VERZEKERING WINSTVERLIES - BRAND
ALGEMENE VOORWAARDEN
VOORWERP VAN DE VERZEKERING
Artikel 1
1. De Maatschappij verbindt zich tot het schadeloosstellen van de verzekerde voor het winstverlies (eventueel met inbegrip van
de onkosten waarvan sprake in artikel 11 van onderhavige algemene voorwaarden) dat verband houdt met het tijdperk van
schadeloosstelling en voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke onderbreking van de exploitatie van de onderneming ten gevolge van brand of ontploffing die zich tijdens de verzekeringsduur in het aangeduid risico heeft voorgedaan.
2. Voor zover deze waarborgen in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk bepaald zijn en voor afzonderlijke bedragen voorkomen, verbindt de Maatschappij zich eveneens tot het schadeloosstellen van de verzekerde voor de hierna vermelde schade
welke voor de onderneming voortvloeit uit een brand of een ontploffing die zich tijdens de verzekeringsduur in het aangeduid
risico heeft voorgedaan:
a) gewaarborgd weekloon;
b) opzegvergoedingen;
c) boeten.
3. De waarborg omvat de andere in de bijzondere voorwaarden bepaalde gevaren.
4. De schade, die het voorwerp van onderhavige verzekering uitmaakt, is gedekt in de mate waarin ze niet door een andere,
vroeger ondertekende verzekering verzekerd is.

GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING
Artikel 2
Van de verzekering is de schade uitgesloten, die voor de onderneming voortvloeit uit:
1. het gebrek aan of de ontoereikendheid van verzekering van de schade welke aan het aangeduid risico wordt veroorzaakt door
brand en andere in de bijzondere voorwaarden bepaalde gevaren;
2. door sleet en oververhitting veroorzaakte barsten of spleten aan stoomketels en -toestellen;
3. schade van welke aard ook, welke aan de elektrische toestellen (met inbegrip van de elektrische installaties) en toebehoren
daarvan wordt veroorzaakt door een machinebreuk of door elektriciteit (in welke vorm zich deze ook moge voordoen, met inbegrip van inductie). Deze uitsluiting is niet toepasselijk op de schade geleden door andere elektrische toestellen (met inbegrip
van de elektrische installaties) en toebehoren daarvan dan diegene waar het schadegeval is ontstaan, wanneer deze schade
- onafhankelijk van elke machinebreuk of werking van de elektriciteit - voortvloeit uit het overslaan van brand, ontploffing of
andere in de bijzondere voorwaarden gespecificeerde risico’s, bij toepassing van paragraaf 3 van artikel 1;
4. een hoos, een orkaan, een storm of hagel, behalve de schade ingevolge een door deze verschijnselen veroorzaakte brand of
ontploffing;
5. schade die, zonder dat er ontvlamming of ontploffing is ontstaan, voortkomt van verkoling, bovenmatige hitte, het naderen of
aanraken van een licht of vuurhaard, emanaties, het wegspringen of vallen van brandstoffen; de brandvlekken onder meer op
linnen en klederen; de gehele of gedeeltelijke vernieling van in of op een vuurhaard gevallen, geworpen of geplaatste voorwerpen;
6. een gebrek of stoornis in de fabricage, zelfontbranding, gisting of een eigen gebrek, zonder dat er een brand of ontploffing uit
voortspruit; veranderingen van rooilijnen, verlies of diefstal, sedert het schadegeval overkomen verzwaring van verliezen door
het feit van de verzekerde of door gebrek aan verzorging, versterking of onderhoud van de geredde goederen;
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7. één van de volgende gevallen of rechtstreekse of onrechtstreeks met één daarvan in verband staat:
a) oorlog (onder meer, burger- of vreemde oorlog, onlusten, omkering), inval, oproer (onder meer opstand, muiterij, verzet,
revolutie, volksbeweging), werkstaking, krijgswet, staat van beleg, terrorisme;
b) opeising in elke vorm, gehele of gedeeltelijke bezetting van het aangeduid risico door een al dan niet gewapende militaire
of politiemacht of door al dan niet gewapende geregelde of ongeregelde strijders;
c) instorting van de grond, aardbeving of elke andere verstoring van de natuur;
d) onderaards vuur, dat bestaat of heeft bestaan in de nabijheid van de plaats waar het schadegeval zich heeft voorgedaan;
e) wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, verwekking van ioniserende uitstralingen; bijvoorbeeld kernontploffing, door
radioactieve stoffen voortgebrachte of door machines ter versnelling van deeltjes verwekte uitstralingen, abnormaal warmlopen van de kernreactor, met of zonder daaropvolgende brand of ontploffing.
De bovenstaand bepalingen van punt 7. zijn slechts een opsomming van uitsluitingen maar betreffen niet de bewijslast. Wat deze
betreft, wordt overeengekomen dat hij uitsluitend op de verzekerde rust, die bewijzen moet, dat de schade niet rechtstreeks noch
onrechtstreeks in verband staat met de in de opsomming bepaalde gevallen. De vergoeding is slechts verschuldigd indien dit
bewijs geleverd wordt.

