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algemene voorwaarden
Verplichte verzekering van de
objectieve aansprakelijkheid
na brand of ontploffing

“gebruikersaansprakelijkheid” of “verhaal
van derden” van een brandverzekeringsov
ereenkomst.

Art. 1 - definities

Voor de toepassing van deze uitsluiting
verstaat men onder:

verzekerde

•

huurdersaansprakelijkheid:
schade, reddings-, behouds,
opruimings- en sloopkosten en
onbruikbaarheid van onroerende
goederen waarvoor huurders
aansprakelijk zijn krachtens de
artikelen 1732, 1733 en 1735 van
het Burgerlijk Wetboek;

•

gebruikersaansprakelijkheid:
schade, reddings-, behouds-,
opruimings- en sloopkosten en
onbruikbaarheid van onroerende
goederen waarvoor de gebruikers
van een pand of een gedeelte van een
pand aansprakelijk zijn krachtens
artikel 1302 van het 		
Burgerlijk Wetboek;

De verzekeringnemer.
Benadeelde derde

Iedere persoon met uitzondering van de
verzekeringnemer.
Van de schadeloosstelling voorzien
door onderhavig contract is evenwel
uitgesloten, iedere persoon die geen
aanspraak kan maken op de vergoedingen
voorzien door de wet van 30 juli 1979.
Schadegeval

De schaden voorgevallen tijdens de
duur van het contract; ieder feit of
opeen-volging van feiten met dezelfde
oorsprong die schade veroorzaakt
hebben, geven aanleiding tot de
toepassing van de waarborg.

•

Art. 2 - voorwerp van de dekking

De verzekering heeft enkel tot doel de
objectieve aansprakelijkheid te dekken
waartoe de in de bijzondere voorwaarden
omschreven inrichting voor de verzekeringnemer aanleiding kan geven, in geval van
brand of ontploffing op basis van artikel 8
van de wet van 30 juli 1979.
Art. 3 - uitsluitingen

Onverminderd de bepalingen van artikel 7
zijn van de verzekering uitgesloten:
a. de schade in de zin van de wet op het
verzekeringscontract veroorzaakt door de
verzekerde:
• door een opzettelijke daad;
• door een zware fout. Zonder
afbreuk te doen aan de gevallen van
uitsluiting of niet-verzekering die in
het contract voorzien zijn, worden als
zware fout beschouwd:
* het niet naleven van wetten,
regels of gebruiken die eigen
zijn aan de activiteiten van
de verzekerde onderneming
waarvan elke persoon die
met de betrokken materie
vertrouwd is, dient te weten dat
ze haast onvermijdelijk schade
veroorzaakt;
* staat van dronkenschap,
alcoholintoxicatie of gelijkaardige toestand veroorzaakt
door het gebruik van andere
producten of substanties dan
alcoholhoudende dranken;
b. materiële schade die het gevolg is van
welke aansprakelijkheid ook van de
verzekerde die verzekerbaar is door de
dekking “huurdersaansprakelijkheid”,

verhaal van derden:
schade, reddings-, behouds-,
opruimings- en sloopkosten en
onbruikbaarheid van onroerende
goederen veroorzaakt door brand of
ontploffing die de in de bijzondere
voorwaarden omschreven inrichting
beschadigt en overslaat naar goederen
die aan derden toebehoren, waarvoor
de verzekerde aansprakelijk is
krachtens de artikelen 1382 tot
1386bis van het Burgerlijk Wetboek.

de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding en de kosten betreffende de
burgerrechterlijke rechtsvorderingen
binnen de limieten bepaald in artikel 20
van de gemeenschappelijke bepalingen.
e. Volgens de modaliteiten bepaald in
artikel 19 van de gemeenschappelijke
bepalingen, neemt de maatschappij
de reddingskosten voor haar rekening
met betrekking tot de gedekte schade.
Deze dekking wordt verleend rekening
houdend met zowel de bepaling als het
bedrag van elke verleende waarborg.
Zijn enkel gedekt:
a. de kosten die voortvloeien uit de
maatregelen die door de maatschappij
gevraagd werden om de gevolgen van de
gedekte schadegevallen te voorkomen of
te beperken;
b. de kosten die voortvloeien uit spontaan
door de verzekerde als goede huisvader,
redelijkerwijze en overeenkomstig de
regels van het zakenbeheer getroffen
maatregelen om, ofwel een gedekt
schadegeval te voorkomen of om er
de gevolgen van te voorkomen of te
beperken, voor zover:
•

het om dringende maatregelen gaat,
d.w.z. maatregelen die de verzekerde
volstrekt onverwijld moet nemen
zonder eerst de maatschappij te
verwittigen of haar toestemming
te bekomen omdat hij anders haar
belangen zou schaden;

•

indien het om maatregelen gaat
om een gedekt schadegeval te
voorkomen, er nakend gevaar dreigt,
d.w.z. dat indien die maatregelen
niet getroffen werden, er op zeer
korte termijn alleszins een gedekt
schadegeval zou uit voortvloeien.

