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Geconsolideerde wetgeving KB BA privé leven
• Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het 

privé-leven" de aansprakelijkheid krachtens de artikelen 1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van 
buitenlands recht. (...) <KB 1992-12-24/33, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 1993-01-01>

Art. 2. Het verzekeringscontract dat in België is gesloten of als dusdanig beschouwd wordt tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven, geeft aan de verzekerden ten minste een dekking overeenkomstig de 
minimumgarantievoorwaarden bij dit besluit vastgelegd.

Het verzekeringscontract dat op bijkomende of aanvullende wijze dezelfde risico's dekt, moet aan de verzekerde een dekking verlenen die ten minste 
gelijk is aan de dekking te verlenen overeenkomstig dit besluit.

Art. 3. Moeten als verzekerden beschouwd worden:
1° de verzekeringnemer en zijn samenwonende echtgenoot, voor zover de verzekeringnemer in België zijn hoofdverblijf heeft;
2° alle bij de verzekeringnemer inwonende personen met inbegrip van de studerenden zelfs indien zij om studieredenen buiten het hoofdverblijf van 

de verzekeringnemer verblijven, (de dienstplichtigen en de gewetensbezwaarden voor zover respectievelijk de militaire overheid dan wel de dienst of de 
instelling waarvan ze toegewezen zijn) geen verantwoordelijkheid voor hun daden draagt; <KB 1992-12-24/33, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 1993-01-
01>

3° het huispersoneel en de gezinshelp(st)er wanneer zij handelen in de privé-dienst van een verzekerde;
4° al wie die, buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast is met de bewaking van de met de verzekeringnemer samenwonende 

kinderen en van de aan de verzekeringnemer toebehorende en in de waarborg begrepen dieren, telkens als zijn aansprakelijkheid ingevolge deze 
bewaking in het geding komt.

Art. 4. De dekking bedoeld bij artikel 2 strekt zich uit tot alle landen van geografisch Europa en die welke aan de Middellandse Zee grenzen.

Art. 5. De dekking bedoeld bij artikel 2 voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels kan worden beperkt tot (12 394 676,24 euro) per 
schadegeval. Voor wat betreft de stoffelijke schade kan zij worden beperkt tot (619 733,81 euro) per schadegeval. <KB 2004-07-04/36, art. 1, 004; 
Inwerkingtreding : 01-08-2004>

(De partijen kunnen een vrijstelling bedingen.) <KB 2004-07-04/36, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-08-2004>
De bedragen waarvan sprake in dit artikel worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij als basisindexcijfer 

wordt genomen het indexcijfer dat geldt tijdens de maand die voorafgaat aan de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.
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Art. 6. Van de dekking kunnen worden uitgesloten:

1° de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering. Niettemin is 
deze uitsluiting niet van toepassing op de schade, veroorzaakt door verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders, van de personen die ze onder hun hoede hebben en 
van de houder van het voertuig, een motor of spoorvoertuig besturen alvorens zij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben; (deze uitsluiting is evenmin van 
toepassing op de door artikel 6, § 1, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht gestelde verzekering voor burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid;) <W 2005-07-03/59, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2006,

2° de schade veroorzaakt aan de personen bedoeld bij artikel 3, 1° en 2°, zelfs indien hun aansprakelijkheid niet in het geding komt;

3° de stoffelijke schade aan de personen bedoeld bij artikel 3, 3°, zelfs indien hun aansprakelijkheid niet in het geding komt;

4° (opgeheven) <W 2005-07-03/59, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2006>

(De schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die leiders, aangestelden of organisatoren van jeugd- of gelijkgestelde bewegingen 
dragen voor de daden van personen voor wie ze moeten instaan)

5° de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van de radioactiviteit en van de voortbrenging van de ioniserende stralingen;

6° (de schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde die de jaren van onderscheid heeft bereikt en die 
een schadegeval veroorzaakt voortvloeiend uit gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de overeenkomst zijn 
bepaald;) <KB 1992-12-24/33, art. 3, 1°, 003; Inwerkingtreding : 1993-01-01>

7° de schade aan roerende of onroerende goederen of aan dieren die een verzekerde onder zijn bewaking heeft onder voorbehoud van de toepassing van 11° van dit artikel;

8° de schade veroorzaakt door het gebouw of het gedeelte van het gebouw, dat door de verzekeringnemer niet gebruikt wordt als hoofdverblijf met uitzondering evenwel van 
het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat de verzekerde studerende als studieverblijf bewonen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer;
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9° (de schade veroorzaakt door tuinen met een oppervlakte van meer dan 1 ha, die al dan niet aan de verzekerde gebouwen grenzen;) <KB 1992-12-
24/33, art. 3, 2°, 003; Inwerkingtreding : 1993-01-01>

10° de schade veroorzaakt door personen of goederenliften;

11° de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat in of 
medegedeeld wordt door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is met uitzondering evenwel van de schade veroorzaakt in 
hotels of gelijkaardige logementshuizen door de verzekerden betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf zowel om privé- als om beroepsredenen;

12° de schade veroorzaakt door de gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de aanpassingswerken eraan;

13° de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen;

14° de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten die aan een verzekerde toebehoren of door hem gehuurd 
of gebruikt worden;

15° de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan een verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen of gebruikt worden;

16° de schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade;

17° de schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan de verzekerde eigenaar is en door andere dan huisdieren;

18° (...) <KB 1992-12-24/33, art. 6, 3°, 003; Inwerkingtreding : 1993-01-01>



• Art. 7.<KB 2006-10-03/32, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-11-2006> § 1. Ingeval de verzekeraar krachtens de wet of de verzekeringsovereenkomst 
een recht van subrogatie of van verhaal kan uitoefenen tegen een verzekerde die minderjarig was op het ogenblik van de gebeurtenis die 
aanleiding heeft gegeven tot de schade, dan heeft dit recht betrekking op de netto-uitgaven van de verzekeraar.

Onder netto-uitgaven van de verzekeraar wordt begrepen de door hem uitbetaalde schadevergoedingen in hoofdsom, alsmede de gerechtskosten 
en interesten, het geheel verminderd met de bedragen die hij heeft kunnen recupereren.

§ 2. Het maximum bedrag van de subrogatie of van het verhaal wordt als volgt bepaald :
1° Indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 euro kan de subrogatie of het verhaal integraal worden uitgeoefend.
2° Indien de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 euro, wordt dit laatste bedrag verhoogd met de helft van het gedeelte dat het bedrag van 

11.000 euro overschrijdt. De subrogatie of het verhaal bedraagt maximum 31.000 euro.

Art. 8. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of contractuele beschikkingen betreffende duur der contracten en de uitgebreidheid van de 
dekking, neemt de verzekeringsonderneming alle nodige maatregelen teneinde de minimumgarantievoorwaarden, bedoeld bij dit besluit in de 
lopende verzekeringsovereenkomsten in te lassen, hetzij bij gelegenheid van de eerste wijziging van de dekking hetzij bij gelegenheid van de 
verlenging van de overeenkomst.

Art. 9. <KB 12-09-1985, art. 1> § 1. Met uitzondering van artikel 2, tweede lid, treden de artikelen 1 tot 8 in werking de eerste dag van de 
achttiende maand volgend op die gedurende welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

§ 2. (Dit besluit is echter niet onmiddellijk van toepassing op de in artikel 2, tweede lid, bedoelde verzekeringscontracten. Het wordt van 
toepassing op die contracten naargelang elke onderneming de voorwaarden betreffende die contracten wijzigt en ten laatste op 1 juli 1990.

(Dit besluit is niet van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten beheerst door de koninklijke besluiten van 1 februari 1988 of van 24 
december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft.) <KB 1992-12-24/33, art. 5, 003; 
Inwerkingtreding : 1993-01-01><KB 1988-02-01/30, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 31-03-1988>

Art. 10.De voorstellen tot wijziging van de dekking, bedoeld bij artikel 8 van dit besluit, moeten aan de [1 FSMA]1 worden voorgelegd binnen een 
termijn van zes maanden te rekenen van de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

(1)<KB 2011-03-03/01, art. 331, 007; Inwerkingtreding : 01-04-2011>
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Verzekerde bedragen

Het KB vermeldt een minimum aan te verzekeren bedragen. 

Art. 5. De dekking bedoeld bij artikel 2 voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke 
letsels kan worden beperkt tot (12 394 676,24 euro) per schadegeval. Voor wat betreft 
de stoffelijke schade kan zij worden beperkt tot (619 733,81 euro) per schadegeval. <KB 
2004-07-04/36, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-08-2004>

(De partijen kunnen een vrijstelling bedingen.) <KB 2004-07-04/36, art. 1, 004; 
Inwerkingtreding : 01-08-2004>

De bedragen waarvan sprake in dit artikel worden gekoppeld aan de evolutie van het 
indexcijfer der consumptieprijzen waarbij als basisindexcijfer wordt genomen het 
indexcijfer dat geldt tijdens de maand die voorafgaat aan de bekendmaking van dit 
besluit in het Belgisch Staatsblad.
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verzekerde bedragen Voorwaarden nomenclatuur Stoffelijke Lichamelijke index basis index aug/20Stoffelijke Lichamelijke vrijstelling indexatie

AEDES Ed,AEDES VL-BA GEZIN-0058.01-04-10 3 074 959,20 20 499 728,00 118,9207 2005 1996 154,5 3 994 964,65 26 633 097,68 125,00 125,00

AG Insurance 0079-2002718N-22022020 7 663 089,27 26 607 948,55 254,6812 2019 1981 256,59 7 720 559,43 26 807 497,72 265,83

Allianz AD1085 NL-03/14 2 500 000,00 12 500 000,00 119,6412 1983 1981 256,59 5 361 710,13 26 808 550,65 265,83

AMMA 01-FA-AV-PDF-0211-V06-NL  NBB0126 4 974 049,57 24 869 681,51 115,0012 2010 2004 134,43 5 814 447,68 29 071 576,39

ARGENTA
DW 16088 N 05-09-2016 algemene voorwaarden 
familiale bescherming 3 555 000,00 23 700 000,00 228,7601 2012 1981 256,59 3 987 486,67 26 583 244,45 265,83

AXA Comfort Privé-Leven 3 685 000,00 18 425 000,00 177,8301 2001 1981 256,59 5 317 067,71 26 585 338,53 265,83

BALOISE 0096-2024V0000.13-01062015 2 500 000,00 12 500 000,00 119,6412 1983 1981 256,59 5 361 710,13 26 808 550,65 265,83

BDM GEZIN SELECT 2014 2 500 000,00 12 500 000,00 119,6412 1983 1981 256,59 5 361 710,13 26 808 550,65 265,83

BELFIUS FOXE 8041-2 1801 5 353 879,31 26 769 396,56 101,4812 2015 2013 109,83 5 794 408,40 28 972 042,02

Corona Direct Familiale Verzekering (0435-BOARCOFA-01102012) 2 500 000,00 12 500 000,00 119,6412 1983 1981 256,59 5 361 710,13 26 808 550,65

DVV 0037FAM/032014 4 800 000,00 24 000 000,00 111,3611 2009 2004 134,43 5 794 396,55 28 971 982,76

ETHIAS 2252-503 02/18 7 395 947,70 25 589 191,74 247,0012/2017 1981 256,59 7 683 102,11 26 582 715,42 265,83

FIDEA Gezinspolis - Wet versie juli 2018 7 140 284,27 25 705 023,36 104,2801 2017 2013 109,83 7 520 305,15 27 073 098,54

GENERALI BELGIUM GE 2839 06/2015 4 896 146,77 24 274 461,63 234,3103 2015 1981 256,59 5 361 710,13 26 582 664,46 265,83

ING Family Insurance PP 89601-01 4 779 712,00 23 898 562,00 122,8706 2014 2004 134,43 5 229 402,49 26 147 014,65

KBC Gezinspolis versie mei 2014 6 507 982,87 23 428 738,32 133,702 2011 1996 154,5 7 520 443,93 27 073 598,13

OPTIMCO FAM,006 201109FAM,006-V1 1 075 000,00 20 275 000,00 102,5405 2005 2004 134,43 1 409 325,63 26 580 536,86

P & V Editie 551/08-2007 2 850 000,00 19 000 000,00 110,2201 2002 1996 154,5 3 994 964,62 26 633 097,44

PARTNERS Ref. 16 52 24 - versie 07/2017 3 057 595,00 25 443 124,00 245,5907 2017 1981 256,59 3 194 544,98 26 582 724,00 256,59(index)

PIETTE & PARTNERS 13-58471-01-E-Alg_vrwrd_Familiale.indd 5 946 000,00 22 917 000,00 115,6601 2011 2004 134,43 6 910 952,62 26 636 108,51 228,66 265,77

TOURING Home en Family Cover - 11/2016 1 802 633,00 18 026 371,00 104,801 2000 1996 154,5 2 657 507,62 26 575 136,64

VIVIUM 8.501-VIV551/05-2009 5 725 000,00 22 065 000,00 111,3601 2009 2004 134,43 6 911 025,05 26 636 116,65



Verzekerde personen en derden

• Het KB vermeldt een minimum aantal verzekerde personen. 

Art. 3. Moeten als verzekerden beschouwd worden:
1° de verzekeringnemer en zijn samenwonende echtgenoot, voor zover de verzekeringnemer in België zijn hoofdverblijf heeft;

2° alle bij de verzekeringnemer inwonende personen met inbegrip van de studerenden zelfs indien zij om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de 
verzekeringnemer verblijven, (de dienstplichtigen en de gewetensbezwaarden voor zover respectievelijk de militaire overheid dan wel de dienst of de 
instelling waarvan ze toegewezen zijn) geen verantwoordelijkheid voor hun daden draagt; <KB 1992-12-24/33, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 1993-01-01>

3° het huispersoneel en de gezinshelp(st)er wanneer zij handelen in de privé-dienst van een verzekerde;

4° al wie die, buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast is met de bewaking van de met de verzekeringnemer samenwonende 
kinderen en van de aan de verzekeringnemer toebehorende en in de waarborg begrepen dieren, telkens als zijn aansprakelijkheid ingevolge deze 
bewaking in het geding komt.

• Het KB vermeldt enkele toegelaten uitsluitingen

Art. 6. Van de dekking kunnen worden uitgesloten:

…/…
2° de schade veroorzaakt aan de personen bedoeld bij artikel 3, 1° en 2°, zelfs indien hun aansprakelijkheid niet in het geding komt;

3° de stoffelijke schade aan de personen bedoeld bij artikel 3, 3°, zelfs indien hun aansprakelijkheid niet in het geding komt;
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Verzekerde personen en derden

Artikel 2: Wie is verzekerd? 
2.1. U bent verzekerde indien u bent: 
- de verzekeringsnemer, 
- zijn samenwonende echtgenoot of zijn samenwonende partner, 
- een persoon die bij hem inwoont. 
De hoedanigheid van verzekerde blijft verworven indien u tijdelijk buiten het hoofdverblijf verblijft voor beroeps-, studie-, gezondheidsredenen of andere motieven, of tijdens reizen. 
2.2. U bent eveneens verzekerde: 
- indien u een kind van de verzekeringsnemer, van zijn echtgenoot of van zijn samenwonende partner bent en indien u niet meer bij hen    woont.  In dit geval, wordt de verzekering 
behouden in uw voordeel: 
. zonder beperking in de tijd indien u fiscaal ten hunner laste gebleven bent; 
.  gedurende drie maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat u het gezin verlaat indien u niet meer fiscaal ten hunner laste bent. 
- indien u handelt in privé-dienst van een verzekerde in hoedanigheid van huispersoneel of gezinshelper, 
- indien u een persoon bent, die zich buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet kosteloos, belast met de bewaking van: 

.de verzekerde kinderen, en uw aansprakelijkheid ten gevolge van deze bewaking betrokken is; 

.de dieren die in de verzekering zijn begrepen en die toebehoren aan of bewaakt worden door de verzekerden, en uw aansprakelijkheid ten gevolge van deze bewaking betrokken is; 
- indien u een minderjarig kind van een derde bent, wanneer een verzekerde u buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet kosteloos, onder zijn hoede heeft. 

Derde: 
Iedere andere persoon dan uzelf, zoals bepaald in het artikel 2.1. (Hoofdstuk 1). 



Verzekerde personen en derden

DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN
Deze verzekering omvat de wettelijke waarborg BA Privéleven conform de bepalingen van de Belgische wetgeving ter zake.
De partijen in deze verzekeringsovereenkomst:
‘U’: de verzekerden, met name zowel de hoofdverzekerden als de bijkomende verzekerden:
A. De hoofdverzekerden:
1. de verzekeringsnemer, voor zover hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft;
2. de personen die met de verzekeringsnemer samenwonen, d.w.z. de personen die deelnemen aan en geïntegreerd zijn in
zijn gezinsleven.
De in de punten 1 en 2 genoemde personen blijven de hoedanigheid van verzekerde behouden:
– als ze tijdelijk ergens anders verblijven. Elk verblijf in een rust- of verzorgingstehuis mag permanent zijn;
– gedurende 60 dagen te rekenen vanaf de verhuis wanneer ze naar het buitenland verhuizen;
– gedurende 12 maanden wanneer zij de hoofdverblijfplaats van de verzekeringsnemer verlaten.
B. De bijkomende verzekerden:
1. de personen die worden onderhouden door een hoofdverzekerde
2. de afhankelijke personen en de kinderen van derden die onder de niet-professionele bewaking staan van een
hoofdverzekerde of van een persoon die door een hoofdverzekerde wordt onderhouden;
3. de personen die, al dan niet betaald, buiten elke beroepsactiviteit, op vraag van een hoofdverzekerde de bewaking op
zich nemen van:
– de kinderen of andere afhankelijke personen die deel uitmaken van het gezin van de verzekeringsnemer;
– de personen die door een of meer hoofdverzekerden worden onderhouden;
– de verzekerde dieren die toebehoren aan een hoofdverzekerde of aan een persoon die door een hoofdverzekerde
wordt onderhouden;
als hun burgerlijke aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het gedrang komt;
4. de gasten van een hoofdverzekerde of van een persoon die wordt onderhouden door een hoofdverzekerde gedurende
de periode dat ze bij hem logeren. Vallen niet onder de definitie van gasten, de personen die tegen betaling het
hoofdverblijf of tweede verblijf van de verzekeringsnemer geheel of gedeeltelijk bewonen;
5. huispersoneel, familiale helpers en alle andere personen (betaald of onbetaald, maar buiten elke beroepsactiviteit)
indien zij in privédienst van een verzekerde handelen. Het verrichten van huishoudelijk werk op plaatsen waar een
hoofdverzekerde een vrij of zelfstandig beroep uitoefent, blijft een privédienst.



Verzekerde personen en derden

Wij’: de verzekeringsonderneming, met name:
AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – BTW BE 0404.494.849 – RPR Brussel – www.aginsurance.be –
info@aginsurance.be – IBAN: BE13 2100 0007 6339 – BIC: GEBABEBB – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder
code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
‘Derden’:
Alle andere personen dan de hoofdverzekerden.
De hoofdverzekerden die het hoofdverblijf van de verzekeringsnemer verlaten, worden echter ook derden.
De hoofdverzekerden worden ook als derden beschouwd voor de lichamelijke schade die ze persoonlijk oplopen door een fout van een bijkomende verzekerde.



Verzekerde personen en derden

U    de verzekerden, namelijk : 
* de verzekeringnemer voor zover hij zijn hoofdverblijf in België heeft; 

* de personen die bij hem inwonen. 
De hoedanigheid van verzekerde wordt gehandhaafd voor : 
- de leerlingen of studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer verblijven; 
- de dienstplichtigen of gewetensbezwaarden voor zover de militaire overheid ofwel de dienst of de instelling waaraan ze toegewezen zijn, geen verantwoordelijkheid voor hun daden 
draagt; 
- de kinderen van de verzekeringnemer of van de met hem samenwonende persoon die niet bij de verzekeringnemer inwonen, wanneer zij:  minderjarig zijn en door hen worden 
onderhouden; of het statuut van verlengde minderjarigheid hebben; 
- de personen die wegens scheiding van de verzekeringnemer buiten zijn hoofdverblijf logeren.  Deze waarborg ten gunste van de persoon die in huwelijksverband of in het kader van 
een wettelijke samenwoning met de verzekeringnemer geleefd heeft en van hun kinderen die op dat ogenblik met hen samenwoonden, wordt beperkt tot een periode van één jaar na 
de datum van de feitelijke scheiding; 

* de personen die niet meer bij u inwonen maar economisch en hoofdzakelijk afhankelijk zijn van u, uw echtgeno(o)te of samenwonende partner 

Alleen voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid privé-leven wordt de hoedanigheid van verzekerde uitgebreid naar de volgende personen : 
* de personen die in het kader van een programma van studentenuitwisseling bij de verzekeringnemer verblijven; 

* het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers wanneer zij handelen in de privé-dienst van de verzekeringnemer of van een persoon die bij hem inwoont; 

* de personen die buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet kosteloos, toezicht uitoefenen op: 
- de minderjarige verzekerden of de verzekerden met een statuut van verlengde minderjarigheid, 
- de huisdieren die aan de verzekerden toebehoren, 
wanneer hun aansprakelijkheid ingeroepen wordt omwille van dit toezicht; 

* de kinderen van derden of de personen met een statuut van verlengde minderjarigheid, wanneer zij zich onder het toezicht van de verzekerden bevinden.



Verzekerde personen en derden

U 
de verzekerden, namelijk : 

Derden 
iedere andere persoon dan : 
* de verzekeringnemer en de personen die bij hem inwonen alsook de leerlingen, studenten, 
dienstplichtigen of gewetensbezwaarden die omwille van hun bezigheid buiten het hoofdverblijf verblijven; 

* de andere verzekerden wanneer hun aansprakelijkheid ingeroepen wordt. 

OPM Devlamynck
KB art 6 punt 2 en 3 max toegelaten uitsluiting
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Verzekerden :
1. de verzekeringnemer op voorwaarde dat hij zijn hoofdverblijf in België heeft

2. de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner

3. alle bij de verzekeringnemer inwonende personen
Deze personen behouden de hoedanigheid van verzekerde wanneer zij tijdelijk buiten de hoofdverblijfplaats verblijven voor beroeps‐, studie‐, gezondheids‐, of andere motieven of 
tijdens reizen.

4. Volgende personen hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerde:
- Minderjarige kinderen van de verzekeringnemer, van de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, wanneer zij niet meer bij de verzekeringnemer inwonen
- De meerderjarige kinderen van de verzekeringnemer, van de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, wanneer zij niet meer bij hem inwonen. In dit geval blijft de 
waarborg verworven :
- zonder beperking in de tijd indien ze fiscaal ten laste van één van deze personen blijven
- gedurende 6 maanden vanaf het ogenblik dat ze het gezin verlaten hebben, wanneer zij niet meer fiscaal ten laste zijn van één van deze personen

5. Zijn eveneens als verzekerden te aanzien :
- het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers wanneer zij handelen in de privédienst van een verzekerde
- de personen die, buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet bezoldigd, belast zijn met de bewaking van :
- de verzekerde kinderen
- de dieren die in de waarborg van de verzekeringsovereenkomst zijn opgenomen en die toebehoren aan de verzekeringnemer of aan een verzekerde die met hem in gezinsverband 
leeft, als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het gedrang komt
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Verzekerden :
…/…

- de minderjarige kinderen van een derde wanneer zij, buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet bezoldigd onder de hoede van een verzekerde staan

- de studenten die, in het kader van een uitwisselingsprogramma, tijdelijk in het gezin van de verzekeringnemer verblijven

- de personen die op vrijwillige basis de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont bijstaan bij:  
- werken aan het, in België gelegen gebouw dat als hoofdverblijfplaats of als tweede verblijf dient met uitzondering van afbraakwerken onafgezien of deze al dan niet gebeuren in het 

kader van aanpassings‐ of heropbouwwerken
- verhuis van de privé‐inboedel
- de organisatie of het verloop van familiefeesten

- de personen die ingevolge een feitelijke scheiding of echtscheiding niet meer inwonen bij de verzekeringnemer blijven nog verzekerd gedurende 1 jaar te rekenen vanaf het ogenblik 
dat zij het hoofdverblijf van de verzekeringnemer hebben verlaten.

Derde : elke andere persoon dan de verzekerden bepaald onder punten 1, 2, 3 en 4 hiervoor.
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1.1.3. De hoofdverzekerden 
Alle hoofdverzekerden moeten gedomicilieerd zijn in België.  In het contract bedoelen we met “U” de hoofdverzekerden. 
De hoofdverzekerden zijn: 
In de titularispolis: 
a) De verzekeringnemer 
In de gezinspolis 
a) De verzekeringnemer 

b) De inwonende echtgeno(o)t(e) of partner 

c) Alle bij de verzekeringnemer inwonende personen 

d) De gehuwde of ongehuwde kinderen, van de verzekeringnemer of van de inwonende echtgeno(o)t(e) of partner van de verzekeringnemer, die niet meer bij hen inwonen en 
economisch volledig afhankelijk van hen zijn. Ook de burgerlijke aansprakelijkheid van de met deze hoofdverzekerden inwonende echtgeno(o)t(e) of partner en/of de inwonende 
kinderen van deze hoofdverzekerden, zijn verzekerd. 

e) De niet-inwonende kinderen van de verzekeringnemer of de inwonende echtgeno(o)t(e) of partner waarvan het hoederecht geheel of gedeeltelijk is toevertrouwd aan de andere 
ouder.  De kwalitatieve aansprakelijkheid van de andere ouder is niet verzekerd. 

De hoofdverzekerden blijven hoofdverzekerde wanneer zij omwille van hun beroep, hun studie, hun vakantie of hun gezondheid tijdelijk elders verblijven. 
Enkele voorbeelden: de studerende zoon die op kot verblijft of de dochter die deelneemt aan een (buitenlands) uitwisselingsprogramma, blijft genieten van de verzekeringsdekking van 
de polis. Ook gezinsleden die tijdelijk in een sanatorium worden opgenomen, blijven verzekerd. 
De dienstplichtigen en de gewetensbezwaarden blijven hoofdverzekerde voor zover de militaire overheid, of de dienst of de instelling waaraan ze toegewezen zijn, geen 
verantwoordelijkheid draagt voor hun daden. 
Dit wil zeggen dat de fout die ervoor zorgt dat onze verzekerde aansprakelijk geacht wordt niet (deels) bij die militaire overheid, dienst of instelling mag liggen. 
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1.1.4. De bijkomende verzekerden 
Naast de hoofdverzekerde(n) kunnen ook andere personen beroep doen op dit contract. Wij noemen dit de bijkomende verzekerden. 
De bijkomende verzekerden zijn verzekerd voor zover ze geen beroep kunnen doen op een andere verzekering. 
De bijkomende verzekerden zijn: 
a) De minderjarige kinderen van derden die tijdelijk onder toezicht staan van een hoofdverzekerde.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vriendjes van uw kinderen die komen spelen en 
die schade veroorzaken aan derden. 

b) Het huispersoneel, de gezinshelp(st)ers en de personen die gratis klusjes uitvoeren in privédienst van een hoofdverzekerde voor schade veroorzaakt tijdens de uitvoering van deze 
klusjes.  Dus ook de poetsvrouw, vader of dochter die een handje komt toesteken bij ziekte, verhuis, … die schade veroorzaakt aan derden, is verzekerde in dit contract. 
LET OP: Deze waarborg doet geen afbreuk aan de verplichting van een hoofdverzekerde-werkgever om een verzekeringscontract af te sluiten conform de wettelijke bepalingen 
(arbeidsongevallenwet van 10 april 1971) 

c) Alle personen die, buiten elke beroepsactiviteit, gratis of betaald, toezicht houden op de met de hoofdverzekerde inwonende kinderen of dieren, en hierdoor burgerlijk 
aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt tijdens het toezicht.   De babysit, de buurjongen die de hond komt uitlaten, … Ook wanneer zij schade veroorzaken aan derden 
gelden onze waarborgen. 

d) De tijdelijke gasten van onze verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens hun verblijf.  De ouders die komen logeren, een uitwisselingsstudent, … die schade veroorzaken aan 
derden kunnen ook een beroep doen op onze polis. 

e) De ouders die schade hebben geleden voorvloeiend uit het lichamelijk letsel of het overlijden van een hoofdverzekerde zwakke weggebruiker, kunnen een beroep doen op de 
waarborg rechtsbijstand van dit contract. 

1.1.5. Derden 

Een derde is iedere andere persoon die geen hoofdverzekerde is. 
Als een bijverzekerde schade lijdt waarvoor een hoofdverzekerde aansprakelijk is, kan er beroep gedaan worden op de waarborgen van deze familiale polis. 

Een voorbeeld: de inwonende zoon van onze verzekerde morst per ongeluk cola op de laptop van de babysit. 

OPM  Devlamynck       De niet inwonende zoon onder hoederecht kan geen derde zijn. (want hij is een hoofdverzekerde)
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■■ U
De verzekeringnemer die de overeenkomst onderschrijft.
■■ VERZEKERDEN
De hoofdverzekerden en de bijkomende verzekerden.
■■ HOOFDVERZEKERDEN
De volgende onderstaande personen. Ze hebben altijd de hoedanigheid van verzekerden:
a) uzelf, voor zover u in België uw hoofdverblijf hebt;
b) uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner;
c) alle bij u inwonende personen.
De bovengenoemde personen behouden de hoedanigheid van verzekerde, wanneer zij om studie-, werk- of gezondheidsredenen, of omdat zij op reis zijn, tijdelijk niet bij u inwonen.
■■ BIJKOMENDE VERZEKERDEN
De onderstaande personen hebben ook de hoedanigheid van verzekerden:
a) uw minderjarige kinderen en/of de kinderen van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die niet bij u inwonen, gedurende de tijd dat zij onder de bewaking 
van een hoofdverzekerde staan;
b) de hoofdverzekerden die niet meer inwonen en toch gedurende zes maanden als verzekerden worden beschouwd;
c) de kinderen die onder uw voogdijschap of dit van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner geplaatst zijn. Zij wonen niet bij u in, en toch hebben ze de 
hoedanigheid van verzekerde in de periode dat zij onder de bewaking van een hoofdverzekerde staan;
d) de personen die in het kader van een studentenuitwisselingsprogramma tijdelijk bij u inwonen. Ze hebben gedurende de periode dat zij bij u inwonen de hoedanigheid van 
verzekerde;
e) de minderjarige kinderen van derden. Ze hebben de hoedanigheid van verzekerde in de periode dat zij onder de bewaking van een hoofdverzekerde staan;
f) de leden van het huispersoneel én de gezinshelp(st)ers. Ze hebben de hoedanigheid van verzekerde in de periode dat zij handelen in de privé-dienst van een hoofdverzekerde;
g) de personen die, buiten elke beroepsactiviteit, al of niet gratis de bewaking op zich nemen van:
1. een hoofdverzekerde;
2. de minderjarige kinderen vermeld onder a), b) en d);
3. de huisdieren die aan de hoofdverzekerden toebehoren.
Ze hebben de hoedanigheid van verzekerde, als hun aansprakelijkheid als gevolg van en tijdens deze bewaking in het geding komt. Deze personen behouden de hoedanigheid van 
‘derde’ voor de toepassing van deze overeenkomst.

■■ DERDE     Elke andere persoon dan de hoofdverzekerden.
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WOORDENLIJST
U
Alle personen die de hoedanigheid van verzekerde hebben, namelijk
- uzelf (de verzekeringnemer)
- 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
- tot hun meerderjarigheid, uw kinderen of die van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, indien zij niet meer bij u inwonen
- de personen die niet meer bij u inwonen maar minstens 50 % economisch afhankelijk zijn van u of van uw echtgeno(o)te of samenwonende partner
- alle bij u inwonende personen wanneer zij buitenshuis verblijven omwille van hun gezondheid, reizen of werk. Zij behouden de hoedanigheid van verzekerde gedurende een jaar vanaf 
het ogenblik dat zij het gezin verlaten hebben
- de minderjarige kinderen van derden wanneer zij onder de bewaring van een verzekerde staan die bij u inwoont vast of occasioneel huispersoneel, daarin begrepen de tuinmannen, 
alsook de gezinshelpers) wanneer zij in de particuliere dienst van een verzekerde werken die bij u inwonen
- de personen die, buiten elke beroepsbezigheid, al dan niet kosteloos passen op 

- de verzekerden kinderen of
- de in de dekking begrepen dieren die aan de verzekerden toebehoren telkens als zij ingevolge deze oppas aansprakelijk worden gesteld.

- de personen die, naar aanleiding van een tijdelijk verblijf bij u, schade veroorzaken in de onmiddellijke omgeving van uw verblijfplaats.
Derde
Alle andere personen dan
- uzelf (de verzekeringnemer)
- uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner
- alle bij u inwonende personen, hieronder begrepen de kinderen die buitenshuis verblijven om omwille van hun studie of taaluitwisselingen en de personen die buitenshuis verblijven 
omwille van hun gezondheid, reizen of werk
- uw minderjarige kinderen en die van uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner wanneer zij het slachtoffer zijn van lichamelijke schade veroorzaakt door de minderjarige kinderen 
van derden die onder de bewaring staan van een verzekerde.
…/…
2 − Derden
De hoedanigheid van derden hebben:     alle andere personen dan die vermeld in de eerste drie categorieën van verzekerde personen

uw minderjarige kinderen en die van uw samenwonende echtgenoot of partner, wanneer zij getroffen worden door lichamelijke schade veroorzaakt door minderjarige kinderen van 
derden die onder de bewaring van een verzekerde staan.
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I. Begripsomschrijvingen
De begrippen die uitgelegd worden in de begripsomschrijvingen worden in deze Algemene Voorwaarden cursief afgedrukt.
Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden worden gebruikt, moeten deze in dezelfde betekenis worden gelezen tenzij dit daar uitdrukkelijk wordt tegengesproken. 
Deze bepaling primeert op de Bijzondere Voorwaarden.
Om de leesbaarheid van de polis te verhogen wordt Baloise Insurance aangeduid met ‘wij’.
Derden
Alle andere personen dan deze die bij de definitie van verzekerden vermeld worden onder a. en b. De verzekerden die onder c. tot en met h. vermeld worden, kunnen ook derden zijn.
…/…
Verzekerden
a. u en uw samenwonende partner voor zover u uw hoofdverblijf in België hebt;
b. de personen die bij u inwonen, ook wanneer zij omwille van hun beroep, hun studies, hun vakantie of hun gezondheid tijdelijk elders verblijven;
c. uw ongehuwde kinderen of deze van uw samenwonende partner die niet inwonen doch die fiscaal ten laste blijven van u of uw samenwonende partner;
d. uw partner blijft bij scheiding nog 12 maanden na het effectief verlaten van de hoofdverblijfplaats, verzekerd;
e. personen die tijdelijk en occasioneel bij de verzekeringnemer inwonen tijdens vakanties of ter gelegenheid van familiale of buitengewone gebeurtenissen voor zover zij geen 
beroep kunnen doen op een andere verzekering;
f. het huispersoneel, de gezinshelp(st)ers, evenals de andere al dan niet bezoldigde personen, wanneer ze handelen in privédienst van een verzekerde;
g. de minderjarige kinderen van derden die tijdelijk onder toezicht staan van een inwonende verzekerde;
h. alle personen die - buiten elke beroepsactiviteit, kosteloos of bezoldigd - belast zijn met de bewaking van de met u samenwonende kinderen en van de dieren die in de polis 
verzekerd zijn en toebehoren aan een verzekerde. Voorwaarde is wel dat ze aansprakelijk zijn ten gevolge van die bewaking.

Verzekeringnemer
De natuurlijke persoon die de polis sluit. De verzekeringnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden omschreven als ‘u’.
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Verzekerden 
a) u en uw samenwonende partner voor zover u uw hoofdverblijf in België hebt; 
b) de personen die bij u inwonen, ook wanneer zij omwille van hun beroep, hun studies, hun vakantie of hun gezondheid tijdelijk elders verblijven; 
c) uw ongehuwde kinderen of deze van uw samenwonende partner die niet inwonen doch die fiscaal ten laste blijven van u of uw samenwonende partner; 
d) uw partner blijft bij scheiding nog 12 maanden na het effectief verlaten van de hoofdverblijfplaats, verzekerd; 
e) personen die tijdelijk en occasioneel bij de verzekeringnemer inwonen tijdens vakanties of ter gelegenheid van familiale of buitengewone gebeurtenissen voor zover zij geen 
beroep kunnen doen op een andere verzekering; 
f) het huispersoneel, de gezinshelp(st)ers, evenals de andere al dan niet bezoldigde personen, wanneer ze handelen in privédienst van een verzekerde; 
g) de minderjarige kinderen van derden die tijdelijk onder toezicht staan van een inwonende verzekerde; 
h) alle personen die - buiten elke beroepsactiviteit, kosteloos of bezoldigd - belast zijn met de bewaking van de met u samenwonende kinderen en van de dieren die in de polis 
verzekerd zijn en toebehoren aan een verzekerde. Voorwaarde is wel dat ze aansprakelijk zijn ten gevolge van die bewaking. 

Verzekeringsnemer 
De natuurlijke persoon die de polis sluit. De verzekeringnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden omschreven als ‘u’. 

Derden 
Alle andere personen dan deze die bij de definitie van verzekerden vermeld worden onder a) en b).

De verzekerden die onder c) tot en met h) vermeld worden, kunnen ook derden zijn. 
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TITEL 3    Verzekering “Family”   (Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Privé-Leven)
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
ARTIKEL 27. WIE IS VERZEKERD?
Wij beschouwen als:
1. Permanente verzekerden
a) de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft;
b) de bij hem (haar) inwonende personen, zelfs wanneer zij:
• tijdelijk buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer vertoeven om studie-, recreatieve, professionele of gezondheidsredenen;
• definitief het gezin van de verzekeringnemer verlaten, om welke reden ook, en dit voor een maximumperiode van drie maanden na hun vertrek.
2. Occasionele verzekerden
a) het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers wanneer zij:
• handelen in de uitoefening van hun functies in privé-dienst van een permanente verzekerde;
• in bijkomende orde ten dienste staan van een permanente verzekerde die in het hoofdverblijf van de verzekeringnemer een vrij beroep uitoefent;
b) de personen die niet-beroepshalve belast zijn met de bewaking, al dan niet bezoldigd, van:
• de kinderen die bij de verzekeringnemer inwonen of onder het toezicht staan van een permanente verzekerde;
• de huisdieren (paarden inbegrepen) die aan een permanente verzekerde toebehoren of onder zijn bewaking staan;
wanneer hun extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt;
c) de al dan niet gehuwde kinderen van de verzekeringnemer of van zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner die niet meer bij hen inwonen en zolang zij economisch 
volledig afhankelijk van hen zijn. De extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de met deze verzekerden samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner en hun kinderen 
zijn eveneens gewaarborgd gedurende deze periode;
d) de minderjarige kinderen van derden (gescheiden echtgenoten inbegrepen) wanneer zij onder het, al dan niet bezoldigd, toezicht staan van een permanente verzekerde die niet 
beroepshalve handelt;
e) de familieleden of genodigden die tijdelijk bij de verzekeringnemer inwonen tijdens de vakantie of naar aanleiding van familie-of buitengewone gebeurtenissen;
f) de personen die in het kader van een programma van studentenuitwisseling tijdelijk bij de verzekeringnemer inwonen.
3. Derden
Elke andere persoon dan de permanente verzekerden.
De occasionele verzekerden hebben de hoedanigheid van derden voor de vergoeding van de door hen geleden lichamelijke en/of materiële schade.
De permanente verzekerden hebben de hoedanigheid van derden voor de vergoeding van de door hen geleden lichamelijke schade in de situaties voorzien in artikel 28, B, 1.b) 
(kinderen) en 2.b) (huispersoneel). 
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ARTIKEL 28. WAT WAARBORGEN WIJ?
A. WIJ WAARBORGEN IN HET ALGEMEEN:
1. de vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door de verzekerden in het kader van hun privé-leven:
• waarvoor zij extracontractueel burgerrechtelijk aansprakelijk zijn op basis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van buitenlands
recht;
• 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.
Vrijwilligerswerk wordt geacht verricht te worden in het privé-leven.
2. de vergoeding van de reddingskosten, de interesten voortvloeiende uit de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding en de kosten betreffende de burgerlijke rechtsvorderingen 
(met inbegrip van de kosten en erelonen van advocaten en experten) volgens de wettelijke bepalingen ter zake.
B. WIJ WAARBORGEN IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TOT:

1. Kinderen
De vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door:
a) de bij u inwonende kinderen wanneer zij, tijdens hun vrije tijd of tijdens de schoolvakanties voor eigen rekening of voor rekening van derden, al dan niet bezoldigde diensten 
verrichten en waarvoor zij persoonlijk aansprakelijk zijn;
b) de minderjarige kinderen van derden die onder het al dan niet bezoldigd toezicht staan van een permanente verzekerde die niet beroepshalve handelt en waarvoor hij persoonlijk 
aansprakelijk is. De lichamelijke schade veroorzaakt door deze kinderen aan een permanente verzekerde wordt eveneens vergoed voor zover zij hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn.

2. Huispersoneel
a) De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanente verzekerde aan het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers, onverminderd de toepassing van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971. Deze waarborg ontslaat de permanente verzekerde als werkgever geenszins van zijn verplichting om een afzonderlijke arbeidsongevallenverzekering te sluiten;
b) De vergoeding van de lichamelijke schade veroorzaakt door het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers aan een permanente verzekerde in de omstandigheden voorzien in artikel 27, 
2.a).

OPM DVL tekst toegevoegd als voorbeeld gekruiste aansprakelijkheid



Verzekerde personen en derden

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID   BA-FAMILIALE    Begripsbepalingen
Artikel 1
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
U als Verzekeringsnemer:
De persoon die deze overeenkomst met Corona Direct onderschrijft.
Verzekerde:
• U als verzekeringsnemer voor zover uw hoofdverblijfplaats in België is gelegen of als lid van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland voor zover respectievelijk de militaire overheid of 
de diensten en instellingen aan wie ze toegewezen zijn geen verantwoordelijkheid dragen;
• uw gezinsleden;
• het huispersoneel en de gezinshulp in de uitoefening van hun taak in de privé-dienst van een verzekerde;
• personen die buiten elke beroepswerkzaamheid kosteloos of bezoldigd belast zijn met de bewaking van:
• de kinderen die met u samenwonen of waarover uw gezinsleden toezicht uitoefenen;
• de verzekerde huisdieren die u of uw gezinsleden toebehoren of waarover zij toezicht uitoefenen;
Deze personen worden aanzien als verzekerde telkens hun aansprakelijkheid in het gedrang komt ingevolge deze bewaking.
• minderjarigen die tijdelijk ofwel onder uw toezicht of onder het toezicht van één van uw samenwonende gezinsleden staan.
Gezinslid:
Onder gezinslid wordt verstaan:
• de met u samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner;
• alle bij u inwonende personen, ook als zij om studieredenen elders verblijven, alsmede de dienstplichtigen of gewetensbezwaarden voor zover de militaire overheid of de diensten en
instellingen aan wie zij zijn toegewezen geen verantwoordelijkheid voor hun daden dragen;
• kinderen die niet meer bij u inwonen, zolang zij zelf nog geen eigen gezin gevormd hebben en door u of door uw echtgeno(o)t(e) of partner worden onderhouden.
• kinderen wanneer ze bij alternerend ouderschap bij de niet-verzekerde ouder verblijven.
Bij een feitelijke scheiding van de verzekeringnemer, blijft de verzekering gedurende één jaar vanaf deze gebeurtenis verworven voor de personen die hierdoor hun hoedanigheid van 
inwonend gezinslid verliezen.
Wij:
Corona Direct     Corona Direct:   Merknaam van Corona N.V.(CDV0435) met hoofdzetel in de Metrologielaan 2 te 1130 Brussel.
Derden:
Alle andere personen dan uzelf, de met u samenwonende echtgeno(o)t(e) en alle bij u inwonende personen met inbegrip van de studerende kinderen zelfs als zij om studieredenen 
buiten uw hoofdverblijf verblijven en dienstplichtigen en gewetensbezwaarden voor zover de militaire overheid of de diensten en instellingen waaraan zij zijn toegewezen geen 
verantwoordelijkheid voor hun daden dragen.



Verzekerde personen en derden

1. Verzekerde
a. U als verzekeringnemer - voor zover u uw hoofdverblijf hebt in België - en iedere persoon die bij u inwoont.
Deze personen blijven verzekerd:
- wanneer ze tijdelijk niet inwonen om studie- of gezondheidsredenen;
- wanneer ze tijdelijk, tot maximum 1 jaar, niet inwonen om vakantie- of professionele redenen;
- wanneer ze bij alternerend ouderschap bij de niet-verzekerde ouder verblijven;
- als dienstplichtige of gewetensbezwaarde voor zover respectievelijk de militaire overheid of de diensten en instellingen aan wie ze toegewezen zijn geen verantwoordelijkheid voor 
hun daden dragen.    Blijft gedekt tot maximum zes maanden na zijn vertrek de verzekerde die, ongeacht de reden, voorgoed de woning van de verzekeringnemer verlaat.

b. Uw niet-inwonende kinderen evenals de niet-inwonende kinderen van de persoon waarmee u samenleeft op voorwaarde dat:
- zij recht geven op kinderbijslag en zolang deze kinderen alleen wonen;
- of zij recht geven op kinderbijslag en bij hun andere ouder wonen;
- of zij de staat van verlengde minderjarigheid hebben;
en voor zover u de formule 'Gezin' heeft onderschreven.

c. Het huispersoneel en de gezinshulp in de uitoefening van hun taak in privé dienst van een verzekerde.

d. Alle niet-inwonende minderjarige kinderen terwijl zij onder het toezicht staan van de onder a en c bedoelde verzekerden.

e. De familieleden of vrienden die tijdelijk bij u verblijven tijdens de vakantie of naar aanleiding van familie- of buitengewone gebeurtenissen.

f. De personen die buiten elke beroepswerkzaamheid kosteloos of bezoldigd belast zijn met de bewaking van:
- de bij u inwonende kinderen of minderjarige kinderen waarover u toezicht uitoefent;
- de huisdieren die u of een onder a bedoelde verzekerde toebehoren;
telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt.

g. De personen die in het kader van een programma van studentenuitwisseling tijdelijk bij u inwonen.

3. Derde
Alle andere personen dan de onder a genoemde verzekerden.



Verzekerde personen en derden

1.1. Wie is verzekerd?
a) De verzekeringsnemer;
b) zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner;
c) alle bij de verzekeringsnemer inwonende personen.  Blijven nochtans de hoedanigheid van verzekerde behouden:
• leerlingen en studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringsnemer verblijven;
• dienstplichtigen en gewetensbezwaarden, voor zover de militaire overheid of het organisme waaraan zij respectievelijk      onderworpen zijn geen verantwoordelijkheid voor hun 
daden draagt;
• alle voornoemde personen wanneer zij tijdelijk elders verblijven, met name wegens hun werk of een reis, omwille van gezondheidsredenen of in het kader van een buitenlandse 
missie voor rekening van een niet-gouvernementele organisatie;
• tot aan de volgende vervaldag en gedurende ten minste zes maanden, alle voornoemde personen wanneer ze, om welke reden dan ook, definitief het gezin van de verzekeringsnemer 
verlaten;
d) leden van het huispersoneel en gezinshelp(st)ers, wanneer zij handelen in privédienst van een verzekerde omschreven onder de letters a), b) en c) hiervoor;
e) personen die, buiten elke beroepsactiviteit, belast zijn met de al dan niet kosteloze bewaking:
• van kinderen die bij de verzekeringsnemer inwonen of onder toezicht staan van een verzekerde omschreven onder de letters a), b) en c) hiervoor;
• van in de waarborg begrepen en aan de verzekerden toebehorende dieren;
wanneer hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking betrokken zou zijn;
f ) gehuwde of ongehuwde kinderen van de verzekeringsnemer of van zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, die niet meer met hem (haar) samenleven doch 
economisch volledig afhankelijk van hen zijn.
De burgerlijke aansprakelijkheid van de met deze verzekerden samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner of de samenwonende kinderen van deze verzekerden is eveneens 
gedekt;
g) de kinderen van de verzekeringsnemer of deze van zijn (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, die omwille van hun studies niet meer met hen samenleven;
h) minderjarige kinderen van derden wanneer zij onder toezicht staan van een verzekerde;
i) familieleden of genodigden die tijdelijk bij de verzekeringsnemer inwonen tijdens de vakanties of ter gelegenheid van familiale of buitengewone gebeurtenissen.

1.2. Wie zijn de derden?
Elke andere persoon dan de verzekerden omschreven in artikel 1.1., letters a), b) en c) hiervoor.



Verzekerde personen en derden

1.1 Begrippen
In deze verzekering wordt verstaan onder:
• U:
- de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft;
- de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon, ook wanneer zij tijdelijk elders verblijven om studie-, beroeps -, gezond-heids - of andere redenen;
- kinderen die niet inwonen indien ze geen beroeps - of vervangingsinkomen hebben en fiscaal ten laste zijn van de verzekeringnemer of de samenwonende partner
• Wij:
Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, De-lacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen, btw BE 0406.006.069, RPR Antwerpen.
• Privéleven:
Alle feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van die welke voortvloeien uit een beroepsactiviteit.