VERZEKERDE BEDRAGEN EN VOORZIENINGSKAPITAAL
Artikel 3
De verzekerde bedragen en de maximum duur van de uitkeringstermijn worden door de verzekerde en onder diens verantwoordelijkheid vastgesteld.
Voor de winst berust deze vaststelling op grond van een tijdperk van twaalf achtereenvolgende maanden, dat eventueel verlengd
wordt om het in de bijzondere voorwaarden voor het tijdperk van schadeloosstelling bepaald maximum te bereiken indien dit
maximum 12 maanden overschrijdt.

Artikel 4
1. De verzekerde, die de verzekering heeft verminderd of de gehele of gedeeltelijke vernietiging ervan heeft bekomen, verbindt
zich ertoe geen andere met hetzelfde voorwerp en betreffende hetzelfde risico bij een andere verzekeraar aan te gaan alvorens de verminderde of vernietigde bedragen op hun aanvankelijke cijfers te hebben hersteld.
2. Een “voorzieningskapitaal” kan in de bijzondere voorwaarden worden bepaald.
Het voorzieningskapitaal vertegenwoordigt het supplement der verzekerde bedragen, tot dekking waarvan de Maatschappij
zich onder de voorwaarden der polis verbindt op verzoek van de verzekerde overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen.
De verzekerde kan vragen of het voorzieningskapitaal gedeeltelijk of geheel, in één of verscheidene malen, in werking wordt
gebracht. De verhogingen der verzekerde bedragen, krachtens een “voorzieningskapitaal”, zijn gedekt vanaf het uur waarop
de verzekerde het aangetekend schrijven, dat de aanvraag om aanvullende dekking bevat, ter post brengt. De verzekerde
kan echter uitdrukkelijk een latere uitwerkingsdatum aanduiden; in dit geval zijn de verhogingen met ingang van deze datum
‘s middags gedekt.
Indien zulks tijdens een schadegeval werd gevraagd, geldt de inwerkingtreding evenwel niet voor de uit dit schadegeval voortvloeiende schade.
Het voorzieningskapitaal verhoogt met elke vermindering der verzekerde bedragen waarop het toepasselijk is of vermindert
met elke verhoging van dezelfde bedragen, derwijze dat de som van deze verzekerde bedragen en van het voorzieningskapitaal steeds onveranderd blijft.
De verzekerde verbindt zich ertoe geen beroep te doen op andere verzekeraars alvorens het voorzieningskapitaal volledig
gebruikt is.
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PREMIE
Artikel 5
1. De premie is ondeelbaar en vooraf betaalbaar. De premies zijn haalbaar door de maatschappij. Een uitnodiging tot betaling
wordt gelijkgesteld met het voorleggen van de kwitantie.
2. De polis is bindend door de handtekening der partijen. De verzekerden, die éénzelfde polis ondertekend hebben, zijn hoofdelijk en ondeelbaar gebonden. De Maatschappij is niet gehouden tot vergoeding in geval van een schadegeval zo de eerste
premie niet voor dit laatste werd betaald.
3. In geval van niet-betaling van de volgende premies is de verzekering van rechtswege geschorst vijftien dagen na de datum
van verzending door de Maatschappij van een bij ter post aangetekend schrijven tot de verzekerde gerichte en vruchteloos
gebleven ingebrekestelling. Deze premies worden door de inwerkingtreding van de ingebrekestelling ten zetel van de Maatschappij brengbaar.
4. De verzekering waarvan de werking geschorst is, wordt slechts terug van kracht ‘s middags na de dag waarop de verzekerde
hoofdsom, interesten en kosten heeft betaald. Niettegenstaande alle stappen, die zij mocht hebben gedaan om de betaling
van de premie te bekomen, kan de Maatschappij de polis tijdens de gehele schorsingsduur bij ter post aangetekend schrijven
opzeggen.
5. De premies en premiegedeelten voor de tijd waarin de verzekering geschorst is, blijven de Maatschappij als forfaitaire vergoeding verworven.
6. De betaling van de vervallen premie tijdens of na het schadegeval ontheft de verzekerde niet van de vervallenverklaring.
7. In geval van opzegging van de verzekering na een schadegeval keert de Maatschappij het op de datum van uitwerking van de
opzegging niet-gelopen gedeelte van de premie aan de verzekerde terug.
8. Indien het totaal van de verzekerde bedragen en van de voorzieningskapitalen, die voor éénzelfde verzekerde in de polis(sen)
gespecificeerd zijn (Winstverlies en Brand) en die betrekking hebben op éénzelfde inrichting, 250.000 EUR bereikt of overschrijdt, behoudt de Maatschappij zich het recht voor, de polis in voorkomend geval in overeenstemming te brengen met de
premiepercentages, clausules en voorwaarden van het bij de Maatschappij geldende tarief.
9. Indien de Maatschappij haar tarief verhoogt, heeft zij het recht, de in dit contract bepaalde premie vanaf de eerstvolgende
vervaldatum te wijzigen. De Verzekeringsnemer mag echter het contract binnen 30 dagen, nadat de verhoging betekend is,
opzeggen. Hierdoor vervalt de uitwerking van het contract ten opzichte van de verzekerde ten vroegste op de eerstvolgende
vervaldatum, op voorwaarde dat tussen deze vervaldatum en de datum waarop de verhoging van de premie betekend is, een
termijn van minstens drie maanden ligt.

VERKLARINGSVERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
Artikel 6
1. De polis wordt opgemaakt volgens de door de verzekerde verstrekte inlichtingen, voor de juistheid waarvoor deze verantwoordelijk is. Hij moet onder meer zonder verzwijging alle gegevens verstrekken, waardoor de Maatschappij de veelvuldigheid en
de ernst van eventuele schadegevallen kan beoordelen, en aangeven:
a) welke andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp en betreffende hetzelfde risico zijn aangegaan, voor welke bedragen
deze verzekerd en door wie ze gedekt zijn, alsook welk maximum door deze verzekeringen voor het tijdperk van schadeloosstelling vastgesteld is;
b) van welk eventueel verhaal tegen aansprakelijken of verantwoordelijken hij afstand mocht hebben gedaan;
c) welke weigeringen, verminderingen of opzeggingen er voor de verzekeringen tegen dezelfde gevaren en betreffende dezelfde risico’s geweest zijn;
d) welke schaden door een door onderhavige polis gedekt gevaar veroorzaakt werden en de door onderhavige polis verzekerde risico’s in de loop der laatste vijf jaren hebben getroffen.
2. In de loop van het contract is de verzekerde ertoe gehouden de Maatschappij zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen
van elke wijziging (met inbegrip van alle nieuwe elementen) aan de door hem overeenkomstig de eerste paragraaf van onderhavig artikel verstrekte inlichtingen.
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3. Op straf van vervallenverklaring is de verzekerde eveneens ertoe gehouden, aan de Maatschappij binnen 8 dagen aan te
geven:
— elke wijziging, schorsing of vervallenverklaring betreffende het brandverzekeringscontract, dat hetzelfde risico dekt als het
onderhavig contract;
— indien hij verkeert in een staat van opschorting van betaling, van onvermogen of van faillissement.
4. In alle gevallen waarbij verklaringen, zoals voorgeschreven in de ene of de andere van de hierboven vermelde hypothesen,
aan de Maatschappij zouden moeten worden gedaan, heeft deze het recht - onverschillig of deze verklaringen al dan niet
werden gedaan - de polis op te zeggen mits een bij ter post aangetekend schrijven tot de verzekerde gerichte vooropzeg van
30 dagen. In dit geval behoudt de Maatschappij haar rechten op de betaalde of vervallen premies, behoudens teruggave van
het niet-gelopen premiegedeelte op het ogenblik dat de opzegging van kracht wordt.
5. Zonder afwijking van hetgeen voorafgaat, kan de Maatschappij het aangeduid risico op elk ogenblik laten inspecteren.