Art. 4 - verzekerde bedragen

a. De verzekerde bedragen zijn, per
schadegeval :
•

voor schade voortvloeiend uit
lichamelijk letsel:
14.873.611,49 EUR

•

voor materiële schade:
743.680,57 EUR

b. De voornoemde bedragen zijn gekoppeld
aan het verloop van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, waarbij de basisindex
die van juli 1991 is, d.w.z. 110, 34 (basis
88).
De aanpassing gebeurt jaarlijks op
30 augustus en voor de eerste maal op
30 augustus 1992.
c. De bedragen die verzekerd zijn voor
materiële schade zijn zowel van
toepassing op de beschadiging van
zaken als op de zogenaamde immateriële
schade (genotsderving, onderbreking
van activiteit, bedrijfschade, productiestilstanden, winstdervingen en andere
gelijkaardige schade die niet uit
lichamelijke letsels voorkomt).
d. De maatschappij betaalt interesten op

De verzekerde verbindt zich ertoe de
maatschappij onmiddellijk in te lichten
over elke getroffen reddings-maatregel.
Voor zover nodig wordt aangestipt
dat volgende kosten ten laste van de
verzekerde blijven:
•

•

de kosten die voortvloeien uit de
maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen wanneer er
geen nakend gevaar dreigt of als het
nakend gevaar geweken is;
de kosten die voortvloeien uit de  
laattijdigheid van verzekerde, uit
zijn nalatigheid om de preventie-		
maatregelen te treffen die eerder 		
hadden moeten getroffen worden.

Art. 5 - einde van het contract

Indien de verzekeringnemer, om welke
reden ook, de bij artikel 2 bedoelde
aansprakelijkheid niet meer op zich neemt,
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dient hij de maatschappij hiervan binnen de
acht dagen te verwittigen.
Indien hij deze verplichting niet
nakomt en hieruit schade voortvloeit
voor de maatschappij, kan deze laatste
aanspraak maken op een vermindering
van haar dekking ten opzichte van de
verzekeringnemer ten belope van de door
haar geleden schade. In geval van bedrieglijk
opzet kan de maatschappij iedere dekking ten
overstaan van de verzekeringnemer weigeren.

te doen aan de bepalingen van artikel 6.b.

van het verzwijgen of onjuist meedelen.

Art. 10 - verzekeringsattest

d.		 Indien een schadegeval zich voordoet
		 voordat de wijziging of de bij c.
hierboven bedoelde opzegging van kracht is
geworden:

Bij het sluiten van de overeenkomst geeft
VIVIUM aan de verzekeringnemer een verzekeringsattest af overeenkomstig artikel 7 van
het koninklijk besluit van 5 augustus 1991.
Een duplicaat van dit attest wordt bezorgd
aan de burgemeester van de gemeente waar
de in de bijzondere voorwaarden omschreven
inrichting zich bevindt.

Art. 6 - recht van de benadeelde

derde

a.		 Onverminderd de bepalingen 		
		 voorzien in artikel 6.b. hieronder
kan geen uit de wet of de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende nietigheid,
uitsluiting, exceptie of verval door de
maatschappij aan de benadeelde 		 derden
worden tegengeworpen.
b.		 De beëindiging, de nietigverklaring,
		 de ontbinding, de opzegging, de
schorsing van de overeenkomst of van de
dekking kunnen door de maatschappij alleen
aan de benadeelde derde tegengeworpen
worden voor schadegevallen die voorvallen
na het verstrijken van een termijn van 30
dagen na de kennisgeving van het feit door
de maatschappij, per aangetekende brief, aan
de burgemeester van de gemeente waarin de
in de bijzondere voorwaarden omschreven
inrichting zich bevindt. De termijn gaat
in de dag na de afgifte ter post van de
aangetekende brief.
De schadegevallen die zich voordoen terwijl
de beëindiging, de nietigverklaring, de
ontbinding, de opzegging, de schorsing
van de overeenkomst of van de dekking al
van kracht is tussen partijen, maar voor het
verstrijken van voornoemde termijn van 30
dagen, geven aanleiding tot het instellen
van een verhaal door de maatschappij op de
verzekeringnemer overeenkomstig artikel 18
van de gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 7 - vrijstelling

