bijvoorbeeld: tijdens zijn vlucht duwt de dief een vaas om. Of de 
dief heeft uw bureau opengebroken.
• Hebt u een collectie? Bijvoorbeeld een collectie beelden of andere kunstvoorwerpen. En is de collectie minder waard doordat een deel van de collectie is gestolen? Of doordat een 
deel van de collectie beschadigd is bij de poging tot diefstal? Dan betalen wij voor deze waardevermindering.
In welke situaties betalen wij niet?
• Diefstal zonder sporen van inbraak aan het hoofdgebouw of aan het bijgebouw.
Let op! Wij betalen wel in de volgende situaties:
- De dief heeft gebruikgemaakt van valse, gestolen of verloren sleutels om in het hoofdgebouw binnen te dringen.
- De dief heeft zich laten insluiten in het hoofdgebouw.
- De dief heeft geweld tegen u gebruikt of heeft u bedreigd.
- De dief is heimelijk binnengedrongen in het hoofdgebouw. En u was op dat moment op het verzekerde adres aanwezig.
- De dief is een persoon die in het verzekerde gebouw mocht zijn.
• Diefstal zonder sporen van inbraak in uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of uw garagebox. Uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of uw garagebox bevindt 
zich in een ruimte die u samen met anderen gebruikt. Bijvoorbeeld met andere bewoners van het appartementsgebouw.
• U hebt zelf de schade veroorzaakt of u hielp hieraan mee.
• Door misbruik van betaalkaarten of kredietkaarten. Of door misbruik van elektronisch betalingsverkeer.
• Diefstal van elektronische gegevens door cybercriminaliteit.
• De verzekerde inboedel is verdwenen zonder dat daar een verklaring voor is.
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Voor welke inboedel betalen wij niet?
• Verzekerde inboedel die buiten is. Bijvoorbeeld speelgoed in de tuin, beelden in de tuin, vissen in de vijver, huisdieren buiten.
Let op! Wij betalen wel voor:
- diefstal van de volgende voorwerpen:
> tuinmeubelen
> zwembadmeubelen
> tuinverlichting
> barbecue
> buitenkeuken
> afdekzeil van een zwembad of jacuzzi
- diefstal van stookolie uit een tank die u gebruikt voor de verwarming van het verzekerde gebouw.
• Bont, juwelen, voorwerpen van edelmetaal en collecties in een bijgebouw, bijvoorbeeld een tuinhuis.
• Bont, juwelen, voorwerpen van edelmetaal en collecties in uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of uw garagebox. Uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of uw 
garagebox is in een ruimte die u samen met anderen gebruikt. Bijvoorbeeld met andere bewoners van het appartementsgebouw.
• Motorvoertuigen en aanhangwagens en alles wat erop of erin vastgemaakt is, bijvoorbeeld een gps, een autoradio of een bagagerek.
• Verzekerde inboedel in een ruimte die ook anderen gebruiken. Bijvoorbeeld de hal van het appartementsgebouw waar u een appartement hebt of de garage die u samen met 
andere bewoners van het verzekerde gebouw gebruikt.
• Inboedel in een verzekerd gebouw dat niet regelmatig bewoond wordt.
• Verhuurt u de verzekerde inboedel? Bijvoorbeeld omdat u verhuurder bent van een gemeubelde studio? Dan betalen wij niet voor de diefstal die de huurder of gebruiker heeft 
gepleegd.
2. Schade door vandalisme aan de inboedel op het verzekerde adres
Voor welke schade betalen wij ook?
Hebt u een collectie? Bijvoorbeeld een collectie beelden of andere kunstvoorwerpen. En is de collectie minder waard doordat een deel van de collectie is beschadigd? Dan betalen wij 
voor deze waardevermindering.
In welke situaties betalen wij niet?
• Vandalisme zonder sporen van inbraak in een bijgebouw.
• Vandalisme zonder sporen van inbraak in uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of uw garagebox. Uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of uw garagebox bevindt 
zich in een ruimte die u samen met anderen gebruikt. Bijvoorbeeld met andere bewoners van het appartementsgebouw.
• U hebt zelf de schade veroorzaakt of u hielp hieraan mee.

Diefstal 

Voor welke inboedel betalen wij niet?
• Verzekerde inboedel die buiten is. Bijvoorbeeld speelgoed in de tuin, beelden in de tuin, vissen in de vijver, huisdieren buiten.
Let op! Wij betalen wel voor:
- vandalisme aan de volgende voorwerpen:
> tuinmeubelen
> zwembadmeubelen
> tuinverlichting
> barbecue
> buitenkeuken
> afdekzeil van een zwembad of jacuzzi
- schade aan stookolie uit een tank die u gebruikt voor de verwarming van het verzekerde gebouw.
• Bont, juwelen, voorwerpen van edelmetaal en collecties in een bijgebouw, bijvoorbeeld een tuinhuis.
• Bont, juwelen, voorwerpen van edelmetaal en collecties in uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of uw garagebox. Uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of 
uw garagebox is in een ruimte die u samen met anderen gebruikt. Bijvoorbeeld met andere bewoners van het appartementsgebouw.
• Motorvoertuigen en aanhangwagens en alles wat erop of erin vastgemaakt is, bijvoorbeeld een gps, een autoradio of een bagagerek.
• Verzekerde inboedel in een ruimte die ook anderen gebruiken. Bijvoorbeeld de hal van het appartementsgebouw waar u een appartement hebt of de garage die u samen met 
andere bewoners van het verzekerde gebouw gebruikt.
• Inboedel in een verzekerd gebouw dat niet regelmatig bewoond wordt.
• Verhuurt u de verzekerde inboedel? Bijvoorbeeld omdat u verhuurder bent van een gemeubelde studio? Dan betalen wij niet voor de schade die de huurder of gebruiker heeft 
veroorzaakt.

3. Diefstal overal op de wereld
Wij betalen voor schade door diefstal, voor materiële schade door een poging tot diefstal van de inboedel of voor materiële
schade door vandalisme aan de inboedel. Hierbij werd geweld tegen u gebruikt of werd u bedreigd. Dit kan overal op de wereld gebeuren: op het verzekerde adres of ergens anders.

4. De verzekering voor inboedel die tijdelijk ergens anders is
Voor diefstal en vandalisme voor inboedel die tijdelijk ergens anders is, verwijzen wij naar hoofdstuk 10.

628

629



11/06/2021

315

Diefstal 

5. Sleutels en afstandsbediening
Bent u uw sleutels verloren? Of zijn uw sleutels gestolen? Dan betalen wij voor het volgende:
• de vervanging van de sleutels en van de sloten van buitendeuren waardoor u het verzekerde gebouw binnen gaat. Bijvoorbeeld voor de sleutel van de voordeur van uw woning;
• de vervanging van de afstandsbediening van buitendeuren waardoor u het verzekerde gebouw binnen gaat. Bijvoorbeeld voor de afstandsbediening van de garagepoort van uw 
woning;
• de vervanging van de sloten van het centrale systeem van uw alarm. En het opnieuw programmeren van het alarmsysteem;
• de vervanging van de sloten van uw kluis in uw woning of kantoor;
• de vervanging van de sloten van uw bankkluis.
Let op! Woont u in een appartementsgebouw? Dan betalen wij alleen voor de vervanging van sloten en sleutels van de toegangsdeuren van uw appartement.
Hoeveel betalen wij?
Wij betalen voor alle schade samen maximaal 2.300,00 EUR.       Let op! U hebt geen franchise.

6. Hoeveel betalen wij?
Hieronder leest u hoeveel wij in sommige situaties of voor sommige voorwerpen maximaal betalen voor schade.
Let op! In totaal betalen wij per schadegeval nooit meer dan 50 % van het verzekerde bedrag inboedel.
• Wij betalen maximaal 17.000,00 EUR per voorwerp of per collectie.
• Is een collectie minder waard geworden? Dan betalen wij daarvoor maximaal 4.000,00 EUR.
• Voor alle juwelen samen betalen wij maximaal 15 % van het verzekerde bedrag inboedel en niet meer dan 17.000,00 EUR.
• Voor de volgende voorwerpen die buiten staan samen betalen wij maximaal 3.500,00 EUR:
- Tuinmeubelen     - zwembadmeubelen     - tuinverlichting     - barbecue     - buitenkeuken     - afdekzeil van een zwembad of jacuzzi
• Voor verzekerde inboedel in alle bijgebouwen samen betalen wij maximaal 10.000,00 EUR.
• Is er diefstal met inbraak in uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of uw garagebox? Uw kelder, uw zolder, uw bergruimte, uw garage of uw garagebox is in een ruimte die u 
samen met anderen gebruikt. Bijvoorbeeld met andere bewoners van het appartementsgebouw. Dan betalen wij maximaal 11.300,00 EUR.
• Was u niet op het verzekerde adres of niet op het adres van uw studentenverblijf en werd de inboedel die u bij u had of droeg gestolen of beschadigd? En werd daarbij geweld tegen 
u gebruikt of werd u bedreigd? Dan betalen wij maximaal 11.300,00 EUR.
• Voor stookolie in een tank die u gebruikt voor de verwarming van het verzekerde gebouw betalen wij maximaal 5.700,00 EUR.
• Is uw schade veroorzaakt door een persoon die in het verzekerde gebouw mocht zijn? Dan betalen wij maximaal 11.300,00 EUR.
Let op! Voor waarden betalen wij niet meer dan 4.000,00 EUR. Het maakt niet uit in welke situatie de diefstal is gebeurd. Zijn er
waarden gestolen en ook nog andere inboedel? Dan betalen wij voor de waarden en die andere inboedel niet meer dan het maximale bedrag dat hiervoor staat. De 4.000,00 EUR voor 
waarden is een deel van dit maximale bedrag.

Diefstal 

Voorbeeld
U wordt bedreigd op straat. Een dief steelt uw handtas en juwelen. De totale schade is 12.000 EUR:
4.000 EUR voor waarden en
8.000 EUR voor andere voorwerpen. Uw franchise is 250 EUR.
Wij betalen in totaal 11.300 EUR:
4.000 EUR voor waarden en,
7.300 EUR voor de andere voorwerpen
Dit totaal verminderen wij met uw franchise:
11.300 EUR – 250 EUR = 11.050 EUR

B. Surround Package
…/…
6. Schade door diefstal en vandalisme
Hebt u de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme voor de verzekerde inboedel? Dan betalen wij voor de schade die hieronder staat.
Let op! Wij betalen per schadegeval maximaal 50 % van het verzekerde bedrag inboedel.
a. Schade aan juwelen
Uw extra voordeel met het Surround Package
Wij betalen voor diefstal van uw juwelen, voor materiële schade door de poging tot diefstal van uw juwelen of voor materiële schade door vandalisme. Voor alle juwelen samen 
betalen wij maximaal 28.100,00 EUR.
Wat is het verschil met de basisverzekering?
In de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme betalen wij voor alle juwelen samen maximaal 15 % van het verzekerde bedrag inboedel. Maar wij betalen nooit meer dan 17.000,00 
EUR.
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b. Schade aan voorwerpen die buiten zijn
Uw extra voordeel met het Surround Package
Hebt u de inboedel bij ons verzekerd? Dan betalen wij voor schade aan de voorwerpen die hieronder staan die buiten zijn en die niet blijvend vastgemaakt zijn aan het verzekerde 
gebouw of het terrein. Wij betalen voor al deze voorwerpen samen maximaal 6.800,00 EUR:
• bloempotten en plantenbakken
• tuinmeubelen, zwembadmeubelen en kussens
• parasols
• tuingereedschap
• tuinverlichting
• tuindecoratie
• tuinrobot
• apparaten waarmee het zwembad wordt schoongemaakt
• buitenkeuken
• zwembad dat u kunt verplaatsen
• barbecue
Wat is het verschil met de basisverzekering?
In de basisverzekering betalen wij alleen voor schade aan de voorwerpen die hieronder staan. Wij betalen niet meer dan 4.000,00 EUR voor al deze voorwerpen samen:
• tuinmeubelen
• zwembadmeubelen
• tuinverlichting
• barbecue
• buitenkeuken
• afdekzeil van een zwembad of jacuzzi

Diefstal 

Artikel 4 Wat zijn de facultatieve dekkingen die kunnen onderschreven worden?
1. diefstal en vandalisme
Wij dekken
• de verdwijning, de beschadiging van de inhoud die zich in het gebouw bevindt ten gevolge van diefstal of poging tot diefstal gepleegd
- door inbraak, met inklimming of met behulp van namaaksleutels, gestolen of verloren sleutels
- door iemand die zich in het gebouw heeft laten insluiten
- door iemand die heimelijk in het gebouw is binnengedrongen
- door een personeelslid van de verzekerde
• diefstal van delen van een regelmatig bewoond gebouw.
• diefstal met geweldpleging of bedreiging op de persoon van een verzekerde
• diefstal van de inhoud die de verzekerde meeneemt voor een tijdelijk verblijf
Per schadegeval beperken wij onze tegemoetkoming
• voor de inhoud, tot het percentage of het bedrag dat hiervoor in de bijzondere voorwaarden is aangeduid.
• Met beperking tot 2.000,00 EUR voor
- alle waarden samen
- de inhoud in kelders of zolders, wanneer de verzekerde in een appartementsgebouw verblijft en indien deze ruimten vergrendeld zijn met een veiligheidsslot
- de inhoud in garages en in bijgebouwen die niet rechtstreeks te bereiken zijn vanuit het hoofdgebouw en indien deze ruimten vergrendeld zijn met een veiligheidsslot
- de diefstal door een personeelslid van de verzekerde
- de diefstal van delen van het gebouw
- de diefstal met geweldpleging of bedreiging op de persoon van een verzekerde waar ook ter wereld.
• Met beperking tot 6.000,00 EUR voor
- alle juwelen samen
-de diefstal van de inhoud die de verzekerde meeneemt voor een tijdelijk verblijf.
Wij dekken niet
• diefstal en vandalisme gepleegd
- wanneer het gebouw onregelmatig bewoond was
- wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is en er een oorzakelijk verband bestaat tussen de diefstallen en/of de schade veroorzaakt door vandalisme en deze 
werken
- door of met medeplichtigheid van een verzekerde, de bloedverwanten in de neerdalende of opgaande lijn en hun echtgenoten of van de huurder of personen die bij hem inwonen
- in de studentenkamers
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• diefstal van dieren
• diefstal van motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens alsook hun toebehoren en hun inhoud
• diefstal van de inhoud die zich buiten bevindt of in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. 

Specifieke preventieverplichtingen geldig voor de dekking diefstal
De verzekerde die in het gebouw woont, moet
• bij afwezigheid, alle toegangen tot zijn huis of appartement afsluiten met alle sloten waarmee ze uitgerust zijn en gebruik maken van alle bestaande mechanische 
beveiligingsmiddelen
• de vereiste systemen voor diefstalbeveiliging installeren, ze in goede staat van werking houden en ze aanzetten bij afwezigheid.
Indien de niet-naleving van de preventieverplichtingen tot het overkomen van een schadegeval heeft bijgedragen, zullen wij onze tegemoetkoming weigeren.
2. vervanging van sloten van deuren
In zoverre het gevaar diefstal verzekerd is, nemen wij bij diefstal of verlies van deursleutels van het gebouw en zonder eigen risico, de vervanging van de bijhorende sloten ten laste, 
beperkt tot de sloten van de buitendeuren van het aangeduide gebouw, of indien u slechts een deel ervan bewoont, deze van de deuren die rechtstreeks toegang geven tot het door 
u bewoonde gedeelte.
3. indirecte verliezen
Wij dekken de kosten die gemaakt worden naar aanleiding van een gedekt schadegeval, zoals telefoon-, port-, reiskosten enz. ten belope van het percentage vermeld in de 
bijzondere voorwaarden, van de vergoeding die contractueel verschuldigd is.
Wij verhogen de vergoedingen niet
• bij diefstal
• voor aansprakelijkheden
• voor bijkomende dekkingen
• voor bedrijfsschade.

DEFINITIES

Regelmatig bewoond
als de aangeduide lokalen minder dan 90 nachten, gedurende het jaar dat het schadegeval voorafgaat, niet door een verzekerde bewoond zijn.

Diefstal 
ARTIKEL 22. DIEFSTAL, VANDALISME EN KWAADWILLIGHEID    Deze waarborg is enkel van toepassing mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden.
A. WELKE SCHADE VERGOEDEN WIJ?
1. In het gebouw met regelmatige bewoning aangeduid in de bijzondere voorwaarden, vergoeden wij:
a) de verzekerde inhoud die gestolen of beschadigd werd als gevolg van diefstal of poging tot diefstal gepleegd in het hoofdgebouw, de aanhorigheden of de bijgebouwen;
b) de schade die aan de verzekerde inhoud werd toegebracht ingevolge daden van vandalisme of kwaadwilligheid, al dan niet naar aanleiding van diefstal of poging tot diefstal;
c) de schade aan onroerende goederen ingevolge diefstal, poging tot diefstal, daden van vandalisme of kwaadwilligheid (graffiti, tagging en wildplakken inbegrepen); Indien enkel 
de inhoud verzekerd is, wordt de schade aan de onroerende goederen slechts vergoed tot beloop van 4.437,90 EUR;
Indien u als huurder of gebruiker verzekerd bent, vergoeden wij deze schade enkel voor zover u daartoe op basis van uw huur- of gebruikerscontract bent gehouden;
d) de schade aan roerende goederen, onroerend door bestemming die aan het gebouw werden vastgemaakt, ingevolge diefstal, poging tot diefstal, daden van vandalisme of 
kwaadwilligheid.
2. Buiten het gebouw met regelmatige bewoning aangeduid in de bijzondere voorwaarden
a) Tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel • Wij vergoeden de verdwijning van of de schade aan de tijdelijke en gedeeltelijk verplaatste inboedel zoals gedefinieerd
in artikel 13. B. 2, ingevolge diefstal, poging tot diefstal, daden van vandalisme of van kwaadwilligheid, voor zover er sprake is van inbraak, tot beloop van 7.396,50 EUR
waarvan maximaal 2.588,78 EUR voor waarden. Deze vergoedingsgrenzen gelden per schadegeval.
• De inboedel mag slechts voor een maximale duur van 90 dagen gedeeltelijk verplaatst zijn, tenzij hij verplaatst werd naar studentenverblijven of naar kamers of appartementen
van rusthuizen waarin de ascendenten in rechte lijn van uzelf of van de persoon met wie u samenwoont, verblijven.
b) Diefstal op de persoon In afwijking aan 13. B. 2., vergoeden wij wereldwijd de diefstal of de poging tot diefstal van de verzekerde inboedel en het verzekerde materieel, voor 
zover deze gepaard gaat met bedreiging van of geweld op de persoon van de verzekerde, met inbegrip van de diefstal gepleegd in de passagiersruimte van de wagen waarin deze 
personen zich bevinden, en dit tot beloop van 7.396,50 EUR, waarvan maximaal 2.588,78 EUR voor waarden. Deze vergoedingsgrenzen gelden per schadegeval, ongeacht het 
aantal verzekerden dat slachtoffer werd van dezelfde gewelddaden.
3. Bijkomende waarborgen
Naast de aanvullende vergoedingen en waarborguitbreidingen voorzien in de artikelen 24 en 25, vergoeden wij eveneens de vervangingskosten van sloten die rechtstreeks toegang 
geven tot de verzekerde goederen (gemeenschappelijke delen zijn dus uitgesloten), alsmede de digitale hercodering ervan, als de sleutels, de afstandsbediening of de 
besturingsdoos werden gestolen.

B. WELKE SCHADE WORDT NIET VERGOED?
Wordt echter niet vergoed de materiële schade ingevolge diefstal, poging tot diefstal, daden van vandalisme of kwaadwilligheid:
• gepleegd door of met medeplichtigheid van de verzekeringnemer, zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, hun ascendenten of descendenten en de 
echtgeno(o)t(e)s of partners van deze personen;
• gepleegd door het huispersoneel, tenzij er klacht ingediend werd tegen deze personen binnen 24 uur. In dit laatste geval wordt onze tussenkomst beperkt tot 2.588,78 EUR;
• bij tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel in een ander gebouw dan dit vermeld in de bijzondere voorwaarden en waarvan de verzekerde eigenaar is;
• van de inhoud gedurende zijn vervoer met gelijk welk transportmiddel, behoudens wat bepaald is in art 22. A. 2. b;  
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• van de inhoud die zich bevindt:
- in de gemeenschappelijke delen;
- in de kelders, op zolders en in garages die niet op slot zijn; indien de verzekerde slechts een gedeelte van het gebouw bewoont;
• in een gebouw met onregelmatige bewoning, tenzij andersluidende vermelding in de bijzondere voorwaarden;
• van de verzekerde inhoud die zich bevindt buiten een constructie (bijvoorbeeld in de tuinen of binnenplaatsen), behalve tuinmeubelen, barbecues en wat bepaald is in art 22. A. 
2. b;
• van dieren;
• van de op de bouwplaats aanwezige materialen die bestemd zijn om in het gebouw te worden verwerkt (artikel 532 van het Burgerlijk Wetboek);
• tijdens bouw-, verbouwings-, herstellings- of afbraakwerken tenzij het gebouw regelmatig bewoond blijft tijdens deze werken en definitief gesloten en gedekt is.