1.2 Omschrijving van de verzekering
Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijk-heid buiten overeenkomst, overeenkomstig het Belgisch of buitenlands recht voor schade die is voorgevallen tijdens de duur van de 
verzekering en die werd veroorzaakt in uw privéleven of tijdens uw beroepsverplaatsingen.
Naast uzelf kunnen ook de volgende personen een beroep doen op deze verzekering. Wij beschouwen ze als verzekerden in de hierna beschreven situaties:
- het huispersoneel, andere bezoldigde werknemers en gezinshelp(st)ers wanneer zij handelen in uw privédienst;
- personen die, buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast zijn met de bewaking van:

• kinderen die bij u inwonen of over wie u het toezicht hebt;
• huisdieren die aan u toebehoren of waarover u de bewaking hebt, zijn verzekerd telkens hun aansprakelijkheid door deze bewaking in het gedrang komt;

- minderjarige kinderen van derden als u over hen toezicht uitoefent, buiten elke beroepswerkzaamheid;
- personen die bij u te gast zijn; zij zijn verzekerd in hun privéleven gedurende de periode dat zij bij u logeren en geen beroep kunnen doen op een andere verzekering.
…/…
1.5 Uitgesloten schadelijders
De verzekeringnemer, de samenwonende partner en andere inwonende personen kunnen geen vergoeding, krijgen uit hoofde van deze verzekering.
Wij roepen deze bepaling niet in als een verzekeraar of instelling die u als zwakke weggebruiker vergoed heeft, de terugbetaling vraagt aan een andere verzekerde (zie 1.3.1 
Verplaatsingen en vervoermiddelen).



Verzekerde personen en derden

Wat bedoelen wij in het kader van de Familiale verzekering met u (verzekerde)? 
De persoon van wie het belang door de verzekeringsovereenkomst is verzekerd met name: 
- u als verzekeringnemer; 
- de personen die bij u inwonen, ook als zij tijdelijk elders verblijven om gelijk welke reden; 
- uw minderjarige kinderen die niet bij u inwonen; 
- uw meerderjarige kinderen die niet inwonen indien zij economisch nog afhankelijk zijn van u (verzekeringnemer) of uw inwonende partner. 
Worden ook als verzekerde beschouwd in de hierna vermelde situaties: 
- het huispersoneel, de gezinshelpers en andere bezoldigde werknemers tijdens hun tewerkstelling in uw privéleven inclusief tijdens het uitvoeren van huishoudelijk werk in de 
lokalen bestemd voor beroepsdoeleinden; 
- minderjarige kinderen van andere personen als u niet beroepshalve over hen toezicht uitoefent, als zij aansprakelijk gesteld worden tijdens of als gevolg van dit toezicht; 
- de personen die, niet beroepshalve, al dan niet bezoldigd, toezicht houden op: 
o kinderen die bij u inwonen of onder uw hoede staan; 
o dieren waarvan u eigenaar bent of waar u op past. 

Wie kan er nooit een vergoeding ontvangen in het kader van deze verzekering? 

De volgende personen kunnen nooit een vergoeding ontvangen in het kader van deze verzekering: 
- u als verzekeringnemer;
- de personen die bij u inwonen, ook als zij tijdelijk elders verblijven om gelijk welke reden.

(behoudens afwijkende bepalingen in de specifieke situaties vermeld in deze algemene voorwaarden)



Verzekerde personen en derden
1 Wie bent u, wie zijn wij?         U:
- de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft;

- de samenwonende partner en iedere andere persoon die inwoont, ook als ze tijdelijk elders verblijven voor hun studie,
beroep of een andere reden; bij opname in een rust of verzorgingsinstelling mag het verblijf permanent zijn;

- de kinderen die niet bij hen wonen; zijn die kinderen meerderjarig, dan moeten ze economisch afhankelijk zijn van de verzekeringnemer of de samenwonende partner.
4 Wie is er, naast u, ook verzekerd?
Ook de volgende personen kunnen zoals u een beroep doen op deze verzekering. We beschouwen ze als verzekerden in de volgende situaties:
- het huispersoneel, de gezinshelp(st)er en andere bezoldigde werknemers tijdens hun tewerkstelling in uw privédienst; het uitvoeren van huishoudelijk werk in de ruimtes waarin 
u een vrij of zelfstandig beroep uitoefent, wordt nog als privédienst beschouwd;
- de personen die buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast zijn met de bewaking van:
• kinderen die bij u inwonen of over wie u het toezicht hebt;
• dieren die aan u toebehoren of waarover u de bewaking hebt voor zover de schade door die dieren verzekerd wordt (zie hierna onder ‘Dieren’);
Ze zijn verzekerd als zij aansprakelijk zijn door deze bewaking;

- minderjarige kinderen van derden als u over hen toezicht uitoefent, buiten elke beroepswerkzaamheid;
- personen die bij u logeren tijdens de periode dat ze bij u verblijven; ze zijn verzekerd in hun privéleven en op voorwaarde dat ze zelf geen verzekering hebben.
…/…
7 Uitgesloten schadelijders
De volgende personen beschouwen we niet als derden in het kader van deze verzekering en kunnen in principe geen
vergoeding krijgen op basis van deze verzekering:
- de verzekeringnemer;
- de samenwonende partner;
- andere inwonende personen.

We maken een uitzondering op dat principe als die personen een lichamelijk letsel oplopen door toedoen van:
- een minderjarig kind van een derde waarover iemand van u toezicht uitoefent;
- het huispersoneel, de gezinshelp(st)er of andere bezoldigde werknemers tijdens hun tewerkstelling in uw privédienst



Verzekerde personen en derden

Artikel 1 Het begrip "verzekerden"
Voor de toepassing van deze waarborg wordt verstaan onder verzekerden:
1. de verzekeringnemer en alle personen die met hem op het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde adres in
gezinsverband samenwonen. Deze personen behouden hun hoedanigheid van verzekerde als zij tijdelijk wegens studies, beroep, vakantie of omwille van gezondheidsproblemen elders
verblijven.
2. de niet meer inwonende kinderen van verzekeringnemer of van zijn samenwonende echtgenoot of partner, die toch nog ten laste zijn van hen of één van hen en geen aanspraak 
kunnen maken op een eigen inkomen of vervangingsinkomen.
3. de echtgenoot of partner van verzekeringnemer en de kinderen die ingevolge echtscheidingsproblemen de woning van verzekeringnemer hebben verlaten. Zij behouden de 
hoedanigheid van verzekerde gedurende zes maanden sinds het vertrek.
4. de minderjarige kinderen van derden, die buiten elke beroepsactiviteit, onder de toevallige bewaking staan van de verzekeringnemer of diens inwonende gezinsleden . Deze waarborg 
is van suppletieve(*) aard, zodat eerst de eigen verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van (de ouders van) deze kinderen dient tussenkomst te verlenen.
5. het huispersoneel en de gezinshelp(st)er, wanneer zij handelen in de privé-dienst van een verzekerde.
6. al wie buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast is met de bewaking van de met de verzekeringnemer samenwonende kinderen en van de aan de 
verzekeringnemer toebehorende en in de waarborg begrepen dieren telkens als zijn aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het gedrang komt.

Artikel 2 Het begrip "derde"
De derde is elke andere persoon dan een verzekerde vermeld onder de punten 1, 2 en 3 van artikel 1 .

(*)Opm Devlamynck overtreding art 99



Verzekerde personen en derden

Artikel 1 – Wie zijn de verzekerden ?
1.1. U bent verzekerde indien u bent:
- de verzekeringsnemer en u hebt uw hoofdverblijf in België,
- zijn samenwonende echtgenoot of zijn samenwonende partner,
- een persoon die bij hem inwoont.
De hoedanigheid van verzekerde blijft u verworven indien u tijdelijk buiten het hoofdverblijf verblijft voor beroeps-, studie-, gezondheids-, of andere motieven of tijdens reizen.
1.2. U bent eveneens verzekerde :
- indien u een kind van de verzekeringsnemer, van zijn echtgenoot of van zijn samenwonende partner bent en indien u niet meer bij hen woont, In dit geval, wordt de verzekering 
behouden in uw voordeel:
. zonder beperking in de tijd indien u fiscaal ten hunner laste blijft,
. gedurende drie maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat u het gezin verlaat indien u niet meer fiscaal ten hunner laste bent.
- indien u handelt in de privé-dienst van een verzekerde in hoedanigheid van huispersoneel of gezinshelper,
- indien u een persoon bent, die zich buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet kosteloos, belast met de bewaking van :
. de verzekerde kinderen,
. de dieren die in de verzekering zijn begrepen en die toebehoren aan of bewaakt worden door de verzekerden,
en uw aansprakelijkheid ten gevolge van deze bewaking betrokken is,
- indien u een minderjarig kind van een derde bent, wanneer een verzekerde u buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet kosteloos, onder zijn hoede heeft.

Artikel 2 – Wie zijn de derden ?
U bent een derde indien u niet één van de personen zoals bepaald in artikel 1.1. bent.



Verzekerde personen en derden

1. VERZEKERDE PERSONEN
1° Uzelf, als verzekeringnemer, voor zover u uw hoofdverblijfplaats in België heeft ;
2° Uw echtgenoot of samenwonende partner ;
3° Alle bij de verzekeringnemer inwonende personen met inbegrip van de leerlingen en studenten die, voor de noden van hun studies, buiten uw hoofdverblijfplaats verblijven. 
Zijn eveneens verzekerd alle voornoemde personen voor zover ze tijdelijk niet bij u inwonen, in het bijzonder omwille van professionele redenen, gezondheidsredenen of reizen, of in 
het kader van een buitenlandse zending voor een niet-gouvernementele organisatie ; 
4° Huispersoneel en de gezinshelp(st)er wanneer zij handelen in uw privé-dienst ;
5° Al wie, buiten elke beroepswerkzaamheid, al dan niet kosteloos, belast is met de bewaking van :
- uw inwonende kinderen ;
- de in de waarborg begrepen dieren die toebehoren aan elke persoon die bij u inwoont ; voor zover hun aansprakelijkheid in het gedrang komt omwille van deze bewaking ;
6° De minderjarige kinderen van derden terwijl ze onder de occasionele en niet professionele bewaking van een verzekerde staan. 
3. DEKKINGSUITBREIDINGEN 
Wij breiden de waarborg voor uw extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid uit tot de volgende situaties met inachtname van de grenzen bepaald in de Bijzondere Voorwaarden 
: 
1° Kinderopvang
Wij nemen eveneens ten laste, wanneer u ten niet-professionele titel, de opvang van kinderen van derden op zich neemt, en meer bepaald zowel de schade veroorzaakt door de 
opgevangen kinderen als schade veroorzaakt aan de opgevangen kinderen. 
2° Huispersoneel 
Wij nemen ten laste de schade die u hebt veroorzaakt aan leden van het huispersoneel, alsook aan gezinshulpen, onverminderd de bepalingen voorzien in de 
arbeidsongevallenwetwet van 10 april 1971.

…/…

Derden : iedere persoon andere dan de verzekerde.

Opm Devlamynck  Dus enkel de wettelijk voorziene crossed liability



Verzekerde personen en derden

Artikel 1 : Wie zijn de verzekerden ?
Volgende personen hebben de hoedanigheid van verzekerde :
a) de verzekeringnemer, voor zover hij zijn hoofdverblijf in België heeft, de samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, evenals de personen die in duurzaam gezinsverband met 
hen samenwonen, zelfs indien ze tijdelijk buitenshuis verblijven om studieredenen. Bij een scheiding blijft de echtgeno(o)t(e) of levenspartner nog 3 maanden verzekerd na het feitelijk 
verlaten van het hoofdverblijf;
b) de hierboven vermelde personen die tijdelijk buitenshuis verblijven om beroeps- of gezondheidsreden, of tijdens reizen. Dit gedurende een periode van maximaal één jaar vanaf het 
ogenblik dat zij het gezin verlaten hebben;
c) de minderjarige kinderen van de verzekeringnemer, van de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, wanneer zijn niet meer bij de verzekeringnemer inwonen;
d) de meerderjarige kinderen van de verzekeringnemer, van de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of levenspartner, wanneer zij niet meer bij de verzekeringnemer inwonen en 
fiscaal ten laste blijven van de verzekeringnemer of de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner;
e) de minderjarige kinderen van derden wanneer zij, buiten elke beroepswerkzaamheid, onder de bewaring van een
verzekerde staan die bij de verzekeringnemer inwoont;
f) het huispersoneel, andere bezoldigde werknemers en gezinshelp(st)ers wanneer zij handelen in privédienst van de verzekerden;
g) de personen die, buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet bezoldigd, belast zijn met de bewaking van :
- de kinderen die bij de verzekeringnemer inwonen of over wie de verzekeringnemer het toezicht heeft,
- huisdieren die aan de verzekerde toebehoren of waarover hij de bewaking heeft.
Zij zijn verzekerd voor zover hun aansprakelijkheid door deze bewaking in het gedrang komt;
h) de studenten die, in het kader van een uitwisselingsprogramma, tijdelijk in het gezin van de verzekeringnemer verblijven;
i) de personen die, op vrijwillige basis de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont, bijstaan bij :
- werkzaamheden aan het in België gelegen hoofdverblijf of tweede verblijf met uitzondering van afbraakwerken,onafgezien of deze al dan niet gebeuren in het kader van aanpassings-
of heropbouwwerken,
- verhuis van privé-inhoud naar een nieuwe hoofdverblijfplaats,
- de organisatie en/of het verloop van familiefeesten;
j) de personen die te gast zijn van de verzekerden vermeld onder a) hierboven; zij worden verzekerd in hun privéleven gedurende de periode dat zij bij deze verzekerden logeren en geen 
beroep kunnen doen op een ander verzekeringscontract.

Artikel 2 : Wie zijn de derden ?
Volgende personen hebben de hoedanigheid van derde :
- alle andere personen dan de verzekerden vermeld onder Artikel 1 : a) en b);
- de personen vermeld onder Artikel 1 : c) t.e.m. j) voor zover de schade die aan hen werd toegebracht voor vergoeding in aanmerking komt en veroorzaakt werd door een andere 
verzekerde.



Verzekerde personen en derden

1.1 Als verzekerden worden aanzien:
- de verzekeringnemer voor zover hij zijn hoofdverblijfplaats in Belgie heeft,
- de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner,
- de personen die bij hem inwonen.
Deze personen behouden de hoedanigheid van verzekerde wanneer zij tijdelijk buiten de hoofdverblijfplaats verblijven voor beroeps-, studie-, gezondheids-, of andere motieven of 
tijdens reizen.
1.2 Voor zover deze overeenkomst in voege is, behouden volgende personen eveneens de hoedanigheid van verzekerde :
- minderjarige kinderen van de verzekeringnemer, van de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, wanneer zij niet meer bij de verzekeringnemer inwonen,
- de meerderjarige kinderen van de verzekeringnemer, van de met hem samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, wanneer zij niet meer bij hem inwonen. In dit geval blijft de 
waarborg verworven :
- zonder beperking in de tijd indien ze fiscaal ten laste van een van deze personen blijven,
- gedurende drie maanden vanaf het ogenblik dat ze het gezin verlaten hebben, wanneer zij niet meer fiscaal ten laste zijn van een van deze personen,
- de personen, andere dan de hierboven vermelde kinderen, die niet meer bij de verzekeringnemer inwonen. In dit geval
blijft de dekking verworven gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat ze het gezin verlaten hebben.
1.3 Hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerde :
- het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers wanneer zij handelen in de privédienst van een verzekerde. De waarborg blijft verworven wanneer zij bij wijze van nevenactiviteit 
handelen in dienst van een verzekerde die in de hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer een beroepsactiviteit uitoefent,
- de personen die, buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet bezoldigd, belast zijn met de bewaking van :
- de verzekerde kinderen,
- de dieren die in de waarborg van de verzekeringsovereenkomst zijn opgenomen en die toebehoren aan de verzekeringnemer of aan een verzekerde die met hem in gezinsverband 
leeft, als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het gedrang komt,
- de minderjarige kinderen van een derde wanneer zij, buiten elke beroepsactiviteit, al dan niet bezoldigd onder de hoede van een verzekerde staan,
- de studenten die, in het kader van een uitwisselingsprogramma, tijdelijk in het gezin van de verzekeringnemer verblijven,
- de personen die op vrijwillige basis de verzekeringnemer of een persoon die bij hem inwoont bijstaan bij

- werken aan het, in Belgie gelegen, gebouw dat als hoofdverblijfplaats of als tweede verblijf dient met uitzondering van afbraakwerken onafgezien of deze al dan niet gebeuren in 
het kader van aanpassings- of heropbouwwerken,

- verhuis v an de privé-inboedel,
- de organisatie of het verloop van familiefeesten.

Artikel 2 – Wie zijn derden?
Alle personen andere dan de personen bepaald in artikel 1.1.



Verzekerde personen en derden

Verklarende woordenlijst
De verklaarde woorden en uitdrukkingen hebben steeds dezelfde betekenis, waar ze in de tekst ook voorkomen.
U (Uw) De verzekeringsnemer die het contract ondertekende. Indien meerdere personen het contract ondertekenden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.
Wij (Ons) Touring Verzekeringen, Havenlaan 86 C Bus 117, 1000 Brussel – België.
Verzekerde Het begrip “verzekerde” heeft een verschillende betekenis, afhankelijk van de verzekering waarop deze term betrekking heeft.
1. …/… 

2. In de verzekering B.A. Privé-Leven
a. De volgende personen zijn vaste verzekerden:
• u, zolang uw hoofdverblijf in België is;
• uw samenwonende partner en elke andere bij u inwonende persoon, ook wanneer ze tijdelijk elders verblijven omwille van studie, beroep, gezondheid, of een andere reden;
• kinderen die niet bij u inwonen zolang ze geen eigen gezin hebben gevormd, geen beroeps- of vervangingsinkomen hebben en door u en/of uw samenwonende partner financieel 
worden onderhouden.
b. De volgende personen in de beschreven situaties zijn gelegenheidsverzekerden:
• vaste verzekerden die, ten gevolge van een scheiding of beëindiging van de relatie, niet meer bij u inwonen. Ze hebben de hoedanigheid van gelegenheidsverzekerde tot uiterlijk 6
maanden na de datum van het verlaten van uw woonst, onverminderd de andere bepalingen van dit contract;
• minderjarige kinderen van derden en onbekwaamverklaarde personen, terwijl ze onder toevallig toezicht van een vaste verzekerde staan;
• huispersoneel, andere bezoldigde werknemers en gezinshelp(st)ers wanneer ze handelen in privé-dienst van een vaste verzekerde (dit wil zeggen, in dienstverband voor de behoeften 
van het privé-leven van een vaste verzekerde, met uitsluiting van de beroepsactiviteiten en contractuele verbintenissen van deze laatste);
• personen die, niet beroepshalve, tijdens hun privé-leven, in opdracht van een vaste verzekerde, toezicht of bewaking uitoefenen over:
- een andere vaste verzekerde;
- minderjarige kinderen en onbekwaamverklaarde personen die geen vaste verzekerden zijn;
- huisdieren die aan een vaste verzekerde toebehoren of waarover hij de bewaking heeft.
Deze personen zijn verzekerd telkens hun aansprakelijkheid hierdoor in het gedrang komt.
• Uw gasten tijdens hun privé-leven, terwijl ze bij u logeren, in de mate dat ze geen beroep op een andere verzekering kunnen doen.
…/…
2.4 Welke benadeelden zijn uitgesloten?
De als vaste verzekerden opgesomde personen, worden niet vergoed uit hoofde van deze verzekering. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels, 
toegebracht door minderjarige kinderen (behalve kinderen van als vaste verzekerde opgesomde personen) onder toevallig toezicht van een vaste verzekerde.



Schade door dieren, 
paarden…

Toegelaten uitsluiting art 6 punt 17

Aantal dieren

Definitie huisdieren



Huisdieren, paarden ……

6.1. De dieren. 

De waarborg wordt u toegestaan voor de schade veroorzaakt door de huisdieren, met inbegrip van de paarden waarvan u eigenaar of bewaker bent, met uitsluiting van kennels 
en/of fokkerijen. 
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Artikel 4: Dieren
A. Algemeen principe
Wij verzekeren u voor schade veroorzaakt door dieren waarvan het bezit door particulieren niet verboden is op grond van de bijlagen I, II en III van het Verdrag van 
Washington van 3 maart 1973 en die onder uw bewaking staan buiten elke beroepsactiviteit.
De schade veroorzaakt door waakhonden die worden gebruikt voor de bewaking van gebouwen voor beroepsgebruik is gedekt.
Wij verzekeren u ook voor de schade aan dieren (inclusief paarden en hun tuig) van derden die onder uw bewaking staan buiten elke beroepsactiviteit.
B. Specifiek geval: verzekering van paarden
Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt door de rijpaarden, trekpaarden, pony’s en gespannen waarvan u
eigenaar, houder of bewaker bent.
De waarborg is beperkt tot twee rijpaarden indien u de eigenaar ervan bent.
Als u meer dan twee rijpaarden bezit, dient u ons het totale aantal te melden. Dit totale aantal wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Als u dit niet doet, nemen wij 
elk schadegeval slechts ten laste in de verhouding tussen de betaalde premie en de voor de rijpaarden samen verschuldigde premie.
Pony’s en andere kleine paarden die volwassen niet groter zijn dan 1,48 m schofthoogte, en trekpaarden worden niet als rijpaarden beschouwd en zijn dus verzekerd, 
ongeacht hun aantal.
De dekking is verworven voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de aangestelden wanneer deze de dieren en rijtuigen voor uw persoonlijke behoeften gebruiken of 
wanneer zij de bewaking ervan op zich nemen.
Wij verzekeren ook de schade die wordt veroorzaakt:
– terwijl u, buiten beroepsverband, met de verzekerde paarden of gespannen aan paardenwedstrijden deelneemt (wedrennen, jumpings, dressuurwedstrijden) en tijdens de 
voorbereiding ervan;
– tijdens het gratis vervoer in de verzekerde gespannen. Het aantal vervoerde personen mag niet hoger zijn dan de vervoercapaciteit van het betrokken gespan;
– door de vervoerde voorwerpen of door het vallen ervan.
Wij verzekeren niet de schade veroorzaakt aan de vervoerde voorwerpen en koopwaar.
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Artikel 4 – Dieren 

Wij verzekeren u voor schade veroorzaakt door huisdieren, 
met uitzondering van de rijpaarden waarvan u eigenaar bent. 

Wij beschouwen pony's niet als rijpaarden. 
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6.2. Dieren
Zijn gewaarborgd, de schadeloosstellingen die ten laste vallen van:

1. de verzekerden, voor daden van huisdieren, paarden inbegrepen, die hun toebehoren of waarover zij de bewaking
hebben

2. andere personen, voor daden van huisdieren toebehorend aan een van de verzekerden en waarover zij, zelfs tegen
vergoeding maar met niet‐professionele doeleinden, de bewaking waarnemen. 

Daarenboven en voor zover ze niet ten laste kan worden gelegd van een andere persoon dan een verzekerde, is eveneens de lichamelijke schade – met uitsluiting van alle andere –
gewaarborgd, veroorzaakt door deze dieren aan voornoemde bewakers.

De verzekering wordt uitgebreid tot de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van schade aan paarden en tuig, toevertrouwd aan de verzekerden en toebehorend 
aan derden. 
Deze waarborguitbreiding is toegestaan tot beloop van 10.000 EUR (niet‐geïndexeerd) per schadegeval.
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2.1.1.2. Dieren 
De verzekering geldt voor schade die veroorzaakt wordt door uw huisdieren, pluimvee, kleinvee, pony’s en paarden, ook al worden ze ingezet voor de bewaking van een 
beroepsgedeelte van het hoofdverblijf. 

Ook schade veroorzaakt door het houden van bijen, voor eigen gebruik, is gedekt. 

De schade die een Verzekerde veroorzaakt aan gehuurde of geleende paarden en hun tuig, is eveneens gedekt. 
Wij vergoeden per schadegeval tot 2.370.000 euro. 

Huisdieren
Huisdieren zijn dieren die in of om het huis wonen en leven, en door de mens gevoed en verzorgd worden voor de gezelligheid. 
Dieren waarvan het wettelijk verboden is om deze (particulier) te houden worden niet als huisdier aanzien. Als de wetgever verplichtingen oplegt met betrekking tot het houden van 
bepaalde dieren moeten deze nageleefd worden opdat deze dieren als (verzekerd) huisdier kunnen worden gezien. 
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A5.1 DIEREN VAN DE HOOFDVERZEKERDEN
Wij waarborgen uitsluitend de schade die veroorzaakt wordt door:
a) hun huisdieren. De waarborg is ook verworven voor de hieronder vermelde dieren, als zij buiten elke beroepsactiviteit staan:
■■ pluimvee en kleinvee;
■■ ezels en pony’s (maximaal 5);
■■ runderen (maximaal 3);
■■ struisvogels, herten en hertachtigen (maximaal 5) op voorwaarde dat een omheining van minimaal 2,20 m hoogte het terrein omgeeft waarop de dieren zich bevinden;
b) hun honden die hun bedrijfsgebouwen extra moeten bewaken;
c) hun rijpaarden.
Rijpaarden, maximaal 2, zijn ook op de rijweg gewaarborgd of in een gespan, als u er eigenaar van bent.
Maar om van deze uitbreiding te genieten, moet u alle paarden verzekeren. U moet ook het bewijs ervan op het ogenblik van het schadegeval leveren. Als u niet alle paarden hebt 
verzekerd, betalen wij de schade maar in de verhouding tussen het aantal verzekerde paarden en het werkelijke aantal paarden.
De waarborg is ook verworven:
a) op de openbare weg;
b) terwijl u buiten beroepsverband met de verzekerde paarden en gespannen aan paardenwedstrijden deelneemt
én tijdens hun voorbereiding hierop;
c) tijdens het gratis vervoer in de verzekerde gespannen. Het aantal vervoerde personen moet wel beperkt zijn
tot de vervoerscapaciteit van het gespan;
d) voor de schade veroorzaakt door de vervoerde goederen of door het feit dat ze afvallen.
We sluiten altijd uit:
a) de schade op de openbare weg veroorzaakt door iemand van minder dan 14 jaar, die niet begeleid is door
een volwassene;
b) de schade door het feit dat het voertuig dat op de openbare weg rijdt de door het verkeersreglement voorgeschreven beveiligingstoestellen mist;
c) de schade aan de vervoerde goederen.

Huisdieren
Elk dier dat niet bestemd is voor commerciële doeleinden, dat bij de verzekerde leeft en gehouden wordt voor zijn nut of vermaak en waarvan het soort reeds lang door de mens is 
getemd en dat zich voortplant in de omstandigheden die zijn bepaald door de mens.
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2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven
…/…

Maar wat betreft de

■■ schade veroorzaakt door dieren
Wij dekken niet de schade veroorzaakt door
- dieren andere dan huisdieren, te weten wilde dieren, zelfs getemd, en wild
- rijpaarden waarvan u eigenaar bent, indien u eigenaar bent van meer dan twee. Pony’s met een schofthoogte van max. 1,48 m zijn echter automatisch gedekt.
…/…

■■

de schade veroorzaakt aan goederen of dieren
Wij dekken geen schade aan roerende of onroerende goederen en aan dieren die u onder uw bewaring hebt.
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III. Waarborgen
1. Dieren
Wij vergoeden de schade veroorzaakt door uw huisdieren.
Wij vergoeden eveneens de schade veroorzaakt door de volgende dieren, voor zover zij niet met winst- of beroepsdoeleinden worden gehouden:
1. neerhofdieren, pluim- en kleinvee, ezels en pony’s: ongeacht het aantal;
2. koeien, struisvogels, hinden, hertachtigen: maximaal 10 dieren;
3. honden die instaan voor de bewaking van gebouwen die dienen voor beroepsdoeleinden en die grenzen aan de hoofdverblijfplaats;
4. rijpaarden: maximaal 2 in eigendom en niet-ingespannen, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.
Wij vergoeden zonder toepassing van het evenredigheidsbeginsel als alle rijpaarden in eigendom bij ons worden verzekerd. Het bewijs moet bij schade door de verzekerde worden 
geleverd. Indien wij niet alle rijpaarden verzekeren, of u kunt het bewijs hiervan niet leveren, dan vergoeden wij volgens de verhouding van de betaalde premie en de te betalen premie.
De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerden die de in de Wegcode vereiste leeftijd niet bereikt hebben, is eveneens verzekerd als zij zich 
op privaat domein bevinden.
Wij vergoeden bovendien de schade veroorzaakt door een paard waarvan u geen eigenaar bent, maar dat u in bewaring hebt of gebruikt. De schade die een verzekerde veroorzaakt aan 
gehuurde of geleende paarden en hun tuig vergoeden wij tot 7.000 EUR per schadegeval.
Wij vergoeden eveneens de schade veroorzaakt door het niet beroepshalve deelnemen aan jumpings en eventing.
Wij vergoeden evenwel niet:
1. de schade door wilde dieren, ook al zijn ze getemd;
2. de schade door hertachtigen, hinden en struisvogels indien er geen afsluiting met een hoogte van minstens 2,20 meter werd aangebracht;
3. de schade veroorzaakt door deelname aan en voorbereiding op paardenwedrennen en op menwedstrijden.

Wilde dieren
Alle dieren die geen huisdier zijn, tenzij zij in de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk vermeld worden.
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III Waarborgen
1 Dieren 
Wij vergoeden de schade veroorzaakt door uw huisdieren.    Wij vergoeden eveneens de schade veroorzaakt door de volgende dieren, voor zover zij niet met winst- of 
beroepsdoeleinden worden gehouden: 
1 neerhofdieren, pluim- en kleinvee, ezels en pony’s: ongeacht het aantal; 
2 koeien, struisvogels, hinden, hertachtigen: maximaal 10 dieren; 
3 honden die instaan voor de bewaking van gebouwen die dienen voor beroepsdoeleinden en die grenzen aan de hoofdverblijfplaats; 
4 rijpaarden: maximaal 2 in eigendom en niet-ingespannen, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. 
Wij vergoeden zonder toepassing van het evenredigheidsbeginsel als alle rijpaarden in eigendom bij ons worden verzekerd. Het bewijs moet bij schade door de verzekerde worden 
geleverd. Indien wij niet alle rijpaarden verzekeren, of u kunt het bewijs hiervan niet leveren, dan vergoeden wij volgens de verhouding van de betaalde premie en de te betalen 
premie. 
De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerden die de in de Wegcode vereiste leeftijd niet bereikt hebben, is eveneens verzekerd als 
zij zich op privaat domein bevinden. 
Wij vergoeden bovendien de schade veroorzaakt door een paard waarvan u geen eigenaar bent, maar dat u in bewaring hebt of gebruikt. De schade die een verzekerde 
veroorzaakt aan gehuurde of geleende paarden en hun tuig vergoeden wij tot 7 000 EUR per schadegeval. 
Wij vergoeden eveneens de schade veroorzaakt door het niet beroepshalve deelnemen aan jumpings en eventing. 
Wij vergoeden evenwel niet:
1 de schade door wilde dieren, ook al zijn ze getemd; 
2 de schade door hertachtigen, hinden en struisvogels indien er geen afsluiting met een hoogte van minstens 2,20 meter werd aangebracht; 
3 de schade veroorzaakt door deelname aan en voorbereiding op paardenwedrennen en op menwedstrijden. 
Wilde dieren 
Alle dieren die geen huisdier zijn, tenzij zij in de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk vermeld worden. 
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ARTIKEL 28. WAT WAARBORGEN WIJ?
A. WIJ WAARBORGEN IN HET ALGEMEEN:
…/…
3. Dieren
a) De vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door:
• huisdieren (al dan niet bespannen paarden inbegrepen) die:
- toebehoren aan of gehuurd of ontleend worden door een permanente verzekerde;
- onder bewaking staan van een permanente verzekerde of van een occasionele verzekerde in de zin van artikel 27, 2.b);
• honden die toebehoren aan een permanente verzekerde en die gebruikt worden voor de bewaking van uw hoofdverblijf waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend door een 
permanente verzekerde;
b) De vergoeding van de materiële schade veroorzaakt aan paarden en zadeltuig waarvan een permanente verzekerde huurder of ontlener is, tot beloop van 3.346,18 EUR.
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Nadere omschrijving voor bepaalde van onze waarborgen

Artikel 21

Dieren
De waarborg geldt voor:
• schade veroorzaakt door huisdieren die aan u of aan uw gezinleden toebehoren of waarover hij/zij de bewaking heeft/hebben.
• schade veroorzaakt door pluimvee, eigendom van u of van iemand van uw gezinleden voor zover er geen winstoogmerk aanwezig is.
• de schade veroorzaakt door honden toebehorend aan u of aan uw gezinleden die hij/zij bij gelegenheid voor de bewaking van zijn/hun beroepslokalen gebruikt/gebruiken op 
voorwaarde dat deze lokalen deel uitmaken van zijn/hun hoofdverblijf.
• de schade toegebracht aan derden veroorzaakt door gehuurde of ontleende rijpaarden. In dit geval waarborgen wij eveneens de contractuele aansprakelijkheid met inbegrip van de 
schade aan het getuig.
Deze waarborg bij contractuele aansprakelijkheid is echter beperkt tot een maximale tussenkomst van € 2.500,00 (niet geïndexeerd) per schadegeval.
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Artikel 3
WAT VERZEKEREN WIJ NIET?
…/…
Blijft gedekt de schade veroorzaakt:
…/…
- door honden die de verzekerde aanwendt voor de bewaking van zijn handelslokalen die aan zijn hoofdverblijf palen.

Artikel 8
WAT VERZEKEREN WIJ NIET?
…/…
I. DIEREN
Schade aan andere dieren dan huisdieren.
Rijpaarden zijn verzekerd, voor zover de verzekerde de eigenaar is en het schadegeval niet voortvloeit uit wedstrijden of trainingen ter voorbereiding van wedstrijden.

Huisdieren
Tamme dieren die, voor het nut of de gezelligheid, door de verzekerde gehouden en verzorgd worden voor particuliere doeleinden, met uitzondering van wilde dieren, zelfs getemde.
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2.2. Zo ook…
…/…
C. Dieren
Zijn gewaarborgd, de schadeloosstellingen die ten laste vallen van:
1) de verzekerden, voor daden van huisdieren, paarden inbegrepen, die hun toebehoren of waarover zij de bewaking hebben;

2) andere personen, voor daden van huisdieren toebehorend aan een van de verzekerden en waarover zij, zelfs tegen vergoeding maar met niet-professionele doeleinden, de 
bewaking waarnemen. Daarenboven en voor zover ze niet ten laste kan worden gelegd van een andere persoon dan een verzekerde, is eveneens de lichamelijke schade - met 
uitsluiting van alle andere - gewaarborgd, veroorzaakt door deze dieren aan voornoemde bewakers.

In afwijking van artikel 2.4. A. van de algemene voorwaarden, wordt de verzekering uitgebreid tot de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van schade aan paarden en 
tuig, toevertrouwd aan de verzekerden en toebehorend aan derden. Deze waarborguitbreiding is toegestaan tot beloop van 4 000,00 euro* per schadegeval.
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7 Dieren
De verzekering geldt voor schade die veroorzaakt wordt door huisdieren, ook al gebruikt u ze voor de bewaking van een beroepsgedeelte van uw hoofdverblijf.

Wij vergoeden ook de schade veroorzaakt door rijpaarden. Deze waarborg is verworven voor maximaal twee rijpaarden zonder gespan waarvan u eigenaar bent, tenzij anders 
bepaald in de bijzondere voorwaarden.

De verzekering dient alle rijpaarden waarvan u eigenaar bent te bevatten. Als dit niet het geval is, nemen wij elk verzekerd schadegeval slechts ten laste in de verhouding tussen de 
betaalde premie en de voor alle rijpaarden samen verschuldigde premie.

Wij komen niet tussen voor schade die het gevolg is van de uitbraak van paarden, indien de uitbraak te wijten is aan een kennelijk ontoereikende of slecht onderhouden afsluiting 
of omheining.
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Uw huisdieren veroorzaken schade 

Wij verzekeren uw burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade door huisdieren voor zover u hiervan de eigenaar bent of ze onder uw hoede hebt. 

De schade veroorzaakt door uw huisdieren die u inzet voor de bewaking van uw hoofdverblijf is verzekerd zelfs als u dit hoofdverblijf ook voor beroepsdoeleinden gebruikt. 

Huisdieren 

Dieren waarvan de soort allang getemd is (honden, katten, kippen, paarden, pony’s, ….) of die voor het plezier (vissen, hamsters, …) gehouden worden. Dieren die u als particulier in 
België niet mag houden, verzekeren wij niet. 
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b Dieren
Als een dier schade veroorzaakt, kan de eigenaar of iedere andere persoon die de bewaking over het dier heeft aansprakelijk worden gesteld. Die aansprakelijkheid is ook verzekerd 
als u deze dieren inzet voor de bewaking van lokalen die u voor beroepsdoeleinden gebruikt.

Is niet verzekerd:
- schade door rijpaarden waarvan u eigenaar bent. Boerenpaarden, pony’s en andere kleine paarden die volgroeid
een schofthoogte hebben van minder dan 1,48 m beschouwen we niet als rijpaarden;

- schade door dieren die u als particulier in België niet mag houden.
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VERZEKERING VOOR UW HOND
Natuurlijk hebt u uw hond goed afgericht en bent u hem de baas. Maar wat als hij tegen alle verwachtingen in toch iemand bijt? Misschien wel iemand van uw gezin? Of uw hond ontsnapt, 
loopt de straat op en wordt aangereden door een auto. Of u wordt gebeten door een andere hond. Ligt u daar soms van wakker?
Dan hebt u er goed aan gedaan deze verzekering te sluiten.
Waarvoor u verzekerd bent, waarvoor niet en onder welke voorwaarden, leest u hierna.
1 Wie bent u, wie zijn wij?
U:
- de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft;
- de samenwonende partner en iedere andere persoon die inwoont, ook als ze tijdelijk elders verblijven voor hun studie,
beroep of een andere reden; bij opname in een rust of verzorgingsinstelling mag het verblijf permanent zijn;
- de kinderen die niet bij hen wonen; zijn die kinderen meerderjarig, dan moeten ze economisch afhankelijk zijn van de verzekeringnemer of de samenwonende partner.
Wij/we:
KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven
2 Voor welke risico’s bent u verzekerd?

De verzekering geldt wereldwijd voor de volgende risico’s:
a Hondenbeten
Als uw hond iemand bijt of u zelf gebeten wordt door een hond, vergoeden we de lichamelijke letsels die daarvan het gevolg zijn en dat ongeacht wie aansprakelijk is.
De waarborg blijft ook gelden als u zelf geen toezicht hebt op uw hond omdat u hem hebt toevertrouwd aan iemand anders, zoals de dierenarts of een goede buur die voor uw hond zorgt 
als u er een weekendje niet bent. Zij kunnen net zoals u een beroep doen op de waarborg.

Een snelle regeling
We vergoeden de schade zoals die op basis van het aansprakelijkheidsrecht vergoed zou moeten worden. We wachten
het resultaat van het onderzoek naar de aansprakelijkheid daarvoor niet af maar vergoeden de schade meteen.
Het deel van de schade waarvoor er een tegemoetkoming is van het ziekenfonds of van de arbeidsongevallenverzekeraar betalen we niet. Ook de wettelijke uitkeringen van de werkgever of 
van sociale of daarmee gelijkgestelde instellingen brengen we in mindering;
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En wat als iemand aansprakelijk is?
Als een derde aansprakelijk is, dan treden we in uw rechten om de vergoedingen terug te vorderen van de aansprakelijke persoon.
Als u zelf aansprakelijk bent ten aanzien van een derde, dan regelen we het schadegeval verder in de Verzekering van de
aansprakelijkheid in het privéleven van deze polis en volgens de voorwaarden daarvan.
De vergoedingen die we intussen hebben uitgekeerd, zijn in dat geval te beschouwen als een voorschot op de vergoeding die de aansprakelijke persoon verschuldigd is.

Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag van deze waarborg is 1,5miljoen EUR per schadegeval.

b Verkeersongevallen die uw hond overkomen
Als uw hond gewond geraakt bij een verkeersongeval, dan betalen we de kosten om uw hond te laten verzorgen door
een dierenarts tot een bedrag van 2 000 EUR voor alle verzorgingskosten en erelonen samen.
Als uw hond zou overlijden als gevolg van het verkeersongeval, dan vergoeden we bijkomend:
- de crematiekosten van uw dier tot een bedrag van maximaal 350 EUR;
- de prijs die u op de dag van het schadegeval zou moeten betalen voor een gelijksoortige pasgeboren pup.
We zijn geen vergoeding meer verschuldigd vanaf de zesde maand na het ongeval.
c Opvang in hondenpension
Als iemand van u wordt opgenomen in het ziekenhuis en u daardoor niet meer voor uw hond kunt zorgen, dan vergoeden we de kosten van de opvang van uw dier in een 
hondenpension tot 300 EUR per schadegeval. Voorwaarde is wel dat de ziekenhuisopname niet gepland was toen u de verzekering sloot.
3 Wat verzekeren we niet?
We komen niet tussen voor:
- schade die verband houdt met het beroepshalve houden of kweken van honden;
- schade veroorzaakt naar aanleiding van het africhten en trainen van honden voor pakwerk;
- morele schade als u gebeten wordt door uw eigen hond;
- schade veroorzaakt door opzet of met medeplichtigheid van iemand van u of van de persoon aan wie u uw hond hebt toevertrouwd;
- de schade die verband houdt met arbeidsconflicten, daden van terrorisme, (burger)oorlog of gelijksoortige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen

4 Afstand van verhaal
De verzekerden en de begunstigden doen, ten belope van de betalingen die zij hebben ontvangen, ook een afstand van verhaal ten opzichte van de andere verzekerden in een 
aansprakelijkheidsverzekering van deze polis en ten opzichte van de verzekeraar.
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Artikel 4 Omschrijving van een aantal specifieke waarborgen
1. Dieren
De maatschappij verzekert de schade veroorzaakt door huisdieren en ook door rijpaarden, voor zover deze laatste geen eigendom zijn van verzekerde.

De maatschappij verzekert bovendien de schade veroorzaakt door neerhofdieren, pluimvee, pony’s en ezeltjes die gehouden worden in de tuin of op een terrein grenzend 
aan het huis van verzekerde.

De maatschappij verzekert niet de schade veroorzaakt door:

- dieren gehouden voor winst of beroepsdoeleinden
- wilde dieren zoals slangen, panters enz. ook al zijn ze getemd en worden ze in of nabij het huis van de verzekerde gehouden.
- dieren andere dan huisdieren zoals o.a. koeien, struisvogels, hertachtigen.
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9.1. De dieren

De waarborg wordt u toegestaan voor de schade veroorzaakt door de huisdieren, met inbegrip van de paarden waarvan u eigenaar of bewaker bent.
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3° Huisdieren 
De waarborg komt u toe voor de schade veroorzaakt door huisdieren waarvan u eigenaar of bewaker bent. 
Wij nemen eveneens ten laste de schade veroorzaakt door de rijpaarden waarvan u bewaker bent. 
Wordt evenwel niet gedekt, de schade veroorzaakt door de rijpaarden waarvan de verzekerde eigenaar is, behalve in geval van onderschrijving op de optie « Burgerlijke 
Aansprakelijkheid Eigenaar van Paardachtigen ». 

4. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID « EIGENAAR PAARDACHTIGEN » 
Wanneer dit vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden, komt de waarborg Familiale  Burgerlijke Aansprakelijkheid u toe voor de schade veroorzaakt door paardachtigen waarvan u 
eigenaar bent. 
In geval van het lenen van een dier ten kosteloze titel, wordt de waarborg uitgebreid tot de persoonlijke aansprakelijkheid die de lener kan oplopen omwille van schade 
veroorzaakt aan derden door het dier dat aan hem werd uitgeleend. 
Zijn evenwel niet verzekerd: 
• de ongevallen veroorzaakt door de paardachtige(n) bij hun deelname aan wedstrijden of tijdens trainingen ; 
• de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen in diens hoedanigheid van huurder van paardachtigen.

Huisdieren:
honden, katten, knaagdieren, pluimvee en vissen waarvan het bezit wettelijk is toegelaten. 
Schapen, runderen en geiten voor zover het totale aantal dieren niet overschreden wordt met 5.
Worden niet gedekt de huisdieren die deel uitmaken van een teelt of bestemd zijn voor verkoop. 
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Artikel 7 : Omvang van de waarborg in sommige bijzondere gevallen.
a) Dieren : De waarborg is verworven voor schade veroorzaakt door huisdieren in eigendom of van derden onder bewaking.

Voor zover zij niet worden gehouden met winstdoeleinden of voor beroepsdoeleinden waarborgt de maatschappij tevens de schade veroorzaakt door:
- ongeacht het aantal : neerhofdieren, pluim- en kleinvee, ezels, shetlanders en pony’s al dan niet ingespannen;
- maximum 5 per soort met een maximumtotaal van 10 dieren: koeien, struisvogels, hinden en hertachtigen;
- al dan niet ingespannen paarden en hun tuig met een maximum van 2 of voor het aantal vermeld in de Bijzondere Clausules. De verzekering dient alle paarden, waarvan de verzekerden 

eigenaar zijn, te bevatten. Indien aan deze verplichting niet werd voldaan, dan wordt een eventueel schadegeval slechts ten laste genomen in verhouding tot de betaalde premie en de 
premie die voor het totaal aantal paarden verschuldigd was.

De waarborg is eveneens verworven voor schade veroorzaakt aan en door gehuurde of geleende paarden en hun tuig. 
De schadevergoeding aan het tuig wordt beperkt tot € 5.000 (geïndexeerd).
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9.1 Dieren

De waarborg is de verzekerden verworven voor de schade veroorzaakt door:

- huisdieren,
- neerhofdieren,
- paarden die ze onder hun bewaking hebben.

De waarborg is eveneens verworven voor schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan de verzekerden eigenaar zijn voor zover het totaal aantal paarden niet meer bedraagt dan 
tien.
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2.3 Wat wordt niet verzekerd?
…/…
2.3.10. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door andere dieren dan huisdieren en door rijpaarden waarvan een verzekerde eigenaar is.

De verzekering geldt echter wel voor de schade veroorzaakt door rijpaarden indien de verzekerde er niet meer dan 2 in eigendom heeft (pony’s worden niet als rijpaarden beschouwd), 
behalve indien de schade wordt veroorzaakt bij gelegenheid van deelname aan wedstrijden.
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Het KB voorziet geen definitie van het begrip privé leven.

De verzekeraars zijn vrij om dit zelf in te vullen
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Privé-leven: 

Alle feiten, daden of verzuimen, 
met uitzondering van deze die voortvloeien uit het uitoefenen van een beroepsactiviteit. 

Maken eveneens deel uit van de waarborg: 

de schade veroorzaakt door de verzekerde kinderen die diensten leveren tegen een verloning gedurende de schoolvakanties of tijdens hun vrije tijd (zelfs in het kader 
van een arbeidsovereenkomst), 

alsook de schade veroorzaakt door de honden die aan professionelen worden toevertrouwd.
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Geen definitie
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Prive-leven 
alle feiten, daden of nalatigheden die niet voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit. 
Worden als activiteiten van het privé-leven beschouwd : 
* de diensten die de verzekerde kinderen tijdens hun schoolvakantie of als vrijetijdsbesteding aan anderen verstrekken, al 
dan niet kosteloos; 

* de occasionele oppas van kinderen van derden (baby-sitting) of van huisdieren die aan derden toebehoren, al dan niet 
kosteloos; 

* verplaatsingen, zelfs voor beroepsdoeleinden. 

* vrijwilligerswerk, namelijk elke activiteit : 
o die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, 
o die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep 
of organisatie zonder winstoogmerk of van de samenleving als geheel, 
o die ingericht wordt door een organisatie zonder winstoogmerk anders dan het familie-of privé-verband van degene die 
de activiteit verricht, 
o en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een 
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. 



Definitie privé leven

ARTIKEL 2. WAT VERSTAAT MEN ONDER PRIVÉLEVEN ?
Onder privéleven worden verstaan al de feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van die welke voortvloeien uit een beroepsactiviteit. De weg van en naar het werk maakt deel 
uit van het privéleven.

Maakt eveneens deel uit van de waarborg:

- de schade veroorzaakt door de verzekerde kinderen die betaalde prestaties uitvoeren tijdens hun schoolvakantie of hun vrije tijd (zelfs in het kader van een arbeidscontract)

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

- de schade veroorzaakt door de honden die instaan voor de bewaking van beroepslokalen, eigen aan de verzekerden.
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Privéleven 

Met ‘privéleven’ worden alle niet-professionele activiteiten bedoeld. 
Ook verplaatsingen van en naar het werk vallen onder privéleven. 
Vrijwilligerswerk is ook gedekt. 
Voor de verzekerde schoolgaande kinderen geldt de waarborg ook tijdens hun (vakantie)job, ongeacht of zij hiervoor vergoed worden of niet. 
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A2.2 PRIVÉLEVEN
Onder privéleven verstaan wij alle feiten, gebeurtenissen, daden en nalatigheden die niets te maken hebben met
een beroepsactiviteit. De weg van en naar het werk maakt deel uit van het privéleven.

Volgende activiteiten beschouwen wij ook als deel van het privéleven, zelfs als ze betaald zijn, tenzij dat beroepshalve
gebeurt:

a) werken of diensten, uitgevoerd door kinderen die als hoofdverzekerden worden beschouwd, tijdens hun vakantie
of in hun vrije tijd. Wij bieden waarborgen voor de aansprakelijkheid die zij kunnen oplopen en waarvoor de
werkgever niet aansprakelijk kan worden gesteld;

b) tijdelijk toezicht uitoefenen door de hoofdverzekerden over kinderen van derden.