Bij elk schadegeval blijft een in de bijzondere
voorwaarden bepaalde vrijstelling ten laste
van de verzekeringnemer.
Deze deelneming kan niet tegengeworpen
worden aan de benadeelde derden.

mededelingen van de
verzekeringnemer
Art. 11 - bij het sluiten van het

contract

a.		 De verzekeringnemer is verplicht
		 alle hem bekende omstandigheden
nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs
moet beschouwen als gegevens die van
invloed kunnen zijn op de beoordeling van
het risico door de maatschappij. Indien
op sommige schriftelijke vragen van de
maatschappij niet wordt geantwoord,
bijvoorbeeld op de vragen in het
verzekeringsvoorstel, en de maatschappij toch
het contract heeft gesloten, dan kan zij zich,
behalve in geval van bedrog, later niet meer
op dat verzuim beroepen.
b.		 Indien de verzekeringnemer zijn bij
		 a. bedoelde mededelingsplicht
niet nakomt, het verzwijgen of onjuist
meedelen van gegevens opzettelijk zijn en de
maatschappij misleiden bij de beoordeling
van dat risico, is het contract nietig. De
premies die vervallen zijn tot op het ogenblik
waarop de maatschappij kennis heeft
gekregen van het opzettelijk verzwijgen of
opzettelijk onjuist meedelen van gegevens,
komen haar toe.
c.		 Indien de verzekeringnemer zijn bij
		 a. bedoelde mededelingsverplichting
niet nakomt en het verzwijgen of onjuist
meedelen van gegevens niet opzettelijk
zijn, stelt de maatschappij voor, binnen de
termijn van één maand, te rekenen van de
dag waarop zij van het verzwijgen of van
het onjuist meedelen van gegevens kennis
heeft gekregen, het contract te wijzigen met
uitwerking op de dag waarop ze kennis
heeft gekregen van het verzwijgen of onjuist
meedelen.

Art. 8 - subrogatie

De maatschappij treedt in de rechten van
de benadeelde derden die ze schadeloos
gesteld heeft en ook in de rechten van
de verzekeringnemer tegen de voor het
schadegeval aansprakelijke derde.

Indien het voorstel tot wijziging van het
contract door de verzekeringnemer wordt
geweigerd of indien, na het verstrijken van
de termijn van één maand te rekenen vanaf
de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet
aanvaard wordt, kan de maatschappij het
contract binnen de vijftien dagen opzeggen.

•

levert de maatschappij de overeengekomen prestaties wanneer het verzwijgen
of het onjuist meedelen niet aan de
verzekeringnemer kan verweten worden;

•

levert de maatschappij een prestatie
opbasis van de verhouding tussen de
betaalde premie en de premie die de
verzekeringnemer zou hebben moeten
betalen indien hij het risico naar behoren
had meegedeeld, wanneer het verzwijgen
of onjuist meedelen van de gegevens hem
kan verweten worden.

Indien de maatschappij echter het bewijs
levert dat zij het risico, waarvan de ware aard
door het schadegeval aan het licht komt, in
geen geval zou verzekerd hebben, dan wordt
haar prestatie beperkt tot het betalen van een
bedrag dat gelijk is aan de premies.
Art. 12 - in de loop van het contract