C. WELKE ZIJN DE VERGOEDINGSGRENZEN?
Behalve afwijking in een ander artikel van deze waarborg, beperken wij onze tussenkomst bij schadegeval tot de volgende bedragen :
• per voorwerp (waardevolle voorwerpen inbegrepen): 14.792,99 EUR
• per verzameling: 14.792,99 EUR
• voor waarden: 2.588,78 EUR voor alle waarden samen
• voor juwelen: 10 % van het verzekerd bedrag inhoud voor alle juwelen samen
• voor goederen in bijgebouwen: 2.588,78 EUR voor alle goederen samen
• voor goederen in kelders, garages en zolders in een appartementsgebouw: 2.588,78 EUR voor alle goederen samen
• voor tuinmeubelen en barbecues die zich buiten een constructie bevinden: 2.588,78 EUR voor alle voorwerpen samen
• voor koopwaar: 7.396,50 EUR voor alle koopwaar samen

D. WAT ALS DE GESTOLEN VOORWERPEN WORDEN TERUGGEVONDEN?
• De verzekerde dient ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen;
• Indien hij nog niet door ons vergoed werd, krijgt hij de teruggevonden voorwerpen terug en vergoeden wij de eventuele herstellingskosten;
• Indien hij door ons reeds vergoed werd, beslist hij binnen de 30 dagen om voor één van de volgende opties te kiezen:
- ofwel behoudt hij de vergoeding en staat hij de gestolen voorwerpen aan ons af;
- ofwel neemt hij de voorwerpen terug en betaalt hij ons de schadevergoeding terug na aftrek van eventuele herstellingskosten.

REGELMATIGE BEWONING
Een gebouw is regelmatig bewoond wanneer het hoofdgebouw ’s nachts bewoond is.
Een niet-bewoning van maximum 120 nachten (waarvan ten hoogste 90 opeenvolgende) gedurende de 12 maanden die het schadegeval voorafgaan, wordt evenwel toegestaan.

Diefstal

6. Keuzewaarborgen
6.1 Diefstal
1. Handelt de verzekerde als eigenaar, dan vergoeden wij het verlies van en de stoffelijke schade aan het verzekerde gebouw en de verzekerde inhoud, veroorzaakt door een 
verzekerd gevaar, zoals omschreven in punt 2 van deze waarborg.
Is de verzekerde huurder of gebruiker van het gebouw, dan vergoeden wij het verlies en de stoffelijke schade aan de verzekerde inhoud. De stoffelijke schade aan het verzekerde 
gebouw ten gevolge van een diefstal wordt dan verzekerd in naam en voor rekening van de verhuurder of de eigenaar van het gebouw tenzij het contract van de eigenaar van het 
gebouw die schade zou verzekeren.
Als alleen de inhoud bij ons verzekerd is, vergoeden wij alsnog de beschadigingen aan het aangeduide gebouw tot € 4.500, tenzij het contract van het gebouw die schade zou 
verzekeren.
2. Wij verzekeren diefstal of poging tot diefstal:
a) gepleegd in het aangeduide gebouw, uitgezonderd de loutere verdwijning zonder inbraaksporen van de verzekerde goederen. Ook tegen de daarbij veroorzaakte daden van 
vandalisme of kwaadwilligheid bent u verzekerd;
b) van de tijdelijk verplaatste inboedel en waarden, beperkt tot € 4.500:
- In een ander gebouw, uitgezonderd de loutere verdwijning zonder inbraaksporen van de verzekerde goederen;
- Met geweld tegen of bedreiging van uzelf of inwonende gezinsleden.
Naast eventuele andere preventiemaatregelen in de Bijzondere Voorwaarden, moeten alle buitendeuren van het gebouw en, als u slechts in een deel van het gebouw bewoont, alle 
deuren naar gemeenschappelijke delen minstens van een slot voorzien zijn. Bij afwezigheid moeten die deuren met een sleutel of met een elektromechanische beveiliging 
afgesloten worden. Deze handeling geldt ook bij het verlaten van bijgebouwen die niet aan het hoofdgebouw palen. Verder moeten alle ramen, als deur gebruikte ramen en andere 
openingen in het gebouw op correcte wijze gesloten zijn.
3. De waarborg wordt toegestaan tot het verzekerde bedrag bepaald in de bijzondere voorwaarden en de verzekerde moet het aangeduide gebouw regelmatig bewonen;
4. De schadevergoeding wordt verder beperkt tot:
- maximaal € 7.500 per voorwerp dat deel uitmaakt van de inhoud;
- maximaal € 4.500 voor het geheel van de juwelen die deel uitmaken van de verzekerde inhoud en niet
in een brandkast zijn opgesloten (draagbare koffers worden niet als brandkast beschouwd);
- maximaal € 1.500 voor het geheel van waarden;
- maximaal € 2.000 voor schade aan het geheel van bijgebouwen die niet aan het hoofdgebouw palen, inclusief de schade aan hun inhoud. Bij een gedekt schadegeval betalen wij de 
kosten voor de vervanging van de sloten van de buitendeuren van het aangeduide gebouw waarvan de sleutels werden gestolen.
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5. Niet verzekerd zijn:

I. de stoffelijke schade aan of de diefstal van:
1) dieren;
2) motorvoertuigen onderworpen aan de wet op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen, inclusief aanhangwagens en toebehoren;
3) materialen die ter plaatse gebracht zijn en bestemd zijn om deel uit te maken van het gebouw;
4) inhoud die zich bevindt (behalve wat bepaald is in punt 2.2. van deze waarborg):

a) buiten een gebouw,
b) in gemeenschappelijke delen;
c) in kelders, op zolders en in garages die niet individueel op slot zijn, als de verzekerde slechts een deel van het gebouw bewoont;

5) waarden die onder gelijk welke waarborg of verzekering, gesloten door financiële instellingen, vallen.

II. de diefstal of poging daartoe gepleegd door of met de medeplichtigheid van de verzekerde, zijn echtgeno(o)t(e) of een persoon in zijn dienst.

6. Wat gebeurt er als de gestolen voorwerpen teruggevonden worden?
Als de vergoeding nog niet betaald werd, zijn wij alleen de vergoeding van de stoffelijke schade aan die voorwerpen verschuldigd. Werd de vergoeding al betaald, dan mag de 
verzekerde naar keuze:
- de voorwerpen recupereren en de vergoeding binnen 60 dagen terugbetalen, eventueel verminderd met de schadevergoeding voor de aan de voorwerpen toegebrachte stoffelijke
schade;
of
- de teruggevonden voorwerpen aan ons afstaan.
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6. Optionele waarborgen
Deze waarborgen worden enkel toegekend als ze uitdrukkelijk vermeld staan in de bijzondere voorwaarden.

6.1 Diefstal

6.1.1 Voorwerp van de waarborg
Door deze waarborg af te sluiten, verzekert u zich voor uw inhoud op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres tegen diefstal en vandalisme binnen de hieronder 
omschreven limieten en voor de bedragen die worden bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Wij vergoeden eveneens de schade aan het aangeduide gebouw tot maximum 6.000 EUR, op voorwaarde dat de verzekering van het gebouw dergelijke schade niet 
verzekert.

6.1.2 Gedekte risico’s
Wij dekken de diefstal, de poging tot diefstal van de verzekerde voorwerpen die zich bevinden in het aangeduide gebouw en de materiële schade die hier uit voortvloeit. De 
daden van vandalisme zijn eveneens verzekerd. Wij breiden onze waarborgen uit tot de verzekerde inhoud die zich buiten het verzekerde gebouw bevindt als:
- die tijdelijk werd verplaatst in een ander gebouw en als het gaat om diefstal met braak
- die zich bevindt in een studentenverblijf en er sprake is geweest van braak in het privatieve deel
- het gaat om diefstal met geweld of met bedreiging op uw persoon of op de personen waarmee u samenwoont, diefstal in de passagiersruimte van het voertuig waarin deze
personen zich bevinden inbegrepen
- het gaat om tuinmeubelen en barbecuetoestellen die zich buiten het gebouw bevinden maar op het risicoadres.
Die uitbreiding valt onder de toepassing van de bedragen en de limieten die hieronder vermeld staan.

6.1.3 Preventieve maatregelen
Naast de preventieve maatregelen die vermeld kunnen worden in de bijzondere voorwaarden, moeten alle buitendeuren van het gebouw, en als u slechts een deel van het 
gebouw gebruikt, alle toegangsdeuren tot de gemeenschappelijke delen, op zijn minst voorzien zijn van een slot.
In geval van afwezigheid moeten die deuren vergrendeld zijn of beschermd worden door een elektronisch systeem, en moeten alle ramen en andere openingen van het 
gebouw gesloten zijn. Deze maatregel geldt ook voor de bijgebouwen. Ramen van het hoofdgebouw die op ‘kiep’ staan, worden als gesloten beschouwd.

6.1.4 Vergoedingslimieten
De vergoedingslimiet per voorwerp dat behoort tot de inhoud is maximum 10.000 EUR behalve voor:
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6.1.4 Vergoedingslimieten
De vergoedingslimiet per voorwerp dat behoort tot de inhoud is maximum 10.000 EUR behalve voor:

Voorwerpen Vergoedingslimieten
alle juwelen 10.000 EUR
de inhoud die tijdelijk verplaatst wordt als de diefstal met braak werd gepleegdin dat andere gebouw 7.500 EUR
de inhoud die zich bevindt in het studentenverblijf 7.500 EUR
de inhoud van alle bijgebouwen 7.500 EUR
diefstal met bedreiging of geweld op uw persoon 7.500 EUR
alle waarden 2.500 EUR
de tuinmeubelen en barbecues die zich bevinden op het verzekerde adres 2.500 EUR
de toevertrouwde goederen aan verzekerde of goederen toebehorend aan de gasten 2.500 EUR
diefstal gepleegd door een persoon die gemachtigd is zich in het vermeld gebouw te bevinden.
Diefstal is enkel verzekerd als er binnen 24 uur klacht tegen die persoon wordt ingediend. 2.500 EUR

Wij vergoeden de kosten voor de vervanging van de sloten van de deuren die rechtstreeks toegang verlenen tot het vermelde gebouw, alsook de digitale 
herprogrammering ervan, indien de sleutels, de afstandsbediening of de commandobox werden gestolen.
In elk geval wordt de totale vergoeding in diefstal beperkt tot maximum 50% van het verzekerde bedrag inhoud.
6.1.5 Verplichting bij een schadegeval
U moet het schadegeval aangeven binnen 24 uur. Binnen diezelfde termijn moet er klacht worden ingediend bij de politie.
Wij houden geen rekening met gestolen goederen die niet voorkomen in het pv van de politie.
6.1.6 Gevallen van uitsluiting
Zijn niet verzekerd:
1. het verlies of de diefstal dat of die niet kan worden beschouwd als diefstal omdat daar geen aanwijzingen voor bestaan
2. stoffelijke schade of diefstal van:
a) dieren
b) motorrijtuigen die vallen onder wet op de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, de aanhangwagens en de vaste accessoires ervan. Gemotoriseerde 
invalidenwagentjes blijven evenwel verzekerd
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c) materialen die ter plaatse worden afgeleverd en die verwerkt moeten worden in het gebouw. U kan deze verzekeren door de Optie Werken te onderschrijven
d) de inhoud die zich bevindt:
- buiten een gebouw, met uitzondering van de gevallen die hierboven uitdrukkelijk werden vermeld. U kan de inhoud van de tuin verzekeren door de Optie Tuin te 
onderschrijven
- in de gemeenschappelijke delen of in de kelders, op de zolders en in de garages die niet gesloten zijn als de verzekerde maar een deel van het gebouw betrekt
- in de privégarages die zich op een ander adres bevinden
- in rusthuizen

3. diefstal of poging tot diefstal door of met medeplichtigheid
van de verzekerde, zijn (haar) echtgenote (echtgenoot),
kinderen en/of afstammelingen, alsook door de bij de
verzekeringnemer inwonende personen.

6.1.7 Wat gebeurt er als de gestolen voorwerpen worden teruggevonden?
Als de vergoeding nog niet werd uitbetaald, vergoeden wij enkel de stoffelijke schade aan die voorwerpen.
Als de vergoeding wel al werd uitbetaald, heeft de verzekerde de keuze tussen het recupereren van de voorwerpen en het terugbetalen van de vergoeding binnen 60 
dagen, eventueel met aftrek van de vergoeding voor de schade aan die voorwerpen, enerzijds, of ons de teruggevonden voorwerpen teruggeven en de uitgekeerde 
vergoeding behouden.

LEXICON
Bewoond: Indien een gebouw niet onbewoond is gedurende een periode van meer dan één jaar, wordt het beschouwd als bewoond.
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Hoofdstuk III Optionele waarborgen
Artikel 4 Diefstal en vandalisme
Deze waarborg is slechts van kracht mits vermelding in de rubriek « verzekerde waarborgen » van de bijzondere voorwaarden.
4.1. Wat is verzekerd?
Wij vergoeden het verlies van en de schade veroorzaakt aan de verzekerde inhoud die zich op de in dit contract aangeduide plaats bevindt door:
• diefstal of poging tot diefstal;
• vandalisme.
4.2. Wij vergoeden eveneens...
• Diefstal gepleegd met geweld of bedreiging op de verzekeringsnemer of de bij hem inwonende personen, overal ter wereld, hierin begrepen de diefstal van de verzekerde inhoud 
gepleegd op hoger vermelde wijze in een motorrijtuig.
• Diefstal door middel van een inbraak in een lokaal en daden van vandalisme, met betrekking tot uw inhoud wanneer deze tijdelijk verplaatst is naar een ander gebouw in de 
Europese Unie.
• De vervanging van sloten van deuren die rechtstreeks toegang geven tot de verzekerde lokalen, ten gevolge van diefstal en verlies van de huissleutels, op voorwaarde dat het adres 
vermeld in de bijzondere voorwaarden kan geïdentificeerd worden.
• Diefstal van een gedeelte van het gebouw op voorwaarde dat het verzekerde gebouw uw hoofdverblijfplaats is.
• Diefstal van tuinmeubelen die zich op de in dit contract aangeduide plaats bevinden.
• De schade aan de toegangsdeur van het appartement waarvan u eigenaar bent, voor zover deze deur overeenkomstig de basisakte als privatief wordt beschouwd.
4.3. Vergoedingsbeperkingen per schadegeval
De volgende schadevergoedingsgrenzen worden toegepast:
• juwelen in vervangingswaarde en aan maximum 3 915,79 euro*;
• horloges in nieuwwaarde en aan maximum 1 957,89 euro*;
• waarden en de schade aan deze waarden aan maximum 1 957,89 euro*;
• tuinmeubelen aan maximum 1 957,89 euro*;
• diefstal op de persoon aan maximum 7 831,58 euro*;
• diefstal en beschadiging door vandalisme van gedeeltelijk en tijdelijk verplaatste inhoud aan maximum 7 831,58 euro*;
• diefstal en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in de met een sleutel afgesloten kelders en garages van een gebouw dat de verzekerde 
slechts gedeeltelijk betrekt, aan maximum 1 957,89 euro*;
• diefstal en beschadiging door vandalisme van de verzekerde goederen die zich bevinden in een met een sleutel afgesloten niet-aanpalende of aanpalende constructie zonder 
rechtstreekse doorgang naar het hoofdverblijf, aan maximum 1 957,89 euro*;
• de schade aan de privatieve toegangsdeur van het appartement, aan maximum 3 915,79 euro*. 
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4.4. Wat is niet verzekerd?
Wij verlenen tussenkomst noch voor diefstal noch voor schade door diefstal:
• door of met de medeplichtigheid van een verzekerde of zijn partner;
• van of aan motorrijtuigen, aanhangwagens evenals hun bevestigde accessoires, behalve indien deze dienen voor het onderhoud van de tuin;
• van of aan de goederen (met uitzondering van tuinmeubelen) die zich in de gemeenschappelijke delen bevinden
of in de niet met een sleutel afgesloten kelders en garages indien u slechts een deel van het gebouw betrekt; • van of aan de goederen(met uitzondering van tuinmeubelen) die zich 
bevinden in een niet-aanpalende of aanpalende constructie zonder rechtstreekse doorgang naar het hoofdverblijf indien zij niet met een sleutel afgesloten is;
• door een huurder en/of gebruiker, zijn familieleden of zijn gasten indien de verzekering is afgesloten door de eigenaar van het verzekerde gebouw;
• van of aan gebouwen die verlaten zijn, evenals hun inhoud;
• van of aan materialen die bestemd zijn om in de bouw te worden verwerkt en die zich buiten het verzekerde gebouw bevinden;
• van of aan roerende goederen die zich buiten de verzekerde gebouwen bevinden met uitzondering van tuinmeubelen;
• van of aan dieren.
4.5. Teruggevonden goederen
U bent verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien er reeds een vergoeding aan u was uitgekeerd, kan u binnen de 45 dagen ofwel de goederen aan ons 
overdragen en de vergoeding behouden, ofwel de goederen houden en ons de vergoeding terugbetalen. In dit laatste geval betalen wij wel de eventuele schade die aan de 
goederen werd toegebracht, zonder dat dit bedrag de toegekende schadevergoeding kan overschrijden.
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Hoofdstuk II   Facultatieve dekkingen
AFDELING VIII    DIEFSTAL
Artikel 26.
Draagwijdte van de dekking
De Maatschappij vergoedt de diefstal of poging tot diefstal van de verzekerde inhoud en van de met het verzekerde gebouw verbonden goederen, die gepleegd wordt in een 
regelmatig bewoond gebouw:
— met inbraak, inklimming, gebruik van valse, gestolen of verloren sleutels;
— met gewelddaden of bedreigingen;
— door een persoon, die op heimelijke wijze de verzekerde lokalen binnengedrongen is of zich er heeft laten opsluiten;
— door of met medeplichtigheid van een persoon, die in dienst is van een verzekerde of die bevoegd is om zich in de verzekerde lokalen te bevinden, voor zover hij door het 
gerecht
schuldig bevonden wordt; en op voorwaarde dat er klacht ingediend werd overeenkomstig artikel 54, 1.
De aan een verzekerde toevertrouwde goederen worden enkel door middel van een speciale overeenkomst gedekt.

Artikel 27.    Dekkingsuitbreidingen
A. Aanvullende dekkingen
In geval van een gedekt schadegeval, vergoedt de Maatschappij:
1. diefstal van onderdelen van het gebouw;
2. andere schade dan brand- en ontploffingsschade die veroorzaakt wordt naar aanleiding van een diefstal of poging tot diefstal:
— aan de verzekerde inhoud;
— aan het verzekerde gebouw. Deze dekking is tevens
verworven door de huurder of bewoner, voor zover hij de herstelling van dergelijke schade moet dragen, zelfs door een overeenkomst;
3. de kosten:
— van het deskundigenonderzoek, bepaald in artikel 6 B., 1.,c) (diverse dekkingen);
— van voorlopige afsluiting en afscherming van het gebouw bepaald in artikel 6 B.,3.
B. Diverse dekkingen
De Maatschappij vergoedt:
1. in geval van diefstal van huissleutels, de kosten voor het noodzakelijk vervangen van toegangsdeuren van het gebouw en/of hun sloten tot maximum 1.612,72 EUR, zonder 
toepassing van het eigen risico;
2. diefstal of poging tot diefstal met geweld gepleegd op een verzekerde persoon en betrekking hebbend op het door hem vervoerde gedeelte van de inhoud en op voorwaarde dat 
er klacht werd ingediend overeenkomstig artikel 54, 1.;
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3. diefstal of poging tot diefstal bij een tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inhoud voor niet-professionele doeleinden overal ter wereld gedurende 90 dagen per
jaar, zonder hierbij af te wijken van hetgeen vermeld is in artikel 47, 3.         De dekking is enkel verworven, voor zover een verzekerde verblijft in het gebouw waar de diefstal 
begaan werd en dit gebouw niet aan een verzekerde toebehoort, en op voorwaarde dat er klacht werd ingediend overeenkomstig artikel 54, 1.

Artikel 28.
Dekkingsbeperkingen
1. De tussenkomst van de Maatschappij voor diefstal in het gebouw gelegen op het in de overeenkomst aangeduide adres, beperkt zich per schadegeval tot de derving en schade,
bepaald op grond van de evaluatieregels van de vergoeding (zie artikel 59, 2.).
2. Afhankelijk van de door de Verzekeringsnemer gekozen formule en in de hierna volgende gevallen, bedraagt de vergoeding van de Maatschappij echter maximum:
a) 8.063,59 EUR in formule A    4.031,80 EUR in formule B voor:
diefstal of poging tot diefstal bij een tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inhoud voor niet professionele doeleinden overal ter wereld, zoals vermeld in artikel 27 B., 3.,
diefstal met geweldpleging op een verzekerde persoon, zonder af te wijken van de bepalingen van punt d);
b) 16.127,17 EUR in formule A    8.063,59 EUR in formule B voor:
elk voorwerp,
elke reeks voorwerpen die deel uitmaken van een of een collectie;
c) 20% van het verzekerde bedrag voor de inhoud met een maximum van 21.502,89 EUR in formule A 
10% van het verzekerde bedrag voor de inhoud met een maximum van 10.751,45 EUR in formule B voor:
juwelen;
d) 3.225,43 EUR in formule A   1.612,72 EUR in formule B voor:
alle waarden,
schade ingevolge een diefstal met geweldpleging op een verzekerde persoon, van één of verschillende kredietkaarten,
diefstal van goederen in garages, kelders en zolders van een gebouw met verschillende appartementen, op voorwaarde dat die lokalen op slot zijn,
diefstal van goederen in een bijgebouw of garage op slot, al dan niet grenzend aan het hoofdgebouw, waarvan de ligging vermeld is in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 29.
Teruggevonden voorwerpen
Wanneer gestolen voorwerpen teruggevonden worden, moet de verzekerde de Maatschappij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de vergoeding nog niet betaald is, is zij enkel verschuldigd voor de schade en mag zij niet datgene overschrijden, wat verschuldigd geweest zou zijn, wanneer de voorwerpen 
niet teruggevonden waren. Wanneer de vergoeding betaald is, kan de verzekerde, binnen een termijn van 30 dagen volgend op het terugvinden:
— de ontvangen vergoeding, onder aftrek van de vergoeding voor geleden schade, terugbetalen;
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of
— een mandaat aan de Maatschappij geven om in zijn naam de goederen te verkopen en de opbrengst ervan (zonder BTW) te houden.
Ingeval de verzekerde onderworpen is aan de BTW, verbindt deze zich ertoe om in zijn naam de verkoopfactuur op te stellen en de BTW-verplichtingen na te leven.   