Wij waarborgen ook de schade veroorzaakt door een lid van het huispersoneel of door de gezinshelp(st)er. Wij doen
dat zelfs als hij of zij de schade veroorzaakt tijdens zijn / haar taak in dienst van een hoofdverzekerde die een vrij
beroep uitoefent in het gebouw dat u als privépersoon betrekt.
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2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven
Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privéleven, d.w.z. de burgerrechtelijke extracontractuele aansprakelijkheid die u kunt oplopen krachtens het Belgisch of het 
buitenlands recht voor schade toegebracht aan derden in de loop van het privéleven.

Handelingen in het privéleven zijn alle handelingen die niet voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsbezigheid, d.w.z. een activiteit die met de bedoeling om winst te maken 
en gewoonlijk wordt uitgeoefend.

Is echter gedekt, schade veroorzaakt door de kinderen die bezoldigde diensten verrichten voor rekening van derden tijdens de schoolvakanties of in hun vrije tijd, alsook schade 
veroorzaakt door honden die u gebruikt voor de bewaking van de voor beroepsdoeleinden gebruikte ruimten.

Wij komen tegemoet in Burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten belope van
- 18.425.000 EUR per schadeverwekkend feit voor de vergoeding van de schade die voortvloeit uit lichamelijke verwondingen
- 3.685.000 EUR per schadeverwekkend feit voor de vergoeding van de schade die voortvloeit uit materiële schade.

Gerechtelijke of administratieve, economische boetes, strafrechtelijke dadingen, dwangsommen en vergoedingen als strafmaatregel of afschrikmiddel in bepaalde 
gerechtssystemen alsook de gerechtelijke kosten inzake strafrechtelijke vervolging zijn niet te onzen laste.
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Privéleven

a. alle niet-professionele activiteiten zonder winstbejag;
b. vrijwilligerswerk;
c. de al dan niet bezoldigde prestaties van uw verzekerde kinderen tijdens hun schoolvakanties of hun vrije tijd.
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Privéleven 

a) alle niet-professionele activiteiten zonder winstbejag; 
b) vrijwilligerswerk; 
c) de al dan niet bezoldigde prestaties van uw verzekerde kinderen tijdens hun schoolvakanties of hun vrije tijd. 
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Lexicon
…/…

PRIVE-LEVEN
Alle feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van die welke voortvloeien uit de uitoefening van een beroepsactiviteit.
De weg van en naar het werk en de beroepsverplaatsingen maken deel uit van het privé-leven, behalve in het kader van de verzekering ”Ongeval Privé-Leven”.
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Privé-leven:

Hieronder wordt verstaan: alle feiten, daden of nalatigheden, met uitsluiting van die welke voortvloeien uit een beroepsactiviteit. De al dan niet bezoldigde dienstprestaties van uw 
schoolgaande kinderen tijdens vakantie of vrije uren, blijven evenwel gewaarborgd.

Vrijwilligerswerk:

Iedere activiteit bedoeld door de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.
In de rechtsbijstandsverzekering van deze overeenkomst, worden de bloed- en aanverwanten van de hierboven vermelde verzekerden, ook als verzekerden aanzien indien zij door 
overlijden of lichamelijk letsel van deze laatste schade lijden.
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Opm dvl  Geen definitie in de algemene voorwaarden

Artikel 3
WAT VERZEKEREN WIJ NIET?

A. BEROEPSACTIVITEIT
De aansprakelijkheid van de verzekerde die voortvloeit uit de uitoefening van een beroepsactiviteit.

Blijft gedekt de schade veroorzaakt:
- door verzekerde kinderen wanneer zij tijdens de schoolvakantie of in hun vrije tijd gratis of bezoldigd
diensten presteren;
- door honden die de verzekerde aanwendt voor de bewaking van zijn handelslokalen die aan zijn hoofdverblijf palen.
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Niet voorzien
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1.1 Begrippen
…/…

* Privé-leven:

Alle feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van die welke voortvloeien uit een beroepsactiviteit.
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Wanneer kunt u een beroep doen op deze verzekering? 

Een derde lijdt schade door uw fout of nalatigheid. 

U wordt aansprakelijk gesteld op basis van: 

1. …/…

Schade veroorzaakt tijdens een beroepsactiviteit is uitgesloten. 

Volgende activiteiten worden niet aanzien als beroepsactiviteit: 
- de weg van en naar het werk en de beroepsverplaatsingen; 
- studentenjobs, zolang de student recht heeft op kinderbijslag; 
- vrijwilligerswerk, zelfs als u hiervoor een onkostenvergoeding ontvangt. 
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2 Privéleven

Deze verzekering geldt tijdens uw privéleven. Het onderscheid tussen beroepsleven en privéleven is in de praktijk
niet altijd even duidelijk. Daarom beschouwen we ook als een deel van uw privéleven:

- de weg naar en van het werk en alle beroepsverplaatsingen;
- studentenarbeid en andere betaalde klusjes die studenten uitvoeren, zolang ze recht hebben op kinderbijslag als student;
- vrijwilligerswerk en onbezoldigde vriendendiensten, zelfs als u een vergoeding ontvangt voor de gemaakte kosten.

Opgelet voor uit de hand gelopen hobby’s!
U organiseert bijvoorbeeld kookavonden, geeft bijles, bent stads- of natuurgids of bent huwelijksfotograaf.
Als u daardoor een inkomen verwerft, gaat het om een beroepsactiviteit die niet verzekerd is in deze verzekering. 
Dergelijke bezoldigde nevenactiviteiten kunt u wel verzekeren als een uitbreiding op deze verzekering. Dat wordt dan vermeld in de bijzondere voorwaarden.
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Niet vermeld
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Artikel 3 – Wat dient men te verstaan onder “Privé-leven ”?

Het gaat over alle feiten, daden of verzuimen, met uitsluiting van deze die voortvloeien uit een beroepsactiviteit.

Maakt eveneens deel uit van de waarborg:

- de schade veroorzaakt door de verzekerde kinderen die betaalde prestaties uitvoeren gedurende hun schoolvakantie 
of hun vrije tijd (zelfs in het kader van een arbeidscontract),

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

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

alle feiten, handelingen of nalatigheden, met uitzondering van deze die voortvloeien uit een beroepsactiviteit. 
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Artikel 3 : Wat verstaat men onder “Privé-leven” ?

Onder privé-leven wordt verstaan:

alle feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van deze die voortvloeien uit een beroepsactiviteit.
Wordt eveneens aanzien als feiten onder ‘privé-leven’:

- de schade veroorzaakt door de verzekerde kinderen die betaalde prestaties uitvoeren tijdens hun
schoolvakantie of hun vrije tijd, zelfs in het kader van een arbeidscontract;

- de schade veroorzaakt door de verzekerden in hun hoedanigheid van vrijwilligers volgens de Wet van
03 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers;

- de schade veroorzaakt door de honden die instaan voor de bewaking van de beroepslokalen.
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Artikel 3 – Wat dient men te verstaan onder “Privé-leven” ?

Het gaat over alle feiten, daden of verzuimen, met uitsluiting van deze die voortvloeien uit een beroepsactiviteit.

Maakt eveneens deel uit van de waarborg:

- de schade veroorzaakt door de verzekerde kinderen die betaalde prestaties uitvoeren tijdens hun schoolvakantie of hun vrije tijd (zelfs in het kader van een arbeidscontract),

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

- de schade veroorzaakt door de honden die instaan voor de bewaking van de beroepslokalen
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2. De verzekering B.A. Privé-Leven

U vindt in de Bijzondere Voorwaarden of u deze verzekering heeft gekozen.

2.1 Wat verstaan wij onder privé-leven?

• Alle feiten, daden of nalatigheden met uitsluiting van dewelke uit een beroepsactiviteit voortvloeien.
• De bezoldigde arbeid van schoolgaande kinderen (vaste verzekerden), verricht tijdens hun schoolvakanties of in hun vrije tijd.

De verzekering geldt over de hele wereld.



CONTRACTUEEL ONTLEENDE 
GOEDEREN

Niet voorzien in de minimum garanties van het KB

Huur van bepaalde locaties

Gebruik van goederen van derden

Gebruiken, huren, ontlenen of alle contractuele situaties
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6.10. De bewaakte goederen. 
De waarborg is u verworven voor de schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende goederen evenals voor de dieren die u tijdelijk bewaakt. 

Wij dekken evenwel de schade niet:
- aan gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan u huurder of gebruiker bent, evenals aan de roerende goederen die er zich in bevinden (behalve voor de schade waarvan sprake 
in het punt 6.11. hieronder); 
- aan de motorrijtuigen. 

6.11. De tijdelijke of toevallige verblijven 

De waarborg wordt u toegestaan indien u, zelfs contractueel, aansprakelijk bent: 
- voor elke schade voorkomend tijdens een verblijf als patiënt in een hospitaal of bij een tijdelijk of toevallig verblijf,
ten private titel of beroepshalve, in een hotel of een gelijkaardige verblijfplaats; 

- voor de schade veroorzaakt door vuur, Brand, ontploffing, rook, water of glasbraak aan gebouwen, caravans of tenten evenals aan hun inhoud, die u huurt of gebruikt ter 
gelegenheid van een vakantie, een privé-reis, een beroepsreis of een familiefeest.
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Artikel 4: Dieren
A. Algemeen principe
Wij verzekeren u voor schade veroorzaakt door dieren waarvan het bezit door particulieren niet verboden is op grond van de bijlagen I, II en III van het Verdrag van 
Washington van 3 maart 1973 en die onder uw bewaking staan buiten elke beroepsactiviteit.
De schade veroorzaakt door waakhonden die worden gebruikt voor de bewaking van gebouwen voor beroepsgebruik is gedekt.
Wij verzekeren u ook voor de schade aan dieren (inclusief paarden en hun tuig) van derden die onder uw bewaking
staan buiten elke beroepsactiviteit.
…/…
2. Omschrijving van enkele bijzondere gevallen
Artikel 3: Onroerende goederen en inhoud - Tijdelijke verblijven
A. Onroerende goederen en inhoud
…/…
B. Tijdelijke verblijven
Wij verzekeren u ook voor de schade die wordt veroorzaakt:
a. aan het gebouw en de inhoud van een vakantieverblijf van een derde gedurende een tijdelijk verblijf. Worden ook beschouwd als vakantieverblijf: tenten, woonwagens of 

bewoonbare chalets, stacaravans die niet bestemd zijn voor het verkeer en geparkeerd staan op privé- of openbaar terrein, evenals uitzonderlijke accommodaties (met 
inbegrip van woonboten en vliegtuigen aan de grond, trein-, metro- en tramwagons, enz. geparkeerd op privé- of openbaar terrein), op voorwaarde dat ze vast staan, 
alsook de kajuit of het treincompartiment voor zover het schip of de trein wordt bestuurd door een professionele derde;

b. aan het gebouw (met inbegrip van garages, tenten, feesttenten en aken aan de kade) en zijn inhoud die toebehoren aan een derde en gebruikt worden voor een 
privéfeest.
De motorvoertuigen die gehuurd worden van een derde en gebruikt worden voor een privéfeest (bus, tram, limousine, ...) worden beschouwd als gebouwen, op voorwaarde 
dat ze door een derde worden bestuurd.
Blijft uitgesloten, de schade:
– gedekt door de verplichte motorrijtuigenverzekering
– veroorzaakt aan schepen en zeevaartuigen (met uitzondering van woonboten),
– veroorzaakt aan vliegtuigen.
c. aan de hotelkamer of het verblijf dat het equivalent biedt van een minimale hotelservice tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf, zowel om privé- als om beroepsredenen;
d. aan de kamer in geval van ziekenhuisopname of verblijf in een rust- of verzorgingstehuis.
…/…
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3. Facultatieve waarborg
Deze waarborg is verzekerd mits bijpremie voor zover hij vermeld is in de bijzondere voorwaarden.
Artikel 10: Pack Familiale+
A. Uitbreidingen op de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven
1. Engelse vrijstelling
De vrijstelling bepaald in artikel 2 is niet van toepassing als het totale bedrag verschuldigd aan de begunstigde als vergoeding voor de stoffelijke schade groter is dan deze 
vrijstelling.
2. Schade veroorzaakt aan toevertrouwde gebouwen
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid als bewaarder, huurder of bewoner voor de schade aan onroerend goed van derden, op voorwaarde dat:
– het onroerend goed af en toe voor privé- of beroepsdoeleinden wordt bewoond of in het kader van uw privéleven wordt gebruikt voor een periode van minder dan drie 
opeenvolgende maanden, en
– het goed niet of onvoldoende verzekerd is door de derde.
3. Schade veroorzaakt aan toevertrouwde voorwerpen
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid als bewaarder, ontlener of gebruiker voor de schade veroorzaakt aan de aan derden toebehorende roerende goederen.
Wij verzekeren u ook voor de schade die wordt veroorzaakt aan zeilboten met een gewicht van meer dan 300 kg of aan gemotoriseerde vaartuigen (inclusief motorboten) 
met een vermogen van meer dan 8 kW, ten belope van 50.000 euro, en op voorwaarde dat ze toebehoren aan een derde en alleen wanneer:
– u als passagier aansprakelijk bent, of
– u deze sporadisch gebruikt, voor een periode van max. 48 uur, als bevoegd bestuurder en op voorwaarde dat ze niet of onvoldoende verzekerd zijn door de derde voor 
stoffelijke schade.
Zijn niet verzekerd:
– de motorrijtuigen of voertuigen uitgerust met een motor andere dan die vermeld in punt 5.1;
– de luchtvaartuigen (d.w.z. tuigen die gemotoriseerd of voortgestuwd worden en bestemd zijn voor het transport van personen of goederen via de lucht);
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Artikel 8 – Tijdelijke verblijven, reizen of vakanties 

Wij verzekeren u voor schade veroorzaakt 
* tijdens een tijdelijk verblijf om privé- of beroepsredenen in een hotel of gelijkaardig logementshuis; 

* aan het gebouw, het gedeelte van het gebouw of de caravan die/dat u tijdens uw vakantie in gebruik neemt, alsook aan de inhoud ervan. 
Deze contractuele aansprakelijkheid is gewaarborgd binnen de limieten van het contract en tot beloop van de verzekerde bedragen.

In geval van schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook, omvat de vergoeding ook de onbruikbaarheid van het onroerend goed, de blus- en opruimingskosten. 
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Bijlage verzekering  Family Plan
Vanaf 15/09/2017 maakt deze bijlage deel uit van de algemene voorwaarden Family Plan met refertes AD 1085NL-032014 en AD1086NL – 032014.

Schade aan toevertrouwde goederen
Wij verzekeren u tot een bedrag van 2.500 EUR (niet geïndexeerd) per schadegeval voor de schade veroorzaakt aan roerende goederen toebehorend aan derden waarvan u de 
bewaker, ontlener of gebruiker bent en dit met inbegrip van gehuurde goederen wanneer uw aansprakelijkheid betrokken is in het kader van uw privéleven.
Zijn evenwel uitgesloten van dekking, de schade veroorzaakt :
• aan elk motorrijtuig waarvan de maximum snelheid hoger is dan 18 km/u, aan luchtvaartuigen, sneeuwscooters en jetski’s
• aan zeilboten met een gewicht van meer dan 300 kg of motorboten met een vermogen van meer dan 10 DIN PK
• aan edelstenen en nietingezette echte parels, staven edelmetaal, geld, bankbiljetten, zegels, bankkaarten, aandelen, obligaties of schuldbekentenissen
• aan de gebouwen met uitzondering van de waarborg voorzien in art 8 van de algemene voorwaarden
• aan dieren andere dan paarden en hun tuig
• in gevolge diefstal, verdwijning of onverklaarbaar verlies.
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De verzekering wordt uitgebreid tot de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van schade aan paarden en tuig, toevertrouwd aan de verzekerden en toebehorend aan 
derden. Deze waarborguitbreiding is toegestaan tot beloop van 10.000 EUR (niet‐geïndexeerd) per schadegeval.

6.7. Tijdelijke verblijven
De waarborg is verworven aan de verzekerden die, zelfs contractueel, aansprakelijk gesteld worden voor :
1. alle schade, ontstaan tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuisinstelling of gedurende een tijdelijk of toevallig verblijf, om privé‐ of beroepsdoeleinden, in hotels of gelijkaardige 
logementhuizen
2. schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water of het breken van ruiten, aan gebouwen, caravans of tenten en hun inhoud die zij ingevolge vakanties, familiefeesten 
en/of reizen om privé‐ of beroepsredenen in huur genomen hebben of bewonen.

6.10. De toevertrouwde goederen
De waarborg is aan de verzekerden, omschreven in artikel 1,2,3,4 van de rubriek “Verzekerden”, verworven tot beloop van 2.500 EUR (niet‐geïndexeerd) per schadegeval indien ze 
aansprakelijk zijn, en dit zelfs op contractuele basis voor schade veroorzaakt aan goederen die ze tijdelijk onder hun bewaking hebben.
AMMA Verzekeringen dekt evenwel niet de schade (behoudens andersluidende bepalingen) :
- aan gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan de verzekerden huurder of gebruiker zijn, evenals aan de roerende goederen die er zich in bevinden
- aan al dan niet gemotoriseerde transportmiddelen (o.a. motorrijtuigen, motorboten, jet‐ski, fietsen, ...)
- aan zitmaaiers
- aan dieren
- aan waarden: staven edel metaal, geld, protonsaldo, aandelen of obligaties, cheques of andere waardepapieren en zegels, behalve indien die laatste deel uitmaken van een 
verzameling.
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2.1.1.8. Ontleende goederen 

Wij vergoeden tot 2.500 euro per schadegeval, 
de schade aan de ontleende goederen die U voor eigen gebruik van derden heeft geleend. 

Schade aan ontleende goederen veroorzaakt door nazicht, herstelling of onderhoud en schade aan alle andere goederen die U onder bewaking heeft, worden uitgesloten. 
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Facultatieve waarborg

ARTIKEL A8 ONTLEENDE GOEDEREN
Wij betalen de schade aan de ontleende goederen tot maximaal 10.000 euro per schadegeval basisindex die van maart
2015, namelijk 234,31 (basis 100 in 1981).
Het gaat om roerende goederen die aan de verzekerde voor eigen gebruik zijn toevertrouwd. Zonder enige tegenprestatie.

Blijft uitgesloten uit deze waarborg de schade die wordt veroorzaakt:

a) aan de goederen die hem werden toevertrouwd om eraan te werken;
b) aan elk motorrijtuig waarvan de maximumsnelheid gelijk is of hoger dan 18 km per uur, én aan luchtvaartuigen, sneeuwscooters en jetski’s;
c) aan zeilboten die meer dan 300 kg wegen, of motorboten met een vermogen van meer dan 10 Din pk;
d) door diefstal, verdwijning of onverklaarbaar verlies;
e) aan dieren;
f) door een verzekerde opzettelijk of in een toestand van alcoholintoxicatie of gelijkaardige toestand;
g) aan waarden en verzamelingen.
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2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven

…/…

■■ de schade veroorzaakt aan goederen of dieren
Wij dekken geen schade aan roerende of onroerende goederen en aan dieren die u onder uw
bewaring hebt.
Wij dekken evenwel uw contractuele aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt
- bij tijdelijk verblijf om privé- of beroepsredenen, waar ook ter wereld,
■■ in een hotel of gelijkaardig verblijf of een ziekenhuis
■■ in een vakantiegebouw, met inbegrip van tent en caravan, door water, vuur, brand, ontploffing,rook of glasbreuk

- in de feestzaal gebruikt naar aanleiding van een familiefeest door water, vuur, brand, ontploffing, rook of glasbreuk
- aan rijpaarden en toebehoren tot maximum 4.000 EUR per schadegeval.
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4 Optie Premium
.../…
Wij dekken ten belope van 50.000 EUR niet geïndexeerd per schadegeval, uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor materiële schade veroorzaakt
- aan de vakantiewoning, gebruikt als tijdelijk verblijf voor privéredenen, evenals aan de inboedel ervan toebehorend aan een derde. De tent en de stacaravan worden gelijkgesteld met 
de vakantiewoning
- aan de lokalen die u gebruikt ter gelegenheid van een familiefeest, d.w.z. een privéfeest met familie, alsook de inboedel ervan toebehorend aan een derde. Tenten, feesttenten en aken 
aan de kade worden gelijkgesteld met feestlokalen
- aan de studentenkamer of –studio, al dan niet gemeubeld, die uw kind huurt tijdens zijn studies en die aan een derde toebehoren
- aan roerende goederen toebehorend aan derden die er, in het kader van hun privéleven kosteloos het gebruik hebben toegestaan aan u of u de bewaring ervan hebben toevertrouwd. 

Is evenwel uitgesloten van dekking, de schade
- veroorzaakt aan elk motorrijtuig waarvan de maximumsnelheid gelijk is of hoger dan 18 km/u, aan luchtvaartuigen, sneeuwscooters en waterscooters
- veroorzaakt aan zeilboten met een gewicht van meer dan 200 kg of motorboten met een vermogen van meer dan 10 DIN PK
- veroorzaakt in gevolge diefstal, verdwijning of onverklaarbaar verlies
- veroorzaakt aan edelstenen en niet-ingezette echte parels, staven edelmetaal, geld, bankbiljetten, zegels, bankkaarten, aandelen, obligaties of schuldbekentenissen
- veroorzaakt aan elk goed waarvoor u hoe dan ook, dekking geniet van enig ander verzekeringscontract
- veroorzaakt terwijl u zich in een staat bevindt van alcoholintoxicatie of dronkenschap of een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten met een gelijkaardig effect
- veroorzaakt aan dieren
- voortvloeiend uit gevallen van burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderworpen aan een wettelijk verplichte verzekering.

Is eveneens uitgesloten van dekking het opzettelijk door u veroorzaakte schadegeval alsook de schadevergoeding toegekend als strafmaatregel of afschrikmiddel in bepaalde 
buitenlandse gerechtelijke systemen.
Na het vergoeden van de schade, keren wij ons tegen de eventuele voor de schade aansprakelijke derde voor terugvordering van de betaalde vergoedingen.
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4. Tijdelijke verblijven en vakantieverblijven
De brand- en rookschade die een verzekerde veroorzaakt in gebouwen, vakantieverblijven, hotels, logementhuizen, tenten of stacaravans die een verzekerde betrekt tijdens een 
tijdelijk of toevallig verblijf, zowel om redenen van privé- of beroeps- doeleinden, of ter gelegenheid van familiefeesten, is verzekerd.
Voor zover de verzekerde daar maximaal 90 opeenvolgende dagen verblijft, is ook de andere schade verzekerd.
Wanneer een verzekerde in een ziekenhuis verblijft, vergoeden wij eveneens de schade aan de kamer en aan de inhoud ervan.

Wij vergoeden evenwel niet:
• de schade aan mobilhomes.
…/…
10. Ontleende goederen
Wij vergoeden tot 1.250 EUR per schadegeval, de schade aan de ontleende goederen die een verzekerde voor eigen gebruik en zonder tegenprestatie van derden heeft geleend.
Wij vergoeden evenwel niet:
1. de schade aan ontleende goederen die aan een verzekerde werden toevertrouwd om eraan te werken;
2. de schade aan alle andere goederen die een verzekerde onder zijn bewaking heeft;
3. de schade aan motorrijtuigen, onderworpen aan de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, aan zeilboten van meer dan 300 kg en aan motorboten 
van meer dan 10 DIN PK, aan luchtvaartuigen en aan jetski’s;
4. de schade aan goederen die door een werkgever of door een opdrachtgever ter beschikking worden gesteld van een verzekerde, en dit zowel tijdens het gebruik voor 
beroepsdoeleinden als voor privégebruik.

…/…
IV. Algemene waarborgbeperkingen
Deze beperkingen zijn van toepassing op alle waarborgen en gelden ook in aanvulling van de specifieke beperkingen per waarborg.
Wij verlenen onze waarborgen niet:
…/…
4. bij schade waarvoor de verzekerde louter contractueel aansprakelijk is;
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III Waarborgen
1 Dieren 
…/…
De schade die een verzekerde veroorzaakt aan gehuurde of geleende paarden en hun tuig vergoeden wij tot 7 000 EUR per schadegeval. 
Wij vergoeden eveneens de schade veroorzaakt door het niet beroepshalve deelnemen aan jumpings en eventing. 

10 Ontleende goederen 
Wij vergoeden tot 1 250 EUR per schadegeval, de schade aan de ontleende goederen die een verzekerde voor eigen gebruik en zonder tegenprestatie van derden heeft geleend. 

Wij vergoeden evenwel niet:
1 de schade aan ontleende goederen die aan een verzekerde werden toevertrouwd om eraan te werken;
2 de schade aan alle andere goederen die een verzekerde onder zijn bewaking heeft; 
3 de schade aan motorrijtuigen, onderworpen aan de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, aan zeilboten van meer dan 300 kg en aan motorboten
van meer dan 10 DIN PK, aan luchtvaartuigen en aan jetski’s;
4 de schade aan goederen die door een werkgever of door een opdrachtgever ter beschikking worden gesteld van een verzekerde, en dit zowel tijdens het gebruik voor 
beroepsdoeleinden als voor privégebruik. 
…/…
III Waarborgen
…/…

IV Algemene waarborgbeperkingen
Deze beperkingen zijn van toepassing op alle waarborgen en gelden ook in aanvulling van de specifieke beperkingen per waarborg. 
Wij verlenen onze waarborgen niet: 
…/…
4 bij schade waarvoor de verzekerde louter contractueel aansprakelijk is; 
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6. Tijdelijke verblijven

a) De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanente verzekerde aan derden:
• gedurende een tijdelijk of toevallig verblijf in een hotel of gelijkaardig logementshuis, zowel om privé- als beroepsredenen;
• gedurende een verblijf als patiënt in een ziekenhuisinstelling.

b) De vergoeding van de materiële schade veroorzaakt door een permanente verzekerde aan gebouwen, residentiële caravans, privé-garages of tenten en hun inhoud die zij als 
niet-eigenaar bewonen naar aanleiding van vakanties, familiefeesten, privé- of beroepsreizen en ziekenhuisopnames, voor zover deze schade veroorzaakt werd door vuur, brand, 
ontploffing, rook, water of glasbreuk.

…/…

Hoofdstuk 2.
Gemeenschappelijke uitsluitingen
ARTIKEL 31. GEMEENSCHAPPELIJKE UITSLUITINGEN
1. WORDT ECHTER NIET VERGOED, DE SCHADE:
a) veroorzaakt aan dieren, andere roerende goederen en onroerende goederen waarvan een verzekerde eigenaar is of dewelke hem zijn toevertrouwd, te welken titel ook, 
zonder afbreuk te doen aan de punten 3.b) (dieren), 5.a)2. (verplaatsingen en vervoermiddelen) en 6.b) (tijdelijke verblijven) van artikel 28 B;



Contractueel ontleende goederen

Nadere omschrijving voor bepaalde van onze waarborgen
Artikel 21
Dieren
De waarborg geldt voor:

…/…

• de schade toegebracht aan derden veroorzaakt door gehuurde of ontleende rijpaarden. In dit geval waarborgen wij eveneens de contractuele aansprakelijkheid met inbegrip van de 
schade aan het getuig.
Deze waarborg bij contractuele aansprakelijkheid is echter beperkt tot een maximale tussenkomst van € 2.500,00 (niet geïndexeerd) per schadegeval.
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Artikel 3
WAT VERZEKEREN WIJ NIET?
…/…
D. CONTRACTUELE RELATIE
De gevolgen van contractuele aansprakelijkheid.
De schade aan roerende of onroerende goederen of aan dieren die een verzekerde onder zijn bewaking heeft.
Blijft gedekt alle stoffelijke schade veroorzaakt aan de gebruikte kamer en haar inhoud tijdens:
- een tijdelijk of toevallig verblijf zowel om privé- als beroepsredenen in een hotel of een verblijf dat het equivalent biedt van een minimale hotelservice;
- een tijdelijk verblijf in een ziekenhuis.

Blijft gedekt de stoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook, water en glasbreuk aan gebouwen of
stacaravans die niet toebehoren aan een verzekerde maar die door hem tijdelijk of toevallig gebruikt worden als
vakantieverblijf, voor familiefeesten en voor privé- of beroepsreizen. 

Blijft gedekt de schade veroorzaakt aan de door u gehuurde of ontleende paarden, met inbegrip van hun gespannen, tot
beloop van 3.000,00 EUR per schadegeval.
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2.4. Wat is niet verzekerd?
A. Toevertrouwde goederen
Is van de verzekering uitgesloten, schade aan roerende of onroerende goederen en aan dieren die een verzekerde onder zijn bewaking heeft.
Deze uitsluiting doet geen afbreuk aan de toepassing van de letters C., F. en I. van artikel 2.2.
2.2
…/…
c. Dieren …/…
In afwijking van artikel 2.4. A. van de algemene voorwaarden, wordt de verzekering uitgebreid tot de contractuele burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van schade aan 
paarden en tuig, toevertrouwd aan de
verzekerden en toebehorend aan derden. Deze waarborguitbreiding is toegestaan tot beloop van 4 000,00 euro*
per schadegeval.

F. Tijdelijke verblijven
De waarborg is verworven aan de verzekerden die, zelfs contractueel, aansprakelijk gesteld worden voor:
1) alle schade, ontstaan tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuisinstelling of gedurende een tijdelijk of toevallig verblijf, om privé- of beroepsdoeleinden, in hotels of 
gelijkaardige logementhuizen;
2) schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water of het breken van ruiten, aan gebouwen,
caravans of tenten en hun inhoud die zij ingevolge vakanties, familiefeesten en/of reizen om privé- of beroepsredenen in huur genomen hebben of bewonen.
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6 Tijdelijke verblijven en vakantieverblijven
De verzekering geldt voor uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan de kamer en de inhoud van een hotel of een gelijkaardig logementshuis met hotelservice indien u daar 
tijdelijk verblijft om privé- of beroepsredenen.

De verzekering geldt eveneens voor uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water en breken van ruiten in gebouwen, tenten en stacaravans 
die u niet toebehoren en ter gelegenheid van vakantie, privé- of beroepsreizen en familiefeesten worden gebruikt.

Indien u dit verblijf niet langer dan 90 opeenvolgende dagen huurt of gebruikt, is ook de schade ten gevolge van andere oorzaken verzekerd tot maximaal €1 250,00 per schadegeval.
De bovenvermelde bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden gewijzigd volgens de verhouding die bestaat tussen het indexcijfer van de 
maand die voorafgaat aan de maand, waarin het schadegeval zich voordeed en het indexcijfer 104,28 van januari 2017 (basis 2013 = 100).

Wanneer u opgenomen wordt in een ziekenhuis verzekeren wij de aansprakelijkheid voor schade aan de ziekenhuiskamer en de inhoud ervan, maar niet indien deze veroorzaakt is 
door brand, vuur, ontploffing of rook vermits hiervoor de brandpolis van het ziekenhuis tussenkomt.
…/…
8 Toevertrouwde goederen
De verzekering geldt voor uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan ontleende goederen die aan derden toebehoren tot maximaal €1 250,00 per schadegeval. U ontleent 
deze goederen voor eigen gebruik en zonder tegenprestatie.

Wij komen niet tussen voor schade veroorzaakt:
- door het verlies, verdwijning, en diefstal van deze goederen;
- aan goederen die u werden toevertrouwd om aan te werken;
- aan goederen in bewaring; hiermee bedoelen wij goederen die door derden vrijwillig in bewaring werden gegeven en die u ter bewaring aanneemt; de goederen worden niet 
gebruikt om aan of mee te werken, maar worden aan u toevertrouwd om er toezicht op te houden;
- aan 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 maaltijd- en cadeaucheques);
- aan kunstvoorwerpen;
- aan goederen die door uw werkgever of uw opdrachtgever ter beschikking werden gesteld;
- aan dieren;
- aan luchtvaartuigen, boten en jetski’s, gemotoriseerde voertuigen, met uitzondering van wat bepaald werd in 1.3.1 Verplaatsingen en vervoermiddelen.
De bovenvermelde bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden gewijzigd volgens de verhouding die bestaat tussen het indexcijfer van de 
maand die voorafgaat aan de maand, waarin het schadegeval zich voordeed en het indexcijfer 104,28 van januari 2017 (basis 2013 = 100).
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Wat is er niet verzekerd onder de Familiale verzekering? 

Niet verzekerd is: 

- uw contractuele aansprakelijkheid. Zo vergoeden wij bijvoorbeeld de schade aan materieel dat u ontleende van een huurfirma of in gebruik hebt van een vriend niet. 

Uitzondering hierop is de schade die u bij een verblijf in een hotel of in een ander logement met hotelservice veroorzaakt, zelfs indien het gaat om een verblijf om 
beroepsredenen; 

- de schade aan goederen of dieren die u onder uw bewaking hebt; 
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f Schade aan goederen onder bewaking
Voor goederen die u huurt, leent of gebruikt, hebt u de contractuele verplichting om die goederen terug te bezorgen in de staat waarin u ze kreeg. We denken aan de fiets die u huurt 
op vakantie, het springkasteel dat u huurt ter gelegenheid van een feest, gereedschap dat u leent van een vriend, enz.

Aangezien de contractuele aansprakelijkheid buiten het toepassingsgebied van deze verzekering valt, is de schade aan dergelijke goederen niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor alle 
goederen en dieren die u feitelijk onder uw bewaking hebt.

Niettemin verzekeren we uw contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan volgende goederen:

Bij een verblijf in een hotel of een ander logementshuis met hotelservice, dekken we de aansprakelijkheid voor schade aan de kamer en de inhoud ervan, zelfs als dat een verblijf om 
beroepsredenen is. 
We verlenen die waarborg ook bij een tijdelijke opname in een ziekenhuis of andere verzorgingsinstelling.

- Gebruikt u een gebouw, stacaravan of tent die u niet toebehoort voor een vakantie, tijdens een privé- of beroepsreis
of voor een privéfeestje, dan verzekeren we uw aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water en breken van ruiten aan voornoemde 
goederen en hun inhoud.



Contractueel ontleende goederen

Artikel 6 Uitzonderlijke gevallen van niet-verzekering

De waarborg van deze polis is niet verworven voor:
- …/…
- de schade waarvoor de verzekerde louter contractueel aansprakelijk is

- de schade veroorzaakt aan de goederen en aan de dieren die verzekerden onder hun bewaking hebben  behoudens de specifieke afwijkingen voorzien in artikel 4.2 gebouwen 
met betrekking tot de ziekenhuiskamer en de brand- en rookschade veroorzaakt in hotels of de onder vernoemde tijdelijke verblijven en in artikel 4.4 verplaatsingen en 
vervoermiddelen alinea 2.

- …/…
-



Contractueel ontleende goederen

9.9. De bewaakte goederen

De waarborg is u verworven voor de schade veroorzaakt aan de roerende en onroerende goederen evenals voor de dieren die u tijdelijk bewaakt.

Wij dekken evenwel de schade niet:
- aan gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan u huurder of gebruiker bent, evenals aan de roerende goederen die er zich in bevinden (behalve voor de schade waarvan sprake 
in het punt 9.10. hieronder),
- aan de motorrijtuigen. 

9.10. De tijdelijke of toevallige verblijven De waarborg wordt u toegestaan indien u, zelfs contractueel, aansprakelijk bent:

- voor elke schade voorkomend tijdens een verblijf als patiënt in een hospitaal of bij een tijdelijk of toevallig verblijf, ten privaten titel of beroepshalve, in een hotel of een 
gelijkaardige verblijfplaats, 

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



Contractueel ontleende goederen

Niet voorzien



Contractueel ontleende goederen

Artikel 7 : Omvang van de waarborg in sommige bijzondere gevallen.
a) Dieren:  …/…
De waarborg is eveneens verworven voor schade veroorzaakt aan en door gehuurde of geleende paarden en hun tuig. De schadevergoeding aan het tuig wordt beperkt tot € 5.000 
(geïndexeerd).

c) Tijdelijke of toevallige verblijven :
Voor zover een verzekerde aansprakelijk is, zelfs op contractuele basis, is de waarborg verworven voor schade veroorzaakt:
- tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuis of bij een tijdelijk of toevallig verblijf, privé of beroepshalve, in een hotel of een gelijkaardig logementshuis;
- door vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbreuk aan gebouwen, caravans of tenten evenals aan hun inhoud, die de verzekerden niet toebehoren maar gehuurd of gebruikt 
worden ter gelegenheid van een vakantie, een reis of een familiefeest.

Wordt niet verzekerd de schade veroorzaakt door:
- vuur, brand, ontploffing en rook tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuis.
…/…
e) Motorrijtuigen en spoorvoertuigen :
De maatschappij biedt geen waarborg voor de aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en voor de aansprakelijkheid als bestuurder van spoorvoertuigen.
Daarentegen is de waarborg wèl verworven voor :
1. schade veroorzaakt door verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders of van de personen die hen onder hun hoede hebben, een motor- of spoorrijtuig besturen alvorens zij 
hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben. Schade aan het gebruikte vervoermiddel is eveneens verzekerd, op voorwaarde dat het aan een derde toebehoort en gebruikt 
werd buiten zijn medeweten;

Artikel 8 : Uitsluitingen van algemene aard.
De maatschappij biedt geen waarborg voor:
a) schade veroorzaakt tijdens het beoefenen van de jacht, noch de wildschade.
b) schade veroorzaakt aan goederen, roerend of onroerend, die de verzekerde tijdelijk onder zijn bewaking heeft, zonder hierbij afbreuk te doen aan Artikel 7. a) en e) 1.



Contractueel ontleende goederen

9.9. De bewaakte goederen
De waarborg is de verzekerden verworven tot beloop van 5.000 EUR (geïndexeerd) per schadegeval indien ze aansprakelijk zijn, en dit zelfs op contractuele basis, voor schade 
veroorzaakt aan goederen die ze tijdelijk onder hun bewaking hebben.

De maatschappij dekt evenwel niet de schade :
- aan gebouwen of gedeelten van gebouwen waarvan de verzekerden huurder of gebruiker zijn, evenals aan de roerende goederen die er zich in bevinden (behalve voor de schade 
waarvan sprake in het punt 9.10. hieronder),
- aan gemotoriseerde transportmiddelen (o.a. motorrijtuigen, motorboten, jet-ski) behalve de gewaarborgde schade die
nader omschreven wordt in punt 9.5. eerste streepje,
- aan zitmaaiers.

9.10 De tijdelijke of toevallige verblijven
De waarborg is de verzekerden verworven indien ze aansprakelijk zijn, en dit zelfs op contractuele basis :
- voor schade veroorzaakt tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuis of bij een tijdelijk of toevallig verblijf, privé of
beroepshalve, in een hotel of gelijkaardige logementshuizen,
- voor de schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbraak aan gebouwen, caravans of tenten
evenals aan hun inhoud, die de verzekerden huren of gebruiken ter gelegenheid van een vakantie, een privé reis, een
beroepsreis of een familiefeest.



Contractueel ontleende goederen

2.3 Wat wordt niet verzekerd?
…/…
2.3.3. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen en dieren die de verzekerde onder zijn/haar bewaking heeft (onverminderd wat onder 2.3.1 is vermeld).

De verzekering geldt nochtans wel voor de schade veroorzaakt door een vaste verzekerde:

• aan hotels of gelijkaardige logementshuizen, tenten of stacaravans, tijdens een toevallig of tijdelijk verblijf om privé- of beroepsredenen;

• aan de feestzaal die hij/zij tijdelijk gebruikt ter gelegenheid van een familiale aangelegenheid;

• aan paarden die hij/zij huurt of leent en aan hun tuig.



Art. 544 BW Burenhinder
Art 544

Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te 
beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.

Omstandigheden van de waarborg: nihil, beperking of volledig



Art. 544 BW (burenhinder)

Wij dekken eveneens 

de burgerlijke aansprakelijkheid die u kan ten laste gelegd worden,  in het kader van uw privé-leven, 
ingevolge een burengeschil in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek 
of van gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht,  voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een ongeval.



Art. 544 BW (burenhinder)

1. Algemene omschrijving van de waarborg
Artikel 1: De extracontractuele aansprakelijkheid
Wij verzekeren u wereldwijd wanneer uw aansprakelijkheid in het gedrang komt in het kader van uw privéleven (inclusief
op de arbeidsweg) en buiten elke overeenkomst, ingevolge de schade veroorzaakt aan een derde waarvoor u aansprakelijk
wordt gehouden:
– op basis van de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek;
– voor burenhinder op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;
– op basis van bepalingen van buitenlands recht, die gelijkaardig zijn aan deze van het Belgische recht.



Art. 544 BW (burenhinder)

Artikel 1 - Voorwerp van het contract 

…/…

Ook de door burenhinder veroorzaakte schade 
waarvan de vergoeding gevorderd wordt op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek 
of een gelijkaardige buitenlandse wetgeving, is gewaarborgd, 
maar alleen wanneer de schade het gevolg is van een ongeval, 
namelijk een plotselinge, onvrijwillige en onvoorzienbare gebeurtenis. 



Art. 544 BW (burenhinder)

ARTIKEL 1. VOORWERP

AMMA Verzekeringen waarborgt …/…

AMMA Verzekeringen waarborgt eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerden 
in geval van burenhinder kan ten laste gelegd worden in het kader van het privéleven, op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of van gelijkaardige bepalingen van 
buitenlands recht, voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een plotse, onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis in hoofde van een verzekerde.



Art. 544 BW (burenhinder)

2.1.1. Wat is verzekerd? 
2.1.1.1. Basis 

Wij vergoeden de schade aan derden waarvoor een Verzekerde buiten elke overeenkomst burgerlijk aansprakelijk is in het kader van zijn privéleven. 

Wij verlenen onze waarborgen ook voor de (vakantie)jobs van de verzekerde schoolgaande kinderen, ongeacht of ze hiervoor vergoed worden of niet. 

De waarborg is ook van toepassing op de vergoeding van de schade waarvoor de Verzekerde aansprakelijk geacht zou worden op grond van artikel 544 van het Burgerlijk 
Wetboek (burenhinder), op voorwaarde dat die schade voortspruit uit een plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis. 

Wij vergoeden alleen wanneer de schade voorgevallen is tijdens de geldigheidsduur van de polis. 
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid geldt in de hele wereld. 



Art. 544 BW (burenhinder)

A5.7 BURENHINDER EN MILIEUAANTASTING

Wij dekken de schade die de verzekerden ten laste gelegd kan worden op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of op basis van een gelijkaardige bepaling in het 
buitenlandse recht, voor zover het schadegeval:

a) gepaard gaat met lichamelijke en/of stoffelijke schade;

b) voortvloeit uit een plotse gebeurtenis die voor de verzekerden ongewild, onvoorzienbaar en onverwacht is.

Burenhinder
Voor het begrip burenhinder wordt verwezen naar art. 544 van het Burgerlijk wetboek:
“Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met 
de wetten of met de verordeningen.”



Art. 544 BW (burenhinder)

2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven

…/…

Wij dekken eveneens burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek voor
zover deze voortvloeit uit een plotselinge, voor u onvoorzienbare gebeurtenis.



Art. 544 BW (burenhinder)

II. Voorwerp van de polis

1. Algemeen
Wij verzekeren de schade aan derden waarvoor de verzekerden buiten elke overeenkomst aansprakelijk zijn in het kader van hun privéleven.

Wij verzekeren eveneens de schade die u ten laste wordt gelegd wegens burenhinder op grond van artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat die schade voortkomt uit een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis.
De schade moet voorgevallen zijn tijdens de geldigheidsduur van de polis. Het voorvallen van de schade is het eerste ogenblik waarop de schade zich objectief en rechtstreeks aan de 
verzekerde of de derde schadelijder manifesteert en onomkeerbaar wordt.

De dekking strekt zich uit tot schade-eisen die worden ingediend na afloop van de polis voor zover deze eisen betrekking
hebben op een schade die voorgevallen is tijdens de geldigheidsduur van de polis.

Onze waarborgen gelden over de hele wereld.
De polis is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimum-
garantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven.



Art. 544 BW (burenhinder)

II Voorwerp van de polis
1 Algemeen 

Wij verzekeren de schade aan derden waarvoor de verzekerden buiten elke overeenkomst aansprakelijk zijn in het kader van hun privéleven. 

Wij verzekeren eveneens de schade die u ten laste wordt gelegd wegens burenhinder op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat die schade voortkomt 
uit een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis.

De schade moet voorgevallen zijn tijdens de geldigheidsduur van de polis. Het voorvallen van de schade is het eerste ogenblik waarop de schade zich objectief en rechtstreeks aan de 
verzekerde of de derde schadelijder manifesteert en onomkeerbaar wordt. 



Art. 544 BW (burenhinder)

ARTIKEL 28. WAT WAARBORGEN WIJ?
A. WIJ WAARBORGEN IN HET ALGEMEEN:
1. de vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door de verzekerden in het kader van hun privé-leven:

• waarvoor zij extracontractueel burgerrechtelijk aansprakelijk zijn op basis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het
Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht;

• 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.

Vrijwilligerswerk wordt geacht verricht te worden in het privé-leven.

2. de vergoeding van de reddingskosten, de interesten voortvloeiende uit de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding en de kosten betreffende de burgerlijke 
rechtsvorderingen (met inbegrip van de kosten en erelonen van advocaten en experten) volgens de wettelijke bepalingen ter zake.



Art. 544 BW (burenhinder)

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Onze prestaties
Wat waarborgen wij door deze verzekering ?

Artikel 19
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden, verzekeren wij de burgerlijke aansprakelijkheid die krachtens de
artikels 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van het buitenlands recht ten laste vallen van de verzekerden, voor schade berokkend aan derden in 
hoofde van het privéleven.
Het vrijwilligerswerk wordt geacht verricht te worden in het kader van het privé-leven, behoudens de bepalingen van de vrijwilligerswet.

Wij waarborgen eveneens de aansprakelijkheid op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek(burenhinder) op van gelijkaardige buitenlandse wetgevingen, op voorwaarde dat de 
schade het gevolg is van een ongeval d.w.z. een voor de verzekerde plotselinge, onverwachte toevallige gebeurtenis.



Art. 544 BW (burenhinder)

Artikel 1
WAT WAARBORGEN WIJ DOOR DEZE VERZEKERING?
1. Voorwerp van de verzekering
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden, verzekeren wij de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden 
voor schade berokkend aan derden in het kader van het privé-leven.

Het vrijwilligerswerk wordt geacht verricht te worden in het kader van het privé-leven.

Is verzekerd de burgerlijke aansprakelijkheid krachtens:
- de artikels 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek of krachtens gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht;

- artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek (burenhinder) op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een ongeval, d.w.z. een voor de verzekerde plotselinge, onverwachte en 
toevallige gebeurtenis.



Art. 544 BW (burenhinder)

2.1. Wat is verzekerd?
Wij waarborgen de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in het kader van hun privéleven.

De waarborg is eveneens van toepassing op de vergoeding van de schade waarvoor de verzekerden aansprakelijk zijn op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek 
(burenhinder).

Indien ze wettelijk voorgeschreven zijn, nemen wij eveneens alle reddingskosten ten laste gemaakt om de door deze titel gewaarborgde schade te voorkomen of te beperken, alsook 
de interesten die voortvloeien uit de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding en de kosten van burgerlijke rechtsvorderingen, hierbij inbegrepen de kosten en honoraria van 
advocaten.



Art. 544 BW (burenhinder)

10 Burenhinder

De verzekering geldt voor burenhinder bedoeld in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een plotse en voor de verzekerde 
onverwachte gebeurtenis.



Art. 544 BW (burenhinder)

Wanneer kunt u een beroep doen op deze verzekering? 
Een derde lijdt schade door uw fout of nalatigheid. 
U wordt aansprakelijk gesteld op basis van: 

1. hetzij het burgerlijk 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.



Art. 544 BW (burenhinder)

3 Wat verzekeren we?
We verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die is voorgevallen tijdens de duur van de verzekering.
Met aansprakelijkheid bedoelen we de verplichting om de schade te vergoeden die u door uw fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid veroorzaakt aan anderen. 

In bepaalde situaties loopt u het risico om zelfs zonder enige fout de schade te moeten vergoeden. Ook die zogenaamde foutloze aansprakelijkheid is verzekerd.

De contractuele aansprakelijkheid die geldt als u wordt aangesproken wegens het niet naleven van een contract, is niet verzekerd tenzij we dat uitdrukkelijk vermelden.



Art. 544 BW (burenhinder)

Artikel 3 Waarborg
De maatschappij verzekert, overeenkomstig het K.B. van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven en overeenkomstig de uitbreidingen voorzien in onderhavige polis,
de schade van een derde die een verzekerde in het kader van zijn privé-leven dient te vergoeden:

1. op grond van de artikels 1382-1386 bis van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht

2. op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis.



Art. 544 BW (burenhinder)

Artikel 5 – Wat is het doel van de aansprakelijkheidsverzekering van het gezin ?

Wij dekken de burgerlijke aansprakelijkheid die u kan ten laste gelegd worden in het kader van de artikels 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige 
bepalingen van buitenlands recht voor schade veroorzaaktaan derden in het kader van uw privéleven.

Wij dekken eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid die u kan ten laste gelegd worden, in het kader van uw privéleven, ingevolge een burengeschil in de zin van artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek of van gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht, voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een ongeval.



Art. 544 BW (burenhinder)

2. BASISWAARBORG 

Wij garanderen, binnen de grenzen zoals aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden, uw burgerlijke aansprakelijkheid die u kunt oplopen door schade te hebben veroorzaakt aan 
derden in het kader van uw privéleven en buiten het kader van enig contract op basis van artikelen 1382 tot 1386bis Burgerlijk Wetboek, of op basis van analoge bepalingen van 
buitenlands recht. 

Wij dekken eveneens de incidentele hinder uit nabuurschap, namelijk de materiële of lichamelijke schade ten gevolge van een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis veroorzaakt 
door het gebouw en die aanleiding heeft gegeven tot schadevergoeding op basis van artikel 544 Burgerlijk Wetboek. 