DUUR VAN DE VERZEKERING
Artikel 7
De polissen met een duur van minder dan een jaar houden op de in de polis aangeduide datum op.
De polissen voor een duur van een jaar en meer worden rechtens en achtereenvolgens telkens voor dezelfde als in de polis
vastgestelde periode (delen van jaren uitgesloten) vernieuwd, tenzij ze door één der partijen worden opgezegd en de betekening
van deze opzegging minstens drie maanden vóór het verstrijken van de lopende periode ter kennis wordt gebracht van de andere
partij. Deze betekening moet per aangetekend schrijven geschieden.
Tenzij anders is overeengekomen, is het uur van inwerkingtreding van de dekking vastgesteld op 0 uur en het uur van beëindiging
van de dekking op 24 uur.
De Maatschappij behoudt zich het recht voor, alle of bepaalde verzekerde bedragen te verminderen, door de verzekerde hiervan
minstens 30 dagen van te voren per bij de post aangetekend schrijven in kennis te stellen.
In dit geval heeft de verzekerde, gedurende deze termijn, het recht, de polis per een bij de post aangetekend schrijven, met onmiddellijke uitwerking, op te zeggen.

SCHADEGEVALLEN
Artikel 8
De verzekerde moet:
a) te allen tijde alle nuttige maatregelen treffen en onder meer alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen om de schadegevallen te
voorkomen;
b) alle middelen naar zijn beste vermogen aanwenden om de omvang van de door onderhavige verzekering gedekte schade te
beperken;
c) de Maatschappij binnen de kortste tijd ervan kennis geven dat een brand of andere in de bijzondere voorwaarden bepaalde
gevaren zich hebben voorgedaan;
d) de Maatschappij alle inlichtingen betreffende de oorzaken en omstandigheden van het schadegeval verstrekken en haar ertoe
machtigen deze aan te schaffen;
e) de Maatschappij op haar verzoek alle bewijsstukken, onder meer van boekhoudkundige aard, bezorgen, alsook de inlichtingen
of verklaringen welke de Maatschappij voor de vaststelling van de eventuele vergoeding nuttig zou achten.

SCHATTING VAN DE SCHADE
Artikel 9
1. Indien de bedrijvigheid van de onderneming gedurende het tijdperk van schadeloosstelling door haar zelf of voor haar rekening elders dan in het aangeduid risico wordt uitgeoefend, is het aldus verwezenlijkte omzetcijfer in het omzetcijfer van dit
tijdperk inbegrepen.
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2. De jaarlijkse winst en het jaarlijkse omzetcijfer worden geschat door de winst of het omzetcijfer van de twaalf maanden, die de
dag van het schadegeval onmiddellijk voorafgaan, desnoods aan te passen.
Het vermoed omzetcijfer wordt geschat door het omzetcijfer van het tijdperk, dat overeenstemt met het tijdperk van schade
loosstelling in de twaalf maanden welke de dag van het schadegeval onmiddellijk voorafgaan, desnoods aan te passen.
3. De in de vorige paragraaf 2 bedoelde aanpassingen worden naar billijkheid vastgesteld door de cijfers, welke zouden verwezenlijkt zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan, in de redelijke mate van het mogelijke te bepalen.

Artikel 10
1. Indien de schade niet in der minne wordt geschat, geschiedt zulks door twee experten waarvan de ene door de verzekerde
en de andere door de Maatschappij wordt benoemd. Bij onenigheid, wijzen deze deskundigen een derde expert aan om met
deze laatste een college te vormen dat met meerderheid van de stemmen uitspraak doet.
2. Blijft een der partijen in gebreke haar expert te benoemen, dan geschiedt deze benoeming op verzoek van de meest gerede
partij door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de
Maatschappij gelegen is.
Hetzelfde geldt in geval beide experten het niet eens zijn omtrent de keuze van de derde expert of indien een der experten zijn
opdracht niet vervult.
3. De experten zijn van alle gerechtelijke formaliteit vrijgesteld.
Hun beslissing is soeverein en onherroepelijk.
4. Elke partij draagt haar eigen expertisehonorarium en -kosten. Het honorarium en de kosten van de derde expert, alsook de
kosten van diens benoeming worden voor de helft door de Maatschappij en de verzekerde gedragen.
5. De expertise of elke verrichting met het oog op de vaststelling der schade vermindert geenszins de rechten en excepties welke
de Maatschappij tegen de verzekerde mocht hebben in te roepen.

VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
Artikel 11
1. Winst.
De eventuele vergoeding wordt vastgesteld:
a) door de gedurende het tijdperk van schadeloosstelling geleden en uitsluitend aan het schadegeval te wijten daling van het
omzetcijfer te bepalen door vergelijking van het gedurende dit tijdperk verwezenlijkte omzetcijfer met het vermoed omzetcijfer;
b) door het percentage, dat de verhouding tussen de jaarlijkse winst en het jaarlijks omzetcijfer uitdrukt, op de daling (a) toe
te passen;
c) door bij het bekomen resultaat (b) de kosten te voegen, die de verzekerde volgens de experten op redelijke wijze spenderen mag ingeval ze noodzakelijk worden geacht om het omzetcijfer van het tijdperk van schadeloosstelling te handhaven
op het peil dat het vermoed omzetcijfer het meest benadert, zonder dat de vergoeding door deze bijvoeging van kosten
evenwel op een hoger bedrag wordt gebracht dan het bedrag dat ze zou hebben bereikt indien deze kosten niet werden
gespendeerd;
d) door het bedrag van de vermindering van de permanente algemene onkosten, die de onderneming wegens het schadegeval gedurende het tijdperk van schadeloosstelling ten goede komt, van het bekomen resultaat (c) af te trekken;
e) indien het verzekerd bedrag (na vermindering door toepassing van de verhouding tussen twaalf maanden en het in de
bijzondere voorwaarden voor het tijdperk van schadeloosstelling bepaald maximum ingeval dit maximum twaalf maanden
overschrijdt) lager dan de jaarlijkse winst is, door het resultaat (d) verhoudingsgewijze te verminderen.
2. Gewaarborgd weekloon.
De eventuele vergoeding wordt verhoudingsgewijze verminderd indien het verzekerd bedrag lager is dan het vijftigste deel
der jaarlonen (met inbegrip van de wettelijke maatschappelijke bijdragen) die uitbetaald werden aan het arbeiderspersoneel
waarvan de lonen niet in de permanente algemene onkosten begrepen zijn.
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3. Opzegvergoedingen.
De eventuele vergoeding wordt verhoudingsgewijze verminderd indien het verzekerd bedrag lager is dan het voor een met de
duur van de toepasselijke opzeg overeenstemmende termijn berekend aandeel der jaarlonen die uitbetaald werden aan het
arbeiderspersoneel waarvan de lonen niet in de permanente algemene onkosten begrepen zijn.
4. Boeten.
De eventuele vergoeding wordt bepaald zonder toepassing van een verhoudingsregel.

Artikel 12
De eventuele vergoeding in verband met de verzekering van het gewaarborgd weekloon, van de opzegvergoedingen en van de
boeten is zelfs verschuldigd in geval van stopzetting van de exploitatie na een schadegeval.
Indien de exploitatie na het schadegeval niet door de onderneming wordt hervat, is geen vergoeding voor winst verschuldigd. Indien deze stopzetting echter voortvloeit van een door de experten erkende onmogelijkheid en de verzekerde in geval van hervatting van de exploitatie zou schadeloosgesteld geweest zijn, is hem een vergoeding verschuldigd, die beperkt is tot het bedrag van
de permanente algemene onkosten welke hij zal moeten dragen tijdens een duur die overeenstemt met diegene die het tijdperk
van schadeloosstelling zou hebben gehad indien de exploitatie werd hervat, dit alles zonder afwijking van de evenredige vermindering in geval van ontoereikende verzekering.

BETALING VAN DE VERGOEDING
Artikel 13
Voorschotten op de vergoeding kunnen door de experten worden vastgesteld. Deze voorschotten evenals het saldo van de vergoeding zijn betaalbaar binnen vijftien dagen nadat de experten het bedrag ervan aan de Maatschappij hebben bekendgemaakt.

Artikel 14
Het bedrag der vergoeding is betaalbaar ten zetel van de Maatschappij.

Artikel 15
Ongeacht de omvang van de schade mag de Maatschappij na elk schadegeval het contract volledig of gedeeltelijk, per een bij
de post aangetekend schrijven, opzeggen. Deze opzegging wordt van kracht vijftien dagen nadat het aangetekend opzeggingsschrijven bij de post is afgegeven.
Het opzeggingsrecht houdt op indien de Maatschappij er geen gebruik van heeft gemaakt uiterlijk binnen dertig dagen na de volledige betaling van de vergoeding of na de schriftelijke kennisgeving van de verwerping van het schadegeval door de Maatschappij.

Artikel 16
Elke vordering tot betaling der schade verjaart na een termijn van zes maand met ingang van de verstrijking van het tijdperk van
schadeloosstelling of van de laatste rechtsvervolging. Na het verstrijken van deze termijn is de Maatschappij zowel tegenover de
verzekerde als tegenover alle opposanten, cessionarissen of begunstigden van haar verplichtingen ontslagen.