Artikel 30.
Gevallen van niet-verzekering

De Maatschappij biedt geen dekking voor:
1. diefstallen
a) die begaan worden door of met medeplichtigheid van een verzekerde, zijn ascendenten en descendenten, alsook door echtgenoten of samenwonenden van die personen;
b) van goederen die zich in de gemeenschappelijke delen bevinden, wanneer de verzekerden slechts een gedeelte van het gebouw bewonen;
c) van tijdelijke en gedeeltelijke verplaatste inhoud naar een gebouw dat de verzekerde in zijn hoedanigheid als student huurt of bewoont;
d) van goederen die zich buiten bevinden, met uitzondering van de gevallen bepaald in artikel 28, 2. d), laatste alinea;
e) van goederen in gebouwen die volledig of gedeeltelijk open zijn;
f) van dieren;
g) van nog niet geplaatste bouwmaterialen.
2. immateriële schade ten gevolge van een diefstal of poging tot diefstal;
3. daden van vandalisme buiten het gebouw;
4. tenzij in geval van geweldpleging, schade ten gevolge van diefstal van bank- en kredietkaarten;
5. diefstallen van motorvoertuigen onderworpen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen, hun aanhangwagens en toebehoren.
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3 FACULTATIEVE WAARBORGEN
3.1 Afdeling diefstal
1 Omschrijving

a Wij verzekeren het financieel verlies dat u lijdt als u het slachtoffer wordt van diefstal. De verzekering geldt dan voor:
- de inhoud die zich bevindt op de risicoligging(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de gebouwen zijn bewoond. Tijdens de bewoning is een afwezigheid 
van maximaal 90 volle dagen per verzekeringsjaar toegestaan;
- op het nieuwe adres in België voor de inhoud die u naar daar hebt verhuisd en dit tot 90 da-gen nadat de verhuizing is voltooid.

b Daarbuiten geldt de verzekering ook, maar dan enkel indien de diefstal wordt gepleegd met geweld, bedreiging of braak:
- voor de goederen die worden gestolen op uw persoon of die u tijdelijk hebt verplaatst naar een gebouw dat u niet toebehoort;
- voor de inhoud in het door u gehuurde studentenverblijf, in de kamer van het rusthuis of de verzorgingsinstelling of in de individuele garage die u voor privédoeleinden gebruikt en 
die zich op een andere plaats dan de risicoligging(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden bevindt.
Ook schade door poging tot diefstal en vandalisme naar aanleiding van de diefstal is verzekerd.

c Bij een verzekerd schadegeval en ook wanneer het schadegeval zich voordoet buiten de verzekerde goederen, strekt de verzekeringsdekking zich uit tot schade die aan deze 
goederen is veroorzaakt door:
- het redden van personen en goederen;
- het blussen en andere bedachtzaam aangewende middelen om de uitbreiding van de schade te voorkomen of te beperken;
- beveiligings- of beschermingsmaatregelen die de overheid of een wettelijk gevormd gezag heeft genomen;
- instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval;
- gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing.

d De verzekering geldt zowel voor de inhoud als voor het gebouw. Bent u huurder of gebruiker van het door diefstal beschadigde gebouw op de risico-ligging(en) vermeld in de 
bijzondere voorwaarden, dan regelen wij de schade voor rekening van de eigenaar.
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2 Vergoedingsgrenzen       Wij passen in deze afdeling vergoedingsgrenzen toe voor:
- alle gestolen of beschadigde goederen samen als de diefstal (of poging tot) gepleegd werd:
* in de gemeenschappelijke delen van een gebouw;
* in een niet-slotvast gebouw of buiten;
* op een andere plaats dan de risicoligging(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden van de gebouwen.
Voor motorrijtuigen en hun aanhangwagens geldt een aparte vergoedingsgrens;
- waarden, juwelen en collecties;
- schade aan gebouwen indien enkel de inhoud in deze polis is verzekerd.
Het bedrag van deze schadevergoedingsgrenzen wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De vergoedingsgrens per voorwerp en deze voor be-drijfsgoederen blijven ook voor 
deze afdeling van toepassing.

3 Extra waarborgen
Wij betalen ook de hierna opgesomde kosten en verliezen die het gevolg zijn van het verzekerde schadegeval:
- de kosten voor de voorlopige beveiliging en bewaking van de woning in afwachting van herstelling en de kosten van voorlopige afscherming en afsluiting;
- de kosten om de sloten te vervangen door gelijksoortige sloten. Deze waarborg verlenen wij ook in geval van verlies van de sleutels van de buitendeuren of van de safe van een 
verzekerd gebouw;
- de kosten van een door u vrij gekozen expert om u bij te staan bij de vaststelling van uw schade ; wij betalen deze kosten tot een bedrag van maximaal 5% van de 
schadevergoeding die € 19 375,00 niet overschrijdt, 2% van het gedeelte van de vergoeding tussen € 19 375,00 en € 193 750,00; 1,5% van het gedeelte tussen € 193 750,00 en € 
387 500,00 en 0,75% van het gedeelte boven € 387 500,00. Dit doet echter geen afbreuk aan de bepalingen in de rubriek
“4.5 Bij schade - 2 Hoe wordt uw schade begroot? - a Schadeopneming”.
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4 Niet-verzekerde gevallen
Komt niet voor vergoeding in aanmerking en is dus niet verzekerd:
- diefstal of poging tot diefstal gepleegd door of met de medeplichtigheid van een verzekerde met uitzondering van het personeel;
- het financieel verlies ingevolge diefstal van:
* bank- en dienstencheques, bank- of kredietkaarten;
* waarden in de mate dat het verlies of de beschadiging ervan door een financiële instelling zijn gedekt;
- diefstal van nog niet verwerkte bouwmaterialen;
- indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, rendementsverlies en waardevermindering na herstelling of wegens het niet meer volledig zijn van een set, een stel of een collectie;
- schade die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, arbeidsconflicten, terrorisme en aanslagen.

5 Preventie
Preventie loont. Niet enkel voor ons, maar vooral voor uzelf omdat een schadegeval heel wat hinder met zich meebrengt en geld niet alles kan compenseren. Wij vragen u de 
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen met het oog op de beveiliging en het behoud van de goederen.
In de bijzondere voorwaarden zijn de preventiemaatregelen vermeld die specifiek zijn voor uw situatie. Het niet naleven van deze preventiemaatregelen geeft ons het recht om de 
schadegevallen die hiervan het gevolg zijn, te weigeren.
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goederen of verbruiksdiensten en zullen geen fiscale en/of commerciële vragen behandelen.
ARTIKEL A9 DE FACULTATIEVE WAARBORGEN
Deze waarborgen zijn verworven in de mate dat ze werden onderschreven en afzonderlijk vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden.
A9.1 DIEFSTAL EN VANDALISME
A9.1.1 Wij dekken:
a) de verdwijning of de beschadiging van de verzekerde inhoud na diefstal of poging tot diefstal in de lokalen:
■ met inklimming;
■ met inbraak;
■ met valse, gestolen of verloren sleutels;
■ door een persoon die heimelijk in het gebouw is binnengedrongen of die zich erin heeft laten opsluiten;
■ door het huispersoneel, wanneer de diefstal aangetoond of deugdelijk bewezen is;
■ met geweldpleging op de verzekerde.
b) de schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud, gepleegd in de lokalen tijdens de onder a) vermelde gebeurtenissen;
c) de schade veroorzaakt door diefstal en vandalisme aan constructies en voorwerpen die onroerend zijn gemaakt door hun bestemming en gelegen zijn buiten het gebouw (bv. de 
vaste tuinverlichting) én aan sportterreinen: de waarborg is verleend tot maximum 10.000 euro (ABEX 745);
d) de schade veroorzaakt door diefstal en vandalisme aan tuinmeubilair, tuintoestellen, tuingereedschap, externe jacuzzi, sauna, infraroodcabine of swim spa die zich buiten het 
gebouw bevinden: hierbij is de waarborg verleend tot maximum 5.000 euro (ABEX 745). 

A9.1.2 Wij betalen ook:
a) zonder aftrek van de vrijstelling, de kosten voor de vervanging van de sloten van de buitendeuren van het gebouw of indien u slechts een deel van het gebouw bewoont de sloten 
van de deuren die rechtstreeks toegang geven tot het door u bewoonde gedeelte, in geval van diefstal van de sleutels van deze deuren;
b) de kosten van voorlopige dichting en afscherming van het gebouw, wanneer ze doordacht gemaakt zijn;
c) de kosten veroorzaakt door diefstal met geweldpleging of bedreiging op de persoon van de verzekerde waar ook ter wereld buiten de verzekerde lokalen. Daarin begrepen is ook 
diefstal door indringing in een voertuig waarin zich de verzekerde bevindt;
d) de kosten veroorzaakt door diefstal van de, overeenkomstig artikel A7.1, inhoud, die naar een ander gebouw, bv. studentenkamer, waarin de verzekerde verblijft, verplaatst is. Dit 
geldt alleen maar als deze diefstal werd gepleegd met inbraak, inklimming, geweldpleging of bedreiging;
e) de kosten veroorzaakt door een diefstal van de interne delen van een gebouw, als u er eigenaar van bent;
f) de schade aan het onroerend goed naar aanleiding van een diefstal of poging tot diefstal, vandalisme en kwaad opzet, veroorzaakt aan het gebouw voor zover het huurcontract u 
deze vergoedingsplicht oplegt.

Diefstal 

A9.1.3 Als de inhoud verzekerd is op basis van een kapitaal, verlenen wij onze waarborg voor de
inhoud tot 100 % van het verzekerde bedrag. Met volgende grenzen:
a) voor het geheel van de waardevolle voorwerpen: 20 % van het verzekerde bedrag voor de inhoud met een maximum van 20.000 euro per voorwerp of verzameling (ABEX 745);
b) voor alle juwelen: 10 % van het verzekerde bedrag voor de inhoud met een maximum van 20.000 euro (ABEX 745);
c) voor de inhoud die zich in een kelder, zolder of garage bevindt, als de verzekerde maar een gedeelte van het gebouw betrekt: 2.500 euro per lokaal. Deze grens loopt op tot 5.000 
euro, als het lokaal met een gepantserde deur gesloten wordt. (ABEX 745);
d) voor de inhoud van garages en bijgebouwen die geen rechtstreekse verbinding hebben met het hoofdgebouw:
2.500 euro per lokaal. Deze grens loopt op tot 5.000 euro, als de garage of het bijgebouw (ABEX 745):
■ verbonden is aan hetzelfde alarmsysteem van het hoofdgebouw;
■ en zich bevindt op minder dan 50 m van het hoofdgebouw.
e) voor de waarden: 5 % van het verzekerde bedrag voor de inhoud, met een maximum van 2.500 euro per schadegeval. Deze grens loopt op tot 4.000 euro, als de waarden in een 
ingemetselde kluis opgeborgen zijn (ABEX 745);
f) voor een diefstal met geweldpleging of bedreiging van de verzekerde, waar ook ter wereld buiten de verzekerde lokalen: 6.500 euro per schadegeval, hoeveel verzekerden ook het 
slachtoffer zijn van dezelfde agressie (ABEX 745);
g) voor een diefstal met inbraak, inklimming, geweldpleging of bedreiging van de, overeenkomstig artikel A7.1, naar een gebouw waarin de verzekerde verblijft, verplaatste inhoud: 
6.500 euro (ABEX 745).

A9.1.4 Is de inhoud verzekerd op basis van het duurste voorwerp? Dan verlenen wij onze waarborg,
per schadegeval, tot maximaal tien keer het verzekerde bedrag van het duurste voorwerp, met
volgende grenzen:
a) voor alle waardevolle voorwerpen samen: een maximum van tweemaal het verzekerde bedrag van het duurste voorwerp met een maximum van 20.000 euro (ABEX 745);
b) voor alle juwelen samen, bepalen we de vergoedingsgrens op basis van het aantal hoofdvertrekken en het bedrag van het duurste voorwerp dat is vermeld in de bijzondere 
voorwaarden, volgens de onderstaande tabel:
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Hoofdvertrekken  
duurste voorwerp € 3.788,14 €7.576,27 € 11.364,41 € 15.152,54
1-2 € 2.903,88 €3.386,51 €   4.129,89 €   4.742,09
3 € 3.483,68 € 4.063,49 €   4.954,25 €   5.689,53
4 € 3.904,77 € 4.555,84 €   5.553,49 €   6.377,85
5 € 4.445,71 € 5.187,47 €   6.322,78 €   7.262,13
6 € 5.040,09 € 5.879,02 €  7.166,58 €   8.230,63
7 € 5.921,13 € 6.909,07 €  8.421,74 €  9.672,04
8 € 6.886,31 € 8.034,02 €  9.793,85 € 11.247,64
9 € 7.883,59 € 9.197,53 € 11.212,22 € 12.876,53
10 € 8.494,17 € 9.909,86 € 12.080,60 € 13.873,81
11 € 9.104,74 € 10.622,21 € 12.948,97 € 14.871,09
(Alle bedragen aan ABEX 745)

c) voor de inhoud die zich in een kelder, zolder of garage bevindt, als de verzekerde maar een gedeelte van het gebouw betrekt: 2.500 euro per lokaal. Deze grens loopt op tot 5.000 
euro, als een gepantserde deur het lokaal sluit (ABEX 745);

d) voor de inhoud van garages en bijgebouwen die geen rechtstreekse verbinding hebben met het hoofdgebouw:
maximum 2.500 euro per lokaal. Deze grens loopt op tot 5.000 euro, als de garage of het bijgebouw (ABEX 745):
■ verbonden is aan het alarmsysteem van het hoofdgebouw;
■ zich bevindt op minder dan 50 m van het hoofdgebouw.

e) voor de waarden: maximum 2.500 euro per schadegeval (ABEX 745). Deze vergoedingsgrens wordt verdubbeld als de waarden in een ingemetselde kluis opgeborgen zijn;

f) voor een diefstal gepleegd met geweldpleging of bedreiging op de persoon van de verzekerde waar ook ter wereld buiten de verzekerde lokalen: 6.500 euro (ABEX 745) per 
schadegeval, om het even hoeveel verzekerden het slachtoffer zijn van dezelfde agressie;

g) voor een diefstal met inbraak, inklimming, geweldpleging of bedreiging van de, overeenkomstig artikel A7.1, naar een gebouw waarin de verzekerde verblijft, verplaatste inhoud: 
6.500 euro (ABEX 745).

Diefstal 

A9.1.5 De voorzorgsmaatregelen:       De verzekerde moet:
a) alle toegangsdeuren van het hoofd- en de bijgebouwen, en wanneer de verzekerde slechts een gedeelte van het gebouw betrekt, ook de kelders, zolders en garages, op slot doen 
of vergrendelen met een veiligheidsslot;
b) waken over de goede staat van onderhoud en de stevigheid van de sloten, deuren en vensters, én van de andere beveiligingsmiddelen waarmee het gebouw uitgerust is;
c) gedurende de nacht of bij afwezigheid:
■ alle toegangsdeuren tot het gebouw op slot doen of vergrendelen;
■ alle vensters sluiten;
■ de elektronische installaties tegen inbraak die eventueel in de bijzondere voorwaarden beschreven zijn, in werking stellen. 

A9.1.6 Zijn niet verzekerd: diefstallen en daden van vandalisme:

a) behalve bij andersluidende overeenkomst, bij diefstal of vandalisme tijdens de periode waarin het gebouw onbewoond was gedurende meer dan 120 nachten of meer dan 60 
opeenvolgende nachten, in de 12 maanden die aan het schadegeval zijn voorafgegaan;
b) wanneer de hierboven vermelde voorzorgsmaatregelen niet genomen werden, behalve als er tussen dit verzuim en het schadegeval geen oorzakelijk verband bestaat;
c) van en aan voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden, behalve wat bepaald is in artikel A9.1.1.d);
d) gepleegd in de gemeenschappelijke delen van het gebouw waarvan de verzekerde maar een gedeelte betrekt;
e) gepleegd in de bijgebouwen die zich op meer dan 50 m van het hoofdgebouw bevinden, behalve als ze regelmatig bewoond worden;
f) van en aan dieren, motorrijtuigen (behalve tuinwerktuigen), hun aanhangwagens en hun toebehoren;
g) gepleegd door of met de medeplichtigheid van een verzekerde, de bloedverwanten in neerdalende of opgaande lijn en hun echtgenoten. Diefstal door dienstpersoneel is wel 
degelijk gewaarborgd in zoverre deze aangetoond of deugdelijk bewezen.
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Diefstal [optionele verzekering bij Inhoud]
Wat is er verzekerd? 
De gestolen inhoud of schade aan de inhoud toegebracht tijdens inbraak of diefstal tot de maximale vergoedingen vermeld op uw polis of in de algemene voorwaarden.
Zelfs indien u de verzekering Gebouw niet genomen hebt, vergoeden wij de door de inbraak of poging tot inbraak toegebrachte schade aan uw woning na uitputting van
eventuele andere bestaande verzekeringsovereenkomsten.

Wat moet u doen om aan de vereisten voor de verzekering Diefstal te voldoen?
De verzekering Diefstal is van toepassing als er voldaan wordt aan volgende vereisten:
- indien alle buitendeuren en (garage)poorten van de woning voorzien zijn van cilindersloten;
- indien u de woning regelmatig bewoont (dat de woning onmiddellijk voorafgaand aan het moment van de schade niet langer dan 60 opeenvolgende nachten onbewoond was)
- indien u de specifieke preventiemaatregelen vermeld in uw polis naleeft (bijvoorbeeld uw alarmsysteem inschakelen bij elke afwezigheid).
Indien er niet voldaan wordt aan deze vereisten, zullen wij geen tussenkomst verlenen.
Deze verzekering kan enkel genomen worden als optionele verzekering bij de verzekering Inhoud.

Hoeveel vergoeden wij maximaal?
We vergoeden maximaal
- inhoud tot het bedrag vermeld in de polis behalve als er specifiek van afgeweken wordt in de algemene voorwaarden omwille van een maximale vergoedingsgrens;
- juwelen tot het bedrag vermeld in de polis behalve als er specifiek van afgeweken wordt in de algemene voorwaarden omwille van een maximale vergoedingsgrens;
- waarden tot 1.511 euro (geïndexeerd).

Waarvoor bent u verzekerd? 
U bent verzekerd voor diefstal door braak, inklimming, gebruik van valse, verloren of gestolen sleutels of met geweldpleging:
van de inhoud uit het hoofdgebouw terwijl u aanwezig bent behalve wanneer de diefstal gepleegd werd door een persoon (zoals een arbeider die werken komt
uitvoeren) aan wie u toegang verleende tot uw woning. Indien de diefstal door een toegelaten persoon bewezen kan worden, komen wij wel tussen tot 2.522 euro
(geïndexeerd).
Indien de sleutels van de verzekerde woning werden gestolen, zullen wij eveneens de kosten voor de vervanging van sloten vergoeden.

van de inhoud uit het hoofdgebouw door uw personeel (in het kader van uw aangegeven beroep) binnen en buiten de werkuren behalve als de diefstal niet kan bewezen 
worden.
De vergoeding is beperkt tot 2.522 euro (geïndexeerd).