Art. 544 BW (burenhinder)

Voorwerp en omvang van de waarborgen:

Deze verzekering is in overeenstemming met de Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 en met het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de 
minimumgarantievoorwaarden inzake de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid met betrekking tot het privé-leven. 

Daarnaast bevat deze verzekering een aantal waarborguitbreidingen die niet vereist zijn door voormeld Koninklijk Besluit.
De maatschappij waarborgt de Burgerlijke Aansprakelijkheid die de verzekerden ten laste gelegd kan worden op basis van de artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en 
van gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht voor schade veroorzaakt aan derden in het kader van het privé-leven.

De maatschappij waarborgt eveneens de Burgerlijke Aansprakelijkheid die de verzekerden in geval van ‘burenhinder’ kan ten laste gelegd worden in het kader van het privéleven, op 
basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of van gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht, voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een plotse, onvrijwillige en 
onvoorziene gebeurtenis in hoofde van een verzekerde.



Art. 544 BW (burenhinder)

Artikel 5 – Wat is het voorwerp van de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Privé-leven ?

De maatschappij waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerden ten laste kan gelegd worden op basis van de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk 
Wetboek en van gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht voor schade veroorzaakt aan derden in het kader van het privé leven.

De maatschappij waarborgt eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid die de verzekerden in geval van burenhinder kan ten laste gelegd worden in het kader van het privéleven, op 
basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of van
gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht, voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een plotse, onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis in hoofde van een 
verzekerde.



Art. 544 BW (burenhinder)

2.2 Wat verzekeren wij en tot welke bedragen?

2.2.1 De burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.) buiten overeenkomst
Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten elke overeenkomst die een verzekerde ten laste kan worden gelegd voor stoffelijke schade en schade voortvloeiend uit 
lichamelijke letsels, die hij aan derden toebrengt tijdens diens privé-leven of beroepsverplaatsingen en die voorvalt in de loop van dit contract.

2.2.2 Burenhinder
Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek die een verzekerde ten laste kan worden gelegd wegens buurtschapsverstoring 
te wijten aan een plotse en onvoorziene gebeurtenis tijdens diens privé-leven.
Wij verzekeren per schadegeval voor 2.2.1 en 2.2.2:
• tot 1.802.633 € de stoffelijke schade;
• tot 18.026.371 € de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels.
Bovenop die bedragen vergoeden wij ook de intresten en de kosten van burgerlijke rechtsvordering, beperkt tot de wettelijk toegelaten grenzen.
De globale schade die voortvloeit uit eenzelfde feit, daad of nalatigheid, wordt als één enkel schadegeval beschouwd, ongeacht het aantal benadeelden.



Speelgoed, drones, fietsen, 
jetski …



Soorten fietsen

Fiets met elektrische hulpmotor
o <25km per uur
o Enkel trapondersteuning, altijd menselijke kracht nodig
o Vermogen max 250 W
o Geen COC (certificate of conformity)
o Is op alle vlak een gewone fiets (geen verzekeringsplicht/geen plaat)

Gemotoriseerde Fiets  Andere benaming:  L1e-A
o <25km/u
o Hoofddoel is trapondersteuning (heeft ook een motor die autonoom zonder gebruik van de pedalen rijdt, dus tot 25km per uur 
mechanische en/of menselijke kracht, boven de 25km per uur alleen menselijke kracht geen motorkracht)
o Vermogen max 1000 W
o Wel COC
o Vanaf leeftijd 16 jaar
o Verkeerregels fiets
o geen verzekeringsplicht/geen plaat

Speedpedelec Andere benaming:  L1e-B
o <45km per uur
o Hoofddoel is trapondersteuning (motor die autonoom zonder gebruik van de pedalen rijdt tot 25km per uur maar boven de 25km 
per uur met trapondersteuning niet autonoom, dus tot 25km per uur mechanische en/of menselijke kracht, boven de 25km per uur 
menselijke en mechanische kracht tot 45km per uur, boven de 45km per uur alleen menselijke kracht geen motorkracht)
o Vermogen tot max 4000 W
o COC
o Vanaf leeftijd 16 jaar
o Rijbewijs en helm verplicht
o Geen verplichte verzekering
o Verkeersregels zoals voor de bromfiets
o Nummerplaat S-P verplicht

Fietsen die autonoom rijden boven de 25km/u en/of trapondersteuning hebben boven de 45km/u
o Op alle vlakken bromfiets
o Verplichte nummerplaat  S-B/S-A



Toegelaten uitsluiting vlg kb

Art. 6. Van de dekking kunnen worden uitgesloten:

1° de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde 
verzekering. Niettemin is deze uitsluiting niet van toepassing op de schade, veroorzaakt door verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders, van de 
personen die ze onder hun hoede hebben en van de houder van het voertuig, een motor of spoorvoertuig besturen alvorens zij hiervoor de wettelijk 
vereiste leeftijd bereikt hebben; (deze uitsluiting is evenmin van toepassing op de door artikel 6, § 1, van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten 
van vrijwilligers verplicht gestelde verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid;) <W 2005-07-03/59, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2006

HOOFDSTUK 5. — Wijzigingen van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
Art. 43. In de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wordt een artikel 2bis ingevoegd, 
luidende:

“Art. 2bis. Zijn niet onderworpen aan de verzekeringsplicht bedoeld in artikel 2, § 1, de motorrijtuigen bedoeld in artikel 1, eerste lid, die door de 
mechanische kracht 25 km/u niet overschrijden. Blijven onderworpen aan de verzekeringsplicht bedoeld in artikel 2, § 1, de bromfietsen van klasse A 
zoals gedefinieerd in artikel 2, 2.17, 1), van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg.”.

Art. 44. Artikel 19bis-11, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002, wordt aangevuld met de bepaling onder 9°), luidende:
“9°) wanneer voor wat betreft een motorrijtuig vrijgesteld van de verplichting tot verzekering overeenkomstig artikel 2bis, eerste lid, geen enkele 
verzekeringsonderneming de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft veroorzaakt, dekt.”.

Art. 45. In artikel 19bis-12, 3°), van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002, worden de woorden “bij 7°)” vervangen door de woorden 
“bij 7°) en 9°)”.

Art. 46. In artikel 29bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 april 1995 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 mei 2017, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:“§ 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder motorrijtuig verstaan ieder voertuig bedoeld in artikel 1 met 
uitzondering van deze bedoeld in artikel 2bis, eerste lid.”;2° paragraaf 4, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin: “De uitoefening van deze 
vordering is onderworpen aan de voorwaarden bepaald in artikel 95, tweede tot en met vijfde lid, van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen.”

file://dvlstore/private/digi/a/wetten/ba prive leven/koninklijk besluit
file://dvlstore/private/digi/a/wetten/ba prive leven/koninklijk besluit
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6.2. De verplaatsingen. 
De waarborg wordt u toegestaan voor de schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen, zelfs beroepshalve, als, onder andere, 
- voetganger; 
- eigenaar, houder of gebruiker van fietsen, rolschaatsen of rollers, bespannen voertuigen of alle andere motorloze landrijtuigen; 
- passagier van enigerlei voertuig (uitgezonderd de gevallen van aansprakelijkheid bepaald door de Belgische of buitenlandse wetgeving inzake verplichte 

motorrijtuigenverzekering). 

6.3. De boten. 
De waarborg wordt u toegestaan voor de schade veroorzaakt als eigenaar, houder of gebruiker van boten en andere vaartuigen. 
Wij dekken evenwel niet de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 300 kg of van motorboten van meer dan 10 PK Din, waarvan u eigenaar bent. 

6.4. De luchtvaartuigen. 
Wij dekken niet de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen, waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent. 

6.5. De aansprakelijkheid onderworpen aan een verplichte verzekering. 
Wij dekken niet de schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid die wettelijk verplicht verzekerd moet zijn. 
De waarborg is u nochtans verworven: 
- voor de schade die u veroorzaakt indien u een motor- of een spoorrijtuig, onderworpen aan een wettelijk verplichte verzekering, bestuurt zonder dat u hiertoe de wettelijk 
vereiste leeftijd hebt, en zonder medeweten van uw ouders, van de personen die u onder hun hoede hebben en van de houder van het voertuig. 
Deze waarborg is verworven zelfs indien de vergoeding gebaseerd is op de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de zwakke weggebruikers. 
- voor de schade voortvloeiend uit het besturen van toestellen voor het tuinieren of het knutselen, onderworpen aan de verplichte verzekering van de motorrijtuigen, en die zich 
elders dan op de openbare weg heeft voorgedaan. 



Speelgoed, drones, fietsen, jetski … 

Artikel 5: Verplaatsingen en vervoermiddelen
1. We verzekeren u voor de schade die u veroorzaakt (ook als passagier) tijdens uw privé- of beroepsverplaatsingen en binnen de volgende limieten in geval van 
gemotoriseerde voertuigen:
a. door motorvoertuigen wanneer uw aansprakelijkheid in België niet onderworpen is aan de verplichte
motorrijtuigenverzekering (zoals autonome elektrische fietsen met een maximumsnelheid van 25 km/u).
Wanneer uw aansprakelijkheid voor deze zelfde motorvoertuigen onderworpen blijft aan de verplichting om de aansprakelijkheid voor motorvoertuigen te verzekeren op 
grond van een buitenlandse wetgeving, wordt de dekking uitgebreid in overeenstemming met deze wetgeving voor zover deze van toepassing is in een land dat is goedgekeurd 
op de groene kaart die door ons is afgegeven;
b. door elektrische rolstoelen voor mensen met beperkte mobiliteit;
c. door gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (zoals monowheels, segways, elektrische steps, hoverboards, …), voor zover hun maximumsnelheid minder is dan of gelijk is 
aan 45 km/uur, met uitzondering van bromfietsen klassen A en B;
d. door het gebruik van boten of vaartuigen. Schade veroorzaakt door zeilboten met een gewicht van meer dan 300 kg
of door gemotoriseerde vaartuigen (inclusief motorboten) met een vermogen van meer dan 8 KW, is alleen verzekerd als ze toebehoren aan een derde en alleen wanneer:
– u als passagier aansprakelijk bent, of
– u deze sporadisch gebruikt, voor een periode van max. 48 uur, als gemachtigde bestuurder en op voorwaarde dat ze niet of onvoldoende verzekerd zijn voor hun burgerlijke 
aansprakelijkheid.
In beide hypotheses mag het niet gaan om schade naar aanleiding van een weddenschap, uitdaging of klaarblijkelijke roekeloze daad, tenzij de verzekerde deze daden stelde 
ter vrijwaring van personen, goederen of belangen. Onder ‘klaarblijkelijk roekeloze daad’ wordt verstaan een vrijwillige daad of nalatigheid waardoor degene die ze begaan 
heeft, zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn.
2. Wij verzekeren u ook:
a. voor de lichamelijke schade die u veroorzaakt aan een derde (in de zin van dit contract) als u, conform de wet, een u bij gelegenheid toevertrouwd motorrijtuig bestuurt, 
wanneer deze derde is uitgesloten van het voordeel van het contract auto van dit voertuig;
b. voor de schade veroorzaakt door een verzekerde die een voertuig onderworpen aan de verplichte motorrijtuigenverzekering of een spoorvoertuig verplaatst, hanteert of 
bestuurt zonder dat hij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd heeft bereikt en buiten medeweten van zijn ouders of van de personen onder wiens hoede hij
staat. De stoffelijke schade aan het gebruikte voertuig van derden is verzekerd als dit voertuig bovendien buiten medeweten van de houder ervan gebruikt werd (joyriding).
3. Wij verzekeren niet de schade veroorzaakt door:
a. de motorrijtuigen of voertuigen uitgerust met een motor andere dan die vermeld in punt 1;
b. luchtvaartuigen (d.w.z. tuigen die gemotoriseerd of voortgestuwd worden en bestemd zijn voor het transport van personen of goederen via het luchtruim). 
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Wanneer we gehouden zijn ten aanzien van de benadeelden krachtens de wettelijk verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, beschikken 
wij, onafhankelijk van elke andere rechtsvordering die hen kan toebehoren, over een verhaalrecht op de hierna vermelde personen en in de onderstaande gevallen. Het
verhaal heeft betrekking op onze netto-uitgaven, zijnde de schadevergoedingen in hoofdsom, de gerechtskosten en intresten, verminderd met de eventuele vrijstellingen en de 
bedragen die we hebben kunnen recupereren.
Het verhaal wordt als volgt bepaald:
– Het bedrag van het verhaal is integraal als de netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 euro;
– Als de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 euro, wordt dit laatste bedrag verhoogd met de helft van het deel dat het
bedrag van 11.000 euro overschrijdt. Het verhaal bedraagt maximaal 31.000 euro.
We hebben een recht van verhaal op de verzekeringsnemer als de dekking van de overeenkomst geschorst is wegens niet-betaling van de premie.
We hebben een recht van verhaal op de verzekerde, dader van het schadegeval:
– die minstens 16 jaar is en die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Dit verhaal wordt integraal uitgeoefend en is niet onderworpen aan de hierboven vastgestelde 
beperking;
– die minstens 18 jaar oud is en die het schadegeval heeft veroorzaakt door een van de volgende gevallen van zware fout: rijden in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige 
toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.
Wij hebben een recht van verhaal op de verzekeringsnemer en, als daartoe reden is, op de verzekerde die niet de verzekeringsnemer is ten belope van hun aandeel in de 
aansprakelijkheid, voor zover we volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst onze prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen wanneer, op het ogenblik van het
schadegeval, het voertuig bestuurd wordt door een persoon die geen rijbewijs heeft of door een persoon die van het recht tot sturen vervallen verklaard is. Het recht van verhaal 
wordt echter niet toegepast wanneer de persoon die het voertuig bestuurt in het buitenland aan de voorwaarden voldoet voorgeschreven door de plaatselijke wet en reglementen 
om het voertuig te besturen en in België geen rijverbod heeft. Bij een rijverbod in België blijft het recht van verhaal behouden.
Artikel 6: Sport en vrijetijdsbesteding
Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt:
a. door het exclusief sportief of privatief gebruik van modelluchtvaartuigen (met inbegrip van drones waarvan de maximale startmassa niet meer bedraagt dan 150 kg) voor zover deze 
niet binnen een straal van 3 km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein vliegen en ze niet boven industriële complexen, gevangenissen, LNG-terminals, 
kerncentrales of een groot aantal mensen in openlucht vliegen;
b. door de verzekerde kinderen ter gelegenheid van diensten, zelfs tegen vergoeding;
c. door activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van culturele, sportieve, jeugd- of soortgelijke bewegingen waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk bent;
d. door activiteiten als vrijwilliger in een feitelijke vereniging of een private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk, waarvoor u persoonlijk aansprakelijk bent;
e. door uzelf als organisator van een privé-evenement - met uitzondering van de organisatie van een jachtpartij;
f. door gemotoriseerde werktuigen die voor privé-doeleinden worden gebruikt op privéterrein of in de onmiddellijke omgeving daarvan;
g. ter gelegenheid van uw deelname aan een jachtpartij als tracker/drijver. In dit geval is ook de aansprakelijkheid voor uw honden gedekt. Alle schade veroorzaakt door vuurwapens 
of andere wapens is uitgesloten. 
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Artikel 7 - Vrijetijdsbesteding 
Wij verzekeren u voor schade veroorzaakt 
* tijdens de beoefening van sport- of ontspanningsactiviteiten; 

* door telegeleid speelgoed of telegeleide modellen in de lucht, te land of te water; 

* door zeilboten met een maximumgewicht van 300 kg, motorboten en jetski's, beide met een 
motorvermogen van maximum 10 PK, waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent. 

Deze beperkingen zijn niet geldig wanneer deze tuigen niet toebehoren aan een verzekerde en zij gedurende hoogstens één dag gehuurd of gebruikt worden.

Wij verzekeren u eveneens, voor schade veroorzaakt 
* door knutselgerief of tuintoestellen, 

* door speelgoed met motor waarop een kind plaats kan nemen, maar dat geen hogere snelheid kan halen dan 8 km/u;

Indien deze tuintoestellen en deze motorvoertuigen op het ogenblik van het schadegeval toevallig onderworpen zijn aan de wetgeving op de verplichte verzekering van 
motorrijtuigen verzekeren wij de schade binnen de beperkingen van deze verplichte verzekering. 



Speelgoed, drones, fietsen, jetski …

Vanaf 15/09/2017 maakt deze bijlage deel uit van de algemene voorwaarden Family Plan met refertes AD 1085NL-032014 en AD1086NL – 032014.
Verplaatsingstoestellen en voortbewegingstoestellen
Onder voorbehoud van de specifieke gevallen voorzien in onze algemene voorwaarden, is de schade veroorzaakt door motor rijtuigen uitgesloten in het geval van 
aansprakelijkheid gedekt door Belgische of buitenlandse wetgeving betreffende de verplichte verzekering van motorvoertuigen.
Door toepassing van deze bijlage breiden wij onze waarborgen uit tot de volgende gevallen:
• de schade veroorzaakt door een verzekerde terwijl hij een motorrijtuig bestuurt bestemd voor mindervaliden (elektrische rolstoel) waarvan de maximum snelheid minder of 
gelijk is aan 18 km/u.
• de schade veroorzaakt door een verzekerde die hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt heeft, wanneer hij een gemotoriseerd verplaatsingstoestel bestuurt waarvan de 
motor autonoom is of niet en waarvan de maximum snelheid minder of gelijk is aan 25 km/u en onder voorbehoud dat hij het vereiste certificaat van overeenstemming heeft.
Het gaat hier over nieuwe gemotoriseerde verplaatsingstoestellen zoals segways, hoverboards, monowheels, elektrische fietsen en gelijkaardige voertuigen.
Voor deze ongevallen komen wij tussen in overeenstemming met de algemene voorwaarden Family Plan.

Bij schade die zich voordoet op een plaats en door een voertuig waarvoor de wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering geldt, zullen wij u verzekeren overeenkomstig deze 
wet en de bepalingen van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. In dit geval is onze waarborg:
• voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: onbeperkt.
Indien op de dag van het schadegeval de reglementering ons evenwel toelaat om onze dekking voor deze schade te beperken, zal deze dekking begrensd zijn, tot 100 miljoen EUR 
per schadegeval, of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag waartoe de dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering
• voor materiële schade – andere dan de schade waarvan sprake in het hierna vermelde punt: beperkt tot 100 miljoen EUR per schade geval, of, indien dit hoger ligt, het laagste 
bedrag waartoe de dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering • voor de borgsom: beperkt tot 62.000 EUR voor het aangewezen voertuig en alle 
verzekerden
Family Plan, uw mobiliteit nog beter beschermd
Family Plan vergoedt de lichamelijke letsels en de materiële schade toegebracht aan derden wanneer u zich verplaatst met: 
een elektrische fiets tot 25 km/u
een hoverboard, een segway of een monowheel tot 25 km/u
een elektrische rolstoel tot 18 km/u.
Een verzekeringsattest (groene kaart) nodig?  Neem contact op met uw makelaar.

Voor elektrische toestellen die een hogere snelheid halen, moet u mogelijks een verzekering  «BA Motorrijtuigen» onderschrijven.
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6.6. Motorvoertuigen, tuinwerktuigen
AMMA Verzekeringen waarborgt niet de schade voortvloeiend uit een burgerlijke aansprakelijkheid die wettelijk verplicht
verzekerd moet zijn.
De waarborg is evenwel verworven voor :

1. …/…

2. de schade ingevolge de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het toevallig en vanwege de eigenaar of de houder toegelaten besturen door een verzekerde, houder van een terzake
geldig rijbewijs en buiten elke competitie, van een motorrijtuig waarvan geen enkele van de verzekerden eigenaar, huurder of houder is.
De waarborg is uitsluitend verworven in omstandigheden waarin de schadelijder geen vergoeding kan ontvangen op basis van het typecontract B.A. motorrijtuigen.
De dekking is niet verworven voor de schade aan het motorrijtuig zelf.

3. schade voortvloeiend uit het besturen van gemotoriseerde tuinwerktuigen of andere knutselwerktuigen, die niet onderworpen zijn aan de verplichte verzekering inzake 
motorrijtuigen

4. schade veroorzaakt door gemotoriseerd speelgoed waarop de kinderen plaats kunnen nemen en voor zover hun effectieve maximumsnelheid niet meer bedraagt dan 8 km/uur

5. schade veroorzaakt door gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals gedefinieerd in het KB van 13 februari 2007
voor zover hun effectieve maximumsnelheid niet meer bedraagt dan 18 km/uur. Schade veroorzaakt door minimotorfietsen (pocket bikes) wordt niet gewaarborgd.
Wanneer de tussenkomst dient te gebeuren conform de bepalingen van de modelovereenkomst van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, worden de 
waarborgen en de bedragen verzekerd zoals voorzien doorhet typecontract “B.A. Auto” van AMMA Verzekeringen.
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6.9. Vakantie – Vrije tijd – Sport
Is eveneens gewaarborgd, voor zover de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, schade voortvloeiend uit:

1. het kamperen in een tent of een caravan

2. het knutselen, het tuinieren, het kweken van dieren op kleine schaal en voor hobbydoeleinden; de waarborg is van toepassing op het gebruik van materiaal, al of niet voorzien van 
een motor, dat voor deze activiteiten nodig is, voor zover het niet onder toepassing valt van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (zie ook
artikel 6.6 hiervoor)

3. het vliegen met modelvliegtuigen

4. activiteiten uitgeoefend door een verzekerde ten persoonlijken titel, in het kader van culturele, sport, jeugd‐ of soortgelijke verenigingen. AMMA Verzekeringen waarborgt niet de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de jongeren die de verzekerden onder hun hoede hebben

5. het beoefenen van spelen of sporten, met inbegrip van schieten, parachutisme, paardrijden en het gebruik van voorgespannen paarden;

6.4. Vaartuigen

De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt als eigenaar, houder of gebruiker van boten en andere vaartuigen.

AMMA Verzekeringen waarborgt evenwel niet de schade veroorzaakt door:

- het gebruik van zeilboten van meer dan 300 kg waarvan een verzekerde eigenaar is
- het gebruik van motorboten en van jetskis van meer dan 10 PK DIN, waarvan een verzekerde eigenaar is.
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2.1.1.4. Verplaatsingen en vervoermiddelen 
Aansprakelijkheid als zwakke weggebruiker 
De verzekering geldt voor de aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen als voetganger, fietser (ook een fiets met hulpmotor, voor zover de elektrische hulpmotor slechts kan 
werken als de pedalen worden gebruikt en als het vermogen van de hulpmotor niet hoger is dan 0,3 kW, alsook een niet-gemotoriseerde bakfiets voor zover deze uitsluitend voor 
privédoeleinden wordt gebruikt), rolschaatser, skeeler of gebruiker van andere vervoermiddelen zonder motor (met inbegrip van invalidenwagens) en als passagier van om het even 
welk voertuig. 

Motorrijtuigen en spoorvoertuigen 
De aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen blijft uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de 
aansprakelijkheid als bestuurder van spoorvoertuigen. 
Wij komen wel tussen: 

* voor schade veroorzaakt door grasmaaiers, andere dergelijke toestellen en door gemotoriseerd speelgoed en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, voor zover hiervoor 
geen verplichte verzekering moet worden gesloten; 
* voor schade veroorzaakt door verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders of van de personen die ze onder hun hoede hebben, een motor of spoorvoertuig besturen voor zij 
hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben. Schade aan het bestuurde voertuig is dan ook verzekerd, op voorwaarde dat het toebehoort aan een derde en gebruikt wordt 
buiten zijn medeweten. 
2.1.1.4. Verplaatsingen en vervoermiddelen 
Boten
De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door zeilboten met een gewicht tot 300 kg of motorboten met een motor tot 10 pk waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of 
gebruiker is. 

Luchtvaartuigen 
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door luchtvaartuigen, die U toebehoren of door U in huur genomen of gebruikt worden, is uitgesloten, tenzij de verzekerde als passagier 
aansprakelijk wordt gesteld. 

Miniatuurvoertuigen 
Uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door radiografisch bestuurde miniatuurvliegtuigen (en andere dergelijke onbemande toestellen) is verzekerd voor zover er geen 
wettelijk verplichte verzekering vereist is. 
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A5.4 HET BESTUREN VAN MOTORVOERTUIGEN
Wij dekken geen schade die veroorzaakt wordt door het besturen van motorvoertuigen, behalve wanneer zij:
a) een over het land of op sporen rijdend voertuig besturen, dat aan een wettelijk verplichte verzekering onderworpen is:
■■ zonder de wettelijk vereiste minimumleeftijd te hebben bereikt;
■■ buiten medeweten van hun ouders, of van de personen die de hoede over hen uitoefenen, of van de houder van het voertuig.

De stoffelijke schade die onder deze omstandigheden veroorzaakt wordt aan voertuigen van derden is ook gewaarborgd.
b) een zelftrekkende grasmaaier en/of een gelijksoortig tuinwerktuig besturen, zelfs wanneer zij bij gelegenheid op openbare plaatsen komen, en zij geen verplichte motorrijtuigenverzekering 
hebben;
c) een rolstoel besturen, die uitgerust is met een motor en waarmee ze niet sneller kunnen rijden dan 18 km per uur, zelfs op openbare plaatsen, en ook al hebben ze geen verplichte 
motorrijtuigenverzekering;
d) gemotoriseerd speelgoed besturen, waarop een kind kan zitten, en waarmee ze niet sneller dan 8 km per uur kunnen rijden.

A5.5 BOTEN
Wij dekken de schade veroorzaakt door het gebruik van boten (surfplanken inbegrepen) met uitzondering van:
a) zeilboten van meer dan 300 kg;
b) motorboten van meer dan 10 Din pk, zoals waterscooters, jetski’s, …

A7 BIJSTANDSWAARBORGEN GENERALI BIKE ASSIST
Blz 11 t e m blz 16 algemene voorwaarden
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DEKKINGEN
1. Fietsbijstand
U kunt, 24u op 24, 7d op 7, de hierna vermelde diensten van hulpverlening genieten door te bellen naar het nr. 02 550 05 55.
Opdat wij de hulpverlening zo optimaal mogelijk kunnen organiseren, dient u of een familielid ons te contacteren vóór elke interventie en geen bijstandskosten te maken zonder onze 
goedkeuring, behalve in geval van overmacht.        Net als voor iedere beslissing met betrekking tot u is uw voorafgaandelijk akkoord of dat van een familielid vereist.
U kunt de aanbevelingen die wij u geven aanvaarden of weigeren.
Maar als u onze aanbevelingen weigert of ons akkoord niet heeft gevraagd, is onze interventie, behalve bijzondere restricties, beperkt tot de kosten die wij gemaakt zouden hebben 
indien wij zelf de dienstverlening hadden georganiseerd.
Omvang van de dekkingen
1.1. Incident
De fietsbijstand wordt u verleend als u op onverwachte manier geïmmobiliseerd bent of niet meer kan rijden in redelijke veilige omstandigheden ten gevolge van een incident door:
- een verkeersongeval
- een panne
- een lekke band
- een geval van vandalisme
- een diefstal of een poging tot diefstal
- een verlies van sleutel van het hangslot en/of geblokkeerd hangslot (mits voorlegging, op
verzoek, van een bewijs van identiteit of aankoop van de gedekte fiets).
De fietsbijstand wordt u verleend in België en binnen een straal van 30 kilometer buiten onze landsgrenzen, voor zover de volgende cumulatieve voorwaarden worden nageleefd:
- de fiets bevindt zich op een afstand van meer dan 1 kilometer van uw vertrekplaats (woning, verblijfplaats, wagen …)
- de fiets bevindt zich op een weg die toegankelijk is voor een pechverhelpingswagen; indien dit niet het geval is, moet u de gedekte fiets verplaatsen tot aan de eerste plaats die 
toegankelijk is voor de pechverhelpingswagen, anders wordt de bijstand geweigerd
- in de voorbije 12 maanden hebt u nog geen tweemaal beroep gedaan op onze dienstverlening.
1.2. Fietsdekking
De huidige hulpverlening dekt iedere fiets (mountainbike, fiets, driewieler, bakfiets, eenwieler, tandem, ligfiets, elektrische fiets, plooifiets), die u gebruikt als vervoermiddel op het 
ogenblik waarop het incident zich voordoet, en waarvan u de eigenaar bent.
1.3. Gedekte uitkeringen
1.3.1. Hulpverlening in geval van diefstal van de fiets
Als uw fiets gestolen werd, nemen wij uw transport ten laste tot aan uw plaats van vertrek (woning, verblijfplaats, wagen …).
U zult de diefstal moeten melden aan de bevoegde instanties binnen de 24 uur na het transport en een kopie van het proces-verbaal moet ons worden overgemaakt.
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1.3.2. Hulpverlening bij ongeval, panne, lekke band, vandalisme of poging van diefstal van de fiets, verlies van sleutel van het hangslot en/of geblokkeerd hangslot
Wij organiseren en nemen de interventie ten laste van een pechverhelper op de plaats zelf waar de gedekte fiets is geïmmobiliseerd ten gevolge van een incident of op de
dichtstbijzijnde voor de pechverhelpingswagen toegankelijke plaats nabij de plaats van immobilisatie.
Wanneer de gedekte fiets niet opnieuw rijklaar kan worden gemaakt of als de redelijke veiligheidsvoorwaarden voor het uitvoeren van de pechverhelping op de plaats van de
immobilisatie niet kunnen worden nageleefd, verzekeren wij het vervoer van deze fiets
■■ hetzij naar de hersteller van uw keuze; in dat geval dekken wij niet uw vervoer tot uw plaats van vertrek (woonplaats, verblijfplaats, wagen ...)
■■ hetzij tot aan uw plaats van vertrek (woonplaats, verblijfplaats, wagen…)
Wij nemen niet ten laste:
■■ de kosten van het bestek, demonteren, herstelling en onderhoud door de hersteller
■■ de prijs van de losse onderdelen.
Indien u vergezeld bent door familieleden, nemen wij indien nodig, het transport van deze personen naar hun plaats van vertrek, ten laste.
1.4. Betalingsmodaliteiten indien de hulpverlening niet door ons werd georganiseerd
In dat geval zullen wij de door u gemaakte kosten ten laste nemen op basis van een bewijs of origineel bewijsstuk ten belope van het bedrag dat wij betaald hebben indien wij zelf deze
dienstverlening hadden georganiseerd.
1.5. Limiet van de prestaties
Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de hulpverlening, nalatigheid of vertraging van de uitvoering, bij omstandigheden onafhankelijk van onze wil of in geval van 
manifestatie van overmacht, onder meer een internationale of burgeroorlog, een volksopstand, een staking, represaillemaatregelen, beperking van de bewegingsvrijheid, 
radioactiviteit, een natuurramp ….
1.6. Uitsluitingen
Wij verlenen geen tussenkomst:
- wanneer de toepassingsvoorwaarden van huidige dekking niet zijn vervuld
- in geval van een incident ten gevolge van een natuurramp zoals overstroming, aardbeving, hagelbui, storm (of enig andere natuurramp)
- in geval van deelname aan wedstrijden in beroepsverband of trainingen met het oog op dergelijke wedstrijden
- in geval van deelname, als amateur, aan georganiseerde tochten en wandelingen waarvoor de organisatoren van het evenement een technische bijstand voorzien. Als de technische 
bijstand van de organisator het probleem niet kan oplossen, kan u een beroep doen op ons
- voor het vervoer van een minderjarige buitenschoolse groep
- in geval van opzettelijke, kwaadwillige en/of onwettige handelingen van uwentwege, alsook in geval van inbeslagname van de fiets door de plaatselijke instanties ten gevolge van deze 
daden
- in geval van overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen of verdovende middelen niet voorgeschreven door een arts, behalve als er geen enkel oorzakelijk verband bestaat met de
gebeurtenis die geleid heeft tot het incident
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- in geval van terugkerende panne van de fiets door een gebrek aan onderhoud
- voor het dekken van pannes ten gevolge van het gebruik van niet originele wisselstukken
- voor het dekken van de incidenten die u vrijwillig hebt veroorzaakt of die het gevolg zijn van een ongeval dat zich heeft voorgedaan naar aanleiding van een weddenschap of 
uitdaging
- voor het dekken van de schade ingevolge een incident na een ruzie, agressie of een aanslag, waarvan u de aanstoker of de uitlokker was
- in geval van immobilisatie door een boete van welke aard ook
- voor huurfietsen.

1.7. Uw verbintenissen
U verbindt zich ertoe:
- bij onze eerste aanvraag de originele bewijsstukken over te maken van de gemaakte uitgaven;
- het bewijs te leveren van de feiten die recht geven op de gewaarborgde prestaties, als wij u erom
vragen.
Gebeurt dit niet, dan kunnen wij de terugbetaling eisen van de sommen die wij hebben betaald, tot
het bedrag van het nadeel dat wij hebben geleden doordat u uw verbintenissen niet bent nagekomen.

2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven
…/…
■■ de schade veroorzaakt door boten
Onder boot wordt verstaan enig drijvend vaartuig dat voor de vaart bestemd is. Wij dekken schade ingevolge het gebruik van alle boten, met uitzondering van
■■ motorboten van meer dan 10 DIN PK, zoals waterscooters ...
■■ zeilboten van meer dan 300 kg waarvan u de eigenaar bent.
■■ de schade veroorzaakt door luchtvaartuigen
Onder luchtvaartuigen wordt verstaan enig vervoermiddel waarmee personen of goederen in de lucht kunnen worden vervoerd.
Wij dekken nooit schade ingevolge het gebruik van luchtvaartuigen.
We dekken echter activiteiten met modelvliegtuigen, waaronder ook drones met een maximaal gewicht bij het opstijgen
- van niet meer dan 1 kg, op voorwaarde dat:
- ze worden gebruikt voor louter sportieve of recreatieve doeleinden, met uitsluiting van elk vervoer van personen of goederen, het gooien of verbrijzelen van voorwerpen, 
commerciële of professionele vluchten;
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- ze op een hoogte van niet meer dan 10 meter boven de grond vliegen
- ze niet in of boven een openbare ruimte vliegen
- ze niet binnen een straal van 3 km rondom luchthavens, helihavens of civiele of militaire vliegvelden vliegen
- ze niet boven industriële complexen, gevangenissen, LNG-terminals, elektrische installaties of kerncentrales, spoorwegen, bevaarbare waterwegen en autosnelwegen of een 
bijeenkomst van personen in de open lucht vliegen;
- de gebruiker erover waakt om de veiligheid van andere luchtvaartuigen of personen en goederen op de grond niet in het gedrang te brengen
- de gebruiker de bepalingen van de geldende wetgeving inzake privacy naleeft;

- van meer dan 1 kg, voor louter sportieve en recreatieve doeleinden met strikte naleving van de voorwaarden eigen aan het type apparaat (categorie “klasse 2, klasse 1a of 1b”) 
vastgelegd in het Koninklijk besluit van 25 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim: registratie van de drone bij het 
DGLV, houder zijn van een attest of bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA ...
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Voor deze ongevallen veroorzaakt door een motorrijtuig bestemd voor mindervaliden waarvan de maximumsnelheid minder of gelijk is aan 15 km/u of door een tuintoestel, die rijden 
op de openbare weg, is onze dekking voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: onbeperkt

Evenwel, indien op de dag van het schadegeval de reglementering ons toelaat om onze dekking voor deze schade te beperken, dan zal deze dekking begrensd zijn, per schadegeval, tot 
100 miljoen EUR of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag waartoe de dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering.

voor materiële schade – andere dan de schade waarvan sprake in het hierna vermelde punt - : beperkt tot 100 miljoen EUR per schadegeval, of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag 
waartoe de dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering. 

voor schade aan persoonlijke kleding en bagage van de door het verzekerde voertuig vervoerde personen: beperkt tot 2.479 EUR per inzittende of, indien dit hoger ligt, het laagste 
bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de reglementering. 

voor de borgsom: beperkt tot 62.000 EUR voor het aangewezen voertuig en alle verzekerden.
verworven conform het Koninklijk Besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
…/…

de schade veroorzaakt door luchtvaartuigen:
Onder luchtvaartuigen wordt verstaan enig vervoermiddel waarmee personen of goederen in de lucht kunnen worden verplaatst.
Wij dekken nooit schade ingevolge het gebruik van luchtvaartuigen.

Opm:  Geen uitsluitingen voor speelgoed

de schade veroorzaakt door boten :
Onder boot wordt verstaan enig drijvend vaartuig dat voor de vaart bestemd is.
Wij dekken schade ingevolge het gebruik van alle boten, met uitzondering van motorboten van meer dan 10 DIN PK, zoals waterscooters, jetski’s ...
zeilboten van meer dan 300 kg  waarvan een verzekerde eigenaar is.
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III. Waarborgen
…/…
3. Verplaatsingen en vervoermiddelen
Wij vergoeden alle schade veroorzaakt door verplaatsingen, ook beroepshalve.
Alle verzekerden zijn verzekerd als voetganger, als fietser en als gebruiker van om het even welk voertuig zonder motor, en als passagier van gelijk welk voertuig.
Wij vergoeden de schade veroorzaakt door de verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders en van de personen die ze onder hun hoede hebben, een auto, moto, bromfiets of 
spoorvoertuig besturen zonder hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd te hebben. Wij vergoeden zelfs de schade aan het bestuurde voertuig op voorwaarde dat het voertuig eigendom is
van een derde.
Wij vergoeden de schade aan derden door het gebruik van de volgende gemotoriseerde toestellen:
• elektrische rolstoel met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 18 km/uur;
• tuinwerktuig met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 18 km/uur;
• gemotoriseerd speelgoed met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 8 km/uur.

Als de schade is voorgevallen op een privéterrein verlenen wij dekking overeenkomstig de verzekerde bedragen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

In de andere gevallen geldt de dekking overeenkomstig de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Deze waarborgen zijn onbeperkt voor 
wat betreft de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels.
De stoffelijke schade wordt vergoed tot 100 miljoen EUR per schadegeval. De schade aan persoonlijke kledij en bagage vergoeden wij evenwel tot 2.500 EUR per vervoerde persoon. 
Deze bedragen worden om de 5 jaar van rechtswege aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De eerste aanpassing vindt plaats op 1 januari 2011, met als basis het
indexcijfer van december 2005 (basis 2004 = 100).

De schade veroorzaakt door het gebruik van een zeilboot van maximaal 300 kg of een motorboot tot 10 DIN PK waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is, is eveneens 
verzekerd.

Wij vergoeden evenwel niet:
1. de schade door het gebruik van luchtvaartuigen die aan een verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen of gebruikt worden;
2. de schade door het gebruik van jetski’s.
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…/…
5. Vrije tijd en sport
Wij vergoeden de schade waarvoor de verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn als lid of leider van een jeugdbeweging, sport- of ontspanningsvereniging of gelijkgestelde beweging.
De schade veroorzaakt door een telegeleid vliegtuig en telegeleid speelgoed is altijd verzekerd.

Wij vergoeden evenwel niet:
1. de persoonlijke aansprakelijkheid van de personen waarvoor de verzekerden instaan als lid, leider, aangestelde of organisator van een jeugdbeweging, sport- of 
ontspanningsvereniging of gelijkgestelde beweging;
2. de schade veroorzaakt in het kader van de jacht waarvoor een wettelijk verplichte verzekering geldt.
…/…
Hoofdstuk II - Fietsbijstand
I. Begripsomschrijvingen
Bagage en kampeermateriaal
De persoonlijke voorwerpen die u meeneemt of vervoert op de verzekerde fiets.
Handelswaar, wetenschappelijk materiaal, bouwmateriaal, huismeubilair en vee wordt niet beschouwd als bagage.
Diefstal
Het verdwijnen van de verzekerde fiets of van een onderdeel ervan.
Gemandateerde verzekeraar      Baloise Belgium nv, BTW BE0400.048.88, RPR Antwerpen, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0096 met FSMA-nummer 24.941 
A met de hoofdzetel gevestigd in City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen. Hierna Baloise Insurance genoemd.
Hersteller
Elk erkend handelsbedrijf, dat beschikt over alle wettelijke toelatingen met betrekking tot de bewaking, het onderhoud en de herstelling van fietsen.
Immobiliserend ongeval
Elke aanrijding, het omvallen, het uit de baan gaan of elke brand van de verzekerde fiets die al dan niet gebruikt wordt.Het onmiddellijke gevolg is dat de verzekerde fiets niet meer 
kan rijden of dat het gevaarlijk is ermee te rijden volgens het verkeersreglement.
Natuurramp
Een hevige gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met verwoestende gevolgen op grote schaal. Natuurrampen zijn gebeurtenissen veroorzaakt door de atmosfeer of de grond die het 
land treffen, in het bijzonder overstromingen, vloedgolven, orkanen, droogvallen of uitzetten van gronden (extreme droogte), aardbevingen, aardverschuivingen, vulkanische uitbar-
stingen, grondverschuivingen, grondverzakkingen.
Regen- en sneeuwstormen worden niet beschouwd als natuurrampen.



Speelgoed, drones, fietsen, jetski, grasmaaiers… 

Pech
Elk gebrek aan de verzekerde fiets ten gevolge van een gebroken of defect onderdeel of een elektrisch defect waardoor de verzekerde fiets onbruikbaar is.
Een lekke band is ook verzekerd.
Vandalisme
Elke vernieling aan een verzekerde fiets.
Poging tot diefstal wordt gelijkgesteld met vandalisme.
Blijven uitgesloten:
• vernieling door of met medewerking van een verzekerde;
• de kleine schade, diefstal van toebehoren of van persoonlijke goederen en andere schade die de verzekerde fiets niet weerhouden te rijden.
Verzekeraar
Europ Assistance (Belgium) nv, BTW BE0457.247.907, RPR Brussel, verzekeringsonderneming toegelaten onder code-nummer 1401
De maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Triomflaan 172 in 1160 Brussel.
Om de leesbaarheid te verhogen zal de verzekeraar hierna aangeduid worden als ‘wij’, of ‘ons’.