VERHAAL
Artikel 17
De Maatschappij behoudt zich uitdrukkelijk haar rechten en die van de verzekerde voor tegen alle daders van het schadegeval,
verantwoordelijken of aansprakelijken, in welke hoedanigheid ook, zelfs tegen alle verzekeraars. Ten dien einde stelt de verzekerde haar door het enkel feit van de polis in al zijn rechten, vorderingen en verhalen.
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Nochtans doet de Maatschappij, met uitsluiting van het geval van kwaadwilligheid, afstand van elk verhaal dat ze zou kunnen
nemen op:
a) de familieleden van de verzekerde, die met hem leven, alsook diens gasten;
b) de al dan niet inwonende personeelsleden van de verzekerde en bij uitbreiding, de maatschappelijke lasthebbers; zo ze inwonen, hun met hen samenwonende familieleden alsook hun gasten;
c) de leveranciers van elektrische stroom en van gas door leidingen, en meer in het algemeen de regies, ten opzichte van wie de
verzekerde afstand van zijn verhaal heeft moeten doen.

Artikel 18
In alle gevallen waarin afstand van het verhaal van de Maatschappij wordt toegestaan ten bate van een voor het schadegeval verantwoordelijke, heeft bedoelde afstand slechts ten opzichte van laatstgenoemde uitwerking en doet geen afbreuk aan de rechten
van de Maatschappij om een verhaal op elke andere verantwoordelijke te nemen.
Elke afstand vanwege de Maatschappij van een verhaal heeft slechts weinig uitwerking ingeval de verantwoordelijke op de dag
van het schadegeval niet door een verzekering tot dekking van zijn aansprakelijkheid gewaarborgd is of, indien hij verzekerd is,
in de mate waarin zijn in het geval betrokken aansprakelijkheid de uit bedoelde verzekering voortvloeiende vergoeding te boven
gaat.

KOSTEN EN BELASTINGEN
Artikel 19
1. De kwitantiekosten en andere bijkomende kosten van allerlei aard met betrekking tot het contract, die bepaald zijn op een
forfaitair percentage van de premie, komen ten laste van de verzekerde.
2. Alle geheven of te heffen belastingen, onder om ‘t even welke benaming en door welke overheid het ook moge zijn, die ten
laste van de Maatschappij vallen of worden gelegd, uit hoofde van het geheel of een deel der verzekerde risico’s, van de
geïnde premies of van de verzekerde bedragen, alsook van alle verrichtingen en handelingen betreffende de afsluiting en de
uitvoering van de verzekering worden en zullen uitsluitend door de verzekerde worden gedragen.
3. De in de voorafgaande paragrafen 1 en 2 opgesomde kosten en belastingen zijn samen met de premie te betalen.
Zijn in de kosten niet inbegrepen en vallen eveneens ten laste van de verzekerde:
a) de kosten van eventuele vervolging tot uitvoering van de verplichtingen van de verzekerde;
b) alle andere door de Maatschappij op aanvraag van de verzekerde gedane uitgaven, zelfs indien bedoelde aanvraag ingediend wordt om een wettelijke verplichting na te komen.

VERVALLENVERKLARING EN OPZEGGING
Artikel 20
Ingeval de verzekerde in gebreke blijft één van de in onderhavig contract opgelegde verplichtingen te vervullen, is hij rechtens,
enkel door de niet-uitvoering van deze verplichting en zonder dat een ingebrekestelling nodig is (behalve het in paragraaf 3 van
artikel 5 bepaald geval) van alle rechten op vergoeding in geval van schadegeval vervallen verklaard en heeft de Maatschappij
het recht de polis bij ter post aangetekend schrijven, met vermelding van de oorzaak van vervallenverklaring en bijgevolg van
opzegging, op te zeggen.
De polis is ondeelbaar en elke voor een deel opgelopen vervallenverklaring brengt het verval voor het geheel met zich.
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RECHTSMACHT
Artikel 21
1. Alle geschillen tussen partijen, buiten die betreffende de invordering der premies, belastingen en kosten, die ten laste van de
verzekerde vallen, evenals die welke betrekking hebben op de schatting van de schade worden aan twee scheidsrechters
voorgelegd, waarvan de ene door de verzekerde en de andere door de Maatschappij wordt gekozen.
2. Is er onenigheid tussen de scheidsrechters betreffende de te nemen beslissing, dan stellen zij zulks in een proces-verbaal vast
en voegen zij een derde scheidsrechter toe om samen met hen uitspraak te doen.
3. De scheidsrechters, welke hun aantal moge zijn, doen gemeenschappelijk uitspraak als goede mannen; hun uitspraak is voor
geen verhaal vatbaar.
Ze zijn van gerechtelijke formaliteiten vrijgesteld.
4. Blijft één der partijen in gebreke haar scheidsrechter te benoemen of is er onenigheid tussen scheidsrechters betreffende de
keuze van de derde scheidsrechter, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij benoemd door de Voorzitter van
de Rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de Maatschappelijke zetel van de Maatschappij gelegen is en
wordt vervolgens te werk gegaan zoals bepaald in paragraaf 3 van dit artikel.
5. Elke partij draagt de kosten van zijn scheidsrechter; die van de derde scheidsrechter worden voor de helft door de verzekerde
en de Maatschappij gedragen.