Diefstal 

van de inhoud uit het hoofdgebouw terwijl u afwezig bent behalve:
- indien niet alle deuren, ramen, openingen, luiken en (garage)poorten van de woning afgesloten (sloten op slot draaien), verankerd of vergrendeld zijn.
De aanwezigheid van eender welke omheining doet geen afbreuk aan deze verplichting. Ramen die in kantelstand staan worden niet beschouwd als zijnde afgesloten;
- indien u bij verlies of diefstal van sleutels niet onmiddellijk de sloten waarop de verloren sleutels passen, hebt vervangen;
- wanneer uw woning in verbouwing, aanbouw of afbraak is;
- de inhoud die zich bevindt in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
Indien de sleutels van de verzekerde woning werden gestolen, zullen wij eveneens de kosten voor de vervanging van sloten vergoeden.

van de inhoud uit een bijgebouw behalve:
- wanneer het bijgebouw niet alleen door u gebruikt wordt of toegankelijk is voor derden;
- indien niet alle deuren, ramen, openingen, luiken en (garage)poorten van het bijgebouw afgesloten (sloten op slot draaien), verankerd of vergrendeld zijn.
De aanwezigheid van eender welke omheining, doet geen afbreuk aan deze verplichting. Ramen die in kantelstand staan worden niet beschouwd als zijnde afgesloten;
- de schade boven de maximale vergoeding van 2.550 euro (geïndexeerd).

door overval op u buiten de woning behalve:
- de schade boven de maximale vergoeding van 5.000 euro. (geïndexeerd);
- indien de diefstal gepleegd werd zonder specifieke bedreiging.
Zo zullen wij bijvoorbeeld geen tussenkomst verlenen in volgende situaties:
- u stelt vast dat er spullen verdwenen zijn uit uw tas;
- u stelt vast dat uw handtas die aan uw stoel hing, plots verdwenen is;
- u stelt plots vast op de metro dat uw portefeuille verdwenen is (pickpocket).

van uw inhoud uit een voertuig, indien u op het ogenblik van de feiten aanwezig bent in uw voertuig behalve de schade boven de 5.000 euro (geïndexeerd).
van uw inhoud uit een studentenkamer die door u gehuurd is; behalve;
- de schade boven de 15.500 euro (geïndexeerd);
- de diefstal van de inhoud zich bevindende buiten de studentenkamer;
- de diefstal van de inhoud uit de studentenkamer waarvan niet alle deuren, ramen, openingen en luiken en afgesloten (sloten op slot draaien), verankerd of
vergrendeld zijn tijdens uw afwezigheid. Ramen die in kantelstand staan worden niet beschouwd als zijnde afgesloten.
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De vergoeding kan nooit hoger zijn dan de in de polis vermelde maximale vergoeding.
Indien deze schade gedekt is in een andere verzekeringsovereenkomst dan heeft die voorrang.
van uw inhoud uit een vakantieverblijf dat u huurt behalve:
- de diefstal van de inhoud toebehorende aan uw gasten;
- de diefstal van de inhoud zich bevindende buiten de door u gehuurde hotelkamer;
- de diefstal van uw inhoud zich bevindende in uw vakantieverblijf of hotelkamer waarvan niet alle deuren, ramen, openingen, luiken en (garage) poorten afgesloten (sloten op slot 
draaien), verankerd of vergrendeld zijn tijdens uw afwezigheid. Ramen die in kantelstand staan worden niet beschouwd als zijnde afgesloten;
- de diefstal van inhoud die zich bevindt in de gemeenschappelijke delen van het vakantieverblijf, zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke garage of fietsenlokaal, waar meerdere 
personen toegang toe hebben.
- de diefstal van inhoud boven de maximale vergoeding van 2.550 euro (geïndexeerd), waarvan de inhoud zich bevindt in bijgebouwen die uitsluitend door u worden gebruikt of 
voor u toegankelijk zijn. Hierbij geldt dat alle deuren, ramen, openingen, luiken en (garage)poorten afgesloten moeten zijn (sloten op slot draaien). De aanwezigheid van eender 
welke omheining, doet geen afbreuk aan deze verplichting. Ramen die in kantelstand staan worden niet beschouwd als zijnde afgesloten.
van stookolie uit een ondergrondse tank behalve:
- de schade boven de 1.500 euro. (geïndexeerd);
- indien de vulpijp niet vergrendeld werd door middel van een hangslot.

van de inhoud in een tijdelijk door u gehuurde en betrokken woning waar ook ter wereld behalve:
- indien de diefstal zich voordoet tijdens de periode dat u niet in de tijdelijk gehuurde of betrokken woning verblijft;
- indien bij afwezigheid niet alle deuren, ramen, openingen, luiken en (garage) poorten van de woning afgesloten (sloten op slot draaien), verankerd of vergrendeld zijn. De 
aanwezigheid van eender welke omheining doet geen afbreuk aan deze verplichting. Ramen die in kantelstand staan worden niet beschouwd als zijnde afgesloten;
- de inhoud die zich bevindt in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw;
- indien de periode van huur of verblijf 180 opeenvolgende dagen overschrijdt.
- Voor schade door diefstal in bijgebouwen van deze woningen geldt dat deze is verzekerd behalve:
- wanneer het bijgebouw niet alleen door u gebruikt wordt of toegankelijk is voor derden;
- indien niet alle deuren, ramen, openingen, luiken en (garage)poorten van het bijgebouw afgesloten zijn (sloten op slot draaien). De aanwezigheid van eender welke omheining, 
doet geen afbreuk aan deze verplichting. Ramen die in kantelstand staan worden niet beschouwd als zijnde afgesloten;
- de schade boven de maximale vergoeding van 2.550 euro
van tuinmeubelen en buitenspeeltuigen die zich buiten de woning bevinden
behalve:
- de schade boven de 2.000 euro (geïndexeerd);
- indien het zich niet op het adres van de verzekerde woning bevindt.

Diefstal 

Wat is er niet verzekerd?

- indien het zich niet op het adres van de verzekerde woning bevindt.
Wij komen niet tussen in volgende gevallen:
- diefstal gepleegd door of met de medeplichtigheid van
o u (verzekerde);
o een bloedverwant in opgaande en dalende lijn;
o een huurder;
o een gebruiker;
- diefstal van dieren;
- de medische kosten voor dieren die door de inbraak gekwetst werden;
- de diefstal van inhoud die zich buiten het hoofd- of bijgebouw bevindt tenzij anders vermeld;
- de diefstal van inhoud die zich in een door u gehuurde of gebruikte feesttent of vergaderzaal bevindt;
- de inhoud aanwezig in een voertuig bij uw afwezigheid tenzij dit voertuig zich bevond in een afgesloten garage op het adres van de verzekerde woning op het ogenblik van de          
diefstal. Onderdelen van motor- en vaartuigen blijven uitgesloten;
- de diefstal van goederen die u in het hoofd- of bijgebouw opgeslagen hebt met de bedoeling ze te verwerken in uw woning;
- diefstal van de inhoud in bejaardentehuis of serviceflat;
- diefstal gepleegd met een huissleutel die u buiten de woning verborgen hebt.

656

657



11/06/2021

329

Diefstal 

BLZ 6
Diefstal
-diefstal of poging tot diefstal die door een derde of uw personeel wordt gepleegd.
Gebeurde de diefstal of de poging tot diefstal niet op het vermelde adres, dan moet die gepleegd zijn met geweld,
bedreiging of braak. We komen ook tussen als de diefstal gezien werd door getuigen van wie de verklaring opgenomen
is in de aangifte bij de politie of indien de diefstal bewezen kan worden aan de hand van sporen die de diefstal onbetwistbaar aantonen.

BLZ 17  EXTRAWAARBORGEN

C Vervangen en herstellen van sloten
We betalen:
-de kosten van het vervangen van de sloten van de buitendeuren of van de safe in uw woning, door gelijksoortige sloten als dat nodig is na een verzekerd schadegeval of bij verlies 
van de sleutels;
-de kosten van een slotenmaker die we op uw vraag sturen om de deur te openen als u zichzelf hebt buitengesloten.

BLZ 22 

D Teruggevonden goederen
Wanneer gestolen of verloren goederen worden teruggevonden, moet u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Betaalden we echter intussen al de vergoeding, dan hebt u de keuze om binnen 45 dagen:
-de goederen aan ons af te staan en de vergoeding te behouden
of
-de teruggevonden goederen te behouden en de ontvangen vergoeding aan ons terug te betalen; in dat geval vergoeden we wel altijd de beschadiging van die goederen.

Diefstal

Artikel 20 Diefstal
De waarborg voor het risico “Diefstal” is enkel verzekerd, als zulks uitdrukkelijk vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden van deze polis.
Deze keuzewaarborg is enkel verzekerd voor de inhoud die ondergebracht is in een regelmatig bewoonde woning. Hieronder wordt verstaan een woning die nooit méér dan 60 
nachten per kalenderjaar onbewoond is.
De maatschappij verzekert:
De verdwijning of de beschadiging van de verzekerde inhoud die zich in het aangeduide gebouw bevindt, ingevolge diefstal of poging tot diefstal gepleegd:
- bij inbraak met behulp van inklimming of met behulp van namaaksleutels, gestolen of verloren sleutels
- door iemand die zich in het gebouw heeft laten insluiten of die er heimelijk is binnengedrongen
- door een niet verzekerde persoon die zich met toelating in het gebouw bevindt, bijvoorbeeld om er werken uit te voeren.
De maatschappij verzekert bovendien:
- De schade aan de inhoud in het aangeduide gebouw, veroorzaakt door vandalisme als gevolg van diefstal of poging tot diefstal
- De diefstal gepleegd met geweld of bedreiging op de persoon van verzekerde en dit overal ter wereld. De diefstal gepleegd in de passagiersruimte van de auto, terwijl verzekerde 
zich in de wagen bevindt, wordt beschouwd als een diefstal met bedreiging
- De kosten voor het vervangen van de sloten op de buitendeuren, noodzakelijk geworden ingevolge diefstal van huissleutels gepleegd in het verzekerde gebouw met inbraak, 
inklimming, heimelijke binnensluiting of indringing of gepleegd met geweld of bedreiging op de persoon van verzekerde en dit tot beloop van € 1.000
- Diefstal met braak gepleegd op de inhoud die tijdelijk verplaatst is in een gebouw dat verzekeringnemer gedurende maximaal 60 dagen van de 12 maanden voorafgaand aan het 
schadegeval, huurt als vakantieverblijf en dit overal in de wereld
- Diefstal met braak gepleegd op de inhoud van het studentenverblijf in België van de inwonende kinderen van verzekeringnemer.
- de schade ingevolge diefstal of poging tot diefstal van houten, metalen of stenen tuinmeubelen die zich bevinden in de tuin, binnenplaatsen, het tuinhuis of op een (dak)terras van 
het aangeduide gebouw en dit tot beloop van € 4.000.
- de schade ingevolge diefstal van stookolie uit de stookolietank op voorwaarde dat die afgesloten was door een cilinderslot en dit tot beloop van € 4.000.
Behalve:
- feiten gepleegd door of met medeplichtigheid van verzekerde
- feiten gepleegd tijdens de niet bewoning van het verzekerde gebouw, als deze niet bewoning meer dan 60 dagen bedraagt in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan het 
schadegeval
- alle soorten motorvoertuigen, hun toebehoren evenals de al dan niet gekoppelde aanhangwagens
- dieren
- de inhoud die zich bevindt, hetzij in een niet met een sleutel afgesloten kelder, garage, zolder van een gebouw dat verzekerde slechts gedeeltelijk betrekt, hetzij in de 
gemeenschappelijke delen, hetzij in alle niet met een sleutel afgesloten bijgebouwen niet aanpalend aan het verzekerde gebouw dat dienst doet als woning.
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Vergoedingsgrenzen:
De waarborg voor dit risico wordt verleend tot beloop van 50% van het verzekerde bedrag voor “inhoud” zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke 
afwijkende bepaling daaromtrent in de Bijzondere Voorwaarden, maar steeds met de hierna genoemde absolute maxima:
- per speciaal voorwerp of samenhorende groep van speciale voorwerpen: € 10.000. Onder “Speciale voorwerpen“ wordt verstaan: antieke meubelen, kunst-en
verzamelingsvoorwerpen, zilverwerk, bont en meer algemeen zeldzame en kostbare voorwerpen.
- voor alle juwelen samen: 10% van het totale verzekerde bedrag inhoud, zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, met een maximum van € 12.500
- voor alle waarden samen tot € 2.500. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 5.000 voor de waarden achter slot opgeborgen in een ingebouwde brandkast.
- voor de diefstal gepleegd met geweld of bedreiging op de persoon van verzekerde buiten het verzekerde gebouw: € 2.500
- voor diefstal met braak in een vakantieverblijf: 10% van het totale verzekerde bedrag inhoud, met een maximum van € 5.000
- voor de inhoud die zich bevindt in een met een sleutel afgesloten kelder, garage, zolder van een gebouw dat verzekerde slechts gedeeltelijk betrekt of in de met een sleutel 
afgesloten bijgebouwen niet aanpalend aan de verzekerde woning: € 2.500
- ingeval van diefstal gepleegd door een niet verzekerde persoon die zich met toelating in het gebouw bevindt: €2.500.
Specifieke bepaling:
Wanneer de gestolen goederen worden teruggevonden, dient de verzekerde de maatschappij daarvan onmiddellijk te verwittigen. Werd nog geen vergoeding uitbetaald, dan neemt 
verzekerde de goederen terug in bezit en betaalt de maatschappij de schade die door de diefstal aan de goederen werd toegebracht, echter zonder de voormelde absolute
maxima te overschrijden.
Werd de vergoeding reeds uitbetaald, dan worden de teruggevonden goederen eigendom van de maatschappij, tenzij verzekerde verkiest de goederen terug te bekomen tegen 
terugbetaling van de ontvangen schadevergoeding, onder aftrek van de eventuele herstelkosten.
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A. DIEFSTAL EN VANDALISME VAN DE INHOUD
Diefstal
Wij nemen de financiële vergoeding ten onze laste voor wat betreft de verdwijning, vernieling of beschadiging van verzekerde roerende goederen die het resultaat zijn van diefstal of 
een poging tot diefstal, gepleegd in de ruimtes van de verzekerden en in een van de volgende omstandigheden :
• inbraak van de ruimtes ;
• inbraak door beklimming van de ruimtes ;
• gebruik van valse sleutels om binnen te dringen in de ruimtes ;
• moord, poging tot moord, bedreigen of gewelddaden begaan in deze ruimtes tegenover uzelf, een familielid, een door u aangestelde persoon of een persoon die gewoonlijk bij u 
woont.
Overval
Wij waarborgen eveneens een overval die gepleegd wordt waar dan ook in Europa met geweld of bedreigingen en naar behoren vastgesteld ten aanzien van de verzekerde persoon.
Vandalisme
Wij nemen ten onze laste de schade vrijwillig veroorzaakt door een derde met het doel de ruimtes van de verzekerde te beschadigen of te vernielen, in dezelfde omstandigheden als
aangegeven bij de waarborg Diefstal.
Zijn niet gedekt :
• de diefstal of vernieling gepleegd door of met de medeplichtigheid van uw ascendenten, descendenten, uw echtgenoot of medebewoner ;
• de diefstal of vernieling van objecten die zich bevinden op koeren, tuinen, terrassen en balkons of in gemeenschappelijke ruimtes ter beschikking gesteld aan meerdere bewoners ;
• de diefstal van juwelen en waardevolle voorwerpen wanneer het gebouw meer dan 90 opeenvolgende dagen niet werd bewoond, het is te zeggen wanneer noch de verzekerde, 
noch een persoon door hem toegestaan ‘s nachts in het verzekerd gebouw verblijft.
Preventieve maatregelen
U bent ertoe gehouden alle nodige maatregelen te nemen ter beveiliging en behoud van de verzekerde goederen en meer bepaald, onafhankelijk van de termijn van afwezigheid :
• de deuren te sluiten door middel van een veiligheidsslot ;
• alle openingen zoals vensters, ramen, dakramen, luchtgaten… te sluiten en te vergrendelen ;
• de sleutels niet op de deur te laten, onder de deurmat, in de brievenbus of op elke andere plaats buiten het gebouw.
Indien tijdens deze afwezigheden een schadegeval zich voordoet ten gevolge van de niet-naleving van deze maatregelen zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor het 
schadegeval.
Bijkomende beveiligingsmaatregelen :
Indien wij eisen dat de ruimtes die de verzekerde goederen bevatten voorzien zijn van bijkomende beveiligingsapparatuur, moet u die plaatsen, in staat van goede werking houden en 
activeren bij afwezigheid van meer dan 24 uur :
• bijkomende mechanische beveiliging aanbrengen : massieve deuren of deuren met glas beschermd met luiken, vensters met roosters of staven, vensterdeuren, luchtgaten of andere 
openingen beschermd door pijlers, roosters of staven ;
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• een erkend alarmsysteem installeren verbonden met een telebewakingcentrale en onderworpen aan een jaarlijks onderhoudscontract.
Wanneer tijdens deze afwezigheden een schadegeval zich voordoet ten gevolge van de niet-naleving van deze maatregelen, zal de schadevergoeding verminderd worden met 30 %.
B. WAARBORG ALLE RISICO’S
Wij waarborgen de vergoeding van materiële schade geleden door verzekerde onroerende en roerende goederen aangericht door een plotse, onvoorzienbare of toevallige 
gebeurtenis
die niet gewaarborgd is door de andere waarborgen van uw contract.
Uw onroerende goederen zijn eveneens gedekt tegen diefstal in de omstandigheden voorzien uit hoofde van de waarborg Diefstal en vandalisme van de inhoud.
In geval van schade door water of gelijkaardige gebeurtenissen, bent u gehouden de preventiemaatregelen bepaald in de waarborg Waterschade en schade door stookolie te
respecteren.
Worden niet ten laste genomen :
• de schade die de aansprakelijkheid van een constructeur in het geding kan brengen, met inbegrip van die welke het gevolg is van onroerende werkzaamheden die rechtstreeks 
door u uitgevoerd worden of met uw hulp ;
• de schade die ontstaat tijdens de constructiefase van het verzekerde gebouw voor de in ontvangstname hiervan ;
• de schade veroorzaakt aan zwembaden door het scheuren of loskomen van de liner, het barsten van tegels en/of muren ;
• de schade veroorzaakt door een defect dat voorkomt uit een interne oorzaak aan een toestel of materiaal, of een computervirus ;
• schade veroorzaakt aan motorische voertuigen ongeacht hun cilinderinhoud ;
• het verlies van een voorwerp ;
• in geval van een gebeurtenis andere dan een Natuurrampen :
- schade geleden door onroerende goederen voortkomend uit een afwezigheid van of gebrek aan fundering ;
- schade waardoor een nieuwe fundering van het verzekerde gebouw vereist is ;
- schade die het resultaat is van een instorting van de bodem of ondergrond, te wijten aan de aanwezigheid van mijngraven, ondergrondse mergel of steengroeven.
C. HERUITRUSTING MET NIEUW MEUBILAIR
Deze waarborg staat een vergoeding toe van de roerende goederen aan nieuwwaarde, zonder toepassing van slijtage, wat de leeftijd van het goed ook zij, op voorwaarde dat het
goed in staat van werking was voor het schadegeval, ten belope van het bedrag opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.
Deze waarborg heeft geen betrekking op :
• juwelen en waardevolle voorwerpen ;
• motorische voertuigen en tuingereedschap ;
• dieren ;
• contant geld en equivalenten.
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HOOFDSTUK 4 - OPTIONELE WAARBORGEN
De maatschappij dekt de volgende optionele waarborgen indien ze vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden :
Artikel 28 — Diefstal en vandalisme van de inhoud
28.1 Deze waarborg wordt toegekend in eerste risico, dit wil zeggen zonder toepassing van de evenredigheidsregel zoals beschreven in artikel 41.8 en tot het beloop van de verzekerde 
bedragen voor, naargelang het geval, de inhoud, de inboedel, het materieel of de koopwaar.
28.2 De maatschappij vergoedt de verdwijning van en de schade aan de verzekerde inhoud als gevolg van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme, gepleegd in 
het omschreven gebouw:
- met inbraak, inklimming, gebruik van valse of gestolen sleutels;
- door een persoon die er zich heeft laten insluiten of heimelijk is binnengedrongen;
- met geweld op of bedreiging van een verzekerde;
- door een persoon die toestemming heeft om zich in het gebouw te bevinden (ontvreemding);
- door een persoon in dienst van de verzekerde, voor zover tegen die persoon klacht werd neergelegd bij de politie.

Diefstal in de bijgebouwen zonder interne verbinding met het hoofdgebouw (waarin de verzekerden leven) is slechts gedekt wanneer de dader erin is binnengedrongen door middel 
van inbraak.
Wanneer alleen de inhoud is verzekerd. vergoedt de maatschappij ook de schade aan het omschreven gebouw als gevolg van een hierboven vermeld schadegeval, dit tot het beloop 
van maximum 10.000 euro.
Wanneer de verzekerde huurder of gebruiker is van het gebouw, dan wordt hem deze waarborg toegekend, zelfs als hij niet aansprakelijk is voor de schade, en dat voor zover de 
eigenaar niet voor deze schade is verzekerd.
Bovendien neemt de maatschappij - in geval van diefstal of verlies van de sleutels van de buitendeuren – de verplaatsingskosten van een slotenmaker evenals de kosten voor het 
vervangen van de sloten van het omschreven gebouw, ten laste.