Verzekerde
• De verzekeringnemer en zijn samenwonende partner met hoofdverblijf in België.
• De kinderen van de verzekeringnemer en van zijn samenwonende partner die op hetzelfde adres wonen, ook wanneer zij omwille van hun werk, hun studies, hun vakantie of hun 
gezondheid tijdelijk elders verblijven.
• De ouders van de verzekeringnemer en van zijn samenwonende partner die op hetzelfde adres wonen.
Om de leesbaarheid te verhogen zullen de verzekerde personen hierna aangeduid worden als ‘u’ of ‘uw’.
Verzekerde fiets
• Elke fiets met twee of drie wielen zonder motor (voor maximaal 2 personen).
• Elke fiets met een elektrische hulpmotor waarvan de ondersteuning volledig wegvalt vanaf de snelheid van 45 km/uur of meer en die niet autonoom kan rijden.
• Zijn eveneens verzekerd: de bakfiets, de aangekoppelde aanhangwagen of aanhangfiets.
Woonplaats
De plaats in België waar u gewoonlijk verblijft met uw familie. Deze plaats breidt zich uit tot alles wat tot uw privédomein behoort (woning, tuin, park, bijliggende woonsten, garage, 
stallen enz.).
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II. Voorwerp van de polis
Baloise Insurance wordt uitdrukkelijk gemandateerd door Europ Assistance (Belgium) nv om in naam en voor rekening van
Europ Assistance (Belgium) nv de waarborg Fietsbijstand op te nemen in de polis Gezin Select en op deze manier aan te
bieden of stop te zetten.
Europ Assistance (Belgium) nv is de verzekeraar en de bijstandsverlener voor de waarborgen die hierna opgesomd worden.
III. Verzekeringsgebied
De waarborgen gelden enkel in België en binnen een straal van 30 km van de Belgische grens op het grondgebied van
Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Nederland en dit vanaf 1 km van de woonplaats of van de verblijfplaats van de verzekerde.
Blijft uitgesloten:
Bijstand in landen of streken die verwikkeld zijn in een burger- of buitenlandse oorlog en de landen waar de veiligheid
wordt verstoord door oproer, volksopstanden, stakingen en andere onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van deze
verzekering onmogelijk maakt.
IV. Bijstand in geval van pech, ongeval, vandalisme, poging tot diefstal
of diefstal van de verzekerde fiets
De bijstand wordt enkel verleend wanneer de verzekerde fiets geïmmobiliseerd is op een publiek toegankelijke rijweg.
1. Pechverhelping en vervoer
Wij organiseren en betalen voor:
• Het sturen van een pechverhelper ter plaatse.
Wanneer de pechverhelper de verzekerde fiets niet rijklaar krijgt binnen het uur wordt de verzekerde fiets vervoerd naar
een hersteller naar keuze dicht bij uw woonplaats of verblijfplaats.
• Uw vervoer en het vervoer van uw bagage:
– ofwel tot bij de hersteller;
– ofwel tot aan uw woonplaats of verblijfplaats;
– ofwel naar de plaats in België naar waar u zich moet begeven en daarna uw terugkeer naar uw woonplaats of verblijfplaats.
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II. Voorwerp van de polis
Baloise Insurance wordt uitdrukkelijk gemandateerd door Europ Assistance (Belgium) nv om in naam en voor rekening van Europ Assistance (Belgium) nv de waarborg Fietsbijstand 
op te nemen in de polis Gezin Select en op deze manier aan te bieden of stop te zetten.
Europ Assistance (Belgium) nv is de verzekeraar en de bijstandsverlener voor de waarborgen die hierna opgesomd worden.
III. Verzekeringsgebied
De waarborgen gelden enkel in België en binnen een straal van 30 km van de Belgische grens op het grondgebied van Frankrijk, Duitsland, Luxemburg of Nederland en dit vanaf 1 km 
van de woonplaats of van de verblijfplaats van de verzekerde.
Blijft uitgesloten:
Bijstand in landen of streken die verwikkeld zijn in een burger- of buitenlandse oorlog en de landen waar de veiligheid wordt verstoord door oproer, volksopstanden, stakingen en 
andere onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van deze verzekering onmogelijk maakt.
IV. Bijstand in geval van pech, ongeval, vandalisme, poging tot diefstal of diefstal van de verzekerde fiets
De bijstand wordt enkel verleend wanneer de verzekerde fiets geïmmobiliseerd is op een publiek toegankelijke rijweg.
1. Pechverhelping en vervoer
Wij organiseren en betalen voor:
• Het sturen van een pechverhelper ter plaatse.
Wanneer de pechverhelper de verzekerde fiets niet rijklaar krijgt binnen het uur wordt de verzekerde fiets vervoerd naar een hersteller naar keuze dicht bij uw woonplaats of 
verblijfplaats.
• Uw vervoer en het vervoer van uw bagage:
– ofwel tot bij de hersteller;
– ofwel tot aan uw woonplaats of verblijfplaats;
– ofwel naar de plaats in België naar waar u zich moet begeven en daarna uw terugkeer naar uw woonplaats of verblijfplaats.
Voor deze waarborg betalen wij op basis van de bewijsstukken maximaal 80 EUR BTW inbegrepen. Voor de uitvoering van deze diensten is alleen de dienstverlener verantwoordelijk 
voor de uitgevoerde werken. Wij nemen de kosten voor vervoer niet ten laste wanneer u geen beroep hebt gedaan op hem.
2. Vervangfiets
U kunt tijdens de periode tussen het immobiliserend ongeval en het einde van de herstelling van de verzekerde fiets bij een erkend hersteller voor maximaal 7 opeenvolgende dagen 
over een vervangfiets beschikken.
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Voorwaarden:
• U moet op het ogenblik van het immobiliserend ongeval ons bellen, zodat wij kunnen zorgen voor de pechverhelping of het vervoer van de verzekerde fiets.
• De immobilisatie van de verzekerde fiets moet minstens 24 uur bedragen te rekenen vanaf de aankomst van de pechverhelper ter plaatse.
De prestaties worden gewaarborgd binnen de grenzen van de lokale beschikbaarheden en volgens de voorwaarden van de verhuurder.
Wanneer een vervangfiets ter beschikking wordt gesteld, moet u zich schikken naar de voorwaarden van de verhuurder zoals voorzien in VIII.4.4.
3. Bijstand in geval van diefstal van de verzekerde fiets
Deze waarborg is van toepassing wanneer de verzekerde fiets gestolen wordt tijdens uw verplaatsing en voor zover u alle nodige maatregelen hebt getroffen om het risico van diefstal 
te beperken.  Om de waarborg te kunnen genieten, moet u een aangifte van diefstal doen bij de politie. De gegevens van deze verklaring of het nummer van het proces-verbaal moet 
u ons meedelen.
Wij organiseren en betalen uw vervoer en het vervoer van uw bagage:
• ofwel tot aan uw woonplaats of verblijfplaats;
• ofwel naar de plaats in België waarheen u zich moet begeven en daarna uw terugkeer naar huis.
Voor deze waarborg betalen wij op basis van de bewijsstukken maximaal 80 EUR BTW inbegrepen.
Wanneer de verzekerde fiets wordt teruggevonden in België, organiseren en betalen wij een vervoersbewijs om u toe te laten hem te recupereren.
4. Bewaking van de verzekerde fiets
Wanneer wij de verzekerde fiets vervoeren, betalen wij de bewakingskosten vanaf de dag dat het vervoer wordt aangevraagd tot de dag dat de verzekerde fiets door de vervoerder 
wordt opgehaald.
5. Terugkeer en begeleiding van kinderen
Wanneer u een van de waarborgen geniet vermeld in IV en V en u bent vergezeld van minderjarige kinderen waarvoor u verantwoordelijk bent, dan organiseren en betalen wij hun 
terugkeer naar hun woonplaats of verblijfplaats.
V. Andere gevallen van bijstand aan de verzekerde fiets
De waarborgen van dit deel zijn van toepassing wanneer de verzekerde fiets geïmmobiliseerd is.
1. Bijstand lekke band
Wanneer een lekke band niet ter plaatse kan hersteld worden, organiseren en betalen wij het vervoer van u, uw verzekerde fiets en uw bagage zoals bepaald in IV.1.
2. Bijstand bij verlies van de sleutels van het hangslot of bij een geblokkeerd hangslot
Wanneer het hangslot niet ter plaatse kan worden hersteld of geopend, organiseren en betalen wij het vervoer van u, uw verzekerde fiets en uw bagage zoals bepaald in IV.1.
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VI. Bijstand aan de verzekerde bestuurder tijdens een verplaatsing
De waarborgen mogen niet in de plaats komen van de tussenkomsten van openbare diensten, vooral niet in noodgevallen.
1. Psychologische bijstand na een fietsongeval
Wanneer u het slachtoffer bent van een ernstige psychologische shock na een fietsongeval, organiseren en betalen wij, na goedkeuring door onze adviserende arts, maximaal 3 
gesprekssessies in België met een gespecialiseerde psycholoog door ons erkend en aangeduid. Een psycholoog zal binnen de 24 uur volgend op uw eerste oproep met u contact 
opnemen
om een eerste afspraak te maken.
2. Doorgeven van dringende berichten
Wij versturen op onze kosten uw dringende nationale berichten naar aanleiding van een ernstige verzekerde gebeurtenis.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten.
VII. Uitsluitingen
Blijven uitgesloten:
1. de verzekerde gebeurtenissen in landen die uitgesloten zijn in Hoofdstuk II van de polis of die buiten de geldigheidsduur van de polis vallen;
2. de verzekerde gebeurtenissen in landen of streken die verwikkeld zijn in een burgeroorlog of een buitenlandse oorlog, waar de veiligheid wordt verstoord door oproer, 
volksopstanden, stakingen en andere onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van de polis verhinderen;
3. incidenten of ongevallen tijdens deelname aan wedstrijden;
4. immobilisatie van de verzekerde fiets voor onderhoudswerkzaamheden;
5. herhaalde defecten als gevolg van het niet herstellen van de verzekerde fiets na een eerste optreden van ons;
6. de diefstal door of met uw medewerking;
7. douanerechten;
8. de prijs van wisselstukken, de onderhoudskosten van de verzekerde fiets of herstellingskosten van welke aard ook;
9. de diagnosekosten van de hersteller en van de demontage;
10. de kosten voor maaltijden en dranken;
11. de kosten of schade i.v.m. een andere dan in de polis vermelde diefstal, en in het bijzonder, alle niet uitdrukkelijk vermelde kosten;
12. de schadegevallen die voortvloeien uit een natuurramp;
13. de aandoeningen of gebeurtenissen die een gevolg zijn van:
• het gebruik van alcohol, voor zover het alcoholgehalte in het bloed van de betrokkene 1,2 gram/liter bloed overstijgt, zonder dat het gebruik van alcohol de enige oorzaak van de 
aandoening of gebeurtenis moet zijn, of
• van een acuut of chronisch gebruik van drugs of elke andere stof die niet voorgeschreven werd door een arts en die uw gedrag wijzigt.
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VIII. Schaderegeling
1. Neem onmiddellijk contact op met ons na een verzekerd schadegeval
Fietsbijstand:
Telefoon: +32 3 870 95 70
Fax: +32 2 533 77 75
E-mail: help@europ-assistance.be
Onze diensten zijn 24 uur per dag, 7 dagen op 7 bereikbaar.
2. Wij betalen de kosten van de eerste oproep die u in het buitenland hebt gemaakt om ons te bereiken en de kosten van
de andere oproepen die wij uitdrukkelijk vragen, op voorwaarde dat de bijstandsverlening wordt gewaarborgd door de polis.
3. Bij uw oproep moet u zo mogelijk volgende gegevens meedelen:
• uw polisnummer;
• de naam en het adres van de verzekeringnemer;
• het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken;
• de omstandigheden van het schadegeval en alle nuttige informatie om u te kunnen helpen.
4. Andere toepassingsmodaliteiten
4.1. Het vervoer van de verzekerde fiets
De vervoerskosten die wij ten laste nemen mogen de economische waarde van de verzekerde fiets op het ogenblik van de oproep niet overschrijden. Wanneer deze waarde 
overschreden wordt, zullen wij u voor het vervoer van de verzekerde fiets voldoende bewijsstukken vragen voor het overschot dat voor uw rekening blijft.
4.2. De dienstverlener
Binnen de beperkingen van de plaatselijke beschikbaarheden, hebt u het recht om de door ons gestuurde dienstverlener te weigeren (pechverhelper, hersteller, …). De werken, 
herstellingen of diensten die de dienstverlener uitvoert, worden met uw goedkeuring en onder uw controle verricht. Voor de kosten van de herstelling en de onderdelen waarvoor wij 
niet tussenkomen, is het aangeraden een bestek te eisen. Alleen de dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitgevoerde diensten en herstellingen. 
4.3. Het vervoer van uw bagage
Deze waarborg geldt alleen voor uw bagage waarvoor u door de verzekerde gebeurtenis niet kunt zorgen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of 
schade aan uw bagage wanneer deze wordt achtergelaten of wanneer die moet worden vervoerd.
4.4. Vervangfiets
Deze prestatie is gewaarborgd met in achtneming van de plaatselijke beschikbaarheden en de openingsuren van de verhuurders. U moet de formaliteiten voor de ontvangst en de 
teruggave van de vervangfiets uitvoeren. Indien nodig, betalen wij de vervoerskosten om deze formaliteiten uit te voeren.  U moet zich schikken naar de algemene voorwaarden van 
de verhuurder, zoals de betaling van een waarborg, de mogelijke boetes, de huurkosten buiten de gewaarborgde periode, de minimumleeftijd voor het huren van een vervangfiets, de 
prijs
van de optionele verzekeringen en het bedrag van de vrijstelling voor de schade aangericht aan de vervangfiets.
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4.5. De terugbetaling van de kosten
Wanneer wij u de toestemming geven om de gewaarborgde kosten voor te schieten, worden deze kosten terugbetaald beperkt tot de verzekerde bedragen mits voorlegging van de 
originele bewijsstukken.
4.6. Bijstand op aanvraag
Wanneer de bijstand niet wordt gewaarborgd, aanvaarden wij onder bepaalde voorwaarden, onze mogelijkheden en ervaring ter beschikking te stellen om u te helpen. Alle kosten 
blijven voor uw rekening.
4.7. De wettelijke verplichtingen
Voor de toepassing van de waarborg aanvaardt u de verplichtingen of de beperkingen die voortvloeien uit onze verplichting om de wetten en reglementen na te leven van de landen 
waar wij tussenkomen.
IX. Verplichtingen van de verzekerde
U verbindt er zich toe:
• ons zo spoedig mogelijk te bellen of op de hoogte te brengen, behalve bij overmacht, zodat wij op optimale wijze de gevraagde bijstand kunnen regelen en u toelaten de 
gewaarborgde kosten te maken;
• akkoord te gaan met de oplossingen die wij voorstellen;
• de verplichtingen na te leven die specifiek zijn voor de gevraagde prestaties en die in Hoofdstuk II van deze polis vermeld zijn;
• onze vragen in verband met de verzekerde gebeurtenissen juist te beantwoorden en ons alle informatie en/of nuttige documenten te overhandigen;
• alle redelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van een verzekerde gebeurtenis te voorkomen of te verminderen;
• ons de eventuele andere verzekeringen gedetailleerd op te geven die hetzelfde voorwerp hebben en dezelfde risico’s dekken als deze die gedekt zijn door Hoofdstuk II van deze 
polis;
• ons de originele bewijsstukken van uw gedekte uitgaven te geven;
• ons uw niet-gebruikte vervoerbewijzen te geven wanneer wij uw repatriëring betaald hebben.
Indien u gekwetst bent, moet u eerst een beroep doen op de lokale hulpdiensten (arts, ziekenwagen) en daarna ons zo snel mogelijk verwittigen.
Indien u het slachtoffer bent van een diefstal en bijstand noodzakelijk is, moet u een verklaring afleggen bij de bevoegde politiediensten binnen 24 uur vanaf de vaststelling van de 
feiten.
Indien u de verplichtingen die voorzien zijn in de polis niet naleeft, dan kunnen wij:
• de verschuldigde prestatie verminderen ten bedrage van het geleden nadeel;
• de prestatie weigeren wanneer u handelde met bedrieglijk opzet.



Speelgoed, drones, fietsen, jetski, grasmaaiers… 

X. Juridisch kader
1. Subrogatie
Wij treden in uw rechten en rechtsvorderingen, tegen elke aansprakelijke derde en dit ten belope van het bedrag van onze uitgaven.
Behalve in geval van kwaad opzet kunnen wij geen verhaal uitoefenen op uw partner, uw bloedverwanten in rechte lijn, uw aanverwanten in rechte lijn, personen die met u onder 
één dak wonen, uw gasten en de leden van uw huispersoneel.
Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze personen voor zover hun aansprakelijkheid werkelijk gedekt is door een verzekering.
2. Terugbetaling van niet-gewaarborgde kosten
U verbindt er zich toe ons binnen een maand de kosten terug te betalen voor de prestaties die niet gedekt worden door de polis en die wij u toegezegd hebben als voorschot.
3. Verjaring
Alle vorderingen die uit deze polis voortvloeien, verjaren drie jaar na de gebeurtenis die het recht op tussenkomst doet ontstaan.
4. Rechtsmacht
Alle geschillen over deze polis worden uitsluitend door de bevoegde Belgische rechtbanken beslecht.
5. Verzekeringswet
Deze polis valt onder toepassing van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30 april 2014).
6. Klachten
Elke klacht met betrekking tot de polis kan worden gericht aan:
Europ Assistance (Belgium) nv ter attentie van de Complaints Officer, Triomflaan 172 in 1160 Brussel.
E-mail: complaints@europ-assistance.be
Telefoon: 02 541 90 48 van maandag tot donderdag van 10h00 tot 12h00 en van 14h00 tot 16h00.
Ofwel:
De Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare in 1000 Brussel (www.ombudsman.as)
En dit onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een rechtsvordering in te stellen.
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3 Verplaatsingen en vergoedingen 
Wij vergoeden alle schade veroorzaakt door verplaatsingen, ook beroepshalve. 
Alle verzekerden zijn verzekerd als voetganger, als fietser en als gebruiker van om het even welk voertuig zonder motor, en als passagier van gelijk welk voertuig. 
…/…
Wij vergoeden de schade aan derden door het gebruik van de volgende gemotoriseerde toestellen: 
– elektrische rolstoel met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 18 km/uur; 
– tuinwerktuig met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 18 km/uur; 
– gemotoriseerd speelgoed met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 8 km/uur. 
Als de schade is voorgevallen op een privéterrein verlenen wij dekking overeenkomstig de verzekerde bedragen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 
In de andere gevallen geldt de dekking overeenkomstig de Wet betreffende de verplichte aansprakelijk-heidsverzekering inzake motorrijtuigen. Deze waarborgen zijn onbeperkt voor wat 
betreft de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels. De stoffelijke schade wordt vergoed tot 100 miljoen EUR per schadegeval. De schade aan persoonlijke kledij en bagage 
vergoeden wij evenwel tot 2 500 EUR per vervoerde persoon. Deze bedragen worden om de 5 jaar van rechtswege aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De eerste 
aanpassing vindt plaats op 1 januari 2011, met als basis het indexcijfer van december 2005 (basis 2004 = 100). 
De schade veroorzaakt door het gebruik van een zeilboot van maximaal 300 kg of een motorboot tot 10 DIN PK waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is, is eveneens 
verzekerd. 

Wij vergoeden evenwel niet: 
1 de schade door het gebruik van luchtvaartuigen die aan een verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen of gebruikt worden; 
2 de schade door het gebruik van jetski’s.
5 Vrije tijd en sport 
Wij vergoeden de schade waarvoor de verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn als lid of leider van een jeugdbeweging, sport- of ontspanningsvereniging of gelijkgestelde beweging. 

De schade veroorzaakt door een telegeleid vliegtuig en telegeleid speelgoed is altijd verzekerd. 

Wij vergoeden evenwel niet: 
1 de persoonlijke aansprakelijkheid van de personen waarvoor de verzekerden instaan als lid, leider, aangestelde of organisator van een jeugdbeweging, sport- of ontspanningsvereniging 
of gelijkgestelde beweging; 

2 de schade veroorzaakt in het kader van de jacht waarvoor een wettelijk verplichte verzekering geldt. 
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5. Verplaatsingen en vervoermiddelen
a) De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanente verzekerde aan derden:
1. tijdens zijn privé- of beroepsverplaatsingen, met inbegrip van de weg van en naar het werk, als:
• voetganger;
• passagier van gelijk welk vervoermiddel;
• bestuurder in de hoedanigheid van eigenaar, huurder, houder of gebruiker van één van de volgende voertuigen te land of te water:
- een fiets of een ander rijwiel zonder motor;
- een boot of jetski, behalve de zeilboten van meer dan 300 kg en de motorboten met een capaciteit boven 8kW(10PKDIN);
- een bespannen rijtuig;
- een rolstoel voor mindervaliden zonder motor;

2. wanneer hij een motorrijtuig te land of een spoorrijtuig bestuurt of in beweging brengt (waarvoor een wettelijk verplichte verzekering geldt) alvorens hiervoor de wettelijk
vereiste leeftijd bereikt te hebben en buiten medeweten van zijn ouders, de personen die hem onder hun bewaking hebben en de houder van het rijtuig.
De schade aan het in die omstandigheden bestuurde rijtuig wordt eveneens vergoed voor zover dit rijtuig toebehoort aan een derde;

3. wanneer hij als mindervalide een gemotoriseerde rolstoel bestuurt waarmee niet sneller dan stapvoets kan worden gereden, zelfs zo hij gebruik maakt van de openbare weg;

4. ingevolge het gebruik van niet-gekoppelde aanhangwagens.

b) De vergoeding van de lichamelijke schade veroorzaakt door een permanente verzekerde die occasioneel een motorrijtuig bestuurt dat aan een derde toebehoort voor zover:
• hij houder is van een geldig rijbewijs en door deze derde gemachtigd werd om dit motorrijtuig te besturen;
• de slachtoffers niet kunnen genieten van de vergoedingen op basis van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot dit motorrijtuig.
De vergoeding van de materiële schade veroorzaakt in deze omstandigheden aan deze personen is beperkt tot de beschadigde kleding en bagage van de gewonde personen tot
beloop
van 3.346,18 EUR per persoon.

…/…
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7. Vrijetijdsbesteding
De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanente verzekerde aan derden ingevolge:

a) de beoefening van sport- en ontspanningsactiviteiten, zoals:
• skeeleren en skating;
• kamperen en karavannen;
• fokken van huisdieren als hobby;
• tuinieren en kappen van brandhout met gebruik van al dan niet gemotoriseerd tuingereedschap, zoals grasmaaiers en houtzaagmachines;
• schieten en paardrijden;

b) het gebruik van telegeleide modellen in de lucht, te water of te land of van gemotoriseerd speelgoed.

c) de beoefening van activiteiten in het kader van culturele, sport-, jeugd- of soortgelijke bewegingen.
Wij vergoeden de schade aan derden waarvoor de permanente verzekerden:
• persoonlijk aansprakelijk zijn;
• aansprakelijk zijn ingevolge daden van personen voor wie zij moeten instaan;
in de hoedanigheid van lid, leider, aangestelde of organisator van dergelijke bewegingen, met uitsluiting van de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze 
beweging als rechtspersoon.
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Artikel 22
Verplaatsingen en vervoermiddelen
De waarborg geldt:

• tijdens verplaatsingen, zelfs voor beroepsdoeleinden, uitgevoerd onder meer als voetganger, eigenaar, houder of gebruiker van fietsen of andere rijwielen zonder motor (fietsen met 
een trapondersteuning tot maximum 25 km/u zijn verzekerd), alsmede als passagier van om het even welk rijtuig;

• voor schade veroorzaakt door een verzekerde die een motor- of spoorrijtuig, onderworpen aan de wettelijk verplichte verzekering, bestuurt alvorens hij hiervoor de wettelijk vereiste 
leeftijd bereikt heeft, dit buiten medeweten van zijn ouders, van de personen die hem onder hun hoede hebben of van de houder van het rijtuig. De waarborg geldt eveneens voor 
schade aan het rijtuig indien dit voertuig eigendom is van een derde;

• wanneer burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde in het gedrang komt tengevolge van het toevallig besturen van een motorrijtuig dat hem niet toebehoort. Deze 
waarborg is echter onderworpen aan de volgende beperkingen:
* de verzekerde mag het rijtuig niet bemachtigd hebben door diefstal of geweld;
* de verzekerde moet wettelijk bevoegd zijn om dit rijtuig te besturen;
* de waarborg dekt de schade geleden door derden, die omwille van hun hoedanigheid, niet kunnen vergoed worden, in uitvoering van het modelcontract motorrijtuigen. Deze 
waarborg is slechts aanvullend aan de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.
De materiële schade toegebracht aan het bestuurde voertuig blijft echter uitgesloten.

• voor schade toegebracht door het gebruik van miniatuurvliegtuigjes, zelfs indien telegeleid.
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Artikel 3
WAT VERZEKEREN WIJ NIET?
…/…
B. VERPLAATSINGEN EN VERVOERMIDDELEN
1. De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
De schade veroorzaakt door een verzekerde aan het door hem bestuurde motorrijtuig.

Blijft gedekt de schade veroorzaakt:
…/…
- door verzekerden die tractorgrasmaaiers of motoculteurs besturen of door gemotoriseerd speelgoed met een maximum snelheid van 18 km per uur wanneer er geen verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering werd afgesloten.

- door een verzekerde, die voldoet aan de wettelijke voorschriften om een motorrijtuig te besturen, ingevolge de aansprakelijkheid die hij oploopt door het toevallig en vanwege de 
eigenaar of de houder toegelaten besturen van een onverzekerd motorrijtuig dat toebehoort aan een derde.
De dekking is enkel verworven indien het slachtoffer geen beroep kan doen op een aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

- door de verzekerde als passagier aan het motorrijtuig waarin hij vervoerd wordt.
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Artikel 3
WAT VERZEKEREN WIJ NIET?
…/…

Schade veroorzaakt door verzekerden die elektrische fietsen met trapondersteuning besturen, hanteren of verplaatsen is dus steeds gedekt. Evenals de schade veroorzaakt door het 
besturen, hanteren of verplaatsen van niet-gemotoriseerde vervoermiddelen.

2. De schade veroorzaakt door het gebruik van:
- zeilboten van meer dan 300 kg;
- motorboten van meer dan 10 PK;
- jetski's;
- luchtvaartuigen;
die aan een verzekerde toebehoren of door hem gehuurd of gebruikt worden. Als passagier blijft de dekking verworven.

Onbemande miniatuurnavigatietoestellen worden niet als luchtvaartuigen beschouwd. De schending van het privé leven door het gebruik van dergelijke toestellen is niet gedekt.
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E. Verplaatsingen en vervoermiddelen
1) De waarborg is aan de verzekerden (ook als passagier) verworven tijdens verplaatsingen, zelfs beroepshalve, in de volgende gevallen:
a) voor de schade veroorzaakt als voetganger of als bestuurder of passagier van niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, rijwielen zonder autonome motor inbegrepen;
b) voor de schade veroorzaakt door rijwielen met een autonome motor, voor zover hun maximaal nominaal continu vermogen minder is dan of gelijk is aan 1 kW en hun 
maximumsnelheid minder is dan of gelijk is aan 45 km/u en voor zover er geen verplichte inschrijving is;
c) voor de schade veroorzaakt door gemotoriseerde voortbewegingstoestellen voor zover hun maximumsnelheid minder is dan of gelijk is aan 45 km/u en voor zover er geen 
verplichte inschrijving is;
d) voor de schade veroorzaakt door elektrische rolstoelen of elektrische scooters voor personen met een beperkte mobiliteit, voor zover hun maximumsnelheid minder is dan of 
gelijk is aan 45 km/u.
Voor de punten b), c) en d) wordt de waarborg voorzien overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor verplichte 
aansprakelijkheid voor motorrijtuigen.

2) Wat motorrijtuigen te land of spoorrijtuigen betreft waarvoor een wettelijk verplichte inschrijving en verzekering gelden, is de waarborg slechts van toepassing op de schade 
veroorzaakt aan derden door de verzekerden, indien zij alvorens de wettelijk vereiste leeftijd te hebben bereikt, zo een rijtuig besturen buiten medeweten van hun ouders of van de 
personen die hen onder hun hoede hebben.
De vergoeding van de schade veroorzaakt aan het in deze omstandigheden gebruikte rijtuig is eveneens gedekt, voor zover het toebehoort aan een derde en gebruikt wordt buiten 
zijn medeweten.

3) De waarborg blijft verworven aan de verzekerden die aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan derden ingevolge het gebruik van niet-gekoppelde 
aanhangwagens, grasmaaiers en andere soortgelijke machines, wanneer deze niet onderworpen zijn aan een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

4) Is eveneens gewaarborgd, de schade veroorzaakt door het gebruik van (zeil)boten zonder motor tot 300 kg of van boten en jetski’s uitgerust met een motor van maximum 8 kW, 
waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is.
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G. Vakantie - Vrije tijd - Sport - Vrijwilligers
Is eveneens gewaarborgd, voor zover de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, schade voortvloeiend uit:
1) het kamperen in een tent of een caravan;

2) het knutselen, het tuinieren, het kweken van dieren op kleine schaal en voor hobbydoeleinden en het kappen van brandhout; de waarborg is van toepassing op het gebruik van 
materiaal, al of niet voorzien van een motor, dat voor deze activiteiten nodig is, voor zover het niet onder toepassing valt van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen;

3) het gebruik van drones met een uitsluitend recreatief doel waarvan de maximale startmassa minder dan 1 kg bedraagt boven een privé- of openbaar terrein op voorwaarde dat:
- de drone niet hoger dan 10 m boven de grond vliegt;
- de drone niet wordt gebruikt boven:
~ luchthavens of civiele of militaire luchtvaartterreinen in een straal van 3 km;
~ industriële complexen, gevangenissen, de LNG-terminal van Zeebrugge, nucleaire installaties, een groep mensen van meer dan 10 personen op openbare terreinen, openbare 
parkings, openbare gebouwen, commerciële centra, autosnelwegen, wegen met meerdere rijstroken in dezelfde rijrichting en stations;

4) het vliegen met drones of met modelvliegtuigen waarvan de maximale startmassa minder dan 25 kg bedraagt, boven erkende modelluchtvaarttereinen;

5) activiteiten uitgeoefend door een verzekerde ten persoonlijke titel, in het kader van culturele, sport-, jeugd- of soortgelijke verenigingen;

6) het beoefenen van spelen of sporten, met inbegrip van schieten, parachutisme, paardrijden en het gebruik van voorgespannen paarden;

7) vrijwilligerswerk in het kader van een feitelijke vereniging of van een private of publieke rechtspersoon, zonder winstoogmerk.
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1.3 Nadere omschrijving van sommige risico's
1 Verplaatsingen en vervoermiddelen
De verzekering geldt voor de aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen als:
- voetganger;
- passagier van om het even welk voertuig;
- bestuurder van een vervoermiddel zonder motor (fiets, step, rolschaatsen, skeelers, …).

De aansprakelijkheid van de verzekerden voor een ongeval met een zwakke weggebruiker heeft tot gevolg dat een autoverzekeraar, waarborgfonds of andere instelling die deze zwakke 
weggebruiker moet vergoeden, zich achteraf tegen de aansprakelijke verzekerde kan keren om die vergoeding van hem terug te vragen. Wij verzekeren dat verhaal, ook als iemand van u 
die zwakke weggebruiker is.

De aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen blijft uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de 
aansprakelijkheid als bestuurder van spoorvoertuigen.
Wij komen wel tussen indien uw kinderen of iemand die onder uw toezicht staat, buiten uw medeweten schade veroorzaakt door het besturen van een motor- of spoorvoertuig, alvorens 
hij of zij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt heeft; schade aan het bestuurde voertuig is dan ook verzekerd, op voorwaarde dat het voertuig gebruikt werd zonder medeweten van 
de houder en niemand van u er eigenaar of houder van is.

De verzekering is eveneens van toepassing voor schade die een verzekerde veroorzaakt door de volgende gemotoriseerde toestellen als hiervoor geen verplichte verzekering gesloten werd:
- tuinwerktuigen die worden gebruikt op privé-terrein of in de onmiddellijke nabijheid;
- gemotoriseerde voortbewegingstoestellen met een maximumsnelheid van 25 km per uur (zoals hoverboard, Segway, monowheel, elektrische step, elektrische rolstoel, …) met 
uitzondering van bromfietsen klasse A;
- een elektrische fiets uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning en een maximum snelheid van 45 km per uur, ongeacht of deze voorzien is van 
wandelassistentie of garageknop.
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2 Boten en jetski's
De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door zeilboten met een gewicht tot 300 kg of motorboten met een motor tot 10 pk.
Schade door andere vaartuigen blijft uitgesloten tenzij:
- u als passagier aansprakelijk wordt gesteld voor de schade;
- u toevallig als toegelaten bestuurder een onverzekerde boot of jetski van een derde gebruikt; schade aan het vaartuig zelf blijft uitgesloten.

3 Luchtvaartuigen
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door luchtvaartuigen is uitgesloten, tenzij u als passagier aansprakelijk wordt gesteld.
Het privégebruik van telegeleide vliegtuigen (met inbegrip van drones met een gewicht tot maximum 5 kg) is verzekerd voor zover deze tuigen niet binnen een straal van 3 km rond een 
luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein vliegen en ze niet boven industriële complexen, gevangenissen, LNG-terminals, kerncentrales of een groot aantal mensen of dieren in 
openlucht vliegen.

Van de verzekering wordt uitgesloten, de schade die voortvloeit uit:
- het niet naleven van de regelgeving inzake privacy;
- deelname aan snelheids-, regelmatigheids- en behendigheidsritten of -wedstrijden.
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U veroorzaakt schade in het verkeer 
Wij verzekeren uw burgerlijke aansprakelijkheid als zwakke weggebruiker (voetganger, fietser (ook gebruiker van elektrische fietsen die trapondersteuning vereisen), skater of gebruiker 
van andere vervoermiddelen zonder motor). Als passagier is uw aansprakelijkheid verzekerd in om het even welk voertuig. 
Als u aansprakelijk bent voor een ongeval waarbij een zwakke weggebruiker (voetganger, fietser (ook gebruiker van elektrische fietsen die trapondersteuning vereisen), skater of 
gebruiker van andere vervoermiddelen zonder motor) gewond raakt, kan een autoverzekeraar of andere instelling de verplichting hebben om de schade van de zwakke weggebruiker te 
vergoeden in het kader van artikel 29bis ‘Wet op de Motorrijtuigenverzekering’. Nadien zullen alle uitgaven van u worden teruggevorderd. Wij verzekeren dat verhaal zelfs als die 
vergoedingen aan een ander gezinslid uitbetaald worden. 

Uw aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de  verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen verzekeren wij niet.

Wij verzekeren wel uw aansprakelijkheid voor: 
- gemotoriseerd speelgoed met een maximum snelheid van 8 km/u; 
- zitmaaiers die niet bedoeld zijn om in het verkeer te worden gebracht; 
- elektrische rolstoelen in zoverre hun maximumsnelheid 15 km per uur bedraagt. 
Gebeurt het ongeval op een plaats waar de ‘Wet op de Motorrijtuigverzekering’ van toepassing is, dan verzekeren  wij conform die wet.
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c Verkeerssituaties
Als zwakke weggebruiker
De verzekering geldt voor de aansprakelijkheid die u oploopt als voetganger, fietser, skater of gebruiker van andere vervoermiddelen zonder motor. Als passagier bent u verzekerd in om 
het even welk voertuig.

Als u aansprakelijk bent voor een ongeval waarbij een zwakke weggebruiker gewond raakt, kan een autoverzekeraar,
waarborgfonds of andere instelling de verplichting hebben om deze zwakke weggebruiker te vergoeden.
Nadien zullen alle betaalde vergoedingen van u worden teruggevraagd.
We verzekeren dat verhaal zelfs als die vergoedingen aan een ander gezinslid werden uitbetaald.

Als gebruiker van een motorrijtuig
De aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is uitgesloten in deze verzekering.

Als er geen motorrijtuigenverzekering werd gesloten voor het bestuurde rijtuig, komen we wel tussen voor:
- de schade die veroorzaakt werd door de volgende trage motorrijtuigen: speelgoed met een maximumsnelheid van
8 km/uur, zitmaaiers en andere gemotoriseerde werktuigen die niet bedoeld zijn om in het verkeer te worden gebracht.

Is het schadegeval gebeurd op een plaats waar de ‘Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen’ van toepassing is, dan verlenen we deze dekking 
overeenkomstig die wet, de verzekerde bedragen en de waarborgen die daarin als een minimum worden opgelegd;
- de schade veroorzaakt door een motorrijtuig dat u als toegelaten bestuurder of passagier toevallig gebruikt op voorwaarde dat niemand van u er eigenaar of gebruikelijke houder van is. 
In die situatie verzekeren we het verhaal dat zal worden uitgeoefend door de instelling die de schade heeft vergoed omdat er geen beroep kon worden gedaan op een 
motorrijtuigenverzekering.

d Vaartuigen
De verzekering geldt voor de aansprakelijkheid die u oploopt als eigenaar, huurder of gebruiker van een vaartuig.
Schade door zeilboten met een gewicht van meer dan 300 kg of jetski’s of motorboten met een motor van meer dan 10 pk of 8 kW blijft uitgesloten tenzij:

- u als passagier aansprakelijk bent;
- u toevallig als toegelaten bestuurder een onverzekerde boot of jetski van een derde gebruikt;

Schade aan het bestuurde vaartuig blijft uitgesloten.
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3. Vrije tijd en sport
De maatschappij verzekert de schade veroorzaakt door:
- de beoefening van sport- en ontspanningsactiviteiten, voor zover zij niet beroepsmatig of tegen bezoldiging, andere dan een loutere kostenvergoeding, gebeuren.
- het gebruik van zeilboten van maximum 300 kg of motorboten tot 10 din PK.
- een rijdend tuinwerktuig louter gebruikt voor privé - doeleinden
- gemotoriseerd speelgoed, voor zover het schadegeval niet valt onder een verplichte verzekering zoals de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
- de verzekerde kinderen ter gelegenheid van diensten die zij verrichten, zelfs tegen vergoeding, tijdens hun vrije tijd of als vakantiejob.
De maatschappij verzekert niet de schade veroorzaakt door:
- het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade
- luchtvaartuigen andere dan telegeleide miniatuurvliegtuigen
- jetski’s

4. Verplaatsingen en vervoermiddelen
De maatschappij verzekert de schade, die de verzekerden hebben veroorzaakt door hun verplaatsingen, zowel om privé als beroepsredenen, als voetganger, als fietser, als gebruiker van 
een voertuig zonder motoraandrijving, als passagier van om het even welk voertuig en als bestuurder van een invalidenwagen of fiets met hulpmotor, voor zover deze schade niet valt 
onder de verplichte verzekering inzake de Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen.
De maatschappij verzekert bovendien de schade, veroorzaakt door de verzekerde kinderen die buiten medeweten van hun ouders, van de personen die ze onder hun hoede hebben en 
van de houder van het voertuig, een landmotorvoertuig onderworpen aan de wettelijk verplichte verzekering of een spoorvoertuig besturen, alvorens zij hiervoor de wettelijke vereiste 
leeftijd hebben bereikt. De maatschappij vergoedt ook de schade aan het bestuurde voertuig, indien dit toebehoort aan een derde.
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9.2. De verplaatsingen
De waarborg wordt u toegestaan voor de schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen –zelfs beroepshalve – als:
- voetganger,
- eigenaar, houder of gebruiker van fietsen, rolschaatsen of rollers, bespannen voertuigen of alle andere motorloze rijtuigen,
- passagier van enigerlei voertuig (uitgezonderd de gevallen van aansprakelijkheid bepaald door de Belgische of een buitenlandse wetgeving inzake verplichte 
motorrijtuigenverzekering).

9.3. De boten
De waarborg wordt u toegestaan voor de schade veroorzaakt als eigenaar, houder, of gebruiker van boten en andere vaartuigen.
Wij dekken evenwel de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 300 kg of van motorboten van meer dan 10 PK Din, waarvan u eigenaar bent, niet.

9.4. De luchtvaartuigen
Wij dekken de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen, waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent, niet.

Opm geen vermelding ivm gemotoriseerd speelgoed
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5° Verplaatsingen 
De waarborg komt u toe voor schade die u veroorzaakt tijdens verplaatsingen, zelfs professionele, uitgevoerd als onder andere voetganger, eigenaar, houder of gebruiker van fietsen en 
andere rijwielen zonder motor, alsook als passagier van om het eender welk voertuig (met uitzondering van de gevallen van aansprakelijkheid bedoeld door de Belgische of buitenlandse 
wet met betrekking tot de verplichte verzekering motorrijtuigen). 

De waarborg komt u eveneens toe voor de schade veroorzaakt door: 
- Motor aangedreven werktuigmachines gebruikt voor privédoeleinden op een privéterrein ; 
- Het gebruik van zeilboten die 300 kg niet te boven gaan of door motorboten van maximaal 10 Pk DIN. 

5. UITSLUITINGEN 
Zijn uitgesloten van de waarborg: 
…/…
• de schade veroorzaakt door eender welke zee- of luchtvaartnavigatieapparatuur, met uitzondering van drones waarvan het maximale gewicht minder dan 1 kg bedraagt en die enkel 
gebruikt worden voor recreatieve doeleinden in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving; 

Opm geen vermelding ivm gemotoriseerd speelgoed
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d) Verplaatsingen en vervoermiddelen :
De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen die ondermeer gedaan worden als :
- voetganger,
- eigenaar, houder of gebruiker van fietsen, rolschaatsen, skeelers of alle andere landvoertuigen zonder motor,
- passagier van om het even welk voertuig, uitgezonderd de gevallen van aansprakelijkheid bepaald in de Belgische of buitenlandse wetgeving inzake de verplichte 
motorrijtuigenverzekering.
e) Motorrijtuigen en spoorvoertuigen :
De maatschappij biedt geen waarborg voor de aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en voor de aansprakelijkheid als bestuurder van spoorvoertuigen.
Daarentegen is de waarborg wèl verworven voor :
1. schade veroorzaakt door verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders of van de personen die hen onder hun hoede hebben, een motor- of spoorrijtuig besturen alvorens 
zij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben. Schade aan het gebruikte vervoermiddel is eveneens verzekerd, op voorwaarde dat het aan een derde toebehoort en 
gebruikt werd buiten zijn medeweten;
2. schade veroorzaakt door gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals gedefinieerd in het KB van 13 februari 2007 voor zover hun effectieve maximumsnelheid niet meer 
bedraagt dan 18 km/uur;
3. schade voortvloeiend uit het besturen van gemotoriseerde tuinwerktuigen die op een privéterrein of in de onmiddellijke omgeving ervan worden gebruikt;
4. schade veroorzaakt door gemotoriseerd speelgoed waarop kinderen plaats kunnen nemen en voor zover de maximumsnelheid niet meer bedraagt dan 8 km/uur.
5. schade veroorzaakt door elektrische fietsen met trapondersteuning van 0 tot 45 km/uur, zonder starthulp en zonder autonome aandrijving;
6. schade veroorzaakt door elektrische fietsen met trapondersteuning van 0 tot 45 km/uur, met starthulp maar zonder autonome aandrijving.
Elektrische fietsen met autonome aandrijving zijn niet gewaarborgd en dienen opgenomen te worden in een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
Indien waarborg verleend wordt op basis van Artikel 7 e) 2., 3., of 4., dan gebeurt dit conform de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen met inbegrip van de vergoedingsplicht voor zwakke weggebruikers. Op verzoek van de verzekeringnemer wordt een verzekeringsattest (groene kaart) afgeleverd. De 
waarborg is onbeperkt voor lichamelijke schade, doch de waarborg wordt beperkt tot het bedrag dat vermeld wordt in het KB in uitvoering van artikel 3.§2, al.2 van de Wet van 21 
november 1989 met betrekking tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en dit vanaf de datum van inwerkingtreding van dit KB. Wat de materiële schade 
betreft wordt de waarborg verleend tot een maximumbedrag van 111.164.810 EUR.
Deze bedragen zijn geïndexeerd op de wijze bepaald in artikel 3.§4 van de hierboven geciteerde wet.
f) Vaartuigen :
De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt als eigenaar, houder of gebruiker van boten en andere vaartuigen. De maatschappij waarborgt evenwel niet de schade 
veroorzaakt door:
- het gebruik van zeilboten van méér dan 300 kg;
- het gebruik van motorboten, jetski’s en andere vaartuigen van meer dan 10 PK DIN.
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Artikel 9 – Omvang van de waarborg in sommige bijzondere gevallen
9.1 …/…
9.2 Verplaatsingen
De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen die onder meer gedaan worden als:
- voetganger,
- eigenaar, houder of gebruiker van fietsen, rolschaatsen of rollers, gespannen voertuigen of alle andere landvoertuigen
zonder motor,
- passagier van om het even welk voertuig (uitgezonderd de gevallen van aansprakelijkheid bepaald door de Belgische of een buitenlandse wetgeving inzake verplichte 
motorrijtuigenverzekering).
9.3. Vaartuigen
De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt als eigenaar, houder of gebruiker van boten en andere vaartuigen.
De maatschappij waarborgt evenwel niet de schade veroorzaakt door:
- het gebruik van zeilboten van meer dan 300 kg waarvan een verzekerde eigenaar is,
- het gebruik van motorboten en van jetski's van meer dan 10 PK DIN, waarvan een verzekerde eigenaar is.
9.4 Luchtvaartuigen
De maatschappij waarborgt niet de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen, waarvan een verzekerde
eigenaar, huurder of gebruiker is.
De waarborg is evenwel verworven voor schade veroorzaakt door volgende niet met een motor uitgeruste tuigen waarvan de verzekerden eigenaar, houder of gebruiker zijn : 
parapente, valscherm en deltavlieger.

(Opm geen vermelding ivm gemotoriseerd speelgoed)
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2.3 Wat wordt niet verzekerd?
…/…
2.3.9. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van:

• zeilboten van meer dan 300 kg of motorboten (jetski's inbegrepen) met een vermogen groter dan 10 PK(DIN) die aan een verzekerde toebehoren of door hem gehuurd of gebruikt 
worden;
• luchtvaartuigen die aan een verzekerde toebehoren of door hem gehuurd of gebruikt worden. De verzekering geldt nochtans wel voor schade die wordt veroorzaakt door 
miniatuurvliegtuigen of onbemande toestellen.
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Art. 7.<KB 2006-10-03/32, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-11-2006> § 1. Ingeval de verzekeraar 
krachtens de wet of de verzekeringsovereenkomst een recht van subrogatie of van verhaal kan 
uitoefenen tegen een verzekerde die minderjarig was op het ogenblik van de gebeurtenis die 
aanleiding heeft gegeven tot de schade, dan heeft dit recht betrekking op de netto-uitgaven van de 
verzekeraar.

Onder netto-uitgaven van de verzekeraar wordt begrepen de door hem uitbetaalde 
schadevergoedingen in hoofdsom, alsmede de gerechtskosten en interesten, het geheel 
verminderd met de bedragen die hij heeft kunnen recupereren.

§ 2. Het maximum bedrag van de subrogatie of van het verhaal wordt als volgt bepaald :
1° Indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 euro kan de subrogatie of het verhaal 
integraal worden uitgeoefend.
2° Indien de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 euro, wordt dit laatste bedrag verhoogd met de 
helft van het gedeelte dat het bedrag van 11.000 euro overschrijdt. De subrogatie of het verhaal 
bedraagt maximum 31.000 euro.

file://dvlstore/private/digi/a/wetten/ba prive leven/koninklijk besluit
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6.12. Het opzettelijke feit of de zware fout 

Wij dekken niet de schade voortvloeiend uit uw persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid indien u 16 jaar of ouder bent en schade veroorzaakt: 

- ofwel opzettelijk, 

- ofwel ingevolge één van de volgende zware fouten: staat van dronkenschap of gelijkaardige staat die voortvloeit uit het gebruik van andere producten dan alcoholische 
dranken. 

Wij dekken daarentegen uw aansprakelijkheid indien u burgerlijk aansprakelijk bent voor de veroorzaker van deze schade (behalve indien u zelf een opzettelijk feit of een 
dergelijke zware fout begaat).
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5. Algemene uitsluitingenArtikel 13: Wij verzekeren niet:
1. De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 18 jaar geworden is, voor schadegevallen veroorzaakt door één van de volgende gevallen van zware 
schuld: dronkenschap of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken, geweldpleging op personen;
2. De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar geworden is: 
a. voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen;
b. voor daden van terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze 
bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed
geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het 
verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.
De aansprakelijkheid die u, als ouders, in dit geval zou kunnen oplopen wanneer men u een toezichts- of opvoedingsfout verwijt (artikel 1384, § 2 van het Burgerlijk Wetboek) is wel 
verzekerd en we beperken ons verhaal tegen de dader van het schadegeval tot 10.000 euro overeenkomstig de berekeningsregels van art. 7 van het Koninklijk Besluit van 12 januari 
1984.
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Artikel 11 – Uitsluitingen 
Wij verlenen geen dekking voor 
* de schade voortvloeiend uit de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar of  ouder is, als dader van een opzettelijk feit; 

* de schade voortvloeiend uit de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 18 jaar of  ouder is wanneer deze schade het gevolg is van één van de volgende gevallen 
van zware fout : 
o dronkenschap of soortgelijke toestand door het gebruik van andere producten of stoffen dan  alcoholhoudende drank; 
o actieve deelneming aan een weddenschap, uitdaging of rel. 

Ingeval de bovenstaande uitsluitingen toegepast worden en op voorwaarde dat uzelf niet zulke opzettelijke feiten gesteld hebt of zulke zware fouten begaan hebt, blijft uw 
aansprakelijkheid als ouder, gedekt in de mate dat u krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk bent voor genoemde opzettelijke feiten en zware fouten van 
een minderjarige verzekerde; 
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ARTIKEL 10. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Onverminderd de hiervoor vermelde uitsluitingen en de bepalingen eigen aan sommige dekkingen, wordt uit de waarborg gesloten :
…/…
- schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd van achttienjaar heeft bereikt en die het gevolg is van een van de 

volgende zware fouten:

‐ staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand, gevolg van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken
‐ gewelddaden begaan op personen
‐ deelname door de verzekerde aan een vechtpartij, ordeverstoring, weddenschap of uitdaging, tenzij de verzekerde bewijst dat hij er niet actief deel aan nam en hij niet de 

aanstoker of uitdager was

- ieder schadegeval veroorzaakt door opzet in hoofde van de verzekerde van 16 jaar of ouder
‐ …/…
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2.1.2. Wat is niet verzekerd? 
Wat volgt wordt uitgesloten van verzekeringsdekking: 
* De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van een verzekerde die 16 jaar is geworden voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen;  

* Als de verzekerde de ouderdom van 18 jaar heeft bereikt en schadegevallen veroorzaakt door een van de volgende gevallen van zware fout: 

a. schadegevallen veroorzaakt door het gebruik van verdovende middelen, dronkenschap, of een gelijkaardige toestand die het gevolg is van de inname van andere middelen 
dan alcoholische dranken; 

b. schadegevallen veroorzaakt door twist- of vechtpartijen; 
*Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van de radioactiviteit of van de voortbrenging van ioniserende stralingen; 
* Schade waarvoor de Verzekerde ook contractueel aansprakelijk is; 
* De aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld de verzekering BA Motorvoertuigen, de Jachtverzekering, de specifieke 
verzekeringen met betrekking tot de objectieve aansprakelijkheid, …); 
* Schade die leidt tot boetes, gerechtskosten in strafgedingen en minnelijke schikkingen ter voorkoming van een strafgeding. 
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ARTIKEL A9 UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN
Wij dekken geen schade:
a) …/…
g) die voortvloeit uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die met opzet het 
schadegeval veroorzaakt heeft. Maar de aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarig kind is altijd gedekt;

h) die voortvloeit uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en de schade veroorzaakte:

1. in een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijkwaardige toestand na het gebruik van andere producten of stoffen dan alcoholhoudende dranken; 

2. als gevolg van onmiskenbare roekeloze of uitgesproken gevaarlijke daden; 

3. door actieve deelname aan ruzies, weddenschappen, uitdagingen, agressies of aanslagen, behalve als de verzekerde aantoont dat hij er noch aanstoker noch opruier van was.
Maar: de aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarig kind is altijd gedekt.

i) die voortvloeit uit een daad van terrorisme, ook als een verzekerde onder de 16 jaar die daad heeft gesteld.
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2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven
…/…
■■ de schade veroorzaakt door een opzettelijke daad
Wij dekken niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die opzettelijk het schadegeval veroorzaakt.
Uw aansprakelijkheid als ouder voor uw minderjarig kind blijft echter gedekt.
Wij kunnen onze beperkte netto-uitgaven terugvorderen van dit kind, vanaf zijn meerderjarigheid.
■■ de schade veroorzaakt door grove schuld
Wij dekken niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt voor schade die voortvloeit uit één van de hierna vermelde gevallen van 
grove schuld
- staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand voortvloeiend uit het gebruik van drugs, geneesmiddelen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde niet meer beschikt 
over de controle van zijn daden
- niet-naleving van de reglementering inzake controle van de tanks.
Zijn echter uitgesloten de schadegevallen voortvloeiend uit één van de bovengenoemde gevallen van grove schuld wanneer het schadegeval veroorzaakt wordt door een 
verzekerde ouder dan 16 jaar wiens persoonlijke aansprakelijkheid vroeger reeds voor soortgelijke schadeverwekkende feiten in het geding is gekomen.
Uw aansprakelijkheid als ouder voor uw minderjarig kind blijft echter gedekt.
Wij kunnen onze beperkte netto-uitgaven terugvorderen van dit kind, vanaf zijn meerderjarigheid.
…/…
WOORDENLIJST
Beperkte netto-uitgaven
Onder netto-uitgaven wordt begrepen de door ons uitbetaalde schadevergoedingen in hoofdsom, evenals de gerechtskosten en interesten, het geheel verminderd met de bedragen 
die wij hebben kunnen recupereren. Onze terugvordering wordt beperkt als volgt:
- Indien onze netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 EUR, kunnen we ze integraal terugvorderen
- Indien onze netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 EUR, wordt dit laatste bedrag verhoogd met de helft van het gedeelte dat het bedrag van 11.000 EUR overschrijdt. De 
terugvordering bedraagt maximum12.500 EUR.
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7. Opzet en grove schuld van minderjarige verzekerden
Wij verzekeren de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk veroorzaakt hebben.

Wij verzekeren de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die geen 18 jaar geworden zijn voor schade die voortvloeit uit een van de gevallen van grove schuld zoals 
omschreven in het hoofdstuk ‘Algemene waarborgbeperkingen’.
Schadegevallen naar aanleiding van gewelddaden op personen of van het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen of deelnemen aan vechtpartijen door minderjarigen 
ouder dan 16 jaar zijn niet verzekerd.

De aansprakelijkheid van de verzekerde die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de dader van een opzettelijke schade of van schade door grove schuld, is altijd verzekerd, behalve 
indien die verzekerde zelf de opzettelijke fout of grove schuld heeft begaan.

7. Opzet en grove schuld van minderjarige verzekerden

Wij verzekeren de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk veroorzaakt hebben.

Wij verzekeren de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die geen 18 jaar geworden zijn voor schade die voortvloeit uit een van de gevallen van grove schuld zoals 
omschreven in het hoofdstuk ‘Algemene waarborgbeperkingen’.

Schadegevallen naar aanleiding van gewelddaden op personen of van het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen of deelnemen aan vechtpartijen door minderjarigen 
ouder dan 16 jaar zijn niet verzekerd.

De aansprakelijkheid van de verzekerde die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de dader van een opzettelijke schade of van schade door grove schuld, is altijd verzekerd, behalve 
indien die verzekerde zelf de opzettelijke fout of grove schuld heeft begaan.
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7 Opzet en grove schuld van minderjarige verzekerden 

Wij verzekeren de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk veroorzaakt hebben. 

Wij verzekeren de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die geen 18 jaar geworden zijn voor schade die voortvloeit uit een van de gevallen van grove schuld zoals 
omschreven in het hoofdstuk ‘Algemene waarborgbeperkingen’. 

Schadegevallen naar aanleiding van gewelddaden op personen of van het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen of deelnemen aan vechtpartijen door minderjarigen 
ouder dan 16 jaar zijn niet verzekerd. 