a.		 De verzekeringnemer is verplicht,
		 onder de bij 1.a. hierboven vermelde
voorwaarden, de nieuwe omstandigheden
of de wijzigingen van de omstandigheden
mee te delen die van die aard zijn dat ze een
aanmerkelijke en blijvende verzwaring van
het risico dat de verzekerde gevaren zich
voordoen, bewerkstelligen.
b.		 Wanneer het risico zodanig
		 verzwaard is dat de maatschappij,
indien die verzwaring bij het sluiten van
het contract had bestaan, aan andere voorwaarden zou hebben verzekerd, moet ze
binnen een termijn van één maand te
rekenen vanaf de dag waarop ze kennis heeft
gekregen van de verzwaring, de wijziging van
het contract voorstellen met terug-werkende
kracht tot de dag van de verzwaring.
Indien het voorstel tot wijziging van
het contract wordt geweigerd door de
verzekeringnemer of indien, bij het
verstrijken van een termijn van één maand te
rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel,
dit laatste niet wordt aanvaard, kan de
maatschappij het contract opzeggen binnen
vijftien dagen.
Indien de maatschappij echter het bewijs
levert dat ze het verzwaarde risico in geen
geval zou verzekerd hebben, kan zij het
contract opzeggen binnen de termijn van één
maand te rekenen vanaf de dag waarop ze
kennis kreeg van de verzwaring.

Art. 9 - geldigheidsduur van het 		

contract

De waarborg is van toepassing wanneer
de schade zich voordoet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering zonder afbreuk

Indien de maatschappij het bewijs levert
dat ze het risico in geen geval zou verzekerd
hebben, kan ze het contract opzeggen binnen
de termijn van één maand te rekenen vanaf
de dag waarop ze kennis heeft gekregen

c.		 Indien zich een schadegeval
		 voordoet voordat de wijziging
van het contract of de bij b. bedoelde
opzegging van kracht is geworden, levert de
maatschappij de overeengekomen prestatie
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indien de verzekeringnemer de bij artikel
1 bedoelde mededelingsverplichting is
nagekomen.

Art. 14 - faillissement van de

d.		 Indien een schadegeval zich voordoet
en de verzekeringnemer is de bij a en b
beoogde verplichting niet nagekomen:

In geval van faillissement van de
verzekeringnemer blijft de verzekering
bestaan ten voordele van de massa van de
schuldeisers, die jegens de maatschappij
instaan voor de betaling van de premies die
na de faillietverklaring nog moeten vervallen.

•

•

•

levert de maatschappij de overeengekomen prestatie indien het ontbreken
van de kennisgeving niet aan de
verzekeringnemer kan verweten worden;
indien het ontbreken van de gegevens
aan de verzekeringnemer kan verweten
worden, levert de maatschappij de
prestatie naar de verhouding tussen de
betaalde premie en de premie die de
verzekeringnemer had moeten betalen
indien de verzwaring in aanmerking
was genomen. Nochtans indien de
maatschappij het bewijs levert dat ze
het verzwaarde risico in geen geval zou
hebben verzekerd, dan is haar prestatie
beperkt tot de terugbetaling van alle
betaalde premies;
weigert de maatschappij haar dekking
indien de verzekeringnemer met
bedriegelijk opzet gehandeld heeft door
de verzwaring niet mee te delen. 		
De premies, vervallen tot op het ogenblik
dat de maatschappij kennis heeft
gekregen van het bedriegelijk verzuim,
komen haar toe als schadevergoeding.

e.		 Wanneer het risico aanzienlijk en
		 blijvend verminderd is en wel zo dat
de maatschappij, indien die vermindering
bij het sluiten van het contract had bestaan,
op andere zou hebben verzekerd, staat zij
een overeenkomstige vermindering van
de premie toe vanaf de dag waarop zij van
de vermindering van risico kennis heeft
gekregen. Indien de maatschappij en de
verzekeringnemer het over de nieuwe
premie niet eens worden binnen één maand
na de aanvraag tot vermindering door de
verzekeringnemer, kan deze laatste het
contract opzeggen.

verzekeringnemer gerechtelijk akkoord

Niettemin hebben de maatschappij en de
curator het recht de overeenkomst op te
zeggen.
De opzegging van het contract door de
maatschappij kan evenwel slechts ten vroegste
drie maanden na de failliet-verklaring
gebeuren, terwijl de curator van het
faillissement dit slechts kan binnen de drie
maanden die volgen op het faillissement.
In geval van gerechtelijk akkoord met
boedelafstand door de verzekeringnemer
blijft het contract in voege ten voordele van
de massa van de schuldeisers, zolang niet
alle activa door de vereffenaar ten gelde zijn
gemaakt. De massa van de schuldeisers blijft
de maatschappij de premies vervallen na het
gerechtelijk akkoord verschuldigd.
De maatschappij en de vereffenaar kunnen
evenwel in onderling overleg het contract
beëindigen.
Art. 15 - overdracht onder levenden

Voor zaakverzekeringen en in geval van
overdracht onder levenden van een onroerend
goed, eindigt de verzekering van rechtswege
drie maanden na datum van verlijden van
de authentieke akte van overdracht van
eigendom. Tot het verstrijken van die termijn
geldt de waarborg voor de overnemer voor
zover deze al niet in het kader van een ander
contract gedekt is.
Behalve in het geval van kwaadwilligheid
doet de maatschappij afstand van verhaal op
de overlater.

verandering van de
verzekeringnemer

In geval van overdracht van goederen die
onder de begripsomschrijving ”inhoud”
vallen, eindigt de verzekering van rechtswege
zodra de verzekerde deze juridisch gezien niet
meer in zijn bezit heeft.