28.3 De maatschappij vergoedt de verdwijning van en de schade aan de verzekerde inhoud als gevolg van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme, gepleegd 
buiten het omschreven gebouw in de volgende gevallen:
- in geval van tijdelijke verplaatsing van de inhoud (bijvoorbeeld tijdens vakanties, zakenreizen of een ziekenhuisopname) in een gebouw dat niet aan de verzekeringnemer toebehoort 
en geen dienst doet als studentenverblijf.
Die waarborg wordt toegekend gedurende de periode dat de verzekerde werkelijk in het gebouw verblijft, en dit gedurende maximaal 180 dagen per kalenderjaar. De diefstal dient 
onder dezelfde voorwaarden te zijn gepleegd als in het omschreven gebouw:
- in geval van diefstal met geweld op of bedreiging van de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont.  Indien het contract werd afgesloten door een feitelijke vereniging of 
een vennootschap, dan is deze waarborg van toepassing voor de zaakvoerder en voor de bij hem inwonende personen; 
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- als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is,
- in de auto waarin de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont zich bevindt. Indien het contract werd afgesloten door een feitelijke vereniging of een vennootschap, dan 

is deze waarborg van toepassing voor de zaakvoerder en voor de bij hem inwonende personen;
- in een in België gehuurd studentenverblijf, op voorwaarde dat de dader erin is binnengedrongen door middel van inbraak en dat dit contract de hoofdverblijfplaats van de verzekerde 

dekt;
28.4 In geval van een verhuis binnen België is de dekking geldig op beide adressen en dit gedurende 60 dagen te rekenen
vanaf de verhuisdatum. Na die 60 dagen geldt de dekking enkel nog op het nieuwe adres.
Bij een verhuis naar het buitenland eindigt de dekking.

28.5 De maatschappij vergoedt niet
- de feiten gepleegd - als dader of als medeplichtige - door een verzekerde, door een ascendent of een descendent van de verzekeringnemer of van een persoon die bij hem inwoont of 
door een vennoot van de verzekeringnemer;
- de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme van/aan de inhoud die zich in open lucht bevindt of in een volledig of gedeeltelijk open constructie. Als in de bijzondere 
voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, vergoedt de maatschappij toch de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme van/aan de tuinmeubelen,
de barbecue, de buitendecoratie en het tuinmateriaal;
- de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme gepleegd in/aan een reeds beschadigd gebouw, of een gebouw dat in aanbouw, afbraak of verbouwing is, en indien er een 
oorzakelijk verband bestaat met de schade;
- indien de verzekeringnemer het omschreven gebouw gedeeltelijk bewoont : de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme van/aan de inhoud die zich bevindt in de 
gemeenschappelijke delen van een gebouw of in de kelders, zolders of garages die niet met de sleutel gesloten zijn evenals de beschadigingen die hiermee gepaard gaan;
- de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme van/aan de uithangborden.

28.6 Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, komt de maatschappij niet tussen voor de schadegevallen op het adres van het omschreven gebouw als het hoofdgebouw 
(waarin de verzekerden normaal gezien leven) onregelmatig bewoond of helemaal niet bewoond is.

28.7 Vergoedingsgrenzen
De vergoeding wordt toegekend tot het beloop van maximum 1.000 euro per schadegeval voor de waarden.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 2.000 euro per schadegeval;
7.500 euro per voorwerp. Voorwerpen die een collectie of stel vormen, warden als één en hetzelfde voorwerp beschouwd.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 15.000 euro;
15% van het verzekerde kapitaal inhoud met een maximum van 7.500 euro per schadegeval voor het geheel van de juwelen. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het 
"Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 15.000 euro per schadegeval;
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2.500 euro per schadegeval in geval van ontvreemding;
4.000 euro per schadegeval in geval van tijdelijke verplaatsing van de inhoud.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 8.000 euro per schadegeval;
5.000 euro per schadegeval — als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is - voor de tuinmeubelen, de barbecue, de buitendecoratie en het 
tuinmateriaal die/dat zich ofwel in open lucht bevind(t)en ofwel in een volledig of gedeeltelijk open constructie ofwel in een bijgebouw zonder interne verbinding met het 
hoofdgebouw (waarin de verzekerden leven);
5.000 euro per schadegeval - als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is — in geval van diefstal uit de auto waarin de verzekeringnemer of 
een persoon die bij hem inwoont zich bevindt;
5.000 euro per schadegeval - als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is — in geval van diefstal in een studentenverblijf;
2.500 euro per schadegeval voor de inhoud van het geheel van de bijgebouwen zonder interne verbinding met het Hoofdgebouw (waarin de verzekerden normaal gezien leven), Als in 
de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 5.000 euro per schadegeval;
2.500 euro per schadegeval in geval van diefstal met geweld op of bedreiging van de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont en gepleegd buiten het omschreven 
gebouw. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 5.000 euro per schadegeval;
2.500 euro per schadegeval voor de inhoud die zich bevindt in kelders, zolders of garages, met de sleutel gesloten, indien de verzekeringnemer slechts een deel van het omschreven 
gebouw bewoont.

28.8 Preventiemaatregelen
De verzekeringnemer moet de volgende preventiemaatregelen nemen:
in geval van afwezigheid, alle buitendeuren van het gebouw met een sleutel afsluiten en alle vensters, vensterdeuren en andere openingen in het gebouw sluiten (bijvoorbeeld 
keldergaten);
de in de bijzondere voorwaarden vermelde preventiemaatregelen uitvoeren (bijvoorbeeld het plaatsen en het activeren van een alarmsysteem).
De hiervoor vermelde maatregelen gelden ook voor alle deuren die naar gemeenschappelijke delen leiden, indien de verzekerde slechts een gedeelte van het gebouw bewoont evenals 
voor het gebouw waarin de verzekerde tijdelijk verblijft.

28.9 Teruggevonden goederen
Indien de gestolen goederen worden teruggevonden, dan moet de maatschappij onmiddellijk worden ingelicht. Als op het ogenblik van het terugvinden nog geen vergoeding werd 
uitbetaald, dan neemt de verzekerde de teruggevonden goederen terug en de maatschappij vergoedt de eventuele kosten voor de herstelling van de schade aan deze goederen.

Als er reeds een vergoeding werd betaald, dan worden de teruggevonden voorwerpen eigendom van de maatschappij indien de verzekerde ze aan haar heeft overgedragen. Zo niet 
betaalt de verzekerde de ontvangen vergoeding voor voormelde voorwerpen terug, na aftrek van de kosten voor het herstellen ervan.
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HOOFDSTUK 3 FACULTATIEVE WAARBORGEN      Enkel de facultatieve waarborgen die vermeld worden in de Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing.
WAARBORG 8 DIEFSTAL
Artikel 56. Voorwaarden
De waarborg diefstal is slechts verworven op voorwaarde dat:
a) het gebouw enkel dienstig is tot woning, of tot eender welke bestemming vermeld in de Bijzondere Voorwaarden;
b) het aangeduide gebouw ‘s nachts regelmatig bewoond wordt. De niet-bewoning gedurende 90 nachten waarvan hoogstens 60 opeenvolgende, binnen de 12 maanden die het 
schadegeval voorafgaan, wordt evenwel toegestaan.
Artikel 57. Verzekerde gevaren en waarborgen
1) De maatschappij waarborgt het verlies en de beschadiging van de verzekerde inhoud in geval van diefstal of poging daartoe, gepleegd:
a) in afsluitbare gebouwen en bijgebouwen aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden:
1. met braak, inklimming, geweld of bedreiging van de verzekerde;
2. met gebruik van valse, gestolen of verloren sleutels;
3. door of met de medeplichtigheid van personen in dienst van de verzekerde, voor zover zij gerechtelijk schuldig bevonden zijn;
4. door een persoon die heimelijk in de woning is binnengeslopen of er zich heeft laten insluiten.
b) wereldwijd:
1. met geweld op de persoon van de verzekeringnemer, van zijn echtgenote of van zijn ongehuwde inwonende kinderen;
2. met inbraak, geweld of bedreiging indien het de inhoud betreft, die tijdelijk en gedeeltelijk verplaatst is naar een ander gebouw, voor zover de verzekerde er effectief verblijft en 
er geen eigenaar van is (studentenverblijf, vakantieverblijf, ...).
Deze waarborg is beperkt tot € 8.000,00 per schadegeval en is slechts geldig voor voorwerpen die tot de verzekerde inhoud behoren; waarden zijn evenwel beperkt tot € 4.000,00.
2) Indien de verzekeringnemer eigenaar is van het aangeduide gebouw, vergoedt de maatschappij de beschadiging ervan tengevolge van diefstal of poging tot diefstal.
3) Indien de verzekeringnemer huurder of gebruiker is van het aangeduide gebouw, vergoedt de maatschappij de beschadiging ervan tengevolge van diefstal of poging tot diefstal 
en dit voor rekening van de eigenaar.
Artikel 58. Preventiemaatregelen
Onverminderd de bepalingen van artikel 9 en de eventuele bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden, dient de verzekerde alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen met 
het oog op de beveiliging en het behoud van de verzekerde goederen.
Dit behelst onder meer dat:
1) bij afwezigheid van de verzekerde, alle buitendeuren en, indien hij slechts een gedeelte van een gebouw bewoont, alle deuren naar gemeenschappelijke delen, gesloten zijn met 
een slot of door middel van een elektronische beveiliging. Alle vensterdeuren, vensters en andere openingen in het gebouw moeten eveneens op correcte wijze gesloten zijn.
2) de verzekerde zorg moet dragen voor het onderhoud en de goede werking van alle sloten en, indien aanwezig, de elektronische beveiligingsuitrusting. De maatschappij kan haar 
tussenkomst bij schadegeval weigeren als zou blijken dat de verzekerde niet heeft voldaan aan deze maatregelen, behalve wanneer het verzuim geen verband houdt met het
schadegeval.
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Artikel 59. Beperkingen
a) De waarborg wordt toegestaan tot beloop van 50 % van het verzekerd bedrag voor de inhoud.
b) De schadevergoeding per voorwerp dat deel uitmaakt van de inhoud wordt beperkt tot € 20.000,00.
c) De schadevergoeding voor het geheel aan juwelen, die deel uitmaken van de verzekerde inhoud, wordt beperkt tot € 20.000,00.
Onder juwelen wordt verstaan:
— de voorwerpen van edel metaal zoals zilver, goud en platina;
— de voorwerpen met ingezette edelstenen zoals diamant, briljant, smaragd, robijn, saffier, echte of cultuurparels.
d) De schadevergoeding voor het geheel van waarden, dit zijn bankbiljetten, muntstukken, zegels, obligaties, aandelen, kasbons en vooraf genaamtekende cheques, wordt beperkt tot € 
4.000,00, doch verhoogd tot € 8.000,00 indien deze waarden zich in een verankerde en afgesloten kluis bevinden in de woning aangeduid onder ‘Ligging risico’ van de Bijzondere 
Voorwaarden.
e) In geval van verhuizing in België blijft de inhoud, vanaf de eerste verhuisdag, gewaarborgd op het adres waar de verzekeringnemer effectief verblijft gedurende een periode van 30 
dagen. Na deze periode wordt de waarborg diefstal geschorst.
Artikel 60. Aanvullende waarborgen
Bij een gedekt schadegeval waarborgt de maatschappij eveneens, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, tot 100 % van de verzekerde bedragen voor gebouw en inhoud, het 
geheel van volgende uitbreidingen:
a) De kosten voor de voorlopige beveiliging van het gebouw in afwachting van de herstelling.
b) Expertisekosten.
Wanneer de verzekerde een expert aanduidt om het verlies van of de schade aan zijn verzekerde goederen te ramen, worden de honoraria en kosten met inbegrip van taksen, door de 
maatschappij terugbetaald volgens de hieronder vermelde criteria met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 25.000,00:
1) Op de eerste schijf van de schadevergoeding tot € 7.500,00, 5 %;
2) Op de tweede schijf van de schadevergoeding tussen € 7.500,00 en € 50.000,00, 3,5 %;
3) Op de derde schijf van de schadevergoeding tussen € 50.000,00 en € 250.000,00, 2 %;
4) Op de vierde schijf van de schadevergoeding tussen € 250.000,00 en € 500.000,00, 1,5 %;
5) Op de vijfde schijf van de schadevergoeding boven € 500.000,00 en € 1.250.000,00, 0,75 %;
6) Op de zesde schijf van de schadevergoeding boven € 1.250.000,00, 0,35 %.
c) Medische en begrafeniskosten.
De maatschappij komt tussen in de medische en begrafeniskosten, met een maximum van € 30.000,00 per schadegeval:
1) tot beloop van € 6.000,00 per gewonde: de geneeskundige, farmaceutische en verplegingskosten, gedurende maximaal 365 dagen volgend op het schadegeval indien de 
verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen gewond worden;
2) tot beloop van € 6.000,00 per slachtoffer: de begrafeniskosten indien de verzekeringnemer of de bij hem inwonende personen tijdens, of binnen 365 dagen volgend op het 
schadegeval, aan de gevolgen ervan overlijden. De betaling van de begrafeniskosten zal geschieden in handen van de personen die bewijzen dat zij die kosten ten laste hebben 
genomen.
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Deze waarborg is evenwel niet van toepassing indien de overeenkomst onderschreven is door of voor rekening van een feitelijke vereniging of een vereniging met 
rechtspersoonlijkheid. Enkel de schadegevallen die zich voordoen op het adres vermeld onder “ligging risico” of in een “tijdelijk verblijf”, komen voor vergoeding in aanmerking. 
Deze waarborg is van aanvullende aard en derhalve slechts verschuldigd na uitputting van de waarborgen verleend of te verlenen door een ander verzekeringsorganisme (o.a. 
ziekenfonds) waarop de verzekerde aanspraak zou kunnen maken.
d) de kosten voor de gelijkaardige vervanging van de sloten van de buitendeuren van het omschreven gebouw in geval van diefstal van sleutels.
Artikel 61. Niet-verzekerde gevallen
De maatschappij verleent geen tussenkomst voor:
a) De stoffelijke schade aan of diefstal van:
1) staven edel metaal, niet ingezette edelstenen en parels;
2) motorrijtuigen, vaartuigen, aanhangwagens en toebehoren;
3) inhoud die zich bevindt:
a. buiten de gebouwen;
b. op binnenplaatsen, in doorgangen of in tuinen, behalve het tuinmeubilair dat gewaarborgd blijft tot € 3.500,00. Onder tuinmeubilair wordt verstaan : tafels, stoelen, 
opbergkasten, zetels, ligzetels, kussens en parasols;
c. voor zover de verzekerde slechts een gedeelte van het gebouw bewoont:
1. in de gemeenschappelijke delen;
2. in niet-slotvaste kelders, zolders en garages.
d. in tenten, caravans, campingcars, vaartuigen, motorrijtuigen en hun aanhangwagens.
b) Diefstal gepleegd en stoffelijke schade toegebracht door of met de medeplichtigheid van de verzekerde of zijn echtgenoot.
c) Schade of verlies:
1) die verband houdt met de gevallen vermeld in artikel 7: “Uitsluitingen voor alle waarborgen” van de Algemene Bepalingen;
2) die reeds verzekerd is door een andere waarborg in deze overeenkomst.
d) Diefstal van waarden in de mate dat zij door een financiële instelling gedekt zijn.
e) De loutere verdwijning van voorwerpen en diefstal van niet-verwerkte bouwmaterialen.
f) Indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, rendementsverlies en waardevermindering na herstelling of wegens het niet meer volledig zijn van een set, een stel of een 
collectie.
Artikel 62. Teruggevonden voorwerpen
Indien de gestolen voorwerpen teruggevonden worden, dient de verzekerde de maatschappij hiervan onmiddellijk in te lichten. Indien de vergoeding nog niet betaald werd, verleent 
de maatschappij enkel tussenkomst voor de stoffelijke schade aan de teruggevonden voorwerpen. Indien de vergoeding reeds uitbetaald werd, kan de verzekerde naar keuze:
1) de voorwerpen terugnemen na terugbetaling van deze vergoeding aan de maatschappij, eventueel verminderd met de vergoeding voor beschadigingen aan deze voorwerpen;
2) de teruggevonden voorwerpen aan de maatschappij afstaan.

Diefstal

1.3.2 Keuzeverzekeringen
Diefstal van de inhoud (verdwijning, beschadiging door diefstal of poging daartoe)
A. Indien het gebouw (appartement) bewoond is:
Bewoond wil zeggen dat minstens één persoon er ‘s nachts aanwezig is. Een niet-bewoning van ten hoogste 90 nachten per verzekeringsjaar is echter toegelaten.
Wij verzekeren de inhoud tot 10 maal de limiet per voorwerp die u heeft gekozen en die in de Bijzondere Voorwaarden staat vermeld (onverminderd de andere beperkingen). Deze 
waarborg geldt eveneens indien het plegen van de feiten mogelijk werd gemaakt of vergemakkelijkt door een natuurramp, zoals omschreven onder 1.3.1.
Wij verzekeren tegen diefstal of poging tot diefstal:
a. de inhoud in het gebouw op het adres onder "risico" voor feiten gepleegd:
• met inbraak of inklimming;
• door middel van valse, gestolen of verloren sleutels;
• door een persoon die zich laat insluiten, heimelijk binnendringt of in het gebouw is toegelaten;
• met fysiek geweld of onder bedreiging van personen;
Precisering: indien u gekozen heeft om het te verzekeren bedrag te specifiëren, verzekeren wij bij diefstal of poging tot diefstal tot 50% van het door u voor de inhoud opgegeven 
bedrag (onverminderd andere beperkingen).
b. de inhoud in open lucht op het adres onder “risico”, tot 2.500 € (bijvoorbeeld tuinmeubelen);
c. de inhoud in het tijdelijk verblijf of studentenverblijf tot 5.000 € , voor feiten gepleegd met inbraak;
d. de inhoud, om het even waar hij zich bevindt, voor feiten gepleegd met fysiek geweld op, of onder bedreiging van de verzekerde, tot 5.000 €.
De verzekering wordt beperkt tot:
• 5.000 € voor de totaliteit van juwelen en waarden;
• 2.500 € voor:
- de inhoud in gebouwen zonder rechtstreekse verbinding met het woongedeelte; - de inhoud in de privé garage, -kelder of op de -zolder van een appartementsgebouw; - feiten 
gepleegd door een persoon die in het gebouw is toegelaten.
Wij verzekeren extra
Is eveneens gedekt, de inbraakschade aan het gebouw op het adres onder “risico“ ten gevolge van een diefstal of poging tot diefstal, zelfs indien het gebouw in dit contract niet is 
verzekerd.
Bent u huurder of kosteloos gebruiker en laat u de schade zelf herstellen in akkoord met de eigenaar, dan vergoeden wij de herstellingskosten die wij op de eigenaar kunnen 
verhalen.
Behalve indien wij het gebouw verzekeren, wordt de schade door brand, ontploffing, vandalisme, kwaad opzet, arbeidsconflicten en aanslagen echter niet vergoed.
Schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn uitgesloten, behalve indien wij het gebouw verzekeren. De bepalingen betreffende terrorisme zijn van toepassing, zie Verklarende 
woordenlijst.
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B. Indien het gebouw (appartement) niet bewoond is:
Niet bewoond wil zeggen dat er meer dan 90 nachten per verzekeringsjaar niemand aanwezig is (bijvoorbeeld een tweede verblijf). Wij verzekeren de inhoud tot 5.000 €, 
onverminderd de andere beperkingen.
Wij verzekeren tegen diefstal of poging tot diefstal:
de inhoud van het gebouw op het adres onder "risico" voor feiten gepleegd:
• met inbraak of inklimming;
• door middel van valse, gestolen of verloren sleutels;
• met fysiek geweld of onder bedreiging van personen.
De verzekering wordt beperkt tot 1.250 € voor:
• de inhoud in gebouwen zonder directe verbinding met het woongedeelte; • de inhoud in de privé garage, -kelder of op de -zolder van een appartementsgebouw.
Niet verzekerde goederen
Zijn niet verzekerd tijdens de periode dat niemand in het gebouw verblijft:
• waarden;
• juwelen.
Is eveneens gedekt
de inbraakschade aan het gebouw op het adres onder “risico“ ten gevolge van een diefstal of poging tot diefstal, tot 2.500 €, zelfs indien het gebouw in dit contract niet is verzekerd. 
Behalve zo wij het gebouw verzekeren, wordt de schade door brand, ontploffing, vandalisme, kwaad opzet, arbeidsconflicten en aanslagen echter niet vergoed.
Schadegevallen veroorzaakt door terrorisme zijn uitgesloten, behalve indien wij het gebouw verzekeren. De bepalingen betreffende terrorisme zijn van toepassing, zie Verklarende 
woordenlijst.
C. Voorwaarden van toepassing op A. en B.:
Niet-verzekerde goederen
De volgende goederen zijn niet verzekerd, ongeacht het feit of het gebouw bewoond is of niet:
• de inhoud in delen van het gebouw die ook door derden worden gebruikt (bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke inkomhal van een appartementsgebouw);
• de dieren;
• de motorvoertuigen.
Niet-gedekte schade
Is niet gedekt, de schade die voortvloeit uit:
• feiten gepleegd door of met medeplichtigheid van de verzekerde, diens echtgeno(o)t(e) of familieleden in de rechte lijn, alsook hun partners;
• feiten gepleegd door of met medeplichtigheid van personen die met de verzekerde in gezinsverband leven zonder in diens dienst te zijn;
• het onrechtmatig gebruik van gestolen betaalmiddelen, zoals niet-uitgegeven cheques, bankkaarten, kredietkaarten, behalve protonkaarten.