De aansprakelijkheid van de verzekerde die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de dader van een opzettelijke schade of van schade door grove schuld, is altijd verzekerd, behalve 
indien die verzekerde zelf de opzettelijke fout of grove schuld heeft begaan. 
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Hoofdstuk 2.
Gemeenschappelijke uitsluitingen
ARTIKEL 31. GEMEENSCHAPPELIJKE UITSLUITINGEN
1. WORDT ECHTER NIET VERGOED, DE SCHADE:
…/…
c) voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde die onder toepassing valt van een wettelijk verplichte verzekering (zoals de motorrijtuigen-, 
arbeidsongevallen- en de jachtverzekering) met uitzondering van de schade die onder de toepassing valt van de wet op het vrijwilligerswerk. Deze uitsluiting
doet geen afbreuk aan de toepassing van de punten 5.a)2, 5.a)4, 5.b) en 7.b) van artikel 28 B;

d) voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde die minstens 16 jaar oud is en die, ofwel een opzettelijke daad, ofwel één van volgende 
zware fouten heeft begaan:
- staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een gelijkaardige staat ingevolge het gebruik van andere producten dan alcoholhoudende dranken (zoals niet voorgeschreven 
geneesmiddelen, verdovende of opwekkende middelen);
- deelname aan twisten, vechtpartijen,weddenschappen of uitdagingen;
- plegen van misdaden of opzettelijke wanbedrijven;
- plegen van geweld op personen of het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen.
Wij vergoeden evenwel deze schade toch, wanneer de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden die voor deze personen moeten instaan in het geding komt, tenzij deze 
verzekerden zichzelf hebben schuldig gemaakt aan een opzettelijke daad of één van voornoemde zware fouten;
…/…
2. VERZEKERING “FAMILY”
A) VERDEDIGING VAN DE BELANGEN VAN DE VERZEKERDE
…/…
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B) SUBROGATIE EN RECHT VAN VERHAAL
Door de betaling van de vergoeding treden wij, tot beloop van het bedrag van die vergoeding, in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de rechthebbende tegen de 
voor de schade aansprakelijke derden. Bijgevolg mag de verzekerde of de rechthebbende in de loop van het contract geen afstand van verhaal doen ten gunste van om het even welke 
persoon of instelling, zonder ons voorafgaandelijk akkoord.
Indien wij, door toedoen van de verzekerde of de rechthebbende, ons subrogatierecht niet kunnen uitoefenen, kunnen wij van hem de terugbetaling vorderen van de betaalde 
vergoeding in verhouding tot het door ons geleden nadeel. Wij verbinden ons ertoe geen verhaal uit te oefenen op uw echtgeno(o)t(e), uw bloed- en aanverwanten in rechte lijn, de 
bij u inwonende personen, uw gasten en uw huispersoneel, behalve in geval van kwaad opzet of indien hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekering is gewaarborgd.
De benadeelde derde heeft een eigen recht tegen ons. De door ons verschuldigde vergoeding komt toe aan de benadeelde derde of aan zijn rechtverkrijgenden, met uitsluiting van de 
overige schuldeisers van de verzekerde.
Wij kunnen slechts aan de benadeelde derde de excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de Wet betreffende de verzekeringen of dit contract tegenwerpen 
voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.
Wanneer wij gehouden zijn de benadeelde te vergoeden, hoewel wij volgens de Wet op betreffende de verzekeringen of dit contract onze prestaties hadden kunnen weigeren of 
verminderen, hebben wij, onverminderd alle andere rechten en vorderingen waarover wij beschikken, een recht van verhaal tegen u en, indien daartoe grond bestaat, tegen de 
andere verzekerden.

In dat geval zijn wij op straffe van verval van ons verhaalsrecht verplicht om u, of, in voorkomend geval, de andere verzekerden in kennis te stellen van ons voornemen om verhaal in te 
stellen zodra wij op de hoogte zijn van de feiten die dit besluit gronden.
Ons recht van verhaal heeft betrekking op onze netto-uitgaven, zijnde: 
de door ons uitbetaalde schadevergoedingen in hoofdsom, alsmede de gerechtskosten en de interesten, het geheel verminderd met de bedragen die we hebben kunnen recupereren.

Bij een opzettelijk veroorzaakt schadegeval door een minderjarige verzekerde kunnen wij een recht van verhaal uitoefenen tegen de verzekerde die minstens 16 jaar was en toch nog 
minderjarig was op het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schade. Het maximum bedrag van dit verhaal wordt dan als volgt bepaald (de bedragen 
hieronder zijn niet geïndexeerd) :
- indien onze netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 EUR kunnen wij ons verhaal integraal uitoefenen;
- indien onze netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 EUR, wordt dit laatste bedrag verhoogd met de helft van het gedeelte dat het bedrag van 11.000 EUR overschrijdt. Ons verhaal kan 
maximum 31.000 EUR bedragen. 
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Artikel 27
Met uitzondering van de hierboven opgesomde gevallen worden steeds uit de waarborg gesloten:
• de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het beoefenen van een beroepsactiviteit;

• de schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan de verzekerde eigenaar is, en door wilde(zelfs getemde) dieren;

• de schade die de verzekerde toebrengt als passagier van om het even welk rijtuig en die gewaarborgd wordt door de Belgische of buitenlandse wetgeving op de verplichte 
verzekering van motorrijtuigen;
• de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of die door hem in huur worden genomen;

• de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 Kg of motorboten van meer dan 10 PK en die toebehoren aan de verzekerde of door hem gebruikt worden;

• de stoffelijke schade aangericht door brand, ontploffing of rook ingevolge vuur of brand ontstaan in of medegedeeld door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of 
bewoner is;
• schade veroorzaakt tijdens het beoefenen van de jacht;

• schade aan de roerende en onroerende goederen en aan dieren die de verzekerde onder zijn bewaking heeft;

• schade voorvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde die ouder is dan 16 jaar en die een schadegeval veroorzaakt ten 
gevolge van grove schuld.
Onder grove schuld verstaan we:
* het zich bevinden in een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie;
• het zich bevinden in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken;

• de deelname aan vechtpartijen;

• het opzettelijk veroorzaken van een schadegeval;

• de schade voortvloeiend uit oorlog, burgeroorlog of terrorisme;
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Artikel 3
WAT VERZEKEREN WIJ NIET?
…/…
C. OPZET EN GROVE SCHULD
De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid voor schadegevallen die veroorzaakt zijn door opzet of door
grove schuld van een verzekerde die minstens 16 jaar oud is.

Onder grove schuld wordt verstaan:
- het zich bevinden in een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie:
- het zich bevinden in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken;
- de deelname aan vechtpartijen en rellen;
- de welbewuste verwaarlozing van een gebouw of het niet nemen van de elementaire veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zodat schadegevallen onvermijdelijk zijn;
- het niet-herstellen van een gebouw nadat een eerste schadegeval zich heeft voorgedaan.
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2.2. Zo ook…
A. Kinderen
…/…
3) de verzekerden die de leeftijd van zestien jaar niet hebben bereikt en die schade hebben veroorzaakt door een opzettelijke daad. Indien de dader van dergelijke feiten ouder is dan 
zestien jaar maar de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is onze dekking eveneens verworven ten voordele van de benadeelde derden. 
In dat geval behouden wij echter ons recht op verhaal tegenover de dader van de schade.
Ons verhaal is nochtans beperkt tot 10 000,00 euro. Dit bedrag is niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Tenslotte is, behalve wanneer ze het gevolg is van zijn 
eigen opzettelijke fout, de aansprakelijkheid van de verzekerde die burgerlijk aansprakelijk is voor de dader van deze schade, eveneens gewaarborgd. 

2.4. Wat is niet verzekerd?  …/…
3) de schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die het gevolg is van een opzettelijke 
daad of van een van de volgende zware fouten:
- schadegevallen veroorzaakt in staat van dronkenschap of in een analoge staat te wijten aan het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken;
- schadegevallen veroorzaakt door bouwvallige gebouwen, wanneer er geen voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van de schade werden getroffen;
- schadegevallen veroorzaakt naar aanleiding van gewelddaden op personen of van het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen;



Zware fout, opzet jongeren

1.4 Uitsluitingen
Zijn van de verzekering uitgesloten:
- de aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering, tenzij in de gevallen waar wij uitdrukkelijk dekking geven in verband met motorrijtuigen 
en spoorvoertuigen (zie 1.3.1 Verplaatsingen en vervoermiddelen) en in verband met jacht (zie 1.3.9 Jacht);
- de aansprakelijkheid zonder fout die wordt opgelegd door een specifieke wetgeving na 1 januari 1998 tenzij wij u uitdrukkelijk meedelen dat wij bereid zijn om deze 
aansprakelijkheid te verzekeren;
- wildschade waarvoor een verzekerde aansprakelijk is als eigenaar of huurder van een jacht;
- de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde:
• die 16 jaar geworden is, voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen;
• die 18 jaar geworden is, voor schadegevallen veroorzaakt door een van de volgende gevallen van zware fout:
o schadegevallen veroorzaakt in een staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand door het gebruik, van andere producten dan alcoholische dranken;
o schadegevallen veroorzaakt door gebouwen in verval indien de elementaire voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen niet genomen werden om schade te voorkomen;
o schadegevallen veroorzaakt naar aanleiding van het plegen van geweld op personen of van het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen;
schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit en van de voortbrenging van ioniserende stralingen.

…/…

1.9 Recht van verhaal
Wij oefenen geen verhaal uit tegen een minderjarige verzekerde.
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Uw minderjarige kinderen veroorzaken schade 
Wij verzekeren de burgerlijke aansprakelijkheid van uw minderjarige kinderen, zelfs in de volgende situaties: 
- indien uw minderjarige kinderen opzettelijk schade aan derden veroorzaken; 
- indien uw minderjarige kinderen terwijl zij, zonder daartoe de wettelijk vereiste leeftijd te hebben en zonder medeweten van de eigenaar of houder van het voertuig en van hun 
ouders of de persoon onder wiens hoede zij staan, een motor- of spoorvoertuig besturen en met dit voertuig schade berokkenen aan derden; 
- indien uw minderjarige kinderen een bromfiets besturen, voor de schade geleden door een passagier van de bromfiets, in zoverre de autoverzekeraar gerechtigd is zijn uitgaven te 
verhalen. 
Uw burgerlijke aansprakelijkheid als ouder voor uw minderjarige kinderen blijft verzekerd ongeacht de fout die zij hebben begaan. 
Wat is er niet verzekerd onder de Familiale verzekering? 
Niet verzekerd is: 
…/…
- de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde persoon die meerderjarig is geworden, voor opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en voor de volgende 
gevallen van zware fout: 
o schadegevallen veroorzaakt door dronkenschap of een gelijkaardige toestand voortvloeiend uit het gebruik van drugs of van geneesmiddelen of andere producten waardoor u 
(verzekerde) niet meer beschikt over de controle over uw daden; 
o schadegevallen veroorzaakt naar aanleiding van weddenschappen of uitdagingen, geweldplegingen op personen of van het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van 
goederen; 
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5 Bijzondere situaties of risico’s in uw privéleven
a Kinderen
Kinderen durven hun grenzen te verkennen en gaan soms wel eens te ver.  Daarom verlenen we voor minderjarige verzekerden de volgende waarborgen:
- Tot de leeftijd van 18 jaar zullen we onze tussenkomst niet weigeren als de minderjarige door zijn zware fout schade veroorzaakt. Tot en met de leeftijd van 15 jaar komen we 

zelfs tussen als de schade opzettelijk werd veroorzaakt.

- Uw aansprakelijkheid als ouder voor uw minderjarige kinderen blijft verzekerd, ongeacht de fout die ze hebben begaan en zonder dat we nadien onze uitgaven verhalen op uw 
kind.

- Als een minderjarige een motor- of spoorvoertuig bestuurt zonder de wettelijk vereiste leeftijd te hebben of zonder over het vereiste rijbewijs te beschikken om het 
motorrijtuig in die omstandigheden te mogen besturen, kunnen de verzekeraar en het waarborgfonds die wettelijk moeten tussenkomen hun uitgaven terugvorderen bij een 
schadegeval.

Doet die situatie zich voor, dan zullen we ten belope van dat verhaal tussenkomen als dat verhaal gegrond is. Ook de aansprakelijkheid voor de schade aan het bestuurde voertuig 
zelf is verzekerd op voorwaarde dat niemand van u er eigenaar of gebruikelijke houder van is.
Het spreekt voor zich dat we die waarborg enkel verlenen als het onwettig besturen is gebeurd buiten het medeweten van de ouders of van een verzekerde die toezicht 
uitoefende.
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Artikel 6 Uitzonderlijke gevallen van niet-verzekering
De waarborg van deze polis is niet verworven voor:
- …/…
- de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die zich
schuldig maakt aan opzettelijke daden of daden met terroristische inslag 

- de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een meerderjarige verzekerde die schade heeft veroorzaakt te wijten aan dronkenschap of een gelijkaardige staat, als gevolg van 
het gebruik van drugs of andere schadelijke producten, te wijten aan gewelddaden of agressie, onmiskenbaar vermetel gedrag zoals deelname aan uitdagingen, vechtpartijen en 
competities



Zware fout, opzet jongeren

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

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

Wij dekken daarentegen uw aansprakelijkheid indien u burgerlijk aansprakelijk bent voor de auteur van deze schade (behalve indien u zelf een dergelijk opzettelijk feit of 
een dergelijke zware fout begaat).

In dit geval, zullen we een verhaal uitoefenen tegen de auteur van deze schade ten beloop van de bedragen vastgesteld door het artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 
januari 1984*.
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5. UITSLUITINGEN 
Zijn uitgesloten van de waarborg:
…/…

schade die voortvloeit uit de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die veroorzaakt is door een van de 
hiernavolgende grove fouten: 

- schadegeval veroorzaakt in een staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat ten gevolge van de consumptie van andere substanties dan alcoholische dranken, 
- schadegeval veroorzaakt door bouwvallige gebouwen, indien geen voorzorgs-en veiligheidsmaatregelen werden genomen teneinde schade te vermijden, 
- schadegeval veroorzaakt ten gevolge van gewelddaden gepleegd tegen personen of naar aanleiding van de verduistering of de kwaadwillige beschadiging van goederen,

• schade die voortvloeit uit de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die opzettelijk veroorzaakt is ;  
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Artikel 8 : Uitsluitingen van algemene aard.
De maatschappij biedt geen waarborg voor:
a) …/…
b) …/…
c) schade opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en die daarbij persoonlijk burgerrechtelijk aansprakelijk is. Evenwel waarborgt de 
maatschappij de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die aansprakelijk zijn voor de personen die deze opzettelijke schade veroorzaken (tenzij ze zelf deelachtig waren aan 
deze feiten). In dit geval kan de maatschappij verhaal uitoefenen tegen de veroorzaker van deze schade tot beloop van de bedragen bepaald in artikel 7 van het KB van 12.01.1984.

d) schade veroorzaakt door een verzekerde die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft die het gevolg is van één van de volgende gevallen van zware fout :
- dronkenschap of een gelijkaardige toestand door het gebruik van verdovende of hallucinogene middelen,
- geweldpleging op personen of het kwaadwillig beschadigen of ontvreemden van goederen
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9.11 Het opzettelijk feit
De maatschappij waarborgt niet de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en die opzettelijk schade veroorzaakte.

De maatschappij waarborgt daarentegen wel de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden die aansprakelijk zijn voor de personen die deze schade veroorzaakten (tenzij ze 
zelf deelachtig waren aan deze opzettelijke feiten). In dit geval kan de maatschappij verhaal uitoefenen tegen de veroorzaker van deze schade tot beloop van de bedragen bepaald in 
artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 12 januari 1984. 

9.12 De zware fout
De maatschappij waarborgt niet de schade veroorzaakt door een verzekerde die de leeftijd van 18 jaar bereikt ingevolge een van volgende zware fouten :
- dronkenschap of een vergelijkbare toestand door het nuttigen van andere producten dan alcoholische dranken,
- gewelddaden jegens personen.
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2.3 Wat wordt niet verzekerd?

2.3.1. De aansprakelijkheid die valt onder een wettelijk verplichte verzekering.
De verzekering geldt nochtans wel voor de schade die een verzekerde toebrengt aan derden door het besturen van een motorvoertuig te land of een spoorvoertuig, onderworpen aan 
een wettelijk verplichte verzekering, zonder dat hij/zij daartoe de wettelijk vereiste leeftijd heeft bereikt en buiten medeweten van de ouders, van personen die over hem/haar toezicht of 
bewaking uitoefenen en van de houder van het voertuig. De schade aan het voertuig, bestuurd in deze omstandigheden, is eveneens gedekt indien het voertuig aan een derde 
toebehoort.

2.3.2. De persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die ouder is dan 16 jaar voor schade veroorzaakt naar aanleiding van één van de volgende gevallen van zware fout:
• staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand veroorzaakt door het gebruik van producten of middelen andere dan alcoholische dranken;
• deelname aan vechtpartijen of het plegen van geweld op personen;
• weddenschappen of uitdagingen;
• het niet nemen van elementaire voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen om schade veroorzaakt door gebouwen in verval, te voorkomen.

OPM DVL geen melding ivm opzet van jongeren
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Niet voorzien
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Artikel 5: Verplaatsingen en vervoermiddelen
1. We verzekeren u voor de schade die u veroorzaakt (ook als passagier) tijdens uw privé- of beroepsverplaatsingen en binnen de volgende limieten in 
geval van gemotoriseerde voertuigen:
a. door motorvoertuigen wanneer uw aansprakelijkheid in België niet onderworpen is aan de verplichte motorrijtuigenverzekering (zoals autonome 
elektrische fietsen met een maximumsnelheid van 25 km/u).
Wanneer uw aansprakelijkheid voor deze zelfde motorvoertuigen onderworpen blijft aan de verplichting om de aansprakelijkheid voor motorvoertuigen 
te verzekeren op grond van een buitenlandse wetgeving, wordt de dekking uitgebreid in overeenstemming met deze wetgeving voor zover deze van 
toepassing is in een land dat is
goedgekeurd op de groene kaart die door ons is afgegeven;
b. door elektrische rolstoelen voor mensen met beperkte mobiliteit;
c. door gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (zoals monowheels, segways, elektrische steps, hoverboards, …), voor zover hun maximumsnelheid 
minder is dan of gelijk is aan 45 km/uur, met uitzondering van bromfietsen klassen A en B;
d. door het gebruik van boten of vaartuigen. Schade veroorzaakt door zeilboten met een gewicht van meer dan 300 kg
of door gemotoriseerde vaartuigen (inclusief motorboten) met een vermogen van meer dan 8 KW, is alleen verzekerd als ze toebehoren aan een derde en 
alleen wanneer:
– u als passagier aansprakelijk bent, of
– u deze sporadisch gebruikt, voor een periode van max. 48 uur, als gemachtigde bestuurder en op voorwaarde dat ze niet of onvoldoende verzekerd zijn 
voor hun burgerlijke aansprakelijkheid.
In beide hypotheses mag het niet gaan om schade naar aanleiding van een weddenschap, uitdaging of klaarblijkelijke
roekeloze daad, tenzij de verzekerde deze daden stelde ter vrijwaring van personen, goederen of belangen. Onder
‘klaarblijkelijk roekeloze daad’ wordt verstaan een vrijwillige daad of nalatigheid waardoor degene die ze begaan
heeft, zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn.
2. Wij verzekeren u ook:
a. voor de lichamelijke schade die u veroorzaakt aan een derde (in de zin van dit contract) als u, conform de wet, een u bij gelegenheid toevertrouwd 
motorrijtuig bestuurt, wanneer deze derde is uitgesloten van het voordeel van het contract auto van dit voertuig;
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6.11. De waarborg Bob
1. Toepassingsvoorwaarden
AMMA Verzekeringen vergoedt de stoffelijke schade toegebracht aan het motorrijtuig (voertuig voor toerisme en zaken, voertuig voor dubbel gebruik) toebehorend aan een derde en 
bestuurd door een verzekerde omschreven in artikels 1.2.3,4 van de rubriek “Verzekerden”, voor zover deze verzekerde persoonlijk, geheel of gedeeltelijk, aansprakelijk gesteld wordt 
voor de schade aan het voornoemde motorrijtuig.

De waarborg Bob is uitsluitend verworven indien de hierna vermelde voorwaarden vervuld zijn :
- de verzekerde neemt, op verzoek van de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hen gemachtigde bestuurder, kosteloos en bij wijze van vriendendienst de rol van Bob op zich, 
wanneer de verzoeker zijn voertuig, gelet op de wettelijke regels inzake alcoholintoxicatie of inzake het gebruik van andere producten die een gelijkaardig effect tot gevolg hebben, niet 
langer zelf kan besturen
- enkel het traject afgelegd om de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hem gemachtigde bestuurder tijdens vrijetijdsactiviteiten van en naar huis te brengen, is verzekerd
- de schade moet het gevolg zijn van een onopzettelijk verkeersongeval in België. Dit ongeval moet onmiddellijk nadat het zich heeft voorgedaan door de bevoegde politiediensten, door 
middel van een proces‐verbaal, worden vastgesteld;
- de verzekerde moet op het ogenblik van het ongeval over een geldig rijbewijs beschikken. Hij mag zich niet in een staat van strafbare alcoholintoxicatie bevinden, noch in een 
vergelijkbare toestand die het gevolg is van het gebruik van enig ander product dan alcohol
- de stoffelijke schade bedraagt in hoofdsom minstens 500 EUR (geïndexeerd)
- het gebruikte voertuig mag bij geen enkele verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen stoffelijke schade.
2. Omvang van de waarborg

AMMA Verzekeringen vergoedt:
- in geval van totaal verlies: de werkelijke waarde van het voertuig op de dag van het ongeval zoals vastgesteld door
een expert, niet‐recupereerbare btw inbegrepen, op voorwaarde dat de benadeelde deze werkelijk heeft betaald en
verminderd met de waarde van het wrak

- in geval van herstelling: de herstellingskosten zoals vastgesteld door een expert, niet‐recupereerbare btw inbegrepen,
op voorwaarde dat de benadeelde deze werkelijk en onherroepelijk heeft betaald.

3. Vaststelling van de schade
De expert aangeduid door AMMA Verzekeringen stelt de schade vast.
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Niet voorzien
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4. Optie premium
Wij dekken ten belope van 25.000 EUR niet geïndexeerd per schadegeval, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde in hoedanigheid van 'BOB'
voor materiële schade aan het voertuig dat toebehoort aan een derde die ongeschikt is om met een voertuig te rijden ten aanzien van de wettelijke normen of plaatselijke reglementen 
inzake alcoholintoxicatie of het gebruik van andere producten met een gelijkaardig effect.
De 'BOB' is de verzekerde die vrijwillig een dienst bewijst, in hoedanigheid van bestuurder van het betrokken voertuig, d.w.z. een personenwagen voor privé of gemengd gebruik, of een 
lichte bestelwagen waarvan het MTM niet meer dan 3,5 ton bedraagt.

De dekking is verworven tegen volgende cumulatieve voorwaarden:

- u bent als BOB is volledig of gedeeltelijk aansprakelijk voor het verkeersongeval in België waarbij het voertuig dat u bestuurt materiële schade heeft opgelopen
- de 'BOB' bevindt zich niet in een toestand waardoor hij geen voertuig meer kan besturen ten aanzien van de wettelijke normen of plaatselijke reglementen inzake alcoholintoxicatie of 
het gebruik van andere producten met een gelijkaardig effect
- de dienst die de 'BOB' levert bestaat uitsluitend uit het veilig terugbrengen van de derde naar zijn woning of zijn verblijfplaats
- de 'BOB' moet voldoen aan de voorwaarden van de plaatselijke wetten en reglementen om een voertuig te besturen en mag niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen of 
ontzet uit het recht tot sturen
- het bewijs van het verkeersongeval wordt geleverd via het aanrijdingsformulier medeondertekend door de andere weggebruiker betrokken in het ongeval, of, bij ontstentenis, door 
een procesverbaal opgemaakt binnen de 24 uur na het ongeval door de bevoegde overheid
- de derde mag, hoe dan ook, geen vergoeding genieten van zijn schade bij een andere verzekeraar of gelijkaardige instelling.
Schadeloosstelling
De vergoeding wordt berekend in werkelijke waarde op de dag van het schadegeval, met aftrek van de prijs van het wrak in totaal verlies, en bevat de niet terugvorderbare BTW, de BIV 
alsook de inschrijvingskosten.
Een vrijstelling van 500 EUR wordt afgetrokken van de schade. De vergoeding impliceert niet de waardevermindering, noch de genotsderving.

Dekking is uitgesloten
- in geval van opzettelijk schadegeval
- wanneer het voertuig niet beantwoordt aan de Belgische wetsbepalingen inzake de autokeuring en als dit feit in oorzakelijk verband staat met het schadegeval
- wanneer bovengenoemde toepassingsvoorwaarden niet werden vervuld.
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Niet vermeld

Zie gezinsplan
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Geen vermelding
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Geen
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Optionele waarborg pack familiale +

4. SCHADE VEROORZAAKT ALS BOB
Binnen het kader van deze "BOB"-waarborg vergoeden wij de materiele schade toegebracht aan het motorrijtuig toebehorend aan een derde en bestuurd door een onder 1.a. 
genoemde verzekerde uit de Voorafgaande Bepalingen, voor zover deze verzekerde persoonlijk, geheel of gedeeltelijk, aansprakelijk erkend wordt voor de schade aan het voornoemde 
motorrijtuig.
De binnen deze waarborg verzekerde motorrijtuigen zijn de voertuigen voor toerisme en zaken, voertuigen voor dubbel
gebruik, minibussen en lichte vrachtwagens met een MTM tot 3,5 ton.
Deze waarborg is slechts verworven indien alle hierna vermelde voorwaarden vervuld zijn:

- de verzekerde treedt op als "BOB", d.w.z. dat hij op verzoek van een derde eigenaar, de gebruikelijke houder of de door
hen gemachtigde bestuurder, kosteloos en bij wijze van vriendendienst de rol van bestuurder uitzonderlijk op zich
neemt, wanneer de verzoeker zich niet in staat voelt om te rijden, in het bijzonder door een staat van wettelijk strafbare
intoxicatie ten gevolge van alcoholgebruik of van producten die een gelijkaardig effect tot gevolg hebben;

- het ongeval doet zich voor op het traject afgelegd om de eigenaar, de gebruikelijke houder en/of de door hen gemachtigde bestuurder, alsmede hun gezelschap in alle veiligheid te 
vervoeren als passagiers van het verzekerde voertuig, welke gebruikt wordt tijdens vrijetijdsactiviteiten;
-de bestuurder moet op het ogenblik van het ongeval over een geldig rijbewijs voor dit voertuig beschikken en niet vervallen verklaard van het recht tot sturen. Hij mag zich niet in een 
staat van wettelijk strafbare alcoholintoxicatie bevinden, noch in een vergelijkbare toestand die het gevolg is van het gebruik van enig ander product dan alcohol;
- de schade is het gevolg van een onopzettelijk verkeersongeval in België en, in afwijking van artikel 2 van de Verzekering van de Burgerlijke Aansprakelijkheid, slechts binnen een straal 
van maximum 30km buiten onze grenzen;
- het ongeval moet, onmiddellijk nadat het zich heeft voorgedaan, ter plaatse worden vastgesteld:
- ofwel door de bevoegde lokale politiediensten, door middel van een proces-verbaal;
- ofwel door een derde betrokken bij het schadegeval (ander dan de passagiers van het verzekerde voertuig) en op voorwaarde dat deze de identiteit van de BOB-bestuurder in een 
Europees aanrijdingsformulier kan bevestigen. Dit document moet door alle betrokken partijen ingevuld en bezorgd worden aan hun respectievelijke verzekeraars;
- de materiele schade bedraagt in hoofdsom minstens 500 EUR exclusief BTW.



B O B  waarborg

Vergoeding van de schade
Bij schadegeval zal een expert gelast worden om de omvang van de schade te bepalen, behalve wanneer wij ons akkoord
verklaren met de schaderaming voorgelegd door de eigenaar van het voertuig. Onze tussenkomst is evenwel beperkt tot
30.000 EUR per schadegeval.

Voorafgaande begrippen
- Er is sprake van totaal verlies wanneer:
- het technisch gezien niet meer mogelijk is het voertuig te herstellen overeenkomstig de normen van de technische controle;
- de herstellingskosten hoger zijn dan de werkelijke waarde van het voertuig, na aftrek van de waarde van het geaccidenteerde voertuig.
- De werkelijke waarde van een voertuig is de marktwaarde ervan onmiddellijk v¢¢r het schadegeval. Deze waarde wordt bepaald door een expert.

Vergoeding bij:
- totaal verlies: wij vergoeden de werkelijke waarde van het voertuig, verminderd met de waarde van het voertuig na
schade. Wij vergoeden eveneens de Belasting op de Inverkeerstelling van het beschadigde voertuig, m.a.w. het
bedrag dat verschuldigd zou zijn indien een rijtuig met dezelfde kenmerken en ouderdom als het voertuig in kwestie
in het verkeer zou gebracht worden op de datum van het ongeval, evenals de inschrijvingskosten.
- gedeeltelijke schade: wij vergoeden de herstellingskosten vastgesteld bij expertise of het gedetailleerde bestek
voorgelegd door de eigenaar van het voertuig, mits wij het bedrag ervan aanvaarden, inclusief de niet-terugvorderbare
BTW in hoofde van laatstgenoemde.

Wanneer het geaccidenteerde voertuig verzekerd is in Materiele Schade, dan is deze laatste verzekering altijd prioritair. In dat geval komen wij in tweede rang tussen op basis van 
bewijsstukken, ofwel voor de franchise, ofwel voor het geheel
van de schade, wanneer dit minder bedraagt dan de franchise voorzien in het desbetreffende contract. Bovendien vergoeden wij de hieronder vermelde bijkomende kosten die 
werkelijk gedragen werden door de eigenaar van het voertuig.
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Bijkomende kosten
Wanneer het geaccidenteerde voertuig geïmmobiliseerd is, vergoeden wij het geheel van volgende kosten op voorlegging
van bewijsstukken:
- de kosten voor het wegtakelen van het voertuig van de plaats
van het ongeval naar een hersteller in België, wanneer het niet meer in staat is om te rijden;
- de bewaringskosten voor een periode van maximum 45 dagen in geval van totaal verlies;
- de kosten voor de bewezen gebruiksderving van het voertuig op basis van de door de indicatieve tabel voorziene forfaitaire dagvergoeding en dit voor een duur van maximum 21 

dagen.
Bij schadegeval waarbij een derde betrokken is
Betalen wij een forfaitair bedrag van 250 EUR aan de eigenaar van het geaccidenteerde voertuig ter compensatie van de
eventuele stijging van zijn verzekeringspremie ten gevolge van het ongeval.

Subrogatie
Tot de door ons uitbetaalde schadevergoedingen of kosten treden wij in de rechten en vorderingen van de begunstigde tegen de aansprakelijke.
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I. De waarborg Bob
a) Toepassingsvoorwaarden
Wij vergoeden de stoffelijke schade toegebracht aan het motorrijtuig (voertuig voor toerisme en zaken, voertuig voor dubbel gebruik, minibussen of lichte vrachtwagens met een 
MTM van 3,5 ton) toebehorend aan een derde en bestuurd door een verzekerde omschreven in artikel 1.1., letters a), b) en c), voor zover deze verzekerde persoonlijk, geheel of 
gedeeltelijk, aansprakelijk gesteld wordt voor de schade aan hetvoornoemde motorrijtuig.
De waarborg Bob is uitsluitend verworven indien de hierna vermelde voorwaarden zijn vervuld:
- de verzekerde neemt, op verzoek van de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hen gemachtigde bestuurder, kosteloos en bij wijze van vriendendienst de rol van Bob op zich, 
wanneer de verzoeker zijn voertuig, gelet op de wettelijke regels inzake alcoholintoxicatie of inzake het gebruik van andere producten die een gelijkaardig effect tot gevolg hebben, 
niet langer zelf kan besturen;
- enkel het traject afgelegd om de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hen gemachtigde bestuurder tijdens vrijetijdsactiviteiten van en naar huis te brengen, is verzekerd;
- in afwijking van artikel 1.3., moet de schade het gevolg zijn van een onopzettelijk verkeersongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot maximum 25 km buiten onze 

grenzen met de andere buurlanden. Dit ongeval moet onmiddellijk nadat het zich heeft voorgedaan door de bevoegde politiediensten, door middel van een proces-verbaal, 
worden vastgesteld. Dit is niet vereist indien er een derde bij het ongeval betrokken is en er door alle betrokken partijen een ingevuld en ondertekend Europees 
aanrijdingsformulier wordt bezorgd aan hun respectievelijke verzekeraars;

de verzekerde moet op het ogenblik van het ongeval over een geldig rijbewijs beschikken. Hij mag zich niet in een staat van strafbare alcoholintoxicatie bevinden, noch in een 
vergelijkbare toestand die het gevolg is van het gebruik van enig ander product dan alcohol;
- de stoffelijke schade bedraagt in hoofdsom minstens 500,00 euro;
- het gebruikte voertuig mag bij geen enkele verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen stoffelijke schade;
- de verzekerde is verplicht actief mee te werken aan ieder onderzoek dat ingesteld kan worden naar aanleiding van een verzoek tot tussenkomst op basis van de Bob-waarborg.
b) Omvang van de waarborg     Wij vergoeden:
- in geval van totaal verlies: de werkelijke waarde van het voertuig op de dag van het ongeval, niet-recupereerbare btw inbegrepen, op voorwaarde dat de benadeelde deze werkelijk 
heeft betaald;
- in geval van herstelling: de herstellingskosten, niet-recupereerbare btw inbegrepen, op voorwaarde dat de benadeelde deze werkelijk en onherroepelijk heeft betaald.
c) Vaststelling van de schade en van het totaal verlies
De door Ethias aangeduide expert bepaalt de omvang van de schade en beslist of het voertuig een totaal verlies is.

Bob
Wordt beschouwd als Bob, de persoon die, kosteloos en bij wijze van vriendendienst, een motorrijtuig (voertuig voor toerisme en zaken, voertuig voor dubbel gebruik, minibussen of 
lichte vrachtwagens met een MTM van 3,5 ton) van een derde bestuurt en dit op verzoek van de eigenaar, van de gebruikelijke houder of van de door hen gemachtigde bestuurder, 
die het voertuig, gelet op de wettelijke regels inzake alcoholintoxicatie of inzake het gebruik van andere producten die een gelijkaardig effect tot gevolg hebben, niet langer zelf kan 
besturen.
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Periodisch een tijdelijke gratis waarborg voor Elit 3 klanten
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NIET VERMELD
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Neen



Tuinen en gronden
Toegelaten uitsluiting in artikel 6 punt 9

“de schade veroorzaakt door tuinen met een oppervlakte van meer dan 
1 ha, die al dan niet aan het verzekerde gebouw grenzen”



Tuinen en gronden

6.8. De terreinen. 

De waarborg is u verworven voor de schade veroorzaakt door  het feit van de terreinen die niet aangrenzend zijn aan de gebouwen gedekt in de Woningverzekering, 
voor zover dat hun oppervlakte geen twee hectare overschrijdt,  evenals door het feit van hun omheiningen en beplantingen. 



Tuinen en gronden

2. Omschrijving van enkele bijzondere gevallen
Artikel 3: Onroerende goederen en inhoud - Tijdelijke verblijven
A. Onroerende goederen en inhoud
Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt door:
…/…
e. de terreinen (bebouwd of niet) waarvan u de eigenaar, naakte eigenaar, vruchtgebruiker of bewaker bent.



Tuinen en gronden

Artikel 5 – Gebouwen en hun inhoud 

Wij verzekeren u voor schade veroorzaakt door de volgende gebouwen en goederen, alsook door hun voor 
privé-doeleinden gebruikte inhoud : 
* uw hoofdverblijf : 
…/… 

* uw tuinen 

evenals uw terreinen voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 5 ha die al  dan niet aan de bovengenoemde gebouwen grenzen; 

…/…

Schade te wijten aan grondverschuivingen is gedekt. 
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6.8. Gebouwen en hun inhoud, grafzerken
a) De waarborg is verworven aan de verzekerden omschreven in artikel 1,2,3,4 van de rubriek “Verzekerden” voor schade veroorzaakt door :

…/…

3. de al dan niet bebouwde terreinen, waarvan zij eigenaars, mede‐eigenaars, naakte eigenaars, vruchtgebruikers of bewakers zijn

…/…

8. de grafzerken van de ouders van de verzekerden gedefinieerd onder punten 1,2 van de rubriek “Verzekerden”.

…/…

Wanneer de verzekering betrekking heeft op een terrein, geldt de waarborg onder meer ook voor de omheiningen en de beplantingen.

Komt de aansprakelijkheid van mede‐eigenaars collectief in het gedrang dan is de waarborg verworven in verhouding tot het aandeel van de verzekerde in de mede‐eigendom.
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2.1.1.3. Gebouwen, onderhouds- en verbouwingswerken 

De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door uw hoofdverblijf, tweede verblijf, vakantieverblijf, studieverblijf, caravan, autobergplaatsen, tuinen en gronden (inclusief alle 
bomen, tuinhuizen, serres en zwembaden), en door alle andere onroerende goederen die U toebehoren, die U huurt of die U gebruikt. 

Wij noemen deze verder “een gebouw.” 
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A5.2 ONROERENDE GOEDEREN EN HUN INHOUD
Wij waarborgen de schade die veroorzaakt wordt door het gebouw (of delen ervan), de inhoud ervan inbegrepen, dat dienst doet voor de hoofdverzekerden als: 

a) …/…

b) de tuinen of gronden met een totale oppervlakte van minder dan 10 hectaren, die wel of niet grenzen aan de verzekerde gebouwen;
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2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven
…/…
de schade veroorzaakt door gebouwen:
Wij dekken uitsluitend schade veroorzaakt
…/…

door tuinen en gronden die in totaal 5 hectare niet overschrijden 

door studentenkamers of door studio’s die door de verzekerde kinderen worden bewoond 

door gebouwen of gebouwgedeelten in aanbouw, wederopbouw of verbouwing die bestemd zijn om uw hoofd- of tweede verblijf te worden, voor zover hun stabiliteit niet door de 
lopende werken in gevaar wordt gebracht.
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Gebouw
a. …/…

f. de tuinen en gronden in België gelegen, al dan niet aangrenzend, inclusief alle bomen, tuinhuizen, serres en zwembaden in eigendom, in huur of in gebruik;

g. het verblijf dat door de verzekerden tijdens hun studies wordt bewoond.
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Gebouw 
a) …/…

f) de tuinen en gronden in België gelegen, al dan niet aangrenzend, inclusief alle bomen, tuinhuizen, serres en zwembaden in eigendom, in huur of in gebruik; 
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ARTIKEL 28. WAT WAARBORGEN WIJ?
…/…
4. Gebouwen en hun inhoud
De vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door:
a) gebouwen of gedeelten ervan en hun inhoud in de zin van artikel 11 (met inbegrip van de al dan niet aangrenzende terreinen, residentiële caravans en privé-garages) die:
• al dan niet voortdurend bewoond worden door een permanente verzekerde als tweede verblijf, hoofd- of studieverblijf;
• verhuurd worden door een permanente verzekerde;

b) lokalen en hun inhoud die deel uitmaken van het hoofdverblijf van de verzekeringnemer en dienend tot de uitoefening van een vrij beroep of handel die geen opslag van koopwaar 
met zich meebrengt door een permanente verzekerde;

c) gebouwen of gedeelten ervan in de zin van artikel 11 (met inbegrip van de al dan niet aangrenzende terreinen, residentiële caravans en privé-garages) tijdens de normale
onderhoudswerken;

d) belemmerde voetpaden (sneeuw, ijs of ijzel en achtergelaten voorwerpen die niet verwijderd werden) en liften, voor zover deze het voorwerp uitmaken van een 
onderhoudscontract, of waarop een geregeld toezicht wordt uitgeoefend door een erkende instelling. Deze voetpaden en liften dienen deel uit te maken van voornoemde gebouwen;

e) elk ander gebouw, mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden.
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Artikel 23
Gebouwen en hun inhoud
De waarborg geldt voor schade door:
…/…

• de tuinen en terreinen waarvan de oppervlakte niet meer dan 1 hectare bedraagt en die aan de verzekerde gebouwen grenzen die in de waarborg zijn opgenomen;
• elk onroerend goed, al dan niet bebouwd, ander dan die welke hierboven vernoemd worden, doch mits betaling van een premietoeslag.
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E. GEBOUWEN, GRONDEN EN LIFTEN

De schade veroorzaakt door gronden, gebouwen, delen van gebouwen of liften in gebouwen die u niet gebruikt als
hoofdverblijf.
Blijft gedekt de schade veroorzaakt door:
…/…

- gronden voor zover hun totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 ha;
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D. Gebouwen en hun inhoud
a) De waarborg is verworven aan de verzekerden omschreven in artikel 1.1., letters a), b) en c), voor schade veroorzaakt door:
1) …/…
2) …/… 
3) de al of niet bebouwde terreinen, waarvan zij eigenaars, mede-eigenaars, naakte eigenaars, vruchtgebruikers of bewakers zijn;
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4 Gebouwen en gronden
De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door uw hoofdverblijf, tweede verblijf, vakantieverblijf, studieverblijf, tuinen en gronden, en door alle andere onroerende 
goederen die u toebehoren, die u huurt of die u gebruikt.
Ook schade veroorzaakt door het gebouw dat u opricht als gezinswoning is in de verzekering begrepen.
De verzekering geldt echter niet voor onroerende goederen die huur of andere inkomsten opleveren of die gebruikt worden voor een beroepsactiviteit.

Wij verzekeren wel de schade veroorzaakt:
- door het gedeelte van het hoofdverblijf dat u gebruikt voor een vrij beroep of voor een handel zonder afzet van koopwaar;
- door kamers of appartementen in het hoofdverblijf en door garages die u verhuurt, voor zover hun totale aantal niet groter is dan drie kamers of twee appartementen en/of 
drie garages;
- door gronden die u verhuurt voor zover hun totale oppervlakte geen 3 ha overschrijdt.

5 Vuur, brand, ontploffing en rook
De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing en rook ingevolge vuur of brand die ontstaan in of meege-deeld worden door het 
gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is.
Deze uitsluiting wordt niet toegepast voor hotels en gelijkaardige logementshuizen met hotelservice of voor andere tijdelijke verblijven en vakantieverblijven waarvoor wij 
hierna waarborg verlenen.
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Uw terreinen of gebouwen veroorzaken schade 

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door: 
- uw hoofdverblijf; 
- een garage voor uw persoonlijk gebruik gelegen op een ander adres; 
- een tweede verblijf dat u al dan niet soms verhuurt; 
- een studentenverblijf; 
- de tuinen bij bovenvermelde verblijven;
- terreinen waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent. 
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e Gronden en gebouwen 

Gronden 

De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door tuinen of gronden die u toebehoren, die u huurt of die u gebruikt.
We verzekeren ook uw aansprakelijkheid voor verhuurde of verpachte gronden;



Tuinen en gronden

Artikel 4 Omschrijving van een aantal specifieke waarborgen
1. Dieren
…/…
2. Gebouwen
De maatschappij verzekert de schade die veroorzaakt wordt :
- …/…
- door de tuinen en de gronden die louter tot het privé-gebruik van verzekeringnemer dienen
- …/…
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9.8. De gebouwen en de inboedel
De waarborg is u verworven voor de
schade veroorzaakt door :
a) …/…
g) de terreinen die grenzen aan de gebouwen die in de verzekering zijn begrepen,
h) de terreinen die niet grenzen aan de gebouwen die in de verzekering zijn begrepen voor zover hun oppervlakte
2 hectare niet overschrijdt.

Wanneer de verzekering betrekking heeft op een gebouw of deel van gebouw, geldt die onder meer ook voor de
binnenplaatsen, toegangen, terrassen, voetpaden, bijgebouwen en bijhorigheden,
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4° De onroerende goederen en de inhoud 
De waarborg wordt uitgebreid voor schade veroorzaakt door : 
1)…/…

5) de niet-bebouwde terreinen waarvan u eigenaar, bent zonder 5 hectaren te overschrijden. 
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b) Gebouwen en hun privé-inhoud, gronden, tuinen en terreinen:
De waarborg is verworven voor schade veroorzaakt door:

- …/…

- de gronden, tuinen en terreinen die grenzen aan alle hiervoor vermelde verblijven; 

- de onbebouwde terreinen, dienstig tot privédoeleinden met een gezamenlijke maximale oppervlakte van 5 ha; de aanwezigheid van een tuinhuis, hobbyserre of schuilhok voor 
dieren is toegelaten;
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9.8. Gebouwen en privé-inboedel
De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt door :
a. …/…

j) de aan de verzekerde gebouwen grenzende terreinen,
k) de niet aan de verzekerde gebouwen grenzende terreinen voor zover de oppervlakte niet meer bedraagt dan 5 hectare.

Wanneer de verzekering betrekking heeft op een gebouw of een gedeelte van een gebouw, geldt de waarborg onder meer ook voor de binnenplaatsen, toegangen, terrassen, 
voetpaden, bijgebouwen en bijhorigheden, zwembaden, antennes, masten, vlaggenstokken, uithangborden, borden (onder meer zonnepanelen), cisternes en voor de inboedel 
die voor privégebruik dient. 

Wanneer de verzekering betrekking heeft op een terrein, geldt de waarborg onder meer ook voor de omheiningen en de beplantingen. 

Komt de aansprakelijkheid van mede eigenaars collectief in het gedrang dan is de waarborg verworven in verhouding tot het aandeel van de verzekerde in de mede eigendom.
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2.3 Wat wordt niet verzekerd?
…/…

2.3.7. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tuinen en terreinen met een totale oppervlakte van meer dan 5 ha.



Schade door gebouwen, schade 
door werken in een gebouw

Toegelaten uitsluitingen die hierop betrekking hebben

Artikel  6:

7 de schade aan roerende of onroerende goederen of aan dieren die een verzekerde onder zijn 
bewaking heeft onder voorbehoud van de toepassing van 11° van dit artikel;

8 de schade veroorzaakt door het gebouw of het gedeelte van het gebouw, dat door de 
verzekeringnemer niet gebruikt wordt als hoofdverblijf met uitzondering evenwel van het gebouw of 
het gedeelte van het gebouw dat de verzekerde studerende als studieverblijf bewonen buiten het 
hoofdverblijf van de verzekeringnemer;

11 de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of door rook 
ingevolge vuur of een brand die ontstaat in of medegedeeld wordt door het gebouw waarvan de 
verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is met uitzondering evenwel van de schade veroorzaakt in 
hotels of gelijkaardige logementshuizen door de verzekerden betrokken tijdens een tijdelijk of 
toevallig verblijf zowel om privé- als om beroepsredenen;

12 de schade veroorzaakt door de gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de 
aanpassingswerken eraan;
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6.9. De gebouwen en hun inhoud. 
Wij dekken niet de schade veroorzaakt door het gebouw of delen van de gebouwen die niet door de verzekeringsnemer gebruikt worden als hoofdverblijfplaats.
Zijn evenwel gedekt: 
- de schade veroorzaakt door het gebouw of delen van het gebouw die verzekerde leerlingen gebruiken in het kader van hun studies en die geen deel uitmaken van de 
hoofdverblijfplaats van de verzekeringsnemer; 
-de schade waarvan sprake in het punt 6.11. hieronder. 

6.11. De tijdelijke of toevallige verblijven 
De waarborg wordt u toegestaan indien u, zelfs contractueel, aansprakelijk bent: 
- voor elke schade voorkomend tijdens een verblijf als patiënt in een hospitaal of bij een tijdelijk of toevallig verblijf ten private titel of beroepshalve, in een hotel of een gelijkaardige 
verblijfplaats; 
- voor de schade veroorzaakt door vuur, Brand, ontploffing, rook, water of glasbraak aan gebouwen, caravans of tenten evenals aan hun inhoud, die u huurt of gebruikt ter 

gelegenheid van een vakantie, een privé-reis, een beroepsreis of een familiefeest. 

OPM DVL Schade door werken in een gebouw
Zonder vermelding id algemene voorwaarden
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2. Omschrijving van enkele bijzondere gevallen
Artikel 3: Onroerende goederen en inhoud - Tijdelijke verblijven
A. Onroerende goederen en inhoud
Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt door:
a. de gebouwen en hun inhoud waarvan u, voor persoonlijk gebruik, eigenaar of huurder bent, met uitzondering van de gebouwen die worden gebruikt voor de opslag of 
verkoop van koopwaar.
Woonwagens, bewoonbare chalets, binnenplaatsen en ingangen van gebouwen, afsluitingen, trottoirs, antennes, vlaggenmasten en zonnepanelen, worden gelijkgesteld 
met gebouwen.
b. een gedeelte van een in punt a. verzekerd gebouw in België, beperkt tot 3 plaatsen, dat door een verzekerde wordt gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep of 
een commerciële activiteit zonder opslag of verkoop van koopwaren;
c. een gedeelte van een in punt a. verzekerd gebouw, eigendom van een verzekerde, dat wordt verhuurd aan of ter beschikking gesteld van een derde, op voorwaarde dat 
het totaal van de verhuurde delen niet meer bedraagt dan 3 appartementen, met of zonder garage;
d. een huislift, een privé-goederenlift of apparatuur aangepast aan personen met beperkte mobiliteit (zoals een traplift) waarvan u eigenaar, naakte eigenaar, 
vruchtgebruiker of bewaker bent;
e. de terreinen (bebouwd of niet) waarvan u de eigenaar, naakte eigenaar, vruchtgebruiker of bewaker bent.
Wij verzekeren echter niet:
a. de schade die door het gebouw wordt veroorzaakt wordt naar aanleiding van bouw-, wederopbouw- of verbouwingswerken (met inbegrip van vergrotingswerken) 
wanneer deze werken de verplichte tussenkomst van een architect vereisen;
b. de stoffelijke schade die wordt veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook ten gevolge van vuur of brand die ontstaat in of overgedragen wordt door een in dit 
contract verzekerd gebouw en waarvoor u aansprakelijk geacht wordt op basis van artikel 1382 - 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek.
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Artikel 5 – Gebouwen en hun inhoud 
Wij verzekeren u voor schade veroorzaakt door de volgende gebouwen en goederen, alsook door hun voor privé-doeleinden gebruikte inhoud: 

* uw hoofdverblijf:
o het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat u bewoont; 
o het gedeelte van dit gebouw dat u gebruikt als zaken- of consultatiebureau; 
o het gedeelte van dit gebouw dat u verhuurt, tenzij dit gedeelte meer dan 3 appartementen en/of 3 garages bevat; 

* uw tweede verblijf:
o het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat door uw kinderen bewoond wordt in het kader van hun studies; 
o het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat u gebruikt als tweede verblijf of vakantieverblijf. Dit gebouw mag gedurende een gedeelte van het jaar verhuurd worden aan of ter 
beschikking gesteld worden van anderen. Een caravan wordt gelijkgesteld met een gebouw; 

* uw garages
gebruikt voor privé-doeleinden, ongeacht hun ligging; 

* uw tuinen 
…/…
* uw personenliften, 
op voorwaarde dat zij het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract, alsook uw goederenliften; 

* het gebouw in opbouw, wederopbouw of verbouwing dat als uw hoofdverblijf of tweede verblijf dient of zal dienen. 
Schade te wijten aan grondverschuivingen is gedekt. 
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6.8. Gebouwen en hun inhoud, grafzerken
a) De waarborg is verworven aan de verzekerden omschreven in artikel 1,2,3,4 van de rubriek “Verzekerden” voor schade veroorzaakt door :
1. gebouwen of gedeelten van gebouwen alsmede hun inhoud, die zij bewonen als hoofdverblijf of tweede verblijf (met
inbegrip van wooncaravan)
2. gebouwen of gedeelten van gebouwen die zij niet bewonen, maar waarvan zij eigenaars, mede‐eigenaars, naakte
eigenaars, vruchtgebruikers of bewakers zijn
3. …/…
4. lokalen en hun inhoud (uithangborden inbegrepen) die zij gebruiken voor de persoonlijke uitoefening van een vrij beroep of van een handel die geen afzet of opslag van waren 
met zich meebrengt
5. het studentenverblijf
6. de garages en parkeerplaatsen dienend voor persoonlijk gebruik van de verzekerde, evenals deze die door verzekerden in huur of gebruik gegeven worden
7. het gebruik van personen‐ en goederenliften, inbegrepen liften in flatgebouwen waarvan zij eigenaars, mede‐eigenaars of bewakers zijn, voor zover deze hijstoestellen het 
voorwerp uitmaken van een technisch onderhoud, dat de goede werking ervan waarborgt
8. …/…

b) tijdens het optrekken, het herbouwen of verbouwen van een gebouw, is de waarborg enkel van toepassing als het gaat om schade veroorzaakt door gebouwen bedoeld als 
hoofdverblijf of tweede verblijf voor een verzekerde voor zover deze werken de stevigheid van het gebouw niet aantasten.