DOMICILIE EN CORRESPONDENTIE
Artikel 22
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen en wel die van de Maatschappij op haar zetel te Brussel en
die van de Verzekeringsnemer in zijn wettelijke woonplaats of maatschappelijke zetel.
Elke kennisgeving geschiedt geldig aan deze adressen tijdens de gehele duur van de verzekering, zelfs ten opzicht van erfgenamen of rechtverkrijgenden van de verzekerde en zolang deze laatsten geen adresverandering aan de Maatschappij hebben
betekend.
Is er meer dan één verzekerde van één zelfde polis, dan wordt elke brief of andere mededeling van de Maatschappij aan één der
verzekerden geacht aan allen te zijn gezonden.

ALGEMENE DEFINITIES
Artikel 23
Zonder afwijking van de algemene voorwaarden omschrijven de algemene definities de betekenis van woorden en uitdrukkingen,
die in het contract worden gebruikt.

COLLECTIEVE POLIS
Artikel 24
1. In geval van collectieve polis handelt de Maatschappij als medeverzekeraar en als leidende Maatschappij van het contract.
2. a) De verzekering wordt door elke medeverzekeraar voor zijn deel en aandeel en zonder hoofdelijkheid ondertekend
onder dezelfde bedingen en voorwaarden als die welke tussen de Maatschappij en de verzekerde toepasselijk zijn.
Alle door de polis voorgeschreven verplichtingen van de verzekerde moeten door hem worden vervuld ten opzichte van elk
der medeverzekeraars, die geacht worden individueel en per afzonderlijke polis contract aan te gaan, met dien verstande
dat de buitenlandse medeverzekeraars aan het door hen in de polis aangeduid adres of, bij ontstentenis, in hun hoofdinrichting in België domicilie kiezen;
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b) Indien de collectieve polis een voorzieningskapitaal insluit, wordt dit over de medeverzekeraars in dezelfde verhoudingen
als de verzekerde bedragen verdeeld;
c) De verzekerde neemt er akte van, dat de medeverzekeraars, ook de buitenlandse, in geval van geschil de bevoegdheid
der in artikel 21 van onderhavige algemene voorwaarden vermelde scheidsrechtmacht alsook der Belgische rechtsmachten erkennen en dat zij ongeacht hun nationaliteit ervan afzien deze bevoegdheden te betwisten.
3. De Maatschappij, in haar hoedanigheid als leidster:
a) stelt de polis op en deze wordt ondertekend door alle betrokken partijen. De polis wordt opgemaakt in twee exemplaren,
het ene bestemd voor de verzekerde en het andere voor de Maatschappij, die het exemplaar in haar bezit houdt, dat de
titel voor de medeverzekeraars uitmaakt;
b) maakt twee afschriften van de polis over aan elk der andere medeverzekeraars, die door de enkele ondertekening van de
polis erkennen deze te hebben ontvangen;
c) kiest in geval van een schadegeval de expert der medeverzekeraars, evenwel onverminderd het recht van elk van deze
om de expertise door een door hem gekozen lasthebber te laten nagaan;
d) krijgt vanwege de andere medeverzekeraars volmacht om alle bijakten te ondertekenen. De verzekerde ziet ervan af de
ondertekening van de bijakten door de andere medeverzekeraars te eisen, evenwel onverminderd de verplichtingen van
de verzekerde tegenover elk van deze. De eventuele intrekking van deze aan de Maatschappij toevertrouwde volmacht
moet de verzekerde bij ter post aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht om tegen hem te kunnen worden ingeroepen;
e) ontvangt het aangetekend schrijven waarvan sprake in de derde alinea van paragraaf 2 van artikel 4 hierboven, terwijl
de verzekerde zich tevens ertoe verbindt er een afschrift van per gewone post aan de andere medeverzekeraars te laten
geworden.
4. De verzekerde moet zo spoedig mogelijk bij de andere medeverzekeraars elke verandering van leidende maatschappij of elke
wijziging van het door de leidende maatschappij verzekerd aandeel aangeven.