Diefstal 
HOOFDSTUK 4 - OPTIONELE WAARBORGEN
De maatschappij dekt de volgende optionele waarborgen indien ze vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden :
Artikel 28 — Diefstal en vandalisme van de inhoud
28.1 Deze waarborg wordt toegekend in eerste risico, dit wil zeggen zonder toepassing van de evenredigheidsregel zoals beschreven in artikel 41.8 en tot het beloop van de verzekerde 
bedragen voor, naargelang het geval, de inhoud, de inboedel, het materieel of de koopwaar.
28.2 De maatschappij vergoedt de verdwijning van en de schade aan de verzekerde inhoud als gevolg van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme, gepleegd in 
het omschreven gebouw:
- met inbraak, inklimming, gebruik van valse of gestolen sleutels;
- door een persoon die er zich heeft laten insluiten of heimelijk is binnengedrongen;
- met geweld op of bedreiging van een verzekerde;
- door een persoon die toestemming heeft om zich in het gebouw te bevinden (ontvreemding);
- door een persoon in dienst van de verzekerde, voor zover tegen die persoon klacht werd neergelegd bij de politie.

Diefstal in de bijgebouwen zonder interne verbinding met het hoofdgebouw (waarin de verzekerden leven) is slechts gedekt wanneer de dader erin is binnengedrongen door middel van 
inbraak.
Wanneer alleen de inhoud is verzekerd. vergoedt de maatschappij ook de schade aan het omschreven gebouw als gevolg van een hierboven vermeld schadegeval, dit tot het beloop van 
maximum 10.000 euro.
Wanneer de verzekerde huurder of gebruiker is van het gebouw, dan wordt hem deze waarborg toegekend, zelfs als hij niet aansprakelijk is voor de schade, en dat voor zover de eigenaar 
niet voor deze schade is verzekerd.
Bovendien neemt de maatschappij - in geval van diefstal of verlies van de sleutels van de buitendeuren – de verplaatsingskosten van een slotenmaker evenals de kosten voor het 
vervangen van de sloten van het omschreven gebouw, ten laste.

28.3 De maatschappij vergoedt de verdwijning van en de schade aan de verzekerde inhoud als gevolg van een diefstal, een poging tot diefstal of een daad van vandalisme, gepleegd 
buiten het omschreven gebouw in de volgende gevallen:
- in geval van tijdelijke verplaatsing van de inhoud (bijvoorbeeld tijdens vakanties, zakenreizen of een ziekenhuisopname) in een gebouw dat niet aan de verzekeringnemer toebehoort 
en geen dienst doet als studentenverblijf.
Die waarborg wordt toegekend gedurende de periode dat de verzekerde werkelijk in het gebouw verblijft, en dit gedurende maximaal 180 dagen per kalenderjaar. De diefstal dient 
onder dezelfde voorwaarden te zijn gepleegd als in het omschreven gebouw:
- in geval van diefstal met geweld op of bedreiging van de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont.  Indien het contract werd afgesloten door een feitelijke vereniging of 
een vennootschap, dan is deze waarborg van toepassing voor de zaakvoerder en voor de bij hem inwonende personen; 
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- als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is,

- in de auto waarin de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont zich bevindt. Indien het contract werd afgesloten door een feitelijke vereniging of een vennootschap, 
dan is deze waarborg van toepassing voor de zaakvoerder en voor de bij hem inwonende personen;

- in een in België gehuurd studentenverblijf, op voorwaarde dat de dader erin is binnengedrongen door middel van inbraak en dat dit contract de hoofdverblijfplaats van de 
verzekerde dekt;
28.4 In geval van een verhuis binnen België is de dekking geldig op beide adressen en dit gedurende 60 dagen te rekenen
vanaf de verhuisdatum. Na die 60 dagen geldt de dekking enkel nog op het nieuwe adres.
Bij een verhuis naar het buitenland eindigt de dekking.

28.5 De maatschappij vergoedt niet
- de feiten gepleegd - als dader of als medeplichtige - door een verzekerde, door een ascendent of een descendent van de verzekeringnemer of van een persoon die bij hem inwoont of 
door een vennoot van de verzekeringnemer;
- de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme van/aan de inhoud die zich in open lucht bevindt of in een volledig of gedeeltelijk open constructie. Als in de bijzondere 
voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is, vergoedt de maatschappij toch de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme van/aan de tuinmeubelen,
de barbecue, de buitendecoratie en het tuinmateriaal;
- de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme gepleegd in/aan een reeds beschadigd gebouw, of een gebouw dat in aanbouw, afbraak of verbouwing is, en indien er een 
oorzakelijk verband bestaat met de schade;
- indien de verzekeringnemer het omschreven gebouw gedeeltelijk bewoont : de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme van/aan de inhoud die zich bevindt in de 
gemeenschappelijke delen van een gebouw of in de kelders, zolders of garages die niet met de sleutel gesloten zijn evenals de beschadigingen die hiermee gepaard gaan;
- de diefstal, de poging tot diefstal of de daad van vandalisme van/aan de uithangborden.

28.6 Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, komt de maatschappij niet tussen voor de schadegevallen op het adres van het omschreven gebouw als het hoofdgebouw 
(waarin de verzekerden normaal gezien leven) onregelmatig bewoond of helemaal niet bewoond is.

28.7 Vergoedingsgrenzen
De vergoeding wordt toegekend tot het beloop van maximum 1.000 euro per schadegeval voor de waarden.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 2.000 euro per schadegeval;
7.500 euro per voorwerp. Voorwerpen die een collectie of stel vormen, warden als één en hetzelfde voorwerp beschouwd.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 15.000 euro;
15% van het verzekerde kapitaal inhoud met een maximum van 7.500 euro per schadegeval voor het geheel van de juwelen. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het 
"Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 15.000 euro per schadegeval;

Diefstal 
2.500 euro per schadegeval in geval van ontvreemding;
4.000 euro per schadegeval in geval van tijdelijke verplaatsing van de inhoud.
Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 8.000 euro per schadegeval;
5.000 euro per schadegeval — als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Tuin" gedekt is - voor de tuinmeubelen, de barbecue, de buitendecoratie en het 
tuinmateriaal die/dat zich ofwel in open lucht bevind(t)en ofwel in een volledig of gedeeltelijk open constructie ofwel in een bijgebouw zonder interne verbinding met het 
hoofdgebouw (waarin de verzekerden leven);
5.000 euro per schadegeval - als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is — in geval van diefstal uit de auto waarin de verzekeringnemer of 
een persoon die bij hem inwoont zich bevindt;
5.000 euro per schadegeval - als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is — in geval van diefstal in een studentenverblijf;
2.500 euro per schadegeval voor de inhoud van het geheel van de bijgebouwen zonder interne verbinding met het Hoofdgebouw (waarin de verzekerden normaal gezien leven), Als in 
de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 5.000 euro per schadegeval;
2.500 euro per schadegeval in geval van diefstal met geweld op of bedreiging van de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont en gepleegd buiten het omschreven 
gebouw. Als in de bijzondere voorwaarden vermeld staat dat het "Pack Diefstal Plus" gedekt is, dan is de vergoedingsgrens maximum 5.000 euro per schadegeval;
2.500 euro per schadegeval voor de inhoud die zich bevindt in kelders, zolders of garages, met de sleutel gesloten, indien de verzekeringnemer slechts een deel van het omschreven 
gebouw bewoont.

28.8 Preventiemaatregelen
De verzekeringnemer moet de volgende preventiemaatregelen nemen:
in geval van afwezigheid, alle buitendeuren van het gebouw met een sleutel afsluiten en alle vensters, vensterdeuren en andere openingen in het gebouw sluiten (bijvoorbeeld 
keldergaten);
de in de bijzondere voorwaarden vermelde preventiemaatregelen uitvoeren (bijvoorbeeld het plaatsen en het activeren van een alarmsysteem).
De hiervoor vermelde maatregelen gelden ook voor alle deuren die naar gemeenschappelijke delen leiden, indien de verzekerde slechts een gedeelte van het gebouw bewoont evenals 
voor het gebouw waarin de verzekerde tijdelijk verblijft.

28.9 Teruggevonden goederen
Indien de gestolen goederen worden teruggevonden, dan moet de maatschappij onmiddellijk worden ingelicht. Als op het ogenblik van het terugvinden nog geen vergoeding werd 
uitbetaald, dan neemt de verzekerde de teruggevonden goederen terug en de maatschappij vergoedt de eventuele kosten voor de herstelling van de schade aan deze goederen.

Als er reeds een vergoeding werd betaald, dan worden de teruggevonden voorwerpen eigendom van de maatschappij indien de verzekerde ze aan haar heeft overgedragen. Zo niet 
betaalt de verzekerde de ontvangen vergoeding voor voormelde voorwerpen terug, na aftrek van de kosten voor het herstellen ervan.
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Diefstal overzicht Aedes
vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis bedrag 2

basis 

abex indexatie bedrag 2

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte AEDES  Ed.AEDES VL - BRAND - 0039.14-05-18 809

Maximum tussenkomst per voorwerp 7 art 32.3 5.000,00 596 6.786,91  

Door gemachtigde personen (ontvreemding) NIET VERMELD

 Door huispersoneel Neen, zie definitie verzekerde blz 1 art 1

Diefstal van huisdieren Neen blz 8 art 32.4

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw Neen blz 8 art 32.4

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ 8 art 33,3 2.000,00 596 2.714,77

Inhoud in de tuin blz 8    1.000,00 596 1.357,38

Inhoud op de parking of oprit neen blz 8 art 32.4

Diestal van juwelen 5000 per juweel max 15000 BLZ 7 art 32.3 5.000,00 15.000,00 596 6.786,91 20.360,74

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw max 120 dagen per jaar blz 2 art 5

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud max 5 000€ per voorwerp blz 7

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels blz 7 art 32.2

Verzamelingen en collecties blz 7 art 32.3 5.000,00 596 6.786,91

Diesfstal van waarden blz 7 art 32.3 1.500,00 596 2.036,07

diefstal uit een voertuig  "inbegrepen het binnendringen in een verkeersvoertuig." BLZ 7 ART 32.1  

diefstal met geweld op de persoon blz 7 art 32.3 3.000,00 596 4.072,15

studentenverblijf NIET VERMELD  

uit kelders of zolders blz 7 art 32.3 2.000,00

diefstal van stookolie Geen vermeldng

Voorwaarden regelmatige bewoning Gebouw moet minstens 250 nachten per jaar bezet zijn blz 7 art32.4

Diefstaloverzicht  AGvergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte AG insurance  top woning  0079-2000714N-16122017

775 775

809

Maximum tussenkomst per voorwerp   

Door gemachtigde personen (ontvreemding) Ja indien woning

 Door huispersoneel ja  

Diefstal van huisdieren ja

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw kelders en garages 5034,59 775 5.255,46

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ 21 2622,18 775 2.737,22

Inhoud in de tuin NEEN BLZ 21 ART 36

Inhoud op de parking of oprit NEEN BLZ 21 ART 36

Diestal van juwelen 10% van de inhoud of 1603,76 per ruimte (minisysteem) BLZ 21 ART 36 1670,59 775 1.743,88

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw BLZ 21 6526,32 775 6.812,64

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 50%  max 80188,17 BLZ 21 ART 36 83529,35 775 87.193,86

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels ja art 39 BLZ 22 ART  39

Verzamelingen en collecties

Diesfstal van waarden BLZ 44 EN BLZ 20 2622,18 775 2.737,22

diefstal uit een voertuig 5244,36 775 5474,4351

diefstal met geweld op de persoon ART 36  2 5244,36 775 5474,4351

studentenverblijf

uit kelders of zolders 2622,18 775 2737,2176

diefstal van stookolie 5244,36 775 5474,4351

Voorwaarden regelmatige bewoning Max 90 nachten onbewoond, waarvan max 60 opeenvolgende BLZ 42
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Diefstal overzicht Allianz vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Allianz  Home Plan Expert  Alg Voorwaarden AD1061NL - 11/11 690 809

Maximum tussenkomst per voorwerp blz 20 19.000,00 690 22.276,81  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  blz 19/20 4.500,00 690 5.276,09

 Door huispersoneel niet verzekerd blz 19/20

Diefstal van huisdieren niet uitgesloten

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw neen blz 19/20

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen per alleenstaand bijgebouw blz 19 4.500,00 690 5.276,09

Inhoud in de tuin blz 19/20 4.500,00 690 5.276,09

Inhoud op de parking of oprit blz 20 4.500,00 690 5.276,09

Diestal van juwelen 15% van het verzekerd bedrag inhoud blz 20 19.000,00 690 22.276,81

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw 10% van het verzekerde bedrag inhoud blz 18 art 25 b 4.500,00 690 5.276,09

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud ja

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels euro per afgezonderde ruimte blz 18

Verzamelingen en collecties blz 18

Diesfstal van waarden blz 20 4.500,00 690 5.276,09

diefstal uit een voertuig 4.500,00 690 5.276,09

diefstal met geweld op de persoon 4.500,00 690 5.276,09

studentenverblijf 4.500,00 690 5.276,09

uit kelders of zolders 4.500,00 690 5.276,09

diefstal van stookolie 4.500,00 690 5.276,09

Voorwaarden regelmatige bewoning max 60 nachten onbewoond

Diefstal overzicht Ammavergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte Amma    05-BR-AV-PDF-0506-V03-NL  NBB 0126 612 809

Maximum tussenkomst per voorwerp blz 26 12.500,00 612 16.523,69  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  3.000,00 612 3.965,69

 Door huispersoneel NEEN blz 26 ART E

Diefstal van huisdieren blz 26 3.000,00 612 3.965,69

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw blz 26 3.000,00 612 3.965,69

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen blz 26 3.000,00 612 3.965,69

Inhoud in de tuin blz 26 3.000,00 612 3.965,69

Inhoud op de parking of oprit blz 26 3.000,00 612 3.965,69

Diestal van juwelen blz 26 12.500,00 612 16.523,69

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw blz 25 ART 8,2,B, EN 

blz 26 D

7.000,00 612 9.253,27

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN

Vergoeding vervanging van sloten na diefstel van sleutels blz 25 ART 8,2,B, 1.500,00 612 1.982,84

Verzamelingen en collecties blz 26 12.500,00 612 16.523,69

Diesfstal van waarden blz 26 3.000,00 612 3.965,69

diefstal uit een voertuig niet vermeld

diefstal met geweld op de persoon 7.000,00 612 9.253,27

studentenverblijf 3.000,00 612 3.965,69

uit kelders of zolders 3.000,00 612 3.965,69

diefstal van stookolie niet vermeld

Voorwaarden regelmatige bewoning max 90 dagen onbewoond
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Diefstal overzicht Argentavergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis
basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte Argenta Verzekerd wonen  DW16038 GELDIG VANAF 05 09 2016

26/27/28 705 809

Maximum tussenkomst per voorwerp ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN   

Door gemachtigde personen (ontvreemding) uitgesloten blz 28

 Door huispersoneel JA BLZ 28

Diefstal van huisdieren ja (zie definitie inhoud)

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw BLZ 27 6.500,00 705 7.458,87

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ 27 6.500,00 705 7.458,87

Inhoud in de tuin neen blz 27 6.500,00 705 7.458,87

Inhoud op de parking of oprit NEEN blz 27

Diestal van juwelen ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN  

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw 60 DAGEN DEKKING. MAX 30% vh verzekerd bedrag blz 27

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 100%

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels BLZ 27

Verzamelingen en collecties ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN  

Diesfstal van waarden ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN  

diefstal uit een voertuig NIET VERMELD

diefstal met geweld op de persoon BLZ 27 10.000,00 705 11.475,18

studentenverblijf NIET VERMELD

uit kelders of zolders GEEN BEPERKING

diefstal van stookolie NEEN blz 27

Voorwaarden regelmatige bewoning MAX 120 NACHTEN ONBEWOOND BLZ 26

Diefstal overzicht Axavergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis basis abex indexatie

abex 01 

2019

Verzekeraar en referte AXA comfort thuis flex 4185841- 20170501 (diefstal plus)

754

809

Maximum tussenkomst per voorwerp blz 1 5.500,00 754 5.901,19

 

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  5.500,00 754 5.901,19

 Door huispersoneel Neen, uitsluiting  "U" is ook huispersoneel    

Diefstal van huisdieren geen diefstal blz 2   

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw nihil   

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen blz 1 5.500,00 754 5.901,19

Inhoud in de tuin neen blz 1   

Inhoud op de parking of oprit neen blz 1   

Diestal van juwelen blz1 15.400,00 754 16.523,34

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw 5.500,00 754 5.901,19

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud tot 100%   

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels geen afzonderlijke vermelding   

Verzamelingen en collecties geen afzonderlijke vermelding   

Diesfstal van waarden 2.200,00 754 2.360,48

diefstal uit een voertuig 5.500,00 754 5.901,19

diefstal met geweld op de persoon 5.500,00 754 5.901,19

studentenverblijf 5.500,00 754 5.901,19

uit kelders of zolders 5.500,00 754 5.901,19

diefstal van stookolie geen melding

Voorwaarden regelmatige bewoning geen melding
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Diefstal overzicht Baloisevergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte Baloise Woning Select  0096-2037B0000.09-01052018 BLZ32
775

809

Maximum tussenkomst per voorwerp BLZ 32 15000,00 775 15.658,06  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  BLZ 34 11300,00 775 11.795,74

 Door huispersoneel  BLZ 34 11300,00 775 11.795,74

Diefstal van huisdieren  

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw blz 34 11300,00 775 11.795,74

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ 34 10000,00 775 10.438,71

Inhoud in de tuin BLZ 34 3500,00 775 3.653,55

Inhoud op de parking of oprit BLZ 30 3500,00 775 3.653,55

Diestal van juwelen MAX 15% BLZ 32 15000,00 775 15.658,06

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw BLZ 42 11300,00 775 11.795,74

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 50%

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels 2000,00 775 2.087,74

Verzamelingen en collecties BLZ 34 17000,00 775 17.745,81

Diesfstal van waarden 3500,00 775 3.653,55

diefstal uit een voertuig ALLEEN ALS IN EEN GARAGE INGEBROKEN WORDT BLZ 44 11300,00 775 11.795,74

diefstal met geweld op de persoon 10000,00 775 10.438,71

studentenverblijf blz 34 11300,00 775 11.795,74

uit kelders of zolders BLZ 34 11300,00 775 11.795,74

diefstal van stookolie NIET VERMELD blz 34 5700,00 775 5.950,06

Voorwaarden regelmatige bewoning Een gebouw dat in de 12 maanden vóór het schadegeval niet meer dan 120 nachten onbewoond was. Een nacht duurt van 22.00 tot 06.00 uur.blz 10

Diefstal overzicht BDMvergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte BDM ASCO Patrimonium woning  Ref PWN09.06 612 809

Maximum tussenkomst per voorwerp   

Door gemachtigde personen (ontvreemding) neen  blz 13

 Door huispersoneel  blz12 art 4.1

Diefstal van huisdieren neen  

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw neen  

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ 13 2.000,00 612 2.643,79

Inhoud in de tuin NEEN (geen dekking voor inhoud die zich buiten bevindt) blz 13

Inhoud op de parking of oprit NEEN (geen dekking voor inhoud die zich buiten bevindt) blz 13

Diestal van juwelen opm blz 15: juwelen verzekerd tegen verkoopwaarde blz 13 6.000,00 612 7.931,37

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw blz 13 punt 2

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud neen

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels BLZ 13

Verzamelingen en collecties NIET VERMELD

Diesfstal van waarden blz 13 2.000,00 612 2.643,79

diefstal uit een voertuig NIET VERMELD

diefstal met geweld op de persoon 2.000,00 612 2.643,79

studentenverblijf UITGESLOTEN

uit kelders of zolders 2.000,00 612 2.643,79

diefstal van stookolie NIET VERMELD

Voorwaarden regelmatige bewoning MAX 90 NACHTEN ONBEWOOND
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Diefstal overzicht Belfius vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte Belfius Home & Family FOXE 8041-2 1708
744

809

Maximum tussenkomst per voorwerp BLZ 21 14792,99 744 16.085,39  

Door gemachtigde personen (ontvreemding) NEEN BLZ 20

 Door huispersoneel NEEN BLZ 20 ART 22 B

Diefstal van huisdieren NEEN BLZ 20 ART 22 B

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw NEEN BLZ 20/21 ART 22 B  

PUNT 5

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ 21 2588,78 744 2.814,95

Inhoud in de tuin 2588,78 744 2.814,95

Inhoud op de parking of oprit 2588,78 744 2.814,95

Diestal van juwelen 10 % van de inhoud blz 21

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw blz 20 art 22 a2 en b 7396,5 744 8.042,70

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud  

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels blz 20 art 22 a3

Verzamelingen en collecties blz 21 art 22c 14792,99 744 16.085,39

Diesfstal van waarden 2588,78 744 2.814,95

diefstal uit een voertuig BLZ 35 ART 22 A 2 7396,5 744 8.042,70

diefstal met geweld op de persoon BLZ 35 ART 22 A 2 7396,5 744 8.042,70

studentenverblijf NIET VERMELD

uit kelders of zolders NEEN BLZ 35 ART 22 B

diefstal van stookolie NIET VERMELD

Voorwaarden regelmatige bewoning MAX 120 NACHTEN ONBEWOOND EN MAX 90 OPEENVOLGENDE

Diefstal overzicht Corona direct
vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex 

1981 indexatie

Cieindex 

03 2019

Verzekeraar en referte 0435-BOARCOWO-01102010 4 en 12 217,32 254,23

Maximum tussenkomst per voorwerp
7500 0 217,32 0,00  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  
217,32 0,00

 Door huispersoneel niet verzekerd
12 art 6,1,5  II 217,32 0,00

Diefstal van huisdieren niet verzekerd
12 art 6,1,5 217,32 0,00

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw niet verzekerd
12 art 6,1,5 217,32 0,00