Tijdens het uitvoeren van onderhoudswerken, is deze waarborg ook verworven voor gebouwen met een andere bestemming dan deze hiervoor vermeld.

Wanneer de verzekering betrekking heeft op een gebouw of een gedeelte van een gebouw, geldt de waarborg onder meer ook voor de binnenplaatsen, toegangen, terrassen, 
voetpaden, bijgebouwen en bijhorigheden, zwembaden, antennes, masten, vlaggenstokken, uithangborden, borden (onder meer zonnepanelen), cisternes en voor de inboedel die 
voor privégebruik dient.

Wanneer de verzekering betrekking heeft op een terrein, geldt de waarborg onder meer ook voor de omheiningen en de beplantingen.

Komt de aansprakelijkheid van mede‐eigenaars collectief in het gedrang dan is de waarborg verworven in verhouding tot het aandeel van de verzekerde in de mede‐eigendom.
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2.1.1.3. Gebouwen, onderhouds- en verbouwingswerken 
De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door uw hoofdverblijf, tweede verblijf, vakantieverblijf, studieverblijf, caravan, autobergplaatsen, tuinen en gronden (inclusief alle 
bomen, tuinhuizen, serres en zwembaden), en door alle andere onroerende goederen die U toebehoren, die U huurt of die U gebruikt. Wij noemen deze verder “een gebouw.” 

Ook schade veroorzaakt door bouw-, heropbouw- en verbouwingswerken is verzekerd, als het gebouw bestemd is als hoofd- of tweede verblijf. 

De verzekering geldt echter niet voor onroerende goederen die huur of andere inkomsten opleveren of die gebruikt worden voor een beroepsactiviteit. 
Wij verzekeren wel de schade veroorzaakt: 
* door lokalen en hun inhoud (uithangbord inbegrepen) die dienen voor de uitoefening, door een hoofdverzekerde, van een vrij beroep of van een handel die geen afzet of opslag 
van waren met zich meebrengt; 
* door een gebouw als U in dit gebouw uw hoofdverblijf hebt en er maximaal 3 appartementen en 3 autogarages verhuurt. Bent U eigenaar van een appartement, dan verzekeren 
Wij uw aandeel in de mede-eigendom; 
* door het gebruik van personen- en goederenliften, inbegrepen liften in flatgebouwen waarvan de hoofdverzekerden eigenaars, mede-eigenaars of bewakers zijn, voor zover  deze 
hijstoestellen het voorwerp uitmaken van een technisch onderhoud, dat de goede werking ervan waarborgt. 
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A5.2 ONROERENDE GOEDEREN EN HUN INHOUD
Wij waarborgen de schade die veroorzaakt wordt door het gebouw (of delen ervan), de inhoud ervan inbegrepen, dat dienst doet voor de hoofdverzekerden als:

a) hoofdverblijf, daarin begrepen maximaal drie appartementen in hetzelfde gebouw, die ze mogen verhuren of gratis ter beschikking stellen;

b) tweede verblijf;

c) gedeelte van het hoofdverblijf of het tweede verblijf dat ze gebruiken voor de uitoefening van een vrij beroep of voor de uitbating van een handelszaak zonder koopwaar;

d) buitenverblijf, met inbegrip van de residentiële stacaravan;

e) studentenverblijf;

f) garages voor eigen gebruik en maximaal drie garages die ze verhuren of gratis ter beschikking stellen.

Wij waarborgen ook de schade veroorzaakt door:
a) de personen- of goederenliften, geïnstalleerd in de voormelde gebouwen, voor zover de lift het voorwerp uitmaakt van een onderhoudscontract of voor zover een erkend 
organisme die liften regelmatig controleert;

b) de tuinen of gronden met een totale oppervlakte van minder dan 10 hectaren, die wel of niet grenzen aan de verzekerde gebouwen;

c) door de verzekerden tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf, zowel om privé- als beroepsredenen, in een hotel of verblijf dat gelijkaardige diensten aanbiedt;

d) aan de ziekenhuiskamer, waarin een verzekerde wordt opgenomen.

Schade door elk ander wel of niet opgetrokken gebouw dat niet hierboven wordt vermeld is uitsluitend gedekt, als dit uitdrukkelijk zo staat vermeld in de bijzondere voorwaarden van 
de overeenkomst, en als er een bijpremie is betaald.
A5.3 GEBOUWEN IN OPBOUW, WEDEROPBOUW OF VERBOUWING
Wij dekken geen schade die veroorzaakt wordt door gebouwen tijdens de opbouw, wederopbouw of verbouwing ervan, behalve:
a) als het gebouw in opbouw de hoofdverblijfplaats of het tweede verblijf wordt;
b) als het gaat om een tuinhuis, dierenhok of serre op de gewaarborgde tuinen en gronden.
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2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven
…/…
De schade veroorzaakt door gebouwen :
Wij dekken uitsluitend schade veroorzaakt
* door gebouwen of gebouwgedeelten die dienen tot uw hoofd- of tweede verblijf, 
daarin begrepen het gedeelte dat bestemd is voor de uitoefening van een vrij beroep of een handel zonder detailverkoop noch opslag van koopwaar
* de gedeelten verhuurd aan of gratis ter beschikking gesteld van derden, als dit gebouw nog tot 3 appartementen bevat (garages inbegrepen)
* stacaravans
* personenliften en goederenliften voor zover de schade niet voortvloeit uit een gebrekkig onderhoud
* door garages en parkeerruimten voor uw eigen gebruik
* door tuinen en gronden die in totaal 5 hectare niet overschrijden
* door studentenkamers of door studio’s die door de verzekerde kinderen worden bewoond
* door gebouwen of gebouwgedeelten in aanbouw, wederopbouw of verbouwing die bestemd zijn om uw hoofd- of tweede verblijf te worden, voor zover hun stabiliteit niet door de 
lopende werken in gevaar wordt gebracht.

Wij dekken eveneens burenhinder in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek voor
zover deze voortvloeit uit een plotselinge, voor u onvoorzienbare gebeurtenis.
■■ de schade veroorzaakt door, vuur, brand, ontploffing of rook

Wij dekken altijd de schade voortvloeiend uit opgelopen lichamelijke letsels.

Wij dekken geen materiële schade die eruit voortvloeit en waarvan de gevolgen normaal verzekerbaar zijn in het kader van de dekking "Verhaal van derden" van een Brandverzekerings
contract, d.w.z. de schade die ontstaan is in of overgeslagen uit een gebouw waarvan u eigenaar, huurder of bewoner bent.

Evenwel, de materiële schade die ontstaan is in of overgeslagen is uit een hotel of gelijkaardig logement of een ziekenhuis naar aanleiding van een tijdelijk verblijf van een verzekerde, is 
altijd gedekt.
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Gebouw (definitie)
a. het gebouw in eigendom, in huur of in gebruik, dat dient als hoofdverblijf of als tweede verblijf, met inbegrip van de delen die voor een vrij beroep dienen of voor een 
handelsbestemming zonder opslag of afzet van koopwaar;

b. de inboedel van de hoofdverblijfplaats en van het tweede verblijf;

c. het gebouw in opbouw, bestemd om het hoofdverblijf of tweede verblijf te worden;

d. de stacaravan;

e. de autobergplaats(en) gebruikt door de verzekerden;

f. de tuinen en gronden in België gelegen, al dan niet aangrenzend, inclusief alle bomen, tuinhuizen, serres en zwembaden
in eigendom, in huur of in gebruik;

g. het verblijf dat door de verzekerden tijdens hun studies wordt bewoond.
2. Gebouwen
Wij vergoeden de schade aan derden door het verzekerd gebouw.
Indien u in dit gebouw uw hoofdverblijf hebt en er maximaal 3 appartementen met of zonder garage verhuurt, dan blijven wij dit volledige gebouw verzekeren. Bent u eigenaar van 
een appartement, dan verzekeren wij uw aandeel in mede-eigendom.
De schade door personen- of goederenliften in het hoofdverblijf is verzekerd op voorwaarde dat de liften het voorwerp uitmaken van een lopend onderhoudscontract met een 
officieel organisme, dat minstens 1 jaarlijkse controle voorziet en dit voor zover de verzekerde de aanbevelingen van dit organisme naleeft.

De schade veroorzaakt door de gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de aanpassingswerken eraan, is in de waarborg begrepen wanneer het gebouw bestemd 
is als hoofdverblijf of tweede verblijf van de verzekerden vermeld onder a) en b), voor zover zij zelf de werken uitvoeren en deze werken de stevigheid van het gebouw niet aantasten.

Wij vergoeden evenwel niet:
1. de stoffelijke schade die veroorzaakt wordt door vuur, door brand, door ontploffing of door rook als gevolg van vuur of brand die ontstaat in of meegedeeld wordt door het gebouw 
waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is; 
2. de schade door alle andere liften dan de personen- of goederenliften in het hoofdverblijf.
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Gebouw  (definitie)

a) het gebouw in eigendom, in huur of in gebruik, dat dient als hoofdverblijf of als tweede verblijf, met inbegrip van de delen die voor een vrij beroep dienen of voor een 
handelsbestemming zonder opslag of afzet van koopwaar; 

b) de inboedel van de hoofdverblijfplaats en van het tweede verblijf; 

c) het gebouw in opbouw, bestemd om het hoofdverblijf of tweede verblijf te worden; 

d) de stacaravan; 

e) de autobergplaats(en) gebruikt door de verzekerden; 

f) de tuinen en gronden in België gelegen, al dan niet aangrenzend, inclusief alle bomen, tuinhuizen, serres en zwembaden in eigendom, in huur of in gebruik; 

g) het verblijf dat door de verzekerden tijdens hun studies wordt bewoond. 
2 Gebouwen 
Wij vergoeden de schade aan derden door het verzekerd gebouw. 
Indien u in dit gebouw uw hoofdverblijf hebt en er maximaal 3 appartementen met of zonder garage verhuurt, dan blijven wij dit volledige gebouw verzekeren. Bent u eigenaar van 
een appartement, dan verzekeren wij uw aandeel in mede-eigendom. 

De schade door personen- of goederenliften in het hoofdverblijf is verzekerd op voorwaarde dat de liften het voorwerp uitmaken van een lopend onderhoudscontract met een 
officieel organisme, dat minstens 1 jaarlijkse controle voorziet en dit voor zover de verzekerde de aanbevelingen van dit organisme naleeft. 

De schade veroorzaakt door de gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de aanpassingswerken eraan, is in de waarborg begrepen wanneer het gebouw bestemd 
is als hoofdverblijf of tweede verblijf van de verzekerden vermeld onder a) en b), voor zover zij zelf de werken uitvoeren en deze werken de stevigheid van het gebouw niet aantasten. 
Wij vergoeden evenwel niet:
1 de stoffelijke schade die veroorzaakt wordt door vuur, door brand, door ontploffing of door rook als gevolg van vuur of brand die ontstaat in of meegedeeld wordt door het gebouw 
waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is; 
2 de schade door alle andere liften dan de personen- of goederenliften in het hoofdverblijf. 
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4. Gebouwen en hun inhoud
De vergoeding van de schade veroorzaakt aan derden door:
a) gebouwen of gedeelten ervan en hun inhoud in de zin van artikel 11 (met inbegrip van de al dan niet aangrenzende terreinen, residentiële caravans en privé-garages) die:
• al dan niet voortdurend bewoond worden door een permanente verzekerde als tweede verblijf, hoofd- of studieverblijf;
• verhuurd worden door een permanente verzekerde;
b) lokalen en hun inhoud die deel uitmaken van het hoofdverblijf van de verzekeringnemer en dienend tot de uitoefening van een vrij beroep of handel die geen opslag van koopwaar 
met zich meebrengt door een permanente verzekerde;
c) gebouwen of gedeelten ervan in de zin van artikel 11 (met inbegrip van de al dan niet aangrenzende terreinen, residentiële caravans en privé-garages) tijdens de normale
onderhoudswerken;
d) belemmerde voetpaden (sneeuw, ijs of ijzel en achtergelaten voorwerpen die niet verwijderd werden) en liften, voor zover deze het voorwerp uitmaken van een 
onderhoudscontract, of waarop een geregeld toezicht wordt uitgeoefend door een erkende instelling. Deze voetpaden en liften dienen deel uit te maken van voornoemde gebouwen;
e) elk ander gebouw, mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden.
…/…
Hoofdstuk 2.
Gemeenschappelijke uitsluitingen
ARTIKEL 31. GEMEENSCHAPPELIJKE UITSLUITINGEN
1. WORDT ECHTER NIET VERGOED, DE SCHADE:
…/…
g) veroorzaakt door bouw-, verbouwings-, of afbraakwerken aan het gebouw tenzij de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze omstandigheden 
en de schade.
Blijft evenwel gedekt de schade door de verzekerde gebouwen naar aanleiding van opbouw-, wederopbouw- of verbouwingswerken, voor zover deze werken uitgevoerd mogen 
worden zonder bouwvergunning en geen invloed hebben op de stabiliteit van het verzekerde gebouw of van de gebouwen in de nabijheid;
h) veroorzaakt door bouwvallige gebouwen, indien de elementaire voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van de schade niet werden getroffen;
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Artikel 23
Gebouwen en hun inhoud
De waarborg geldt voor schade door:
• de gebouwen of gedeelten van gebouwen, vlaggenstok, antennes, binnenplaatsen, ingangen, afsluitingen, voetpaden en inboedel inbegrepen, hetzij als hoofdverblijf, tweede verblijf 
of
vakantieverblijf;
• het geheel van de gebouwen als hoofdverblijf bewoond, maximum twee appartementen bevattend en/of garages die verhuurd worden of worden afgestaan ten kosteloze titel.
• de gebouwen of gedeelten van een gebouw in opbouw, wederopbouw of waaraan aanpassingswerken gebeuren, bestemd als hoofdverblijf of tweede verblijf;
• de al dan niet aan de verzekerde gebouwen grenzende autobergplaatsen voor eigen gebruik;
• het tijdelijk gehuurde studieverblijf met inbegrip van de inboedel;
• de gebouwen of gedeelten van gebouwen bewoond als hoofdverblijf en aangewend voor de uitoefening van een vrij beroep of een handelsactiviteit zonder opslag of afzet van 
koopwaar;
• liften die zich in de bovengenoemde gebouwen bevinden, op voorwaarde dat deze liften regelmatig worden nagezien door een ter zake erkende firma of wanneer er een 
onderhoudscontract voor bestaat;
• de tuinen en terreinen waarvan de oppervlakte niet meer dan 1 hectare bedraagt en die aan de verzekerde gebouwen grenzen die in de waarborg zijn opgenomen;
• elk onroerend goed, al dan niet bebouwd, ander dan die welke hierboven vernoemd worden, doch mits betaling van een premietoeslag.

Artikel 24
Vuur, brand, ontploffing of rook
Is gewaarborgd de stoffelijke schade aangericht door brand, ontploffing of rook ingevolge vuur of brand:
• veroorzaakt in hotels of gelijkaardige logementhuizen die door de verzekerde wordt betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf zowel om privé- als om beroepsredenen;
• veroorzaakt in andere gebouwen of stacaravans die niet toebehoren aan een verzekerde maar die door hem tijdelijk of toevallig worden gebruikt als vakantieverblijf, voor 
familiefeesten en voor privé- of beroepsreizen.

OPM DVL geen melding ivm schade door werken
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ARTIKEL 3  WAT VERZEKEREN WIJ NIET?
…/…
E. GEBOUWEN, GRONDEN EN LIFTEN

De schade veroorzaakt door gronden, gebouwen, delen van gebouwen of liften in gebouwen die u niet gebruikt als hoofdverblijf.
Blijft gedekt de schade veroorzaakt door:
- uw hoofdverblijf, tweede verblijf, studieverblijf, niet-verhuurd vakantieverblijf of stacaravan, en inboedel;
- het gebouw waar u uw hoofdverblijf wil vestigen. Deze waarborg is verworven voor zover u dit gebouw gaat betrekken binnen de 6 maanden die volgen op de datum van het 
schadegeval;
- maximum drie appartementen en drie garages gelegen in het gebouw dat u als hoofdverblijf bewoont en die u verhuurt of waarvan u gratis het gebruik verleent;
- de liften die zich in bovengenoemde gebouwen bevinden op voorwaarde dat deze het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract gesloten met een officieel erkende firma 
terzake;
- de al dan niet aan de verzekerde gebouwen grenzende garages voor eigen gebruik;
- gronden voor zover hun totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 ha;
- het gebouw of gebouwdeel dat de verzekerde bewoont en waar hij een zelfstandig beroep uitoefent zonder verkoop of bewaring van goederen.
Schade door de verzekerde gebouwen naar aanleiding van opbouw, wederopbouw, of aanpassingswerken aan die verzekerde gebouwen is evenwel niet gedekt:
- indien hiervoor een bouwvergunning vereist is;
- en zelfs indien geen bouwvergunning vereist is, als deze werken een invloed hebben op de stabiliteit van het verzekerde gebouw of van de gebouwen in de nabijheid.
Het begrip gebouw omvat tevens binnenplaatsen, ingangen, afsluitingen, voetpaden, radio- en TV-antennes, vlaggenmasten, zonnepanelen en grafstenen. 
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D. Gebouwen en hun inhoud
a) De waarborg is verworven aan de verzekerden omschreven in artikel 1.1., letters a), b) en c), voor schade veroorzaakt door:
1) gebouwen of gedeelten van gebouwen alsmede hun inhoud, die zij bewonen als hoofdverblijf of tweede verblijf;

2) gebouwen of gedeelten van gebouwen die zij niet bewonen, maar waarvan zij eigenaars, mede-eigenaars, naakte eigenaars, vruchtgebruikers of bewakers zijn;
3)   …/…

4) lokalen en hun inhoud (uithangborden inbegrepen) die zij gebruiken voor de persoonlijke uitoefening van een vrij beroep of van een handel die geen afzet of opslag van waren met 
zich meebrengt;

5) het gebruik van personen- en goederenliften, inbegrepen liften in flatgebouwen waarvan zij eigenaars, mede-eigenaars of bewakers zijn, voor zover deze hijstoestellen het voorwerp 
uitmaken van een technisch onderhoud, dat de goede werking ervan waarborgt.

b) Tijdens het optrekken, het herbouwen of verbouwen van een gebouw, is de waarborg enkel van toepassing als het gaat om schade veroorzaakt door gebouwen bedoeld als 
hoofdverblijf of tweede verblijf voor een verzekerde omschreven in artikel 1.1., letters a), b) c), f ) en g) . Tijdens het uitvoeren van onderhoudswerken, is deze waarborg ook verworven 
voor gebouwen met een andere bestemming dan deze hiervoor vermeld.
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4 Gebouwen en gronden
De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door uw hoofdverblijf, tweede verblijf, vakantieverblijf, studieverblijf, tuinen en gronden, en door alle andere onroerende goederen die u 
toebehoren, die u huurt of die u gebruikt.

Ook schade veroorzaakt door het gebouw dat u opricht als gezinswoning is in de verzekering begrepen.
De verzekering geldt echter niet voor onroerende goederen die huur of andere inkomsten opleveren of die gebruikt worden voor een beroepsactiviteit.

Wij verzekeren wel de schade veroorzaakt:
- door het gedeelte van het hoofdverblijf dat u gebruikt voor een vrij beroep of voor een handel zonder afzet van koopwaar;
- door kamers of appartementen in het hoofdverblijf en door garages die u verhuurt, voor zover hun totale aantal niet groter is dan drie kamers of twee appartementen en/of drie 
garages;
- door gronden die u verhuurt voor zover hun totale oppervlakte geen 3 ha overschrijdt.

5 Vuur, brand, ontploffing en rook
De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing en rook ingevolge vuur of brand die ontstaan in of meegedeeld worden door het gebouw 
waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is.
Deze uitsluiting wordt niet toegepast voor hotels en gelijkaardige logementshuizen met hotelservice of voor andere tijdelijke verblijven en vakantieverblijven waarvoor wij hierna 
waarborg verlenen.
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Uw terreinen of gebouwen veroorzaken schade 

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door: 
- uw hoofdverblijf; 
- een garage voor uw persoonlijk gebruik gelegen op een ander adres; 
- een tweede verblijf dat u al dan niet soms verhuurt; 
- een studentenverblijf; 
- de tuinen bij bovenvermelde verblijven; 
- terreinen waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent. 

Wat is er niet verzekerd onder de Familiale verzekering? 

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; 

OPM Devlamynck:  geen uitsluiting schade door liften in de polis
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Gebouwen
De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door de (delen van) gebouwen die u gebruikt als hoofd- of tweede verblijf, als vakantieverblijf, studieverblijf of garage en door alle 
andere gebouwen (of delen ervan) die u toebehoren, die u huurt of
die u gebruikt in uw privéleven.
De dekking blijft gelden tijdens verbouwings- of onderhoudswerken aan die gebouwen en tijdens het oprichten van een
gebouw dat u in uw privéleven gaat gebruiken als hoofd- of tweede verblijf.

We komen niet tussen voor gebouwen of delen ervan die huur of andere inkomsten opleveren, tenzij het gaat om:

- kamers, appartementen, garages of parkeerplaatsen die u verhuurt in het gebouw waarin u uw hoofdverblijf hebt.
Verhuurde garages of standplaatsen mogen ook elders liggen voor zover hun aantal maximaal vijf bedraagt;

- het deel van het hoofdverblijf dat u gebruikt voor een vrij beroep of voor een handel zonder afzet van koopwaar.

6 Wat is niet verzekerd?
Zijn van de verzekering uitgesloten:
…/…
- de zogenaamde burenhinder (artikel 544 BW) die u veroorzaakt tijdens bouw- of verbouwingswerken waarvoor een vergunning is vereist.
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Artikel 4 Omschrijving van een aantal specifieke waarborgen
2. Gebouwen
De maatschappij verzekert de schade die veroorzaakt wordt :
- door het gebouw en de inboedel die verzekeringnemer voor eigen privé - gebruik in eigendom heeft of huurt, evenwel met inbegrip van de delen die voor een vrij beroep of 
handelsbestemming dienen voor zover het geen plaats voor opslag of verkoop van koopwaren omvat. Betreft dit gebouw een appartement, dan is het aandeel van dit appartement in 
de mede-eigendom meeverzekerd.
- door de tuinen en de gronden die louter tot het privé - gebruik van verzekeringnemer dienen
- door het verblijf dat door de studerende verzekerden als studieverblijf wordt bewoond
- door de personen- of goederenliften in het verzekerde gebouw, op voorwaarde dat deze liften jaarlijks onderhouden en goedgekeurd worden door een erkende firma.
- tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf, zowel om privé- als beroepsredenen, in een hotel of een gelijkaardig  logementshuis
- aan de ziekenhuiskamer en de inhoud ervan, wanneer een verzekerde voor verpleging werd opgenomen
- wanneer verzekerde zelf aanpassingswerken of onderhoudswerken uitvoert aan zijn woning, dit voor zover bij de uitvoering van deze werken alle wettelijke reglementen worden 
nageleefd en voor zover deze werken de stabiliteit van zijn woning of van de naburige gebouwen niet in het gedrang brengt.

De maatschappij verzekert niet:
- de gebouwen die door verzekerde verhuurd worden 
- de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat in of meegedeeld wordt door het gebouw 
waarvan de verzekerde eigenaar is, huurder of bewoner is. De brand en rookschade is wel verzekerd indien zij door verzekerde wordt veroorzaakt in hotels of gelijkaardige 
logementshuizen, vakantieverblijven of stacaravans of een feesttent die verzekerde niet toebehoren en die hij betrekt tijdens een tijdelijk verblijf zowel om privé – als om 
beroepsredenen of ter gelegenheid van familiefeesten.
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9.8. De gebouwen en de inboedel
De waarborg is u verworven voor de schade veroorzaakt door :
a) het gebouw of deel van het gebouw, dat u als hoofdverblijf bewoont, 
b) het deel van het gebouw dat het hoofdverblijf vormt:
- dat door u voor de uitoefening van kantoorwerkzaamheden of van een vrij beroep wordt gebruikt,
- dat door u aan derden wordt verhuurd of ter beschikking gesteld, voor zover het aantal woningen waaruit dit deel bestaat geen drie overschrijdt,
c) de studentenverblijven die u huurt of gebruikt,
d) de gebouwen of gedeelten van gebouwen die u huurt of gebruikt als vakantiewoning, met uitsluiting van de tweede verblijfplaatsen waarvan u eigenaar bent,
e) de garages en parkeerplaatsen dienende voor uw persoonlijk gebruik evenals, indien er niet meer dan drie zijn, deze die u in huur of gebruik geeft,
f) …/…
Wanneer de verzekering betrekking heeft op een gebouw of deel van gebouw, geldt die onder meer ook voor de
binnenplaatsen, toegangen, terrassen, voetpaden, bijgebouwen en bijhorigheden, antennes, masten, vlaggestokken, uithangborden, borden en cisternes, en voor de inboedel die 
voor privégebruik dient. Wanneer de verzekering betrekking heeft op een terrein, geldt die onder meer ook voor de omheiningen en beplantingen.
Wij dekken evenwel de materiële schade veroorzaakt door vuur, door een brand, een ontploffing of door rook ingevolge 
vuur of een brand die ontstaat in of die overslaat van de gebouwen waarvan u eigenaar, huurder of bewoner bent, niet.
De waarborg is u evenwel verworven voor de schade waarvan sprake in het punt 9.10. hieronder.

9.10. De tijdelijke of toevallige verblijven
De waarborg wordt u toegestaan indien u, zelfs contractueel, aansprakelijk bent :
- voor elke schade voorkomend tijdens een verblijf als patiënt in een hospitaal of bij een tijdelijk of toevallig verblijf, ten privaten titel of beroepshalve, in een hotel of een 
gelijkaardige verblijfplaats, 

- voor de schade veroorzaakt door het vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbraak aan gebouwen, caravans
of tenten evenals aan hun inhoud, die u huurt of gebruikt ter gelegenheid van een vakantie, een privé-reis, een
beroepsreis of een familiefeest.
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4° De onroerende goederen en de inhoud 
De waarborg wordt uitgebreid voor schade veroorzaakt door: 

1) de gebouwen of delen van gebouwen en hun inhoud die uw eerste of tweede verblijfplaats uitmaken en waarvan u voor uw persoonlijk gebruik eigenaar of huurder bent, met 
uitzondering van de gebouwen gebruikt voor de opslag of de verkoop van goederen; 

2) de gebouwen of delen van gebouwen en hun inhoud gebruikt door verzekerde leerlingen of studenten in het kader van hun studies; 

3) de lokalen die uw eerste of tweede verblijfplaats uitmaken alsook hun inhoud, en die u gebruikt voor een vrij beroep of voor een handelsactiviteit zonder opslag of verkoop van 
goederen; 

4) de gebouwen of delen van gebouwen die in opbouw, heropbouw of aanpassing, bestemd om uw eerste of tweede verblijfsplaats te worden en/of die van uw echtgenoot zijn of 
samenwonende partner; 

5) de niet-bebouwde terreinen waarvan u eigenaar, bent zonder 5 hectaren te overschrijden. 

5. UITSLUITINGEN 
Zijn uitgesloten van de waarborg:    …/…
• schade gerelateerd aan de bouw, heropbouw of de inrichting van het gebouw;  
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b) Gebouwen en hun privé-inhoud, gronden, tuinen en terreinen :
De waarborg is verworven voor schade veroorzaakt door:
- het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat de verzekerden bewonen als hoofdverblijf, tweede verblijf of vakantieverblijf, met inbegrip van de privé-inhoud;

- het gebouw of het gedeelte van het gebouw, dienstig tot privéverblijf, dat de verzekerden bewonen om beroeps- of studieredenen, met inbegrip van de privé-inhoud;

- het gebouw bestaande uit 4 woongelegenheden en/of 4 garages, waarvan één woongelegenheid dienstig is tot hoofdverblijf van een verzekerde en de rest verhuurd wordt aan 
derden;

- wooncaravans dienstig tot privé-verblijf, met inbegrip van de privé-inhoud, voor zover deze niet onderworpen zijn aan de wetgeving op de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen;
- de garages en parkeerplaatsen, dienstig tot persoonlijk gebruik van de verzekerden, alsook deze die worden verhuurd met een maximum van 3;
- …/…
- het gebouw of een gedeelte ervan dat door de verzekerden gehuurd of gebruikt wordt ter gelegenheid van een familiefeest.

De waarborg blijft zelfs verworven voor de verzekerde gebouwen die deels gebruikt worden voor de uitoefening van een vrij beroep, een kantoor of een handelszaak zonder opslag noch 
verkoop van koopwaar.
In de waarborg is tevens de schade begrepen die wordt veroorzaakt door liften, die geplaatst zijn in de hiervoor vermelde verzekerde gebouwen, voor zover deze liften het voorwerp 
uitmaken van een lopend onderhoudscontract met een officieel erkend organisme dat voorziet in een jaarlijkse controle en dit voor zover de verzekerde de aanbevelingen van dit 
organisme naleeft.

De schade die wordt veroorzaakt door het gebouw ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw  of aanpassingswerken, is begrepen in de waarborg en dit voor zover dat gebouw 
dienstig is tot hoofdverblijf, toekomstig hoofdverblijf, tweede verblijf of vakantieverblijf van de verzekeringnemer, de verzekerde deze werken zelf uitvoert en de stabiliteit van het 
verzekerde gebouw of de aangrenzende gebouwen niet in het gedrang wordt gebracht.

Wanneer de verzekering betrekking heeft op een gebouw of een gedeelte ervan, geldt de waarborg onder meer ook voor de binnenplaatsen, toegangen, terrassen, voetpaden (inclusief 
al wat de doorgang belemmert, het niet wegruimen van sneeuw, ijs, ijzel en vuilnis), bijgebouwen en bijhorigheden, zwembaden, antennes, masten, vlaggenstokken, uithangborden, 
zonnepanelen en citernes. Indien de aansprakelijkheid van de medeëigenaars collectief in het gedrang komt, dan is de waarborg verworven in verhouding tot het aandeel van de 
verzekerde in medeëigendom.
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Wordt niet verzekerd:
- de materiële schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing en rook ingevolge vuur of brand die ontstaan is of die overslaat van de gebouwen waarvan de verzekerden eigenaar, 
huurder of bewoner zijn, met uitzondering voor de gevallen rond ‘tijdelijke of toevallige verblijven’ onder punt c) hieronder.
- schade veroorzaakt door gebouwen – andere dan het hoofdverblijf, toekomstig hoofdverblijf, tweede verblijf of vakantieverblijf van de verzekeringnemer – ter gelegenheid van de 
opbouw, wederopbouw of aanpassingswerken.
- schade veroorzaakt door gebouwen in staat van verval of door de aanwezigheid van schimmels, zwammen en andere sporenplanten.

c) Tijdelijke of toevallige verblijven:

Voor zover een verzekerde aansprakelijk is, zelfs op contractuele basis, is de waarborg verworven voor schade veroorzaakt :
- tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuis of bij een tijdelijk of toevallig verblijf, privé of beroepshalve, in een hotel of een gelijkaardig logementshuis;

- door vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbreuk aan gebouwen, caravans of tenten evenals aan hun inhoud, die de verzekerden niet toebehoren maar gehuurd of gebruikt 
worden ter gelegenheid van een vakantie, een reis of een familiefeest.

Wordt niet verzekerd de schade veroorzaakt door:

- vuur, brand, ontploffing en rook tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuis.
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9.8. Gebouwen en privé-inboedel
De waarborg is verworven voor de schade veroorzaakt door:
a. het gebouw of het gedeelte van het gebouw, dat als hoofdverblijf betrokken wordt,
b. het deel van het gebouw dat als hoofdverblijf betrokken wordt en dat:
- door een verzekerde gebruikt wordt voor kantooractiviteiten of voor de uitoefening van een vrij beroep,
- of dat door de verzekerden aan derden wordt verhuurd of ter beschikking wordt gesteld, voor zover het aantal woongelegenheden waaruit dit deel bestaat niet meer dan drie
bedraagt,
c. het gebouw of het gedeelte van het gebouw in opbouw, heropbouw of transformatie dat bestemd is om de
hoofdverblijfplaats te worden,
d. het studentenverblijf dat zij betrekken,
e. het gebouw of het gedeelte van het gebouw, met inbegrip van wooncaravans, dat in geografisch Europa dienst doet als tweede verblijfplaats voor de verzekerden,
f. het gebouw of het gedeelte van het gebouw, met inbegrip van wooncaravans, dat voor de verzekerden dienst doet als
tijdelijk verblijf,
g. de garages en parkeerplaatsen dienende voor persoonlijk gebruik van de verzekerden evenals, voor zover er niet meer dan drie zijn, deze die door de verzekerden in huur of 
gebruik gegeven worden,
h. het gebouw of het gedeelte van een gebouw dat door de verzekerden gehuurd of gebruikt wordt ter gelegenheid van een familiefeest,
i) de goederen- en personenliften in de verzekerde gebouwen op voorwaarde dat deze het voorwerp uitmaken van een
lopend onderhoudscontract met een officieel erkend organisme, dat minstens een jaarlijkse controle voorziet en dit voor zover de verzekerde de aanbevelingen van dit organisme 
naleeft,
…/…
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Wanneer de verzekering betrekking heeft op een gebouw of een gedeelte van een gebouw, geldt de waarborg onder meer ook voor de binnenplaatsen, toegangen, terrassen, 
voetpaden, bijgebouwen en bijhorigheden, zwembaden, antennes, masten, vlaggenstokken, uithangborden, borden (onder meer zonnepanelen), cisternes en voor de inboedel die 
voor privégebruik dient. 

Wanneer de verzekering betrekking heeft op een terrein, geldt de waarborg onder meer ook voor de omheiningen en de beplantingen.
Komt de aansprakelijkheid van mede eigenaars collectief in het gedrang dan is de waarborg verworven in verhouding tot het aandeel van de verzekerde in de mede eigendom.

De maatschappij dekt evenwel niet:

- de schade veroorzaakt door gebouwen — andere dan de hoofdverblijfplaats betrokken door de verzekerden, hun
toekomstige verblijfplaats en hun tweede verblijf — ter gelegenheid van de opbouw, de heropbouw of de uitvoering
van aanpassingswerken, 

- de materiële schade veroorzaakt door vuur, door een brand, een ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat in of die overslaat van de gebouwen waarvan de 
verzekerden eigenaar, huurder of bewoner zijn. De waarborg is evenwel verworven voor de schade waarvan sprake in het punt 9.10. hieronder.

9.10 De tijdelijke of toevallige verblijven

De waarborg is de verzekerden verworven indien ze aansprakelijk zijn, en dit zelfs op contractuele basis :
- voor schade veroorzaakt tijdens een verblijf als patiënt in een ziekenhuis of bij een tijdelijk of toevallig verblijf, privé of
beroepshalve, in een hotel of gelijkaardige logementshuizen,

- voor de schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbraak aan gebouwen, caravans of tenten
evenals aan hun inhoud, die de verzekerden huren of gebruiken ter gelegenheid van een vakantie, een privé reis, een
beroepsreis of een familiefeest.
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2.3 Wat wordt niet verzekerd?
.../…
2.3.5. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door:
• opbrengsteigendommen;
• leegstaande gebouwen;
• onroerende goederen die niet worden gebruikt voor privé-doeleinden van de verzekerde.
De verzekering geldt nochtans wel voor de schade veroorzaakt door:
• het gebouw of het deel van een gebouw dat de verzekerde als studieverblijf bewoont, zelfs buiten België;
• het opbrengsteigendom waarvan een deel door de hoofdverzekerde zelf als hoofdverblijf of tweede verblijf wordt gebruikt op voorwaarde dat niet meer dan 3 appartementen worden 
verhuurd;
• het gedeelte van het hoofdverblijf dat voor een vrij beroep wordt gebruikt of een handel, echter zonder opslag of afzet van koopwaar.

2.3.6. De schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van opbouw, wederopbouw of aanpassingswerken die de stabiliteit ervan of van de aangrenzende gebouwen, in gevaar 
brengen.
…/…
2.3.8. De aansprakelijkheid voor de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing of rook ten gevolge van vuur of brand die ontstaan is in, of voortgezet werd door het 
gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is.
Deze uitsluiting geldt niet voor schade aan:
• hotels of gelijkaardige logementshuizen, tenten of stacaravans, veroorzaakt tijdens het toevallig of tijdelijk verblijf van een vaste verzekerde om privé- of beroepsredenen;
• de feestzaal die een vaste verzekerde tijdelijk gebruikt ter gelegenheid van een familiale aangelegenheid.
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Problematiek: Wettelijk verplichte verzekering of niet

(de wettelijk verplichte verzekering is een toegelaten uitsluiting)

Waarborg (volgens BA auto) voor bepaalde voertuigen onder bepaalde 
voorwaarden
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Punt 6.5 De aansprakelijkheid onderworpen aan een verplichte verzekering. 

Wij dekken niet de schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid die wettelijk verplicht verzekerd moet zijn. 
De waarborg is u nochtans verworven: 
-
…/…

- voor de schade voortvloeiend uit het besturen van toestellen voor het tuinieren of het knutselen, onderworpen aan de verplichte verzekering van de motorrijtuigen, en die 
zich elders dan op de openbare weg heeft voorgedaan
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Artikel 6: Sport en vrijetijdsbesteding
Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt:
a. door het exclusief sportief of privatief gebruik van modelluchtvaartuigen (met inbegrip van drones waarvan de
maximale startmassa niet meer bedraagt dan 150 kg) voor zover deze niet binnen een straal van 3 km rond een
luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein vliegen en ze niet boven industriële complexen, gevangenissen,
LNG-terminals, kerncentrales of een groot aantal mensen in openlucht vliegen;
b. door de verzekerde kinderen ter gelegenheid van diensten, zelfs tegen vergoeding;
c. door activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van culturele, sportieve, jeugd- of soortgelijke bewegingen
waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk bent;
d. door activiteiten als vrijwilliger in een feitelijke vereniging of een private of publieke rechtspersoon zonder
winstoogmerk, waarvoor u persoonlijk aansprakelijk bent;
e. door uzelf als organisator van een privé-evenement - met uitzondering van de organisatie van een jachtpartij;
f. door gemotoriseerde werktuigen die voor privé-doeleinden worden gebruikt op privéterrein of in de onmiddellijke omgeving daarvan;
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Artikel 7 - Vrijetijdsbesteding 
Wij verzekeren u voor schade veroorzaakt 
…/…

Wij verzekeren u eveneens, voor schade veroorzaakt 
* door knutselgerief of tuintoestellen, 

* door speelgoed met motor waarop een kind plaats kan nemen, maar dat geen hogere snelheid kan halen dan 8 km/u; 

Indien deze tuintoestellen en deze motorvoertuigen op het ogenblik van het schadegeval toevallig onderworpen zijn aan de wetgeving op de verplichte verzekering van motorrijtuigen  
verzekeren wij de schade binnen de beperkingen van deze verplichte verzekering. 
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6.6. Motorvoertuigen, tuinwerktuigen
AMMA Verzekeringen waarborgt niet de schade voortvloeiend uit een burgerlijke aansprakelijkheid die wettelijk verplicht
verzekerd moet zijn.
De waarborg is evenwel verworven voor :
1. …/…
3. schade voortvloeiend uit het besturen van gemotoriseerde tuinwerktuigen of andere knutselwerktuigen, die niet
onderworpen zijn aan de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen

4. schade veroorzaakt door gemotoriseerd speelgoed waarop de kinderen plaats kunnen nemen en voor zover hun
effectieve maximumsnelheid niet meer bedraagt dan 8 km/uur

5. schade veroorzaakt door gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals gedefinieerd in het KB van 13 februari 2007
voor zover hun effectieve maximumsnelheid niet meer bedraagt dan 18 km/uur. Schade veroorzaakt door minimotorfietsen (pocket bikes) wordt niet gewaarborgd.

Wanneer de tussenkomst dient te gebeuren conform de bepalingen van de modelovereenkomst van de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, worden de waarborgen en de bedragen verzekerd zoals voorzien door het typecontract “B.A. Auto” van AMMA Verzekeringen.
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Motorrijtuigen en spoorvoertuigen 
De aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen blijft uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de 
aansprakelijkheid als bestuurder van spoorvoertuigen. 

Wij komen wel tussen: 

* voor schade veroorzaakt door grasmaaiers, andere dergelijke toestellen en door gemotoriseerd speelgoed en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, voor zover 
hiervoor geen verplichte verzekering moet worden gesloten;
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A5.4 HET BESTUREN VAN MOTORVOERTUIGEN

Wij dekken geen schade die veroorzaakt wordt door het besturen van motorvoertuigen, behalve wanneer zij:
a) …/…

b) een zelftrekkende grasmaaier en/of een gelijksoortig tuinwerktuig besturen, zelfs wanneer zij bij gelegenheid op openbare plaatsen komen, en zij geen verplichte 
motorrijtuigenverzekering hebben;
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2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privé-leven
…/…
de schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering :
Wij dekken geen schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheidsgevallen onderworpen aan de verplichte motorrijtuigverzekering (burgerrechtelijke aansprakelijkheid) krachtens de 
Belgische of buitenlandse wetgeving, behalve
- schade veroorzaakt door u wanneer u een landmotorvoertuig of spoorvoertuig bestuurt waarvoor er een wettelijke verzekeringsplicht bestaat zonder dat u hiervoor de wettelijk 
vereiste leeftijd bereikt heeft en buiten medeweten van uw ouders, van de houder of bewaker van het voertuig. Het gaat hier evenwel niet om dekking overeenkomstig de Wet van 
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Wij dekken evenwel de schade die u veroorzaakt aan het gebruikte voertuig, voor 
zover het aan een derde toebehoort en het voertuig bovendien bestuurd werd zonder medeweten van de houder van het voertuig
- schade veroorzaakt door tuintoestellen die op de openbare weg rijden
- schade veroorzaakt door u terwijl u een motorrijtuig bestuurt bestemd voor mindervaliden waarvan de maximum snelheid minder of gelijk is aan 18 km/u. Wij leveren u het 
verzekeringsattest (groene kaart) op uw verzoek.

Voor deze twee laatste gevallen, is onze dekking
- voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke schade: onbeperkt.
- Evenwel, indien op de dag van het schadegeval de reglementering ons toelaat om onze dekking voor deze schade te beperken, dan zal deze dekking begrensd zijn, per 
schadegeval, tot 100 miljoen EUR of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag waartoe de dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering
- voor materiële schade – andere dan de schade waarvan sprake in het hierna vermelde punt:
beperkt tot 100 miljoen EUR per schadegeval of, indien dit hoger ligt, het laagste bedrag waartoe de dekking mag worden beperkt overeenkomstig die reglementering
- voor schade aan persoonlijke kleding en bagage van de door het verzekerde voertuig vervoerde personen: beperkt tot 2.479 EUR per inzittende of, indien dit hoger ligt, het laagste 
bedrag waartoe de dekking op de dag van het schadegeval mag worden beperkt overeenkomstig de reglementering
- voor de borgsom: beperkt tot 62.000 EUR voor het aangewezen voertuig en alle verzekerden
- verworven conform het Koninklijk Besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Wij dekken geen schade veroorzaakt door jachthandelingen waarvoor een verzekeringsplicht bestaat, alsook door wild.

Wij dekken geen schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheidsgevallen beoogd door enige andere wettelijk verplichte verzekering. Wij dekken evenwel uw burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid als vrijwilliger overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en de
uitvoeringsbesluiten ervan.
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3. Verplaatsingen en vervoermiddelen
Wij vergoeden alle schade veroorzaakt door verplaatsingen, ook beroepshalve.
Alle verzekerden zijn verzekerd als voetganger, als fietser en als gebruiker van om het even welk voertuig zonder motor, en als passagier van gelijk welk voertuig.
Wij vergoeden de schade veroorzaakt door de verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders en van de personen die ze onder hun hoede hebben, een auto, moto, bromfiets of 
spoorvoertuig besturen zonder hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd te hebben. Wij vergoeden zelfs de schade aan het bestuurde voertuig op voorwaarde dat het voertuig eigendom is 
van een derde.
Wij vergoeden de schade aan derden door het gebruik van de volgende gemotoriseerde toestellen:
• elektrische rolstoel met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 18 km/uur;
• tuinwerktuig met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 18 km/uur;
• gemotoriseerd speelgoed met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 8 km/uur.

Als de schade is voorgevallen op een privéterrein verlenen wij dekking overeenkomstig de verzekerde bedragen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
In de andere gevallen geldt de dekking overeenkomstig de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Deze waarborgen zijn onbeperkt voor wat 
betreft de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels.
De stoffelijke schade wordt vergoed tot 100 miljoen EUR per schadegeval. De schade aan persoonlijke kledij en bagage vergoeden wij evenwel tot 2.500 EUR per vervoerde persoon. Deze 
bedragen worden om de 5 jaar van rechtswege aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De eerste aanpassing vindt plaats op 1 januari 2011, met als basis het indexcijfer 
van december 2005 (basis 2004 = 100).

De schade veroorzaakt door het gebruik van een zeilboot van maximaal 300 kg of een motorboot tot 10 DIN PK waarvan de
verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is, is eveneens verzekerd.
Wij vergoeden evenwel niet:
1. de schade door het gebruik van luchtvaartuigen die aan een verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen of gebruikt worden;
2. de schade door het gebruik van jetski’s.
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3 Verplaatsingen en vergoedingen 
…/…
Wij vergoeden de schade aan derden door het gebruik van de volgende gemotoriseerde toestellen:
– elektrische rolstoel met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 18 km/uur; 
– tuinwerktuig met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 18 km/uur; 
– gemotoriseerd speelgoed met een maximumsnelheid van minder dan of gelijk aan 8 km/uur. 

Als de schade is voorgevallen op een privéterrein verlenen wij dekking overeenkomstig de verzekerde bedragen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

In de andere gevallen geldt de dekking overeenkomstig de Wet betreffende de verplichte aansprakelijk-heidsverzekering inzake motorrijtuigen. Deze waarborgen zijn onbeperkt voor 
wat betreft de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels. 