Art. 13 - overlijden van de

premies

verzekeringnemer
Art. 16 - betaling en kenmerken

In geval van overlijden van de verzekeringnemer gaan de rechten en de verplichtingen
uit het verzekeringscontract op de nieuwe
houders van het verzekerd belang over, die tot
het betalen van de premies gehouden blijven.
De maatschappij heeft echter het recht
om het contract volgens de in artikel 32
voorgeschreven vorm op te zeggen binnen
de drie maanden, te rekenen vanaf de dag
waarop ze kennis had van het overlijden.
De nieuwe houders van het verzekerd belang
kunnen het contract per aangetekende brief
opzeggen binnen de drie maand en veertig
dagen na het overlijden.

De premie, verhoogd met de taksen
en de bijdragen, moet op de vervaldag
vooruit betaald worden op verzoek van de
maatschappij of van elke andere persoon die
de betaling opeist en die voor ontvangst als
mandataris van de maatschappij optreedt.

Art. 17 - gebrek aan betaling

Bij gebrek aan betaling van de premie
op de vervaldag kan de maatschappij de
dekking van de overeenkomst schorsen
of de overeenkomst opzeggen indien de
verzekeringnemer in gebreke is gesteld
bij deurwaardersexploot of bij een bij de
post aangetekende brief. De schorsing
van de dekking of de opzegging gaat in
na het verstrijken van een termijn van 15
dagen te rekenen vanaf de dag die volgt
op de betekening of op de afgifte van de
aangetekende brief bij de post.
Als de dekking geschorst werd, maakt de
betaling door de verzekeringnemer van de
achterstallige premies, in voorkomend geval
vermeerderd met de interesten, zoals bepaald
in de laatste aanmaning of gerechtelijke
uitspraak, een einde aan die schorsing.
Wanneer de maatschappij haar verplichting
tot het verlenen van dekking geschorst heeft,
kan ze de overeenkomst nog opzeggen indien
ze zich dit recht heeft voorbehouden in de
ingebrekestelling bedoeld in de eerste alinea;
in dat geval wordt de opzegging, ten vroegste
vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag
van de schorsing van kracht.
Indien de maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt
de opzegging mits een nieuwe aanmaning
gestuurd wordt overeenkomstig de eerste
alinea.
De schorsing van de dekking doet geen
afbreuk aan het recht van de maatschappij
de later nog te vervallen premies op te eisen
op voorwaarde dat de verzekeringnemer in
gebreke werd gesteld overeenkomstig de
eerste alinea. Het recht van de maatschappij
wordt evenwel beperkt tot de premies voor
twee opeenvolgende jaren.
Art. 18 - premiekrediet

In geval van opzegging van de overeenkomst
om welke reden ook, worden de betaalde
premies met betrekking tot de periode na
het van kracht worden van de opzegging
terugbetaald, in voorkomend geval, binnen
een termijn van vijftien dagen vanaf de
inwerkingtreding van de opzegging.
Bij gedeeltelijke opzegging of bij enige andere
vermindering van de verzekeringsprestaties
is deze bepaling alleen van toepassing op
het gedeelte van de premie dat betrekking
heeft op en in verhouding staat tot die
vermindering.
schadepreventie
Art. 19 - verplichtingen om schade

te voorkomen

Indien het contract door verscheidene
verzekeringnemers is onderschreven, zijn zij
hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.