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen
12 2000 217,32 2.339,68

Inhoud in de tuin  
12 2000 217,32 2.339,68

Inhoud op de parking of oprit niet verzekerde
12 art 6,1,5 217,32 0,00

Diestal van juwelen
12 4500 217,32 5.264,29

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw
12 4500 217,32 5.264,29

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud verzekerde bedrag in de bijzondere voorwaarden
12 art 6 ,3 217,32 0,00

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels
12 art 6,1,4 217,32 0,00

Verzamelingen en collecties
  

Diesfstal van waarden
4 en 12 1500 217,32 1.754,76

diefstal uit een voertuig
niet vermeld

217,32 0,00

diefstal met geweld op de persoon 12 4500 217,32 5.264,29

studentenverblijf 217,32 0,00

uit kelders of zolders uitgesloten indien niet individueel op slot 12 art 6,1,5 217,32 0,00

diefstal van stookolie niet vermeld 217,32 0,00

Voorwaarden regelmatige bewoning 217,32 0,00
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Diefstal overzicht DVV 
vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basisbedrag indexatie abex

Verzekeraar en referte DVV Cocoon flex  0037-1-89-7295-112020 (N) 833 858

Maximum tussenkomst per voorwerp BLZ8 10 000,00 10 300,12  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  BLZ8 2 500,00 2 575,03

 Door huispersoneel  BLZ8 2 500,00 2 575,03

Diefstal van huisdieren UITSLUITING BLZ9 art 6.1.6

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw UITSLUITING BLZ9 art 6.1.6

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ8 7 500,00 7 725,09

Inhoud in de tuin BLZ8 2 500,00 2 575,03

Inhoud op de parking of oprit BLZ8 2 500,00 2 575,03

Diestal van juwelen BLZ8 10 000,00 10 300,12

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw BLZ8 7 500,00 7 725,09

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud NEEN 50% IS MAX BLZ9 ART 6.1.4

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels JA enkel beperking in art 6.1.4 blz 8 art 6,1,4

Verzamelingen en collecties geen afzonderlijke beperking

Diesfstal van waarden blz 8 art 6,1,4 2 500,00 2 575,03

diefstal uit een voertuig NIET LETTERLIJK VERMELD ALS WAARBORG    

diefstal met geweld op de persoon blz 8 art 6.1.4 7 500,00 7 725,09

studentenverblijf blz 8 art 6.1.4 7 500,00 7 725,09

uit kelders of zolders niet verzekerd blz 9 art 6 1 6

diefstal van stookolie geen vermelding

Voorwaarden regelmatige bewoning BEWOOND IS MINDER DAN 1 JAAR ONBEWOOND

Diefstal overzicht Ethiasvergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte ETHIAS  alg voorwaarden woningverzekering  2252-550*03/16 744 809

Maximum tussenkomst per voorwerp ZIE PUNT 4,3 EN PUNT 11,3 BLZ 13 EN BLZ 21  

Door gemachtigde personen (ontvreemding) zie :  Wat is niet verzekerd BLZ 14 

 Door huispersoneel neen BLZ 14 

Diefstal van huisdieren neen blz 14 4.4 punt 3

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw blz 14

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen blz 14

Inhoud in de tuin blz 13 punt 4.2.5 1.957,89 744 2.128,94

Inhoud op de parking of oprit NEEN   Enkel tuinmeubelen

Diestal van juwelen blz 13 punt 4.3 3.915,79 744 4.257,90

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw BLZ 13 PUNT 6 7.831,58 744 8.515,79

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud ZIE   "VERGOEDINGSBEPERKINGEN " blz 13   4,3

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels JA BLZ 13    4.2 punt3

Verzamelingen en collecties GEEN BEPERKINGEN

Diesfstal van waarden blz 13 PUNT 4;3 1.957,89 744 2.128,94

diefstal uit een voertuig blz 13 art 4,2

diefstal met geweld op de persoon blz 13 art 4,2 7.831,58 744 8.515,79

studentenverblijf NIET VERMELD

uit kelders of zolders BLZ 13 ART 4.3 1.957,89 744 2.128,94

diefstal van stookolie NIET VERMELD

Voorwaarden regelmatige bewoning NIET VERMELD
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Diefstal overzicht Federale vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis bedrag 2

basis 

abex indexatie bedrag 2

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte Federale Multirisk 2009 woning  21.20.092  01/16

744

809

Maximum tussenkomst per voorwerp blz 14   28.2.B 8.063,59 16.127,17 744 8.768,07 17.536,13  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  blz 13 art 26 744

 Door huispersoneel  blz 13 art 26 744

Diefstal van huisdieren NEEN BLZ 14 ART 30 F 744

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw BLZ 14 ART 30  1 B 744

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ 14 1.612,72 3.225,43 744 1.753,62 3.507,22

Inhoud in de tuin BLZ 14 ART 30 1 D 744

Inhoud op de parking of oprit BLZ 14 ART 30 1 D 744

Diestal van juwelen BLZ 14 ART 28. 2 .C 10.751,45 21.502,89 744 11.690,76 23.381,50

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw BLZ 14 ART 27.3 EN ART 28 2A 4.031,80 8.063,59 744 4.384,04 8.768,07

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud geen beperking 744

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels BLZ 14 ART 27 B 1 1.612,72 744 1.753,62

Verzamelingen en collecties BLZ 14 ART 28 2 B 8.063,59 16.127,17 744 8.768,07 17.536,13

Diesfstal van waarden BLZ 14 ART 28 2 D 1.612,72 3.225,43 744 1.753,62 3.507,22

diefstal uit een voertuig niet vermeld blz 14 ART 28.2 4.031,80 8.063,59 744 4.384,04 8.768,07

diefstal met geweld op de persoon

studentenverblijf niet vermeld

uit kelders of zolders BLZ 14 1.612,72 3.225,43 744 1.753,62 3.507,22

diefstal van stookolie niet vermeld

Voorwaarden regelmatige bewoning niet bewoning max 90 nachten waarvan max 60 

opeenvolgende

blz 30

Diefstal overzicht Fidea vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis
basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte FIDEA  Woonverzekering versie juli 2016 744 809

Maximum tussenkomst per voorwerp ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN

  

Door gemachtigde personen (ontvreemding) (niet verzekerde….)

BLZ 22

 Door huispersoneel ja

blz22

Diefstal van huisdieren ja (deel vd inhoud)

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw

blz 21

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen

blz 21

Inhoud in de tuin 

blz 21

Inhoud op de parking of oprit

blz 21

Diestal van juwelen ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw 90 dagen verhuis

blz 21

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 100% mits bijpremie

Vergoeding vervanging van sloten na diefstel van sleutels ook na verlies

blz 21

Verzamelingen en collecties zie "uitsluitingen"

blz22  3.1.4

Diesfstal van waarden zie bijzondere voorwaarden

blz 21

diefstal uit een voertuig

niet vermeld

diefstal met geweld op de persoon

ja

art 3.1.1.b

studentenverblijf art 3.1.1.b

uit kelders of zolders art 3.1.1.a

diefstal van stookolie

niet vermeld

Voorwaarden regelmatige bewoning

90 dagen onbewoond

blz 21  art 3.1.1
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Diefstal overzicht Generalivergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

b

e

d

r

a

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte GENERALI BELGIUM Woning Premium  GE 2837  03/2016 745 809

Maximum tussenkomst per voorwerp verschillend met de formule max per voorwerp blz25 A.9.1.3 20.000,00 745 21.718,12  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  blz25 A.9.1.1 745

 Door huispersoneel ja blz 25  A,91,1,a 745

Diefstal van huisdieren niet uitgesloten blz 26 2.500,00 745 2.714,77

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw blz26 2.500,00 745 2.714,77

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen blz26 2.500,00 745 2.714,77

Inhoud in de tuin blz25 5.000,00 745 5.429,53

Inhoud op de parking of oprit blz25 5.000,00 745 5.429,53

Diestal van juwelen definitie blz 85 blz26 20.000,00 745 21.718,12

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw blz26 6.500,00 745 7.058,39

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 100% BLZ 25  a,9,1,3

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels zonder vrijstelling

Verzamelingen en collecties geen beperking

Diesfstal van waarden waarden in kluis 4000  definitie blz 88 blz 26 art9.1.3.e 2.500,00 745 2.714,77

diefstal uit een voertuig niet vermeld

diefstal met geweld op de persoon blz 26 art f 6.500,00 745 7.058,39

studentenverblijf niet vermeld

uit kelders of zolders blz 25 art A9.1.3C 2.500,00 745 2.714,77

diefstal van stookolie

Voorwaarden regelmatige bewoning max 120 nachten onbewoond, max 60 opeenvolgende

Diefstal overzicht INGvergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis
basis 

abex indexatie

abex 

07 

2018

Verzekeraar en referte ING HOME & Family Insurance  alg vrwrden eigenaar PP 8601-01 744 809

Maximum tussenkomst per voorwerp bijzondere voorwaarden 744  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  blz 27 2.522,00 744 2.742,34

 Door huispersoneel  blz 27 2.522,00 744 2.742,34

Diefstal van huisdieren neen blz 29

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen niet vermeld blz 27 2.550,00 744 2.772,78

Inhoud in de tuin blz 29 2.000,00 744 2.174,73

Inhoud op de parking of oprit blz 29 2.000,00 744 2.174,73

Diestal van juwelen zie bijzondere voorwaarden

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw blz 29

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels blz 27

Verzamelingen en collecties geen vermelding

Diesfstal van waarden blz 8 1.511,00 744 1.643,01

diefstal uit een voertuig blz 28 5.000,00 744 5.436,83

diefstal met geweld op de persoon blz 28 5.000,00 744 5.436,83

studentenverblijf blz 28 15.500,00 744 16.854,17

uit kelders of zolders niet vermeld

diefstal van stookolie blz 28 1.500,00 744 1.631,05

Voorwaarden regelmatige bewoning max 60 dagen onbewoond
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Diefstal overzicht K B C vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis
basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte KBC Woningpolis voor de eigenaar 809

Maximum tussenkomst per voorwerp ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN   

Door gemachtigde personen (ontvreemding) JA BLZ 6

 Door huispersoneel JA BLZ 6

Diefstal van huisdieren niet uitgesloten

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw niet uitgesloten

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen niet uitgesloten

Inhoud in de tuin niet uitgesloten

Inhoud op de parking of oprit niet uitgesloten

Diestal van juwelen ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw niet uitgesloten

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels blz 17 C

Verzamelingen en collecties GEEN BEPERKING

Diesfstal van waarden ZIE BIJZONDERE VOORWAARDEN

diefstal uit een voertuig NIET VERMELD

diefstal met geweld op de persoon JA BLZ 6

studentenverblijf JA, indien met geweld

uit kelders of zolders niet uitgesloten

diefstal van stookolie niet vermeldt

Voorwaarden regelmatige bewoning niet vermeldt

Diefstal overzicht Optimcovergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis

basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte optimco brandpolis perfecta  Referte: BRA.009 201109 BRA.009-V1 648 809

Maximum tussenkomst per voorwerp BLZ 9 10.000,00 648 12.484,57  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  BLZ 9 2.500,00 648 3.121,14

 Door huispersoneel niet uitgesloten  648

Diefstal van huisdieren NEEN BLZ 9

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw BLZ 9

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen BLZ 9 2.500,00 648 3.121,14

Inhoud in de tuin BLZ 9 4.000,00 648 4.993,83

Inhoud op de parking of oprit BLZ 9 4.000,00 648 4.993,83

Diestal van juwelen MAX 10 % vd verzekerde inhoud BLZ 9 12.500,00 648 15.605,71

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw blz 8   

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 50% BLZ 9   

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels blz 8 1.000,00 648 1.248,46

Verzamelingen en collecties

Diesfstal van waarden 5000 indien in brandkoffer blz 1 2.500,00 648 3.121,14

diefstal uit een voertuig ja blz 8

diefstal met geweld op de persoon ja blz 9 2.500,00 648 3.121,14

studentenverblijf ja blz 8

uit kelders of zolders geen vermelding

diefstal van stookolie blz 9 4.000,00 648 4.993,83

Voorwaarden regelmatige bewoning max 60 dagen niet bewoning
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Diefstal overzicht P & V  vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis
DIEFSTAL 

PLUS

basis 

abex indexatie

DIEFSTAL 

PLUS

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte P & V Ideal Woning  P & V 292/03-2017 730 809

Maximum tussenkomst per voorwerp blz20 en 21 art 28.7 7.500,00 15.000,00 730 8.311,64 16.623,29  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  art 28.2 EN 28.7 2.500,00 730 2.770,55

 Door huispersoneel  art 28.2

Diefstal van huisdieren NIET UITGESLOTEN

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw Kelders, zolders of garages 28.7 2.500,00 730 2.770,55

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen 2.500,00 5.000,00 730 2.770,55 5.541,10

Inhoud in de tuin Enkel mits diefstal plus 5.000,00 730 5.541,10

Inhoud op de parking of oprit mits Pack Tuin 5.000,00 730 5.541,10

Diestal van juwelen 15 % vh verzekerd kapitaal inhoud 7.500,00 15.000,00 730 8.311,64 16.623,29

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw 4.000,00 8.000,00 730 4.432,88 8.865,75

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 100% verzekerde inhoud; rekening houden met 

sublimieten

art 28.1

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels art 28.2 laatste punt

Verzamelingen en collecties art 28.7 7.500,00 15.000,00 730 8.311,64 16.623,29

Diesfstal van waarden pack woning plus art 28.7 1.000,00 2.000,00 730 1.108,22 2.216,44

Diefstal uit de auto (waarin verzekerde zich bevindt) BLZ 21 ART 28.7 5.000,00 730 5.541,10

diefstal met geweld op de persoon BLZ 21 ART 28.7 2.500,00 5.000,00 730 2.770,55 5.541,10

studentenverblijf 2.500,00 730 2.770,55

uit kelders of zolders

diefstal van stookolie niet vermeld

Voorwaarden regelmatige bewoning max 180 nachten niet bewoond

Diefstal overzicht Partnersvergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte Partners Home Serenity  ref 16 52 24 - versie 07/2017 809

Maximum tussenkomst per voorwerp Geen melding in de algemene voorwaarden   

Door gemachtigde personen (ontvreemding) geen beperking

 Door huispersoneel   

Diefstal van huisdieren

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw neen blz 18

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen

Inhoud in de tuin neen blz 18

Inhoud op de parking of oprit neen blz 18

Diestal van juwelen

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels

Verzamelingen en collecties

Diesfstal van waarden

diefstal uit een voertuig niet vermeld

diefstal met geweld op de persoon neen blz 18

studentenverblijf neen

uit kelders of zolders neen

diefstal van stookolie niet vermeld

Voorwaarden regelmatige bewoning max 9 0 opeenvolgende dagen zonder bewoning

692

693



11/06/2021

347

Diefstal overzicht Piette & Partners  vergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis
basis 

abex indexatie

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte Piette & Partners  woning-vrije beroepen-kantoren Ref. PR-08.02-02.2018 648 809

Maximum tussenkomst per voorwerp blz 30 20.000,00 648 24.969,14  

Door gemachtigde personen (ontvreemding) ja blz 29 art 57.1.4

 Door huispersoneel ja blz 29  ART 57.1.3

Diefstal van huisdieren NIET UITGESLOTEN  

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw neen

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen afsluitbare bijgebouwen blz 29

Inhoud in de tuin enkel tuinmeubilair blz 31 ART  61.A.3.B 3.000,00 648 3.745,37

Inhoud op de parking of oprit   648

Diestal van juwelen blz 30 20.000,00 648 24.969,14

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw 30 da bij verhuis blz 29 8.000,00 648 9.987,65

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 50% blz 30

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels blz 30 art 60 d

Verzamelingen en collecties

Diesfstal van waarden 8000 euro waarden in kluis BLZ 30 4.000,00 648 4.993,83

diefstal uit een voertuig NIET VERMELD

diefstal met geweld op de persoon BLZ 29 ART 57 1.B. 8.000,00 648 9.987,65

studentenverblijf BLZ 29 ART 57 1.B. 8.000,00 648 9.987,65

uit kelders of zolders NIET VERMELD

diefstal van stookolie NIET VERMELD

Voorwaarden regelmatige bewoning Max 90 niet-bewoning  max 60 opeenvolgende blz 29 art 56 b

Diefstal overzicht Touringvergelijking  diefstal Opmerking blz / art basisbedrag basis abex indexatie abex

Verzekeraar en referte Touring Home&Family cover Ref HF-03_NL 490 0 809

Maximum tussenkomst per voorwerp 10 * de limiet per voorwerp die u heeft gekozen en die in de bijzonder vorowaarden 

staat vermeld

12 0,00 490 0  

Door gemachtigde personen (ontvreemding) ja
12 2.500,00 490 4127,551

 Door huispersoneel  
12 2.500,00 490 4127,551

Diefstal van huisdieren
  

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw
12 2.500,00 490 4127,551

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen
12 2.500,00 490 4127,551

Inhoud in de tuin in open lucht
12 2.500,00 490 4127,551

Inhoud op de parking of oprit in open lucht
12 2.500,00 490 4127,551

Diestal van juwelen
12 5.000,00 490 8255,102

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw tijdelijk verblijf of studentenverblijf
12 5.000,00 490 8255,102

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud Indien een verzekerd kapitaal werd gekozen
12 50,00

Vergoeding vervanging van sloten na diefstal van sleutels geen vermelding
   

Verzamelingen en collecties geen vermelding
  

Diesfstal van waarden geen vermelding
  

diefstal uit een voertuig geen vermelding
  

diefstal met geweld op de persoon
12 5.000,00 490 8255,102

studentenverblijf tijdelijk verblijf of studentenverblijf
12 5.000,00 490 8255,102

uit kelders of zolders
12 2.500,00 490 4127,551

diefstal van stookolie geen vermelding
490 0

Voorwaarden regelmatige bewoning een niet bewoning van max 90 dagen per verzekeringsjaar is 

toegelaten
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Diefstal overzicht Viviumvergelijking  diefstal Opmerking blz / art basis
DIEFSTAL 

PLUS

basis 

abex indexatie

DIEFSTAL 

PLUS

abex 

01 

2019

Verzekeraar en referte Vivium Woning  VIV 292/03-2017 BLZ 20 EN 21 730 809

Maximum tussenkomst per voorwerp ART 28.7 7.500,00 15.000,00 730 8.311,64 16.623,29  

Door gemachtigde personen (ontvreemding)  ART 28.2 EN 28.7 2.500,00 730 2.770,55

 Door huispersoneel  ART 28.2

Diefstal van huisdieren NIET UITGESLOTEN

Inhoud in gemeenschappelijke delen vh gebouw Kelders, zolders of garages 28.7 2.500,00 730 2.770,55

Inhoud in niet-belendende bijgebouwen 2.500,00 5.000,00 730 2.770,55 5.541,10

Inhoud in de tuin ENKEL MET PACK DIEFSTAL PLUS 5.000,00 730 5.541,10

Inhoud op de parking of oprit mits Pack Tuin 5.000,00 730 5.541,10

Diestal van juwelen 15 %vh verzekerd kapitaal inhoud 7.500,00 15.000,00 730 8.311,64 16.623,29

Tijdelijke overdracht naar een ander gebouw 4.000,00 8.000,00 730 4.432,88 8.865,75

Vergoeding tot 100% van de verzekerde inhoud 100% verzekerde inhoud; rekening houden met sublimieten art 28.1

Vergoeding vervanging van sloten na diefstel van sleutels art 28.2 laatste punt

Verzamelingen en collecties art 28.7 7.500,00 15.000,00 730 8.311,64 16.623,29

Diesfstal van waarden pack woning plus art 28.7 1.000,00 2.000,00 730 1.108,22 2.216,44