De stoffelijke schade wordt vergoed tot 100 miljoen EUR per schadegeval. De schade aan persoonlijke kledij en bagage vergoeden wij evenwel tot 2 500 EUR per vervoerde persoon. 
Deze bedragen worden om de 5 jaar van rechtswege aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De eerste aanpassing vindt plaats op 1 januari 2011, met als basis het 
indexcijfer van december 2005 (basis 2004 = 100). 
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5. Verplaatsingen en vervoermiddelen
a) De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanente verzekerde aan derden:
1. tijdens zijn privé- of beroepsverplaatsingen, met inbegrip van de weg van en naar het werk, als:
• voetganger;
• passagier van gelijk welk vervoermiddel;
• bestuurder in de hoedanigheid van eigenaar, huurder, houder of gebruiker van één van de volgende voertuigen te land of te water:
- een fiets of een ander rijwiel zonder motor;
- een boot of jetski, behalve de zeilboten van meer dan 300 kg en de motorboten met een capaciteit boven 8kW(10PKDIN);
- een bespannen rijtuig;
- een rolstoel voor mindervaliden zonder motor;
2. wanneer hij een motorrijtuig te land of een spoorrijtuig bestuurt of in beweging brengt (waarvoor een wettelijk verplichte verzekering geldt) alvorens hiervoor de wettelijk
vereiste leeftijd bereikt te hebben en buiten medeweten van zijn ouders, de personen die hem onder hun bewaking hebben en de houder van het rijtuig.
De schade aan het in die omstandigheden bestuurde rijtuig wordt eveneens vergoed voor zover dit rijtuig toebehoort aan een derde;
3. wanneer hij als mindervalide een gemotoriseerde rolstoel bestuurt waarmee niet sneller dan stapvoets kan worden gereden, zelfs zo hij gebruik maakt van de openbare weg;
4. ingevolge het gebruik van niet-gekoppelde aanhangwagens.

b) De vergoeding van de lichamelijke schade veroorzaakt door een permanente verzekerde die occasioneel een motorrijtuig bestuurt dat aan een derde toebehoort voor zover:
• hij houder is van een geldig rijbewijs en door deze derde gemachtigd werd om dit motorrijtuig te besturen;
• de slachtoffers niet kunnen genieten van de vergoedingen op basis van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot dit motorrijtuig.
De vergoeding van de materiële schade veroorzaakt in deze omstandigheden aan deze personen is beperkt tot de beschadigde kleding en bagage van de gewonde personen tot beloop
van 3.346,18 EUR per persoon.
…/…
7. Vrijetijdsbesteding
De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanente verzekerde aan derden ingevolge:
a) de beoefening van sport- en ontspanningsactiviteiten, zoals:
• skeeleren en skating;
• kamperen en karavannen;
• fokken van huisdieren als hobby;
• tuinieren en kappen van brandhout met gebruik van al dan niet gemotoriseerd tuingereedschap, zoals grasmaaiers en houtzaagmachines;
• schieten en paardrijden;
…/…
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Hoofdstuk 2.
Gemeenschappelijke uitsluitingen
ARTIKEL 31. GEMEENSCHAPPELIJKE UITSLUITINGEN
1. WORDT ECHTER NIET VERGOED, DE SCHADE:
…/…
c) voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde die onder toepassing valt van een wettelijk verplichte verzekering (zoals de motorrijtuigen-, 
arbeidsongevallen- en de jachtverzekering) met uitzondering van de schade die onder de toepassing valt van de wet op het vrijwilligerswerk. Deze uitsluiting
doet geen afbreuk aan de toepassing van de punten 5.a)2, 5.a)4, 5.b) en 7.b) van artikel 28 B;
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Wat verzekeren wij niet?
Artikel 27
Met uitzondering van de hierboven opgesomde gevallen worden steeds uit de waarborg gesloten:
• de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het beoefenen van een beroepsactiviteit;
• de schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan de verzekerde eigenaar is, en door wilde(zelfs getemde) dieren;
• de schade die de verzekerde toebrengt als passagier van om het even welk rijtuig en die gewaarborgd wordt door de Belgische of buitenlandse wetgeving op de verplichte verzekering 
van motorrijtuigen;
• de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of die door hem in huur worden genomen;
• de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 Kg of motorboten van meer dan 10 PK en die toebehoren aan de verzekerde of door hem gebruikt worden;
• de stoffelijke schade aangericht door brand, ontploffing of rook ingevolge vuur of brand ontstaan in of medegedeeld door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of 
bewoner is;
• schade veroorzaakt tijdens het beoefenen van de jacht;
• schade aan de roerende en onroerende goederen en aan dieren die de verzekerde onder zijn bewaking heeft;
• schade voorvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde die ouder is dan 16 jaar en die een schadegeval veroorzaakt ten 
gevolge van grove schuld.
Onder grove schuld verstaan we:
* het zich bevinden in een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie;
* het zich bevinden in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken;
* de deelname aan vechtpartijen;
• het opzettelijk veroorzaken van een schadegeval;
• de schade voortvloeiend uit oorlog, burgeroorlog of terrorisme;
• de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit en van de voortbrenging van ioniserende stralingen.
• de schade veroorzaakt door het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat niet gebruikt wordt als hoofdverblijf;
• de schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplichte verzekering. Deze uitsluiting is niet van toepassing op de door artikel 6 §
1 van de wet van 3 juli 2005, betreffende de rechten van de vrijwilligers, verplicht gestelde verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
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Artikel 3
WAT VERZEKEREN WIJ NIET?
B. VERPLAATSINGEN EN VERVOERMIDDELEN
1. …/…
Blijft gedekt de schade veroorzaakt:
- …/…
- door verzekerden die tractorgrasmaaiers of motoculteurs besturen of door gemotoriseerd speelgoed met een maximum snelheid van 18 km per uur wanneer er geen verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering werd afgesloten.

- door een verzekerde, die voldoet aan de wettelijke voorschriften om een motorrijtuig te besturen, ingevolge de aansprakelijkheid die hij oploopt door het toevallig en vanwege de 
eigenaar of de houder toegelaten besturen van
een onverzekerd motorrijtuig dat toebehoort aan een derde. De dekking is enkel verworven indien het slachtoffer geen beroep kan doen op een aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen.

- door de verzekerde als passagier aan het motorrijtuig waarin hij vervoerd wordt

Schade veroorzaakt door verzekerden die elektrische fietsen met trapondersteuning besturen, hanteren of verplaatsen is
dus steeds gedekt. Evenals de schade veroorzaakt door het besturen, hanteren of verplaatsen van niet-gemotoriseerde
vervoermiddelen.
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E. Verplaatsingen en vervoermiddelen
1) …/…
2) …/…
3) De waarborg blijft verworven aan de verzekerden die aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt
aan derden ingevolge het gebruik van niet-gekoppelde aanhangwagens, grasmaaiers en andere soortgelijke machines, wanneer deze niet onderworpen zijn aan een wettelijk verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering.

4) Is eveneens gewaarborgd, de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten tot 300 kg of van boten en
jetski’s uitgerust met een motor van maximum 8 kW, waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is.

5) Schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of
gebruiker is, is uitgesloten van de waarborg.
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1.3 Nadere omschrijving van sommige risico's
1 Verplaatsingen en vervoermiddelen
De verzekering geldt voor de aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen als:
- voetganger;
- passagier van om het even welk voertuig;
- bestuurder van een vervoermiddel zonder motor (fiets, step, rolschaatsen, skeelers, …).
De aansprakelijkheid van de verzekerden voor een ongeval met een zwakke weggebruiker heeft tot gevolg dat een autoverzekeraar, waarborgfonds of andere instelling die deze 
zwakke weggebruiker moet vergoeden, zich achteraf tegen de aansprakelijke verzekerde kan keren om die vergoeding van hem terug te vragen. Wij verzekeren dat verhaal, ook als 
iemand van u die zwakke weggebruiker is.
De aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen blijft uitgesloten. Hetzelfde 
geldt voor de aansprakelijkheid als bestuurder van spoorvoertuigen.

Wij komen wel tussen indien uw kinderen of iemand die onder uw toezicht staat, buiten uw medeweten schade veroorzaakt door het besturen van een motor- of spoorvoertuig, 
alvorens hij of zij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt heeft; schade aan het bestuurde voertuig is dan ook verzekerd, op voorwaarde dat het voertuig gebruikt werd 
zonder medeweten van de houder en niemand van u er eigenaar of houder van is.
De verzekering is eveneens van toepassing voor schade die een verzekerde veroorzaakt door de volgende gemotoriseerde toestellen als hiervoor geen verplichte verzekering 
gesloten werd:
- tuinwerktuigen die worden gebruikt op privé-terrein of in de onmiddellijke nabijheid;
- gemotoriseerde voortbewegingstoestellen met een maximumsnelheid van 25 km per uur (zoals hoverboard, Segway, monowheel, elektrische step, elektrische rolstoel, …) met 
uitzondering van bromfietsen klasse A;
- een elektrische fiets uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning en een maximum snelheid van 45 km per uur, ongeacht of deze voorzien is van 
wandelassistentie of garageknop.
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Wij verzekeren wel uw aansprakelijkheid voor: 

- gemotoriseerd speelgoed met een maximum snelheid van 8 km/u; 

- zitmaaiers die niet bedoeld zijn om in het verkeer te worden gebracht; 

- elektrische rolstoelen in zoverre hun maximumsnelheid 15 km per uur bedraagt. 

Gebeurt het ongeval op een plaats waar de ‘Wet op de Motorrijtuigverzekering’ van toepassing is, dan verzekeren wij conform die wet.



Werktuigen

c Verkeerssituaties
Als zwakke weggebruiker
…/…
Als gebruiker van een motorrijtuig
De aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is uitgesloten in deze verzekering.

Als er geen motorrijtuigenverzekering werd gesloten voor het bestuurde rijtuig, komen we wel tussen voor:

- de schade die veroorzaakt werd door de volgende trage motorrijtuigen: speelgoed met een maximumsnelheid van
8 km/uur, zitmaaiers en andere gemotoriseerde werktuigen die niet bedoeld zijn om in het verkeer te worden gebracht.
Is het schadegeval gebeurd op een plaats waar de ‘Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen’ van toepassing is, dan verlenen we deze dekking overeenkomstig die wet, de verzekerde bedragen en de waarborgen die daarin als een minimum worden 
opgelegd;

- de schade veroorzaakt door een motorrijtuig dat u als toegelaten bestuurder of passagier toevallig gebruikt op voorwaarde dat niemand van u er eigenaar of gebruikelijke houder van 
is. In die situatie verzekeren we het verhaal dat zal worden uitgeoefend door de instelling die de schade heeft vergoed omdat er geen beroep kon worden gedaan op een 
motorrijtuigenverzekering.
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3. Vrije tijd en sport

De maatschappij verzekert de schade veroorzaakt door:

- de beoefening van sport- en ontspanningsactiviteiten, voor zover zij niet beroepsmatig of tegen bezoldiging, andere
dan een loutere kostenvergoeding, gebeuren.

- het gebruik van zeilboten van maximum 300 kg of motorboten tot 10 din PK.

- een rijdend tuinwerktuig louter gebruikt voor privé - doeleinden

- gemotoriseerd speelgoed, voor zover het schadegeval niet valt onder een verplichte verzekering zoals de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 

- de verzekerde kinderen ter gelegenheid van diensten die zij verrichten, zelfs tegen vergoeding, tijdens hun vrije tijd
of als vakantiejob.
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9.5. De aansprakelijkheid onderworpen aan een verplichte verzekering
Wij dekken de schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid die wettelijk verplicht verzekerd moet zijn
niet.

De waarborg is u nochtans verworven:

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

Deze waarborg is verworven zelfs indien de vergoeding gebaseerd is op de wetgeving betrekking hebbende op
de bescherming van de zwakke weggebruikers.

- voor de schade voortvloeiend uit het besturen van toestellen voor het tuinieren of het knutselen, onderworpen aan de verplichte verzekering van de motorrijtuigen en die zich elders 
heeft voorgedaan dan op de openbare weg.
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5° Verplaatsingen 

…/…

De waarborg komt u eveneens toe voor de schade veroorzaakt door: 
- Motor aangedreven werktuigmachines gebruikt voor privédoeleinden op een privéterrein ; 
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e) Motorrijtuigen en spoorvoertuigen:
De maatschappij biedt geen waarborg voor de aansprakelijkheid die onder toepassing valt van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en voor de aansprakelijkheid als bestuurder van spoorvoertuigen.
Daarentegen is de waarborg wèl verworven voor :
1. …/…

3. schade voortvloeiend uit het besturen van gemotoriseerde tuinwerktuigen die op een privéterrein of in de onmiddellijke omgeving ervan worden gebruikt;
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9.5 De aansprakelijkheid onderworpen aan een verplichte verzekering
De maatschappij waarborgt niet de schade voortvloeiend uit een burgerlijke aansprakelijkheid die wettelijk verplicht
verzekerd moet zijn.
De waarborg is evenwel verworven voor:
- …/…
- schade voortvloeiend uit het besturen van gemotoriseerde tuinwerktuigen of andere knutselwerktuigen, onderworpen
aan de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen;
- …/…
- …/…
- …/…
Wanneer de waarborg wordt verleend op basis van artikel 9.5.2de- tot 5de streepje dan gebeurt dit conform de
Modelovereenkomst voor de Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering inzake Motorrijtuigen met inbegrip van de
vergoedingsplicht voor zwakke weggebruikers. De waarborg is onbeperkt voor lichamelijke schade. Evenwel wordt
de waarborg beperkt tot het bedrag dat vermeld wordt in het KB in uitvoering van artikel 3. §2, al.2 van de Wet van 21
november 1989 met betrekking tot de Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigen en dit vanaf de datum van inwerkingtreding van dit KB. Wat de materiële schade 
betreft wordt de waarborg verleend tot een maximum bedrag van 100.000.000 EUR. Deze bedragen zijn geïndexeerd op de wijze bepaald in artikel 3.§4 van de hierboven geciteerde 
wet.
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OPM DVL  Geen uitzondering op de uitsluiting voor voertuigen onderworpen aan de wettelijk verplichte verzekering



Opzoekkosten vermiste 
kinderen

Geen verplichte minimum waarborg.

Geen waarborg die aansprakelijkheid verzekert.

Beperking in het verzekerde bedrag



Opzoekkosten vermiste kinderen

GEEN VERMELDING

Niet in de afdeling ba niet in de afdeling rechtsbijstand



Opzoekkosten vermiste kinderen

Afdeling rechtsbijstand Providis

7. Opzoekingskosten naar verdwenen kinderen
In de waarborggrens van 90.000,00 EUR (zie artikel 20.1.) wordt een bedrag van maximum 30.000,00 EUR voorzien voor de onderstaande kosten.
Wij nemen, bij verdwijning van een verzekerde onder de 16 jaar, waarvan aangifte werd gedaan bij de politiediensten,
volgende kosten ten laste:
– de kosten gemaakt door de verzekerden in het kader van de opsporing;
– de erelonen van een arts of therapeut voor medische en psychologische begeleiding van de verzekerden en het teruggevonden kind voor zover er klaarblijkelijk een 
aansprakelijke derde bij de verdwijning betrokken is;
– de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor de juridische bijstand van de verzekerden tijdens het gerechtelijk onderzoek.
Wij verlenen geen tussenkomst als een verzekerde of familielid van het verdwenen kind betrokken is bij de verdwijning.
Deze waarborg wordt verleend mits aftrek van de vrijstelling en na uitputting van de tussenkomst(en) van het ziekenfonds en/of van elke privé- of openbare instelling.
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AFDELING RECHTSBIJSTAND

Artikel 11 – Opsporingskosten van verdwenen kinderen 

Bij verdwijning van een minderjarig kind van een verzekerde  en waarvan aangifte werd gedaan bij de politie binnen de 48 uur, 
nemen wij de kosten gemaakt door de ouder(s) in het kader van opsporingen ten laste. 

Deze kosten worden ten laste genomen tot beloop van 6.250 EUR. 
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2. Opsporingskosten verdwenen kinderen
Bij de verdwijning van een verzekerd minderjarig kind gedurende ten minste 24 u en voor zover de verdwijning binnen de 72 u gemeld werd aan de autoriteiten, vergoedt 
AMMA Verzekeringen tot beloop van 15.000 EUR (geïndexeerd) volgende uitgaven:

- opsporingskosten gedragen door de verzekerden

- de kosten en honoraria ingevolge medische of psychologische hulp aan de verzekerden.

AMMA Verzekeringen komt tussen na uitputting van de tussenkomsten van een organisme van sociale zekerheid, van de autoriteiten of van enig ander organisme.

Deze waarborg is niet verworven indien, het verdwenen kind zelf, een verzekerde of een familielid enigerwijze betrokken was bij de verdwijning.
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2.1.1.10. De kosten in het kader van opsporing van vermiste kinderen 
Als bij de politiediensten aangifte wordt gedaan van de verdwijning van een bij de verzekeringnemer inwonende minderjarige, dan betalen Wij: 

* de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor juridische bijstand tijdens het onderzoek; 

* de kosten en erelonen van een arts of therapeut voor medisch-psychologische begeleiding van U en het kind wanneer het kind wordt teruggevonden; 

* de andere kosten die bijkomend door de ouder(s) gemaakt worden in het kader van de opsporing. 

De verzekering geldt niet als een bloed- of aanverwant (tot en met de derde graad) betrokken is bij de verdwijning. 
De verzekerde kosten worden terugbetaald binnen dertig dagen na voorlegging van de ereloonnota's en facturen. 

De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele tegemoetkoming van het ziekenfonds, de overheid of van een andere instelling. De verzekerde kosten worden betaald tot 
een maximaal bedrag van 30.000 euro. 
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Niet vermeld
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AFDELING RECHTSBIJSTAND

3.2. Onze prestaties
…/…
3.2.2. Kosten voor het opsporen van een verdwenen kind

Bij een verdwijning van een verzekerde jonger dan 16 jaar en voor zover zijn verdwijning gemeld werd bij de politie, nemen wij de kosten en erelonen van een advocaat en een 
medisch-psychologische bijstand ten laste om de verzekerde ouders juridische bijstand te verlenen tijdens het gerechtelijk onderzoek en uiterlijk tot de burgerlijkepartijstelling, ten 
belope van maximum 15.000 € per schadegeval voor zover geen enkele openbare of privé-instelling schuldenaar verklaard kan worden.

De dekking is niet verworven indien een verzekerde of een lid van het gezin medeplichtig, dader of mededader is bij de verdwijning van het kind.
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9. Opsporingskosten verdwenen kinderen

Wij vergoeden, bij de verdwijning van een inwonende minderjarige, tot 12.500 EUR:
1. de opsporingskosten gemaakt door de ouders;
2. de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor juridische bijstand tijdens het onderzoek;
3. de kosten en erelonen van een arts voor medisch-psychologische begeleiding van u, uw inwonende gezinsleden en van de minderjarige zelf.

Deze waarborg geldt enkel indien bij de Lokale of de Federale politie aangifte wordt gedaan bij de verdwijning.
Deze waarborg is aanvullend na uitputting van de tussenkomst van het ziekenfonds, de overheid of van een andere instelling.

Wij vergoeden evenwel niet:
• de opsporingskosten indien een gezins- of familielid betrokken is of blijkt te zijn bij de verdwijning van een inwonende
minderjarige.
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9 Opsporingskosten verdwenen kinderen 

Wij vergoeden, bij de verdwijning van een inwonende minderjarige, tot 12 500 EUR:

1 de opsporingskosten gemaakt door de ouders; 

2 de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor juridische bijstand tijdens het onderzoek; 

3 de kosten en erelonen van een arts voor medisch-psychologische begeleiding van u, uw inwonende gezinsleden en van de minderjarige zelf. 

Deze waarborg geldt enkel indien bij de Lokale of de Federale politie aangifte wordt gedaan bij de verdwijning. 

Deze waarborg is aanvullend na uitputting van de tussenkomst van het ziekenfonds, de overheid of van een andere instelling. 

Wij vergoeden evenwel niet: 
- de opsporingskosten indien een gezins- of familielid betrokken is of blijkt te zijn bij de verdwijning van een inwonende minderjarige. 
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9. Verdwijning van kinderen
a) De vergoeding van de opsporingskosten wanneer een permanente verzekerde verdwijnt, tot beloop van 16.730,88 EUR per
schadegeval en voor zover:
• hij jonger is dan 18 jaar op de dag van zijn verdwijning;
• een klacht werd neergelegd bij de bevoegde instanties binnen de 72 uur na de verdwijning;
• de duur van de verdwijning minstens 24 uur bedraagt;
• noch het vermiste kind, noch een van de verzekerde betrokken is bij de verdwijning.

b) Deze opsporingskosten omvatten:
• de kosten en erelonen gemaakt door een permanente verzekerde om het vermiste kind terug te vinden;
• de kosten en erelonen van een arts of therapeut voor medisch-psychologische begeleiding van de verzekeringnemer, de met hem (haar) samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner 
en van het vermiste kind zelf wanneer het wordt teruggevonden;
• de drukkosten voor opsporingsberichten.
Deze kosten worden terugbetaald binnen 30 dagen na voorlegging van de ereloonnota’s en facturen.
De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele tegemoetkomingen van het ziekenfonds, de overheid of een andere instelling.



Opzoekkosten vermiste kinderen

Artikel 26
Waarborg verdwenen kinderen
Indien bij de politiediensten aangifte wordt gedaan van de verdwijning van een minderjarig gezinslid, dan betalen we tot belope van een niet-geïndexeerd bedrag van € 12.500,00, 
boven een nietgeïndexeerde franchise van € 125,00:

* de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor de juridische bijstand tijdens het onderzoek;
* de kosten en erelonen van een arts of therapeut voor medisch-psychologische begeleiding van de gezinsleden. Dit geldt eveneens voor het vermiste kind wanneer het wordt 
teruggevonden en een derde aansprakelijk bleek te zijn;
* de andere kosten die gemaakt worden door de ouder(s) in het kader van de opsporingen.
De verzekering geldt niet indien een gezinslid- of familielid betrokken is bij de verdwijning.
De verzekerde kosten worden terugbetaald binnen de 30 dagen na voorlegging van de ereloonnota’s en facturen. De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele 
tegemoetkomingen van het ziekenfonds, de overheid of een andere instelling.
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Artikel 5
WAARBORG VERDWENEN KINDEREN
Indien bij de politiediensten aangifte wordt gedaan van de verdwijning van een minderjarig gezinslid, dan betalen we tot belope van 15.000,00 EUR:

- de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor de juridische bijstand tijdens het onderzoek;

- de kosten en erelonen van een arts of therapeut voor medisch-psychologische begeleiding van de gezinsleden. Dit geldt eveneens voor het vermiste kind wanneer het wordt 
teruggevonden en een derde aansprakelijk bleek te zijn;

- de andere kosten die gemaakt worden door de ouder(s) in het kader van de opsporingen.

De verzekering geldt niet indien een gezins- of familielid (tot de 2de graad) betrokken is bij de verdwijning. De verzekerde kosten worden terugbetaald binnen de 30 dagen na 
voorlegging van de ereloonnota's en facturen.

De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele tegemoetkomingen van het ziekenfonds, de overheid of een andere instelling.
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AFDELING RECHTSBIJSTAND

3.3. Wij vergoeden eveneens…
…/…

C. Kosten voor het opsporen van verdwenen kinderen
Bij verdwijning van een minderjarige verzekerde omschreven in artikel 1.1., letters a), b) en c) en waarvan aangifte werd gedaan bij de politiediensten, nemen wij ten laste:

1) de erelonen van een advocaat naar keuze voor de juridische bijstand tijdens het onderzoek;

2) de erelonen voor een geneesheer of therapeut naar keuze voor de medische en psychologische begeleiding van de verzekerden en het verdwenen kind wanneer het 
teruggevonden is;

3) alle andere kosten door de ouder(s) gemaakt in het kader van de opsporingen.

Deze kosten worden ten laste genomen tot beloop van 12 500,00 euro* en na aftrek van de eventuele tussenkomst(en) van het ziekenfonds, de overheden of elk(e) ander(e) 
organisme of verzekeraar.
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1.8 Bijkomende waarborgen
1 Kosteloze hulpverlening door derden bij redding
Deze verzekering dekt ook de lichamelijke schade of zaakschade die derden lijden doordat ze u of uw goederen kosteloos en niet beroepshalve proberen te redden. U hoeft hiervoor 
niet aansprakelijk te zijn, maar voor het overige blijft de dekking binnen de perken van de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geldt in de mate dat de schadelijders 
geen compensatie ten laste van een andere instelling of verzekering kunnen krijgen.
Deze waarborg wordt verleend ten belope van €50 000,00 per schadegeval. Er wordt geen franchise toegepast.
2 Verzekering van de kosten in het kader van opsporing van vermiste kinderen
Indien bij de politiediensten aangifte wordt gedaan van de verdwijning van een minderjarige die bij u woont, dan betalen wij:
- de kosten en erelonen van een vrij gekozen advocaat voor juridische bijstand tijdens het onderzoek;
- de kosten en erelonen van een arts of therapeut
voor medisch-psychologische begeleiding van u en van het vermiste kind zelf wanneer het wordt teruggevonden;
- de andere kosten die bijkomend door de ouder(s) gemaakt worden in het kader van de opsporing.
De verzekering geldt niet indien een gezins- of familielid betrokken is bij de verdwijning.
De verzekerde kosten worden terugbetaald binnen dertig dagen na voorlegging van de ereloonnota's en facturen.
De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele tegemoetkoming van het ziekenfonds, de overheid of van een andere instelling. De verzekerde kosten worden betaald tot 
een bedrag van €12 500,00 met een franchise van €150,00.



Opzoekkosten vermiste kinderen

Niet vermeld



Opzoekkosten vermiste kinderen

b Verzekering van de kosten om vermiste personen op te sporen
Bij een onrustwekkende verdwijning van iemand van u, kunt u rekenen op een vergoeding voor:

- de kosten en erelonen van een vrij gekozen advocaat om u bij te staan tijdens het onderzoek van de politiediensten;

- de kosten en erelonen van een arts of therapeut voor de medisch-psychologische begeleiding van u en van de vermiste
persoon zelf;
- de andere kosten die u maakt in het kader van de opsporing.

De voorwaarde is dat u aangifte hebt gedaan bij de politie en dat er geen vermoeden is dat een gezins- of familielid
betrokken is bij de verdwijning.

We betalen de verzekerde kosten na voorlegging van de ereloonnota’s en facturen.

De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele tegemoetkoming van het ziekenfonds, de overheid, een andere
instelling of verzekering.

De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 12 500 EUR. We passen een franchise toe van 150 EUR.



Opzoekkosten vermiste kinderen

Afdeling rechtsbijstand
Artikel 10 Waarborguitbreidingen
…/…
C. Opsporing van verdwenen kinderen
De maatschappij vergoedt tot beloop van een eerste niet geïndexeerde schadeschijf van 20 000 €, de hierna opgesomde kosten die voortvloeien uit de verdwijning van een 
minderjarig kind van verzekeringnemer of van zijn samenwonende echtgenoot of partner, waarvan aangifte werd gedaan bij de politie:

- de kosten van opsporing die ten laste worden gelegd van de verzekerde ouders

- de erelonen van een arts of therapeut voor medische en psychologische begeleiding van de verzekerde ouders en van
het teruggevonden kind

- de kosten en erelonen van één advocaat naar keuze voor de juridische begeleiding van de verzekerde ouders tijdens
het gerechtelijk onderzoek

Deze waarborg gaat in, na uitputting van de tussenkomst van het ziekenfonds en/of gelijk welke andere persoon,
verzekeraar of instelling. 

Er is geen tussenkomst als een verzekerde of familielid betrokken is bij de verdwijning of als de verdwijninngplaatsvond voordat deze polis in werking is getreden.



Opzoekkosten vermiste kinderen

Niet vermeld



Opzoekkosten vermiste kinderen

Niet vermeld



Opzoekkosten vermiste kinderen

Artikel 9 : Bijkomende waarborgen.
…/…
Opsporingskosten van vermiste kinderen:

Indien bij de autoriteiten aangifte gedaan wordt van de verdwijning van een minderjarige die bij de verzekeringnemer inwoont, dan vergoedt de maatschappij tot beloop van 
€ 12.500 (niet-geïndexeerd) de volgende onkosten:

- de opsporingskosten gedragen door de verzekerden,
- de kosten en honoraria ingevolge medische of psychologische hulp aan de verzekerden.

Deze waarborg is niet geldig indien een verzekerde of een familielid betrokken is bij de verdwijning. De verzekerde onkosten worden terugbetaald nà uitputting van de 
eventuele tegemoetkomingen van het ziekenfonds, de overheid of van een andere instelling.



Opzoekkosten vermiste kinderen

Artikel 10 – Bijkomende waarborgen
…/…

10.2 Opsporingskosten verdwenen kinderen

Bij de verdwijning van een verzekerd minderjarig kind gedurende ten minste 24 u en voor zover de verdwijning binnen de 72 u gemeld werd aan de autoriteiten, vergoedt de 
maatschappij tot beloop van 12.500 EUR (niet geïndexeerd) en onder aftrek van een vrijstelling van 200 EUR (niet-geïndexeerd) volgende uitgaven:

- opsporingskosten gedragen door de verzekerden,

- de kosten en honoraria ingevolge medische of psychologische hulp aan de verzekerden.

De maatschappij komt tussen na uitputting van de tussenkomsten van een organisme van sociale zekerheid, van de autoriteiten of van enig ander organisme.

Deze waarborg is niet verworven indien, het verdwenen kind zelf, een verzekerde of een familielid enigerwijze betrokken was bij de verdwijning.



Opzoekkosten vermiste kinderen

Neen



Kosteloze hulp van derden
Geen verplichte minimum waarborg

Tussenkomst zonder aansprakelijkheid van een verzekerde

Beperking van het verzekerde bedrag



Kosteloze hulp van derden

Geen vermelding 



Kosteloze hulp van derden

Artikel 9: Vrijwillige hulpverlening door derden

Wij verzekeren u tot 300 000,00 euro voor de schade die een derde zou lijden die in het kader van het privéleven, bij
dreigend gevaar, gratis en niet-beroepsmatig heeft deelgenomen aan de redding van u en/of van uw verzekerde goederen.

Deze waarborg geldt ook als u niet aansprakelijk bent tegenover de benadeelde derde. Wij komen tussen in de mate dat de benadeelde persoon geen vergoeding kan 
bekomen van een andere openbare of privé-instelling.



Kosteloze hulp van derden

Artikel 10 – Onbezoldigde redding door derden 

Indien derden schade oplopen wanneer zij onbezoldigd 
en bij dringend gevaar deelnemen aan uw redding of aan de redding van uw goederen, daar waar u niet aansprakelijk gesteld kunt worden voor deze schade, 
stellen wij deze derden schadeloos tot beloop van een totaal bedrag van 12.400 EUR per schadegeval voor:

* het gedeelte van hun lichamelijke letsels, dat de vergoeding door een openbare of privé-instelling overschrijdt; 

* hun stoffelijke schade. 



Kosteloze hulp van derden

1. Vrijwillige hulpverlening door derden

AMMA Verzekeringen vergoedt, tot beloop van 50.000 EUR (geïndexeerd) per schadegeval en zonder toepassing van de vrijstelling, de schade die derden en hun rechthebbenden 
hebben opgelopen door bij imminent gevaar bedachtzaam en vrijwillig deel te nemen aan de redding van de verzekerde personen en hun goederen, dit zelfs als de 
aansprakelijkheid van deze laatsten niet in het gedrang komt.

Evenwel kan geen verzekeraar noch een ander organisme, (privé of sociaal), dat naar aanleiding van deze feiten gehouden is tot enige uitkering ten gunste van die derden, zich op 
deze waarborg beroepen.



Kosteloze hulp van derden

2.1.1.9. Bereidwillige hulpverlening 

Deze verzekering dekt ook, zonder dat de aansprakelijkheid van de verzekerden betrokken is, maar voor het overige binnen de perken van de aansprakelijkheidsverzekering: 

lichamelijke schade of zaakschade die derden lijden door het kosteloos en niet beroepshalve deelnemen aan het redden van de verzekerde personen of van hun goederen. 
Deze verzekering geldt in de mate dat de schadelijders geen compensatie ten laste van een andere instelling of verzekering kunnen krijgen. 

Deze waarborg wordt verleend tot 50.000 euro per schadegeval. 



Kosteloze hulp van derden

ARTIKEL A6 VRIJWILLIGE HULPVERLENING VAN DERDEN AAN DE VERZEKERDEN
Wij verlenen onze waarborg voor de schade die derden oplopen tijdens en door hun vrijwillige, niet beroepshalve verstrekte hulpverlening of hun deelname aan de redding van de 
verzekerde personen of hun goederen, die in het kader van hun privéleven in onmiddellijk gevaar zijn.

Deze dekking geldt voor zover de benadeelde geen burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van eenverzekerde kan inroepen en in de mate dat hij / zij geen 
vergoeding van een openbare of privé-instelling krijgt.

Wij verlenen onze waarborg tot 250.000 euro, niet geïndexeerd, per schadegeval, ongeacht het aantal betrokken derden.

De vrijstelling voorzien in artikel A3 alinea 2 is hier ook van toepassing.



Kosteloze hulp van derden

3. Vrijwillige redding

■■ Wij verzekeren de vrijwillige redding, d.w.z. de schadeloosstelling van de derde die vrijwillig heeft deelgenomen aan uw redding of uw goederen en die daarbij schade 
heeft opgelopen, voor zover deze derde niet zelf aansprakelijk is voor het feit dat aan de grondslag ligt van de redding.

■■ Wij komen tegemoet tot 25.000 EUR.



Kosteloze hulp van derden

8. Bereidwillige hulpverlening

Wij vergoeden tot 50.000 EUR per schadegeval, de schade die uw redder lijdt. Dat is trouwens het geval voor alle schade
die derden lijden wanneer zij, niet bezoldigd en niet beroepshalve, u of uw goederen redden wanneer u in nood verkeert.



Kosteloze hulp van derden

8 Bereidwillige hulpverlening 

Wij vergoeden tot 50 000 EUR per schadegeval,  de schade die uw redder lijdt. 

Dat is trouwens het geval voor alle schade die derden lijden wanneer zij, niet bezoldigd en niet beroepshalve, u of uw goederen redden wanneer u in nood verkeert. 



Kosteloze hulp van derden

8. Vrijwillige hulpverlening door derden

De vergoeding van de schade opgelopen door een derde die vrijwillig, niet bezoldigd en niet-beroepshalve deelneemt aan de redding van de verzekerden of van hun goederen, voor 
zover de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden niet in het geding komt.



Kosteloze hulp van derden

Artikel 25
Bereidwillige hulpverlening

Zelfs indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde niet in het gedrang komt,
vergoeden wij de schade opgelopen door derden wanneer die vrijwillig en belangeloos hulp verlenen met het oog op de redding van de verzekerde(n) of zijn/hun goederen.
De waarborg geldt in de mate waarin de benadeelde persoon geen compensatie kan bekomen ten laste van een fysisch of rechtspersoon of nog krachtens een 
verzekeringsovereenkomst.
Onze prestaties blijven beperkt tot een maximale tussenkomst waarvan het bedrag is opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.



Kosteloze hulp van derden

Artikel 4
VRIJWILLIGE BIJSTAND VAN DERDEN AAN DE VERZEKERDEN

Wij vergoeden de schade die niet-verzekerden geleden hebben bij het redden van verzekerden of hun goederen, op voorwaarde dat:

- dit niet beroepshalve of tegen vergoeding gebeurde;
- er geen compensatie kon bekomen worden via een andere openbare of priv.-instelling;

Deze waarborg wordt verleend tot een niet-geïndexeerd bedrag van 125.000 EUR per schadegeval.



Kosteloze hulp van derden

H. Vrijwillige hulpverlening bij redding

Wij waarborgen de schade geleden door derden bij vrijwillige hulpverlening aan de verzekerden, zonder dat de aansprakelijkheid van laatstgenoemden betrokken is.



Kosteloze hulp van derden

1.8 Bijkomende waarborgen

1 Kosteloze hulpverlening door derden bij redding

Deze verzekering dekt ook de lichamelijke schade of zaakschade die derden lijden doordat ze u of uw goederen kosteloos en niet beroepshalve proberen te redden. U hoeft hiervoor 
niet aansprakelijk te zijn, maar voor het overige blijft de dekking binnen de perken van de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geldt in de mate dat de schadelijders geen 
compensatie ten laste van een andere instelling of verzekering kunnen krijgen.

Deze waarborg wordt verleend ten belope van €50 000,00 per schadegeval. Er wordt geen franchise toegepast.



Kosteloze hulp van derden

Wat doen wij bijkomend? 

Wij vergoeden de schade geleden door personen die u of uw goederen proberen te redden, ongeacht enige aansprakelijkheid, op voorwaarde dat het om een onbezoldigde actie 
gaat. 

Wij vergoeden de schade die niet wordt vergoed door het ziekenfonds, de overheid of een andere instelling of verzekeringsovereenkomst. 

Wij vergoeden maximaal 25.000 euro (niet geïndexeerd) voor de materiële schade en letselschade samen. 
Dit bedrag is naar evenredigheid te verdelen tussen de hulpverleners. Wij passen hierbij geen vrijstelling toe. 



Kosteloze hulp van derden

10 Bijkomende waarborgen
a Vergoeding van personen die u hulp bieden

We komen tussen voor de schade die derden lijden doordat ze u of uw goederen proberen te redden, zelfs als u niet aansprakelijk bent.

De enige voorwaarde is dat ze dit kosteloos en niet beroepshalve doen.

De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele tegemoetkoming van het ziekenfonds, de overheid, een andere instelling of verzekering.

De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 65 000 EUR. We passen geen franchise toe.



Kosteloze hulp van derden

Artikel 5 Vrijwillige hulpverlening

De maatschappij vergoedt tot beloop van het niet- geïndexeerde bedrag van € 25.000 de schade die een derde accidenteel lijdt, indien deze niet beroepshalve noch bezoldigd, 
vrijwillig de verzekerden en diens goederen redt ingeval van nood.



Kosteloze hulp van derden

Afdeling rechtsbijstand

10.3. Vrijwillige bijstand van derden
Wij vergoeden de schade geleden door derden ingevolge vrijwillige deelname aan uw redding of aan deze van uw goederen, zelfs indien u niet aansprakelijk bent.



Kosteloze hulp van derden

7° Vrijwillige bijstand van derden 

Wordt gedekt de schade geleden door een derde ten gevolge van vrijwillige bijstand die hij zou hebben geleverd aan verzekerden zonder dat dit de aansprakelijkheid van 
deze laatsten met zich meebrengt.

Deze waarborg geldt zelfs wanneer u niet aansprakelijk bent ten aanzien van de benadeelde derde. Wij komen tussen in de mate dat de benadeelde persoon geen 
schadevergoeding kan bekomen van een andere overheids- of particuliere instelling of van een andere verzekering. 



Kosteloze hulp van derden

Artikel 9 : Bijkomende waarborgen.
Kosteloze hulpverlening door derden:

De maatschappij biedt waarborg voor de schade die derden kunnen oplopen bij het vrijwillig en kosteloos deelnemen aan de redding van de verzekerde personen of van hun 
goederen, zelfs als de aansprakelijkheid van deze laatsten niet in het gedrang komt. 

Deze waarborg wordt verleend tot € 50.000 (geïndexeerd) per schadegeval, zonder toepassing van de vrijstelling maar slechts in die mate dat de schadelijders geen compensatie 
van een andere instelling of verzekeringsmaatschappij kunnen krijgen. Evenwel kan geen enkele verzekeraar of een andere instelling (privé of sociaal) - die naar aanleiding van deze 
feiten gehouden is tot vergoeding van die derden – zich op deze waarborg beroepen.



Kosteloze hulp van derden

Artikel 10 – Bijkomende waarborgen
10.1. Vrijwillige hulpverlening door derden

De maatschappij vergoedt, tot beloop van 50.000 EUR (geïndexeerd) per schadegeval en zonder toepassing van de vrijstelling, de schade die derden en hun rechthebbenden 
hebben opgelopen door bij imminent gevaar bedachtzaam en vrijwillig deel te nemen aan de redding van de verzekerde personen en hun goederen, dit zelfs als de 
aansprakelijkheid van deze laatsten niet in het gedrang komt.

Evenwel kan geen verzekeraar noch een ander organisme, (privé of sociaal), dat naar aanleiding van deze feiten gehouden is tot enige uitkering ten gunste van die derden, zich 
op deze waarborg beroepen.



Kosteloze hulp van derden

2.2.3 Vrijwillige hulpverlening door derden

Wij vergoeden tot 125.000 € de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels en de stoffelijke schade die derden oplopen bij het kosteloos en niet-beroepshalve deelnemen aan het 
redden van een vaste verzekerde of van diens goederen in geval van een dreigend gevaar in diens privé- leven, zelfs indien de vaste verzekerde tegenover de benadeelde derden niet 
aansprakelijk is.

Wij komen tussen in de mate dat de benadeelde derden geen vergoeding kunnen vorderen van een instelling of andere verzekering.



Jeugdverenigingen
Wijziging KB op 03 07 2005 (inwerking 01 02 2006)

Afschaffing van de toegelaten uitsluiting uit art 6   4°

“de schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die 
leiders, aangestelden of organisatoren van jeugd- of gelijkgestelde bewegingen dragen 
voor de daden van personen voor wie ze moeten instaan”



Jeugdverenigingen

6.7. De jeugdbewegingen en daarmee gelijkgestelde bewegingen. 

De waarborg is u verworven in uw hoedanigheid van leider, aangestelde of organisator  van jeugdbewegingen of gelijkgestelde bewegingen, 
zelfs voor de schade veroorzaakt door de personen waarvoor u aansprakelijk bent. 

Wij dekken evenwel niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de jongeren die u onder uw hoede hebt.



Jeugdverenigingen

Artikel 6: Sport en vrijetijdsbesteding
Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt:
a. door het exclusief sportief of privatief gebruik van modelluchtvaartuigen (met inbegrip van drones waarvan de maximale startmassa niet meer bedraagt dan 150 kg) 
voor zover deze niet binnen een straal van 3 km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein vliegen en ze niet boven industriële complexen, 
gevangenissen, LNG-terminals, kerncentrales of een groot aantal mensen in openlucht vliegen;
b. door de verzekerde kinderen ter gelegenheid van diensten, zelfs tegen vergoeding;
c. door activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van culturele, sportieve, jeugd- of soortgelijke bewegingen waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk bent;
d. door activiteiten als vrijwilliger in een feitelijke vereniging of een private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk, waarvoor u persoonlijk aansprakelijk bent;
e. door uzelf als organisator van een privé-evenement - met uitzondering van de organisatie van een jachtpartij;
f. door gemotoriseerde werktuigen die voor privé-doeleinden worden gebruikt op privéterrein of in de onmiddellijke omgeving daarvan;
g. ter gelegenheid van uw deelname aan een jachtpartij als tracker/drijver. In dit geval is ook de aansprakelijkheid voor uw honden gedekt. Alle schade veroorzaakt door 
vuurwapens of andere wapens is uitgesloten.



Jeugdverenigingen

Artikel 9 – Jeugdbewegingen 

Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst als leider,  aangestelde of organisator van jeugd- of gelijkgestelde bewegingen, 
zelfs voor schade veroorzaakt door personen waarvoor u aansprakelijk bent. 

De persoonlijke aansprakelijkheid van de kinderen waarvoor u moet instaan, is niet verzekerd. 



Jeugdverenigingen

6.9. Vakantie – Vrije tijd – Sport

Is eveneens gewaarborgd, voor zover de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, schade voortvloeiend uit :
1. het kamperen in een tent of een caravan
2. …/…
3. het vliegen met modelvliegtuigen
4. activiteiten uitgeoefend door een verzekerde ten persoonlijken titel, in het kader van culturele, sport, jeugd‐ of
soortgelijke verenigingen. AMMA Verzekeringen waarborgt niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de jongeren die
de verzekerden onder hun hoede hebben,
5. …/…



Jeugdverenigingen

2.1.1.6. Hobby en vrije tijd (inclusief vrijwilligerswerk) 

Wij vergoeden de schade waarvoor U persoonlijk aansprakelijk bent 
als lid, leider, aangestelde of organisator van een jeugdbeweging, sport- of ontspanningsvereniging of gelijkgestelde beweging. 

Deze beweging moet zelf haar eigen aansprakelijkheid verzekeren. 



Jeugdverenigingen

A5.8 VRIJE TIJD EN SPORT
Wij betalen de schade die werd veroorzaakt:
a) bij de beoefening van sport- en ontspanningsactiviteiten;

b) of activiteiten waarvoor de verzekerde persoonlijk aansprakelijk werd gesteld als lid of leider van een jeugd-,
sport- of ontspanningsbeweging;

…/…



Jeugdverenigingen

Niet vermeld



Jeugdverenigingen

5. Vrije tijd en sport

Wij vergoeden de schade waarvoor de verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn als lid of leider van een jeugdbeweging,
sport- of ontspanningsvereniging of gelijkgestelde beweging.

De schade veroorzaakt door een telegeleid vliegtuig en telegeleid speelgoed is altijd verzekerd.

Wij vergoeden evenwel niet:
1. de persoonlijke aansprakelijkheid van de personen waarvoor de verzekerden instaan als lid, leider, aangestelde of
organisator van een jeugdbeweging, sport- of ontspanningsvereniging of gelijkgestelde beweging;
2. de schade veroorzaakt in het kader van de jacht waarvoor een wettelijk verplichte verzekering geldt.

6. Vrijwilligers
Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan derden bij het verrichten van vrijwilligerswerk waarvoor de verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn.

Wij vergoeden evenwel niet:
• de schade veroorzaakt door bedrog.



Jeugdverenigingen

5 Vrije tijd en sport 
Wij vergoeden de schade waarvoor de verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn als lid of leider van een jeugdbeweging, sport- of ontspanningsvereniging of gelijkgestelde beweging. 
De schade veroorzaakt door een telegeleid vliegtuig en telegeleid speelgoed is altijd verzekerd. 

Wij vergoeden evenwel niet: 
1 de persoonlijke aansprakelijkheid van de personen waarvoor de verzekerden instaan als lid, leider, aangestelde of organisator van een jeugdbeweging, sport- of 
ontspanningsvereniging of gelijkgestelde beweging; 

2 de schade veroorzaakt in het kader van de jacht waarvoor een wettelijk verplichte verzekering geldt. 

6 Vrijwilligers 

Wij vergoeden de schade veroorzaakt aan derden bij het verrichten van vrijwilligerswerk waarvoor de verzekerden persoonlijk aansprakelijk zijn. 
Wij vergoeden evenwel niet: 
– de schade veroorzaakt door bedrog. 



Jeugdverenigingen

7. Vrijetijdsbesteding
De vergoeding van de schade veroorzaakt door een permanente verzekerde aan derden ingevolge:
a) de beoefening van sport- en ontspanningsactiviteiten, zoals:
• skeeleren en skating;
• kamperen en karavannen;
• fokken van huisdieren als hobby;
• tuinieren en kappen van brandhout met gebruik van al dan niet gemotoriseerd tuingereedschap, zoals grasmaaiers en houtzaagmachines;
• schieten en paardrijden;
b) het gebruik van telegeleide modellen in de lucht, te water of te land of van gemotoriseerd speelgoed.
c) de beoefening van activiteiten in het kader van culturele, sport-, jeugd- of soortgelijke bewegingen.
Wij vergoeden de schade aan derden waarvoor de permanente verzekerden:
• persoonlijk aansprakelijk zijn;
• aansprakelijk zijn ingevolge daden van personen voor wie zij moeten instaan;
in de hoedanigheid van lid, leider, aangestelde of organisator van dergelijke bewegingen, met uitsluiting van de extracontractuele
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze beweging als rechtspersoon.



Jeugdverenigingen

Geen opmerkingen



Jeugdverenigingen

Geen vermelding

Artikel 1
WAT WAARBORGEN WIJ DOOR DEZE VERZEKERING?
1. Voorwerp van de verzekering
Overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 januari 1984
.../…

Het vrijwilligerswerk wordt geacht verricht te worden in het kader van het priv.-leven.



Jeugdverenigingen

G. Vakantie - Vrije tijd - Sport - Vrijwilligers
Is eveneens gewaarborgd, voor zover de aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, schade voortvloeiend uit:

1) …/…

4) activiteiten uitgeoefend door een verzekerde ten persoonlijke titel, in het kader van culturele, sport-, jeugd of soortgelijke verenigingen;



Jeugdverenigingen

Niet vermeld



Jeugdverenigingen

Niet vermeld



Jeugdverenigingen

NIET VERMELD



Jeugdverenigingen

3. Vrije tijd en sport
De maatschappij verzekert de schade veroorzaakt door:
- de beoefening van sport- en ontspanningsactiviteiten, voor zover zij niet beroepsmatig of tegen bezoldiging, 

andere dan een loutere kostenvergoeding, gebeuren.

…/…

- de verzekerde kinderen ter gelegenheid van diensten die zij verrichten, zelfs tegen vergoeding, tijdens hun vrije 
tijd of als vakantiejob.



Jeugdverenigingen

9.7. De jeugdbewegingen of gelijkgestelden

De waarborg is u verworven in uw hoedanigheid van leider, aangestelde of organisator van jeugdbewegingen of
gelijkgestelde bewegingen, zelfs voor de schade veroorzaakt door de personen waarvoor u aansprakelijk bent.

Wij dekken evenwel de persoonlijke aansprakelijkheid van de jongeren die u onder uw hoede hebt niet.



Jeugdverenigingen

Niet vermeld



Jeugdverenigingen

g) Jeugdbewegingen en gelijkgestelde organisaties:

De waarborg is verworven voor verzekerden in hun hoedanigheid van leider, aangestelde of organisator van 
jeugdbewegingen of hiermee gelijk gestelde organisaties, zelfs voor schade veroorzaakt door personen waarvoor ze in die 
hoedanigheid aansprakelijk zijn.

Evenwel wordt geen waarborg verleend voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de jongeren die de verzekerden onder 
hun hoede hebben.



Jeugdverenigingen

9.7 Jeugdbewegingen en hiermee gelijk te stellen organisaties

De waarborg is de verzekerden verworven in hun hoedanigheid van leider, aangestelde of organisator van 
jeugdbewegingen
of hiermee gelijk te stellen organisaties, zelfs voor de schade veroorzaakt door de personen waarvoor ze in die 
hoedanigheid aansprakelijk zijn.

De maatschappij waarborgt evenwel niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de jongeren die de verzekerden 
onder hun hoede hebben.



Jeugdverenigingen

2.3 Wat wordt niet verzekerd?
…/…
2.3.4. De aansprakelijkheid die leiders, aangestelden of organisatoren van jeugd- of gelijkgestelde bewegingen dragen voor daden van personen voor wie ze moeten instaan.

OPM DVL polis in overtreding met de toegelaten uitsluitingen