De verzekerde heeft de verplichting:
a. om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te
nemen om schadegevallen te voorkomen
en te vermijden;
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b. om al de door de maatschappij in het
contract opgelegde maatregelen ter
voorkoming van schade in verband met:
• de materiële staat van de verzekerde
goederen
en/of
• de middelen ter beveiliging ervan te
treffen en te handhaven.
De maatschappij behoudt zich over het
algemeen het recht voor het verzekerd
risico, de genomen preventiemaatregelen
en de voorafgaande verklaringen of
de verklaringen naar aanleiding van
een schadegeval te onderzoeken. De
verzekeringnemer zal de afgevaardigden
van de maatschappij bijgevolg in zijn
onderneming toelaten en zal hen alle
documenten ter beschikking stellen
die bij de controle kunnen dienen. De
afgevaardigden van de maatschappij
verbinden zich ertoe de aldus bekomen
informatie enkel in het kader van dit
verzekeringscontract te gebruiken.
Art. 20 - sanctie

Indien de verzekerde de verplichtingen
opgelegd door 10.b. hierboven niet naleeft,
heeft de maatschappij het recht om bij
schadegeval, haar tussenkomst te weigeren
indien er een oorzakelijk verband bestaat
tussen de tekortkoming en het schadegeval.
schadegevallen
Art. 21 - met opzet veroorzaakte

schadegevallen

Niettegenstaande enig ander beding kan
de maatschappij niet verplicht worden om
dekking te verlenen aan diegene die het
schadegeval opzettelijk veroorzaakt heeft.
Art. 22 - aangifte van schadegevallen

De verzekeringnemer en/of de verzekerde
moeten elk schadegeval zo vlug mogelijk
en ten laatste binnen de 8 dagen nadat zij
er kennis van gekregen hebben, schriftelijk
aangeven bij de maatschappij.
Zij moeten zonder verwijl aan de
maatschappij alle nuttige inlichtingen
verstrekken en op de vragen antwoorden die
hun worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te
kunnen vaststellen.
Art. 23 - verplichtingen van de

verzekerde

De verzekerde dient:
1. aan de maatschappij onmiddellijk na
de kennisgeving, de betekening of de
terhandstelling ervan iedere gerechtelijke
of buitengerechtelijke stukken bezorgen;
2. alle door de maatschappij gevraagde
procedures te vervullen;

3. persoonlijk te verschijnen wanneer
de procedure dit vereist en zich te
onderwerpen aan de door de rechtbank
bevolen onderzoeksmaat-regelen;
4. zich te onthouden van iedere erkenning
van aansprakelijkheid, van iedere dading,
van iedere vaststelling van schade en van
iedere betaling of belofte van schadevergoeding. De erkenning van een louter
materieel feit of het verstrekken van
eerste geldelijke of medische hulp
door de verzekerde kunnen voor de
maatschappij geen grond opleveren om
haar dekking te weigeren.
Art. 24 - sancties

Indien de verzekerde één van de
verplichtingen van de artikels 22 of 23 niet
nakomt mag de maatschappij :
a. haar dekking weigeren indien de nietnaleving met bedrieglijk opzet is gebeurd;
b. in de andere gevallen :
1. ofwel haar prestatie verminderen,
2. ofwel schadevergoeding vorderen,
doch slechts tot beloop van het 		
nadeel dat de maatschappij daardoor
geleden heeft.

feiten waarop dat besluit gegrond is.
Het verhaal heeft betrekking op de
schadevergoedingen in hoofdsom alsook op
de gerechtskosten en op de interesten die de
maatschappij dient te betalen.
Art. 27 - betaling van intresten en

kosten

1.		 Voor aansprakelijkheidsverzeke		 ringen worden de interesten en
de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de honoraria en de
kosten van advocaten en deskundigen,
maar alleen in zover die kosten door hem
of met zijn toestemming zijn gemaakt of,
in geval van belangenconflict dat niet te
wijten is aan de verzekerde, voor
zover
die kosten niet onredelijk zijn gemaakt,
integraal door de maatschappij ten laste
genomen op voor-waarde dat het geheel van
de schadeloosstelling en van deze interesten
en kosten, per verzekeringnemer en per
schadegeval het maximum verzekerd bedrag
niet overschrijdt.
Boven het maximum verzekerd bedrag betaalt
de maatschappij deze interesten en kosten
slechts tot beloop van:
•

495.787,05 EUR wanneer het verzekerde
maximum bedrag lager is of gelijk aan
2.478.935,25 EUR;

•

495.787,05 EUR plus 20% van het
verzekerde maximum bedrag wanneer
dit tussen 2.478.935,25 EUR en
12.394.676,24 EUR ligt;

•

2.478.935,25 EUR plus 10 % van het
deel van het verzekerde maximum bedrag
boven 12.394.676,24 EUR, met een
absoluut maximum van 9.915.740,99
EUR.