Diefstal uit de auto (waarin verzekerde zich bevindt) BLZ 21 ART 28.7 5.000,00 730 5.541,10

diefstal met geweld op de persoon BLZ 21 ART 28.7 2.500,00 5.000,00 730 2.770,55 5.541,10

studentenverblijf 2.500,00 730 2.770,55

uit kelders of zolders ART 28.7 2.500,00 730 2.770,55

diefstal van stookolie niet vermeld

Voorwaarden regelmatige bewoning max 180 nachten niet bewoond ART 28.3

Expertisekosten

Contractueel voorziene vergoedingen
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Expertisekosten Aedes

expertisekosten

van tot percentage schade expertisekost max 5000

3,00% 5 000,00 150,00

10 000,00 300,00

15 000,00 450,00

20 000,00 600,00

25 000,00 750,00

50 000,00 1 500,00

abex 596 75 000,00 2 250,00

100 000,00 3 000,00

200 000,00 6 000,00

abex 858 MAX 7197,99

max 7 197,99

Expertisekosten

3.2 De andere kosten
Artikel 26
We verzekeren tot 100% van de voor het gebouw* en de inhoud* verzekerde bedragen, voor zover ze het gevolg zijn van een gewaarborgd schadegeval* en u ze hebt gemaakt als 
een voorzichtig en redelijk persoon:
¬ de kosten voor de bewaring van de geredde verzekerde goederen, dit wil zeggen de kosten gemaakt gedurende de normale wederopbouwperiode van het gebouw* om die 
goederen te beschermen en te bewaren om een verergering van de schade te vermijden, alsook de kosten gemaakt om ze te verplaatsen en opnieuw te plaatsen om de herstelling
van de beschadigde goederen mogelijk te maken;
¬ de kosten
– voor opruiming en afbraak die noodzakelijk zijn voor de wederopbouw of wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen, ongeacht of deze al dan niet plaatsvinden;
– voor opruiming van de voorwerpen die de verzekerde goederen beschadigd hebben, zelfs indien de opruiming niet noodzakelijk is voor de wederopbouw of wedersamenstelling 
van de beschadigde verzekerde goederen;
– om dit puin te vervoeren en af te laden;
– van ontsmetting en behandeling van het puin van de beschadigde verzekerde goederen.
¬ de kosten voor herstel van de tuin die beschadigd werd door puin van de verzekerde goederen, door goederen die de verzekerde goederen beschadigd hebben of door 
reddingsoperaties;
¬ de expertisekosten wanneer u een beroepsexpert aanduidt om de goederen waarvan u eigenaar bent en de schade eraan te schatten. Wij nemen de honoraria en de kosten van 
die expert ten laste, alle eventuele belastingen inbegrepen, alsmede deze van de eventuele derde expert, die in geval van betwisting tussen uw expert en onze expert
zal aangeduid worden. Onze tegemoetkoming voor het totaal van deze kosten is beperkt tot de hierna vermelde schaal, berekend in percentage van de verschuldigde vergoedingen, 
met uitsluiting van die welke betrekking hebben op de aansprakelijkheidsverzekeringen en de indirecte verliezen.
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Expertisekosten AG
expertisekosten

ag

voorbeeld expertisekosten

van tot percentage max / schijf schade kosten

0,00 8 021,83 5,00 401,10minimum 267,37 5 000,00 250,00

8 021,83 53 478,91 3,50 1 992,08 10 000,00 470,34

53 478,91 267 394,46 2,00 6 269,77 15 000,00 645,34

267 394,46 534 788,97 1,50 10 281,34 25 000,00 995,34

534 788,97 1 604 366,89 0,75 18 303,17 50 000,00 1 922,50

1 604 366,89 0,35 100 000,00 2 922,50

200 000,00 4 922,50

500 000,00 9 759,51

max expertisekosten 26 739,43 1 000 000,00 13 770,42

2 000 000,00 19 687,89

abex 809

van tot percentage max / schijf

0,00 8 507,70 5,00 425,39

7 377,31 56 718,05 3,50 2 112,74

49 182,09 283 590,17 2,00 6 649,52

245 910,36 567 180,39 1,50 10 904,07

491 820,76 1 701 541,15 0,75 19 411,77

1 475 462,26 0,35 0,00

max expertisekosten 28 359,00

abex 858

Expertisekosten Allianz

expertisekosten

allianz

van tot percentage max / schijf schade kosten

0,00 6.841,86 5,00% 342,09 5.000,00 250,00

6.841,86 45.612,40 3,50% 1.699,06 10.000,00 452,62

45.612,40 228.062,04 1,50% 5.348,05 15.000,00 627,62

228.062,04 456.124,09 0,75% 8.768,98 25.000,00 977,62

456.124,09 1.368.372,26 0,35% 15.610,85 50.000,00 1.764,87

1.368.372,26 0,35%  100.000,00 2.514,87

200.000,00 4.014,87

500.000,00 8.922,55

max expertisekosten 22.806,20 1.000.000,00 10.672,55

2.000.000,00 17.821,55

abex 690 3.425.000,00 22.809,05

van tot percentage max / schijf

0,00 8.021,83 5,00% 342,09

6.841,86 53.478,89 3,50% 1.699,06

45.612,40 267.394,48 1,50% 5.348,05

228.062,04 534.788,97 0,75% 8.768,98

456.124,09 1.604.366,90 0,35% 15.610,85

1.368.372,26 0,35% 0,00

max expertisekosten 26.739,44

abex 809

voorbeeld expertisekosten
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Expertisekosten Ammaexpertisekosten

AMMA

van tot percentage voorbeeld expertisekosten

0 400 000,00 5,00% schade kosten

5 000,00 300,00

10 000,00 500,00

15 000,00 750,00

25 000,00 1 250,00

50 000,00 2 500,00

MIN BEDRAG 300,00 100 000,00 5 000,00

MAX BEDRAG 20 000,00 200 000,00 10 000,00

400 000,00 20 000,00

abex 612

van tot percentage

0 560 784,31 5,00%

MIN BEDRAG 420,59

MAX BEDRAG 28 039,22

abex 858

Expertisekosten Argentaexpertisekosten

van tot percentage MAX voorbeeld expertisekosten

0,00 19 490,64 5,00% 974,532 schade kosten

19 490,64 194 906,37 2,00% 4482,8466 5 000,00 250,00

194 906,37 389 812,75 1,50% 7406,4423 10 000,00 500,00

389 812,75 0,75% 15 000,00 750,00

25 000,00 1 084,72

50 000,00 1 584,72

100 000,00 2 584,72

200 000,00 4 559,25

consumptie index 149,19

BASIS 1996

van tot percentage

0,00 20 121,65 5,00% 1 006,08

12 500,00 201 216,43 2,00% 4 627,98

125 000,00 402 432,87 1,50% 7 646,22

402 432,87 0,75%

consumptie index 154,02

DECEMBER 2020
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Expertisekosten Axa

expertisekosten

van tot percentage

0,00 7.500,00 5,00% 375 schade kosten

7.500,00 50.000,00 3,50% 1862,5 5.000,00 250,00

50.000,00 250.000,00 2,00% 5862,5 10.000,00 462,50

250.000,00 500.000,00 1,50% 9612,5 15.000,00 637,50

500.000,00 1.500.000,00 0,75% 17112,5 25.000,00 987,50

1.500.000,00 0,35%  50.000,00 1.862,50

  100.000,00 2.862,50

MAX BEDRAG 22.806,46 200.000,00 4.862,50

400.000,00 8.112,50

abex 754 1.000.000,00 13.362,50

3.150.000,00 22.887,50

  

van tot percentage

0,00 8.047,08 5,00% 402,3541

7.500,00 53.647,21 3,50% 1998,359

50.000,00 268.236,07 2,00% 6290,136

250.000,00 536.472,15 1,50% 10313,68

500.000,00 1.609.416,45 0,75% 18360,76

1.500.000,00 0,35%  

  

MAX BEDRAG 24.470,06

abex 809

voorbeeld expertisekosten

Expertisekosten Baloise
expertisekosten

van tot percentage

0,00 12.500,00 5,00% 625,00 schade kosten

12.500,00 125.000,00 2,00% 2.875,00 5.000,00 250,00

125.000,00 250.000,00 1,50% 4.750,00 10.000,00 500,00

250.000,00  0,75%  15.000,00 675,00

    25.000,00 875,00

   50.000,00 1.375,00

  100.000,00 2.375,00

MAX BEDRAG 22.806,46 200.000,00 4.000,00

ABEX 775 400.000,00 5.875,00

1.000.000,00 10.375,00

2.675.000,00 22.937,50

  

van tot percentage

0,00 13.048,39 5,00% 652,42

12.500,00 130.483,87 2,00% 3.001,13

125.000,00 260.967,74 1,50% 4.958,39

250.000,00  0,75%  

    

   

  

MAX BEDRAG 23.807,00

ABEX 809

voorbeeld expertisekosten
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Expertisekosten BDMexpertisekosten

van tot percentage

0,00 6.068,50 5,00% 303,43 schade kosten

6.068,50 40.456,68 3,50% 1.507,01 5.000,00 250,00

40.456,68 202.282,16 2,00% 4.743,52 10.000,00 441,03

202.282,16 404.563,14 1,50% 7.777,73 15.000,00 616,03

404.563,14 1.213.687,01 0,75% 13.846,16 25.000,00 966,03

1.213.687,01 0,35%  50.000,00 1.697,88

  100.000,00 2.697,88

MAX BEDRAG 22.228,34 200.000,00 4.697,88

ABEX 612 400.000,00 7.709,29

1.000.000,00 12.243,51

3.625.000,00 22.285,76

  

van tot percentage

0,00 8.021,92 5,00% 401,10

6.068,50 53.479,50 3,50% 1.992,11

40.456,68 267.395,86 2,00% 6.270,44

202.282,16 534.790,16 1,50% 7.777,73

404.563,14 1.604.367,31 0,75% 13.846,16

1.213.687,01 0,35%  

  

MAX BEDRAG 22.228,34

ABEX 809

voorbeeld expertisekosten

Expertisekosten Belfius
expertisekosten

van tot percentage

0,00 14.792,99 5,00% 739,65 schade kosten

14.792,99 73.964,92 3,00% 2.514,81 5.000,00 250,00

73.964,92 221.894,74 1,75% 5.103,58 10.000,00 500,00

221.894,74 443.789,48 1,50% 8.432,00 15.000,00 745,86

443.789,48 1.479.298,25 0,75% 16.198,32 25.000,00 1.045,86

1.479.298,25 0,35%  50.000,00 1.795,86

  100.000,00 2.970,42

MAX BEDRAG 22.228,34 200.000,00 4.720,42

ABEX 744 400.000,00 7.775,16

1.000.000,00 12.603,58

3.250.000,00 22.228,34

  

van tot percentage

0,00 16.085,39 5,00% 804,27

14.792,99 80.426,91 3,00% 2.734,52

80.426,91 241.280,71 1,75% 5.549,46

241.280,71 482.561,41 1,50% 9.168,67

482.561,41 1.608.538,02 0,75% 17.613,49

1.608.538,02 0,35%  

  

MAX BEDRAG 22.228,34

ABEX 809

voorbeeld expertisekosten
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Expertisekosten Corona Direct

expertisekosten

van tot percentage vb

schadevergoeding excl btw

0,00 3.750,00 5,00% 187,5 5.000,00 231,25

3.750,01 25.000,00 3,50% 10.000,00 406,25

25.000,01 125.000,00 2,00% 15.000,00 581,25

125.000,01 250.000,00 1,50% 20.000,00 756,25

250.000,01 750.000,00 0,75% 25.000,00 931,25

750.000,00 0,35% 50.000,00 1.431,25

75.000,00 1.931,25

100.000,00 2.431,25

Abex 490

minimum 165

maximum 16200

huidige abex 809

van tot percentage vb

0,00 6.191,33 5,00% 5.000,00 250,00

6.191,34 41.275,51 3,50% 10.000,00 442,87

41.275,53 206.377,55 2,00% 15.000,00 617,87

206.377,57 412.755,10 1,50% 20.000,00 792,87

412.755,12 1.238.265,31 0,75% 25.000,00 967,87

1.238.265,31  0,35% 50.000,00 1.712,00

 75.000,00 2.212,00

100.000,00 2.712,00

  

Expertisekosten DVV

expertisekosten

van tot percentage

0,00 5.850,00 5,00% 292,50 schade kosten

5.850,00 39.000,00 3,50% 1.452,75 5.000,00 250,00

39.000,00 195.000,00 2,00% 4.572,75 10.000,00 437,75

195.000,00 390.000,00 1,50% 7.497,75 15.000,00 612,75

390.000,00 1.170.000,00 0,75% 13.347,75 25.000,00 962,75

1.170.000,00 0,35%  50.000,00 1.672,75

  100.000,00 2.672,75

MAX BEDRAG  200.000,00 4.647,75

ABEX NEEN 400.000,00 7.572,75

CONSUMPTIE INDEX 186,57 1.000.000,00 12.072,75

BASIS 1981 2.000.000,00 16.252,75

2.500.000,00 18.002,75

van tot percentage

0,00 7.932,01 5,00% 396,60

7.932,01 52.880,05 3,50% 1.969,78

52.880,05 264.400,23 2,00% 6.200,19

264.400,23 528.800,45 1,50% 10.166,19

528.800,45 1.586.401,35 0,75% 18.098,20

1.586.401,35 0,35%  

  

MAX BEDRAG  

ABEX NEEN

CONSUMPTIE INDEX 252,97

BASIS 1981

okt/18

voorbeeld expertisekosten
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Expertisekosten Ethias

expertisekosten

van tot percentage

0,00 219.657,00 3,00% 6.589,71 schade kosten

    5.000,00 288,49

    10.000,00 300,00

    15.000,00 450,00

    25.000,00 750,00

   50.000,00 1.500,00

MIN BEDRAG 288,48  100.000,00 3.000,00

MAX BEDRAG 6.589,71  200.000,00 6.000,00

ABEX 744 219.657,00 6.589,71

  1.000.000,00 6.589,71

 2.000.000,00 6.589,71

2.500.000,00 6.589,71

van tot percentage

0,00 238.847,46 3,00% 7.165,42

    

    

    

    

   

MIN BEDRAG 313,68  

MAX BEDRAG 7.165,42  

ABEX 809

  

voorbeeld expertisekosten

Expertisekosten Federale
expertisekosten

van tot percentage

0,00 7.526,01 5,00% schade kosten

7.526,01 49.725,43 3,50% 5.000,00 250,00

49.725,43 248.089,60 2,00% 10.000,00 462,89

248.089,60 496.179,19 1,50% 15.000,00 637,89

496.179,19 1.488.000,00 0,75% 25.000,00 987,89

1.488.000,00 0,35% 50.000,00 1.858,77

  100.000,00 2.858,77

MAX BEDRAG 24.997,11  200.000,00 4.858,77

ABEX 744   

    

   

  

van tot percentage  

0,00 8.183,52 5,00%

8.183,52 54.069,72 3,50%

54.069,72 269.764,09 2,00%

269.764,09 539.528,18 1,50%

539.528,18 1.618.000,00 0,75%

1.618.000,00 0,00 0,35%

  

MAX BEDRAG 27.181,00  

ABEX 809

  

voorbeeld expertisekosten
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Expertisekosten ING
expertisekosten

van tot percentage berekening

0,00 15.000,00 5,00% 750,00 schade kosten

15.000,00 75.000,00 4,00% 3.150,00 5.000,00 250,00

75.000,00 150.000,00 3,00% 5.400,00 10.000,00 500,00

150.000,00 0,00 2,50% 15.000,00 750,00

    25.000,00 1.150,00

   50.000,00 2.150,00

  100.000,00 3.900,00

MAX BEDRAG 15.000,00  200.000,00 6.650,00

ABEX 744 400.000,00 11.650,00

  

 

van tot percentage berekening

0,00 16.310,48 5,00% 815,52

16.310,48 81.552,42 4,00% 3.425,20

81.552,42 163.104,84 3,00% 5.871,77

163.104,84 0,00 2,50%

    

   

  

MAX BEDRAG 16.310,48  

ABEX 809

voorbeeld expertisekosten

Expertisekosten KBCexpertisekosten

van tot percentage berekening

0,00 20.000,00 5,00% 1.000,00 schade kosten

20.000,00 200.000,00 2,00% 4.600,00 5.000,00 250,00

200.000,00 400.000,00 1,50% 7.600,00 10.000,00 500,00

400.000,00 0,00 0,75% 15.000,00 750,00

25.000,00 1.100,00

50.000,00 1.600,00

  100.000,00 2.600,00

MAX BEDRAG ONBEPERKT  200.000,00 4.600,00

abex niet vermeld 400.000,00 7.600,00

    

   

  

voorbeeld expertisekosten
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Expertisekosten Optimco

expertisekosten

van tot percentage berekening

0,00 5.000,00 5,00% 250,00 schade kosten

5.000,00 12.500,00 4,00% 550,00 5.000,00 250,00

12.500,00 40.000,00 3,00% 1.375,00 10.000,00 450,00

40.000,00 125.000,00 2,50% 3.500,00 15.000,00 625,00

125.000,00 250.000,00 1,75% 5.687,50 25.000,00 925,00

250.000,00 1,00% 50.000,00 1.625,00

  100.000,00 2.875,00

   200.000,00 4.812,50

abex 648 400.000,00 7.187,50

MINIMUM 150

MAXIMUM 20000

van tot percentage berekening

0,00 6.242,28 5,00% 312,11

6.242,28 15.605,71 4,00% 686,65

15.605,71 49.938,27 3,00% 1.716,63

49.938,27 156.057,10 2,50% 4.369,60

156.057,10 312.114,20 1,75% 7.100,60

312.114,20 1,00%

  

   

abex 809

MINIMUM 187,27

MAXIMUM 24.969,14

voorbeeld expertisekosten

Expertisekosten P&V

expertisekosten

van tot percentage berekening

0,00 6.593,96 5,00% 329,70 schade kosten

6.593,96 49.454,76 3,50% 1.829,83 5.000,00 250,00

49.454,76 247.273,78 2,00% 5.786,21 10.000,00 448,91

247.273,78 494.547,57 1,50% 9.495,31 15.000,00 623,91

494.547,57 1.318.793,55 0,75% 15.677,16 25.000,00 1.340,73

1.318.793,55 0,35% 50.000,00 1.840,73

  100.000,00 2.840,73

   200.000,00 4.840,73

abex 730 400.000,00 8.077,10

MINIMUM 164,84

MAXIMUM 12500

Pack woning plus 24727,37

huidige abex 809  

van tot percentage berekening

0,00 7.307,55 5,00% 365,38

7.307,55 54.806,71 3,50% 2.027,85

54.806,71 274.033,55 2,00% 6.412,38

274.033,55 548.067,10 1,50% 10.522,89

548.067,10 1.461.512,30 0,75% 17.373,73

1.461.512,30 0,35%

  

   

abex 809

MINIMUM 182,68

MAXIMUM 13.852,74

Pack woning plus 27.403,35

voorbeeld expertisekosten
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Expertisekosten Partnersexpertisekosten

van tot percentage berekening

0,00 99.999.999,00 3,00% 2.999.999,97 schade kosten

5.000,00 150,00

10.000,00 300,00

15.000,00 450,00

25.000,00 750,00

50.000,00 1.500,00

  100.000,00 3.000,00

   200.000,00 6.000,00

abex niet vermeldt  400.000,00 12.000,00

MINIMUM  1.000.000,00 30.000,00

MAXIMUM onbeperkt 2.000.000,00 60.000,00

3.000.000,00 90.000,00

voorbeeld expertisekosten

Expertisekosten Piette & Partners

expertisekosten

van tot percentage maximum

0,00 7.500,00 5,00% 375,00 schade kosten

7.500,00 50.000,00 3,50% 1.862,50 5.000,00 250,00

50.000,00 250.000,00 2,00% 5.862,50 10.000,00 462,50

250.000,00 500.000,00 1,50% 9.612,50 15.000,00 637,50

500.000,00 1.250.000,00 0,75% 15.237,50 25.000,00 987,50

1.250.000,00 0,35%  50.000,00 1.862,50

  100.000,00 2.862,50

   200.000,00 4.862,50

abex 648 400.000,00 8.112,50

 

MAXIMUM 25000

 

huidige abex 809 maximum

van tot percentage berekening

0,00 9.363,43 5,00% 468,17

9.363,43 62.422,84 3,50% 2.325,25

62.422,84 312.114,20 2,00% 7.319,08

312.114,20 624.228,40 1,50% 12.000,79

624.228,40 1.560.570,99 0,75% 19.023,36

1.560.570,99  0,35%

  

   

  

MAXIMUM 31.211,42

 

voorbeeld expertisekosten
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Expertisekosten Touring
expertisekosten

van tot percentage vb

1,00 5.000,00 5,00% 5.000,00 250,00

5.001,00 32.250,00 3,50% 10.000,00 424,97

32.251,00 148.750,00 2,00% 15.000,00 599,97

148.751,00 297.500,00 1,50% 20.000,00 774,97

297.501,00 917.250,00 0,75% 25.000,00 949,97

917.251,00 0,35% 50.000,00 1.558,70

75.000,00 2.413,68

100.000,00 2.913,68

297.500,00 6.119,91

917.250,00 10.768,03

Abex 490 809

minimum 165,00 272,42

maximum 16.200,00 26.746,53

huidige abex 809

van tot percentage

1 8.255,10 5,00%

8.256,75 53.245,41 3,50%

53.247,06 245.589,29 2,00%

245.590,94 491.178,57 1,50%

491.180,22 1.514.398,47 0,75%

1.514.400,12 0,35%

Expertisekosten Vivium

expertisekosten

van tot percentage berekening

0,00 6.593,96 5,00% 329,70 schade kosten

6.593,96 49.454,76 3,50% 1.829,83 5.000,00 250,00

49.454,76 247.273,78 2,00% 5.786,21 10.000,00 448,91

247.273,78 494.547,57 1,50% 9.495,31 15.000,00 623,91

494.547,57 1.318.793,55 0,75% 15.677,16 25.000,00 1.340,73

1.318.793,55 0,35% 50.000,00 1.840,73

  100.000,00 2.840,73

   200.000,00 4.840,73

abex 730 400.000,00 8.077,10

MINIMUM 164,84

MAXIMUM 12500

Pack woning plus 24727,37

 

huidige abex 809

van tot percentage berekening

0,00 7.307,55 5,00% 365,38

7.307,55 54.806,71 3,50% 2.027,85

54.806,71 274.033,55 2,00% 6.412,38

274.033,55 548.067,10 1,50% 10.522,89

548.067,10 1.461.512,30 0,75% 17.373,73

1.461.512,30 0,35%

  

   

abex 730

MINIMUM 182,68

MAXIMUM 13.852,74

Pack woning plus 27.403,35

voorbeeld expertisekosten
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