Art. 25 - leiding van het geschil

Voor aansprakelijkheidsverzekeringen, zal de
maatschappij vanaf het ogenblik dat ze tot
het geven van dekking gehouden is en voor
zover deze wordt ingeroepen, zich achter de
verzekerde stellen binnen de grenzen van de
dekking.
Ten aanzien van de burgerrechtelijke
belangen en in zover de belangen van
de maatschappij en van de verzekerde
samenvallen heeft de maatschappij het
recht om, in de plaats van de verzekerde de
vordering van de benadeelde te bestrijden.
De maatschappij kan deze laatste vergoeden
indien daartoe grond bestaat.

2.		 Deze bedragen zijn gekoppeld aan
		 het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van
november 1992, namelijk 113, 77 (basis
1988 = 100).

Art. 26 - recht van verhaal

Voor aansprakelijkheidsverzekeringen
kan de maatschappij zich, wanneer zij
gehouden is ten aanzien van de benadeelde
derden, hoewel zij volgens de Wet op de
verzekeringsovereenkomsten haar prestaties
had kunnen weigeren of verminderen, een
recht van verhaal voorbehouden tegen de
verzekeringnemer en indien daar grond toe
bestaat tegen andere verzekerden die niet de
verzekeringnemer zijn, onverminderd alle
andere rechten of vorderingen waarover zij
beschikt.
In dat geval zal de maatschappij de
verzekeringnemer of, in voorkomend geval
de verzekerde die geen verzekeringnemer is,
kennis geven van haar voornemen om verhaal
in te stellen zodra zij op de hoogte is van de

3.		 Worden nooit ten laste genomen, de
		 interesten op het gedeelte van de
vergoeding dat de gewaarborgde bedragen
overschrijdt.
aanvang - duur - vernieuwing
- einde van het contract
Art. 28 - aanvang van het contract

Het contract komt tot stand bij de
ondertekening door de partijen.
De waarborg neemt evenwel slechts aanvang
na het betalen van de eerste premie en ten
vroegste om nul uur op de datum die in de
bijzondere voorwaarden vermeld is.
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Art. 29 - duur van het contract

Art. 31 - opzegging door de

verzekeringnemer

De waarborg van het contract vangt aan voor
de duur die in de bijzondere voorwaarden is
vermeld en die geen jaar mag overschrijden.
Het contract wordt vervolgens stilzwijgend
vernieuwd voor opeenvolgende perioden van
een jaar, behoudens als één van de partijen
zich er volgens de in artikel 32 alinea 1
voorgeschreven vorm minstens drie maanden,
om nul uur, voor het verstrijken van het
contract, tegen verzet.
Wanneer tussen de datum van het sluiten
van het contract en die van de inwerkingtreding ervan, een termijn van meer dan één
jaar verloopt, mogen de partijen het contract
opzeggen. Van deze opzegging moet uiterlijk
drie maanden voor de inwerkingtreding
kennis gegeven worden.

De verzekeringnemer kan het contract
opzeggen:
1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode, volgens artikel 29;
2. in geval van vermindering van risico in
de loop van het contract, volgens artikel
11e;
3. in geval van wijziging van de
verzekeringsvoorwaarden en van het
tarief of van het tarief alleen, volgens
artikel 33;
4. in geval van faillissement, concordaat
of intrekking van de toelating van de
maatschappij;

Art. 30 - opzegging door de

maatschappij

De maatschappij kan het contract opzeggen:
1. tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 29;
2. in geval van opzettelijke verzwijging of
opzettelijke onjuiste mededeling van
gegevens over het risico in de loop van
het contract;
3. in geval van onopzettelijke verzwijging
of onopzettelijke onjuiste mededeling
van gegevens over de omschrijving van
het risico, bij het sluiten van de 		
overeenkomst zoals bepaald in artikel 1
en in geval van verzwaring van het risico
zoals bepaald in artikel 12;
4. in geval van niet-betaling van de premie,
volgens artikel 17;
5. in geval van faillissement van de
verzekeringnemer, volgens artikel 14;
6. in geval van overlijden van de
verzekeringnemer, volgens artikel 13;
7. na ieder aangifte van een schadegeval,
maar ten laatste één maand na de
betaling of de weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding. Voor de
waarborgen brand en bedrijfsschade gaat
de opzegging in drie maanden na zijn
betekening;
8. bij verzwaring van het risico als
de verzekeringnemer de door de
maatschappij voorgestelde aanpassing
van het contract weigert;
9. bij verzwaring van het risico als de
maatschappij in geen enkel geval het
verzwaarde risico zou hebben verzekerd,
dit in overeenstemming met artikel 12.

5. in geval de maatschappij één van
de waarborgen opzegt, heeft de
verzekeringnemer het recht het gehele
contract op te zeggen.
Die opzegging gaat in op dezelfde dag als
de gedeeltelijke opzegging.
Art. 32 - opzeggingswijzen

De bekendmaking van de opzegging moet
ofwel bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs gebeuren.
Opzegging door de maatschappij moet
naargelang het geval, aan de verzekeringnemer of aan de schuldeisers of aan de
nieuwe houders bekend gemaakt worden.
Opzegging door de verzekeringnemer,
de schuldeiser of door de nieuwe houder
moet aan de maatschappij bekend gemaakt
worden.
Behoudens in de gevallen bedoeld in de
artikelen 14, 29, 30, 33 heeft de opzegging
uitwerking na het verstrijken van een termijn
van een maand te rekenen vanaf de dag die
volgt op de betekening of de datum van
het ontvangstbewijs of, in geval van een
aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag
die volgt op zijn afgifte per post.

afstand doet van zijn vordering of indien
de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak.
wijziging van de Algemene
voorwaarden en van het tarief
Art. 33 - wijziging van de

verzekeringsvoor- waarden
en van het tarief

Wanneer de maatschappij de verzekeringsvoorwaarden en haar tarief of enkel haar
tarief wijzigt, past zij het contract aan op de
volgende jaarlijkse vervaldag. de maatschappij
maakt dat aan de verzekeringnemer bekend,
ten minste 3 maanden voor de aanvang van
de aanpassing, die binnen een termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de verzending
van het bericht door de maatschappij het
contract per aangetekende brief tegen de
eerstkomende vervaldag kan opzeggen. Na de
termijn van dertig dagen wordt het aangepast
contract als onder partijen goedgekeurd
beschouwd.
De in hogervermelde alinea bepaalde
opzeggingsmogelijkheid bestaat niet
wanneer de wijziging van het tarief of van
de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit
uit een algemene aanpassing die door de
bevoegde overheid wordt opgelegd en die,
bij toepassing ervan, gelijk is voor alle
maatschappijen.
algemeenheden
Art. 34 - woonplaats - mededelingen

- kennisgevingen

De woonplaats van de partijen is
van rechtswege gekozen, deze van de
maatschappij in de zetel van haar directie in
België, deze van de verzekeringnemer op het
laatst aan de maatschappij gemelde adres.
De voor de maatschappij en de voor de
verzekeringnemer bestemde mededelingen
moeten gericht worden aan deze adressen.
Indien er meerdere verzekeringnemers zijn
is iedere mededeling of kennisgeving gericht
aan één van hen, geldig ten opzichte van
allen.

De opzegging van de overeenkomst door
de maatschappij na aangifte van een
schadegeval wordt van kracht één maand
na de betekening ervan, wanneer de
verzekeringnemer of de verzekerde één
van zijn verplichtingen, ontstaan door het
schadegeval, niet is nagekomen met de
bedoeling de verzekeraar te misleiden op
voorwaarde dat de maatschappij bij een
onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke
partijstelling heeft ingediend tegen één van
deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de
artikelen 193, 195, 197, 496 of 510 tot 520
van het Strafwetboek.

Art. 35 - wetgeving

De maatschappij moet de schade als gevolg
van die opzegging vergoeden indien ze

-

Dit contract wordt beheerst door de Wet van
25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen
komst en door haar uitvoeringsbesluiten.
Art. 36 - rechtsmacht

Alle geschillen behoren tot de rechtsmacht
van de Belgische rechtbanken.
Art. 37 - klachten

Elke klacht met betrekking tot het verzekeringscontract kan gericht worden aan de:
dienst Klachtenmanagement van
VIVIUM, Koningsstraat 151
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-

te 1210 Brussel,
Ombudsman van de Verzekeringen, de
Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.

Het neerleggen van de klacht doet
geen afbreuk aan het recht van de
verzekeringnemer om juridische stappen te
ondernemen.
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