De veranderingen van medeverzekeraars buiten de leidende maatschappij of de wijzigingen van hun aandeel, die zich in de
loop van het contract voordoen en die geen invloed hebben op de verbintenissen van de leidende maatschappij, worden deze
laatste door de verzekerde ter kennis gebracht bij de eerstkomende uitgifte van de kwitantie waarin met bedoelde veranderingen of wijzigingen rekening wordt gehouden.
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ALGEMENE DEFINITIES
Zonder afwijking van de algemene voorwaarden, omschrijven de algemene definities
de betekenis van de woorden en uitdrukkingen, die in het contract worden gebruikt
AANGEDUID RISICO
In de bijzondere voorwaarden aangeduid risico.
BLIKSEM
Het materieel vastgesteld rechtstreeks inslaan van de bliksem op het aangeduid risico onverminderd echter artikel 2, paragraaf 3
van de algemene voorwaarden.
BOETEN
Volgens overeenkomst vastgestelde en door de verzekerde eventueel verschuldigde schadevergoedingen voor vertraagde of
niet-uitgevoerde bestellingen.
COLLECTIEVE POLIS
Het contract waardoor verscheidene verzekeraars overeenkomstig artikel 24 van de algemene voorwaarden verzekeringen met
hetzelfde voorwerp en betreffende hetzelfde risico ondertekenen.
EXPLOITATIERESULTAAT
Winst of verlies uitsluitend ten gevolge van het verkopen van waren en producten, voor rekening van derden uitgevoerde werken,
in huur gegeven materieel en bewezen diensten, wegens de in het aangeduid risico uitgeoefende bedrijvigheid en rekening houdend met alle welkdanige algemene onkosten (met inbegrip van de afschrijvingen).
GEWAARBORGD WEEKLOON
Sommen welke de verzekerde krachtens de wet van 20 juli 1960 als lonen (met inbegrip van de wettelijke en maatschappelijke
bijdragen) voor een termijn van hoogstens zeven dagen aan de tijdens deze termijn niet tewerkgestelde arbeiders verschuldigd
is, in zover het gebrek aan tewerkstelling het noodzakelijk gevolg van de gehele of gedeeltelijke onderbreking van de exploitatie
van de onderneming ten gevolge van een door onderhavige polis gedekt schadegeval is.
JAARLIJKS OMZETCIJFER
Omzetcijfer dat zou verwezenlijkt zijn gedurende de onmiddellijk na de dag van het schadegeval komende twaalf maanden indien
dit laatste zich niet had voorgedaan. Dit wordt bepaald door, zo nodig, de omzet van de 12 maanden die onmiddellijk voorafgaan
aan de dag, waarop het verzekerd gevaar werkelijkheid wordt, billijk aan te passen.
JAARLIJKSE WINST
Winst welke zou verwezenlijkt zijn gedurende de onmiddellijke na de dag van het schadegeval komende twaalf maanden indien
dit laatste zich niet had voorgedaan. Deze wordt bepaald door, zo nodig, de winst van de 12 maanden die onmiddellijk voorafgaan
aan de dag waarop het verzekerd gevaar werkelijkheid wordt, billijk aan te passen.
MAATSCHAPPIJ
Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en
Diverse Risico’s, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België, RPR Brussel 0403.257.506.
NEERSTORTEN VAN VLIEGTUIGEN
Het neerstorten of het contact van luchtvaartuigen of delen daarvan of eraf- of eruitvallende voorwerpen, die andere schade dan
die van brand en ontploffing veroorzaken.
OMZETCIJFER
Totaal van de aan de onderneming betaalde of verschuldigde sommen, wegens de door haar in het aangeduid risico uitgeoefende
bedrijvigheid, voor het verkopen van waren en producten, voor rekening van derden uitgevoerde werken, in huur gegeven materieel en bewezen diensten.
ONTPLOFFING
Een plotselinge en hevige uiting van krachten, die te wijten zijn aan de uitzetting van gassen of dampen, onverschillig of deze voor
bedoelde uiting bestonden of gelijktijdig daarbij zijn ontstaan.
Als een ontploffing in de zin van onderhavige polis geldt de implosie, m.a.w. een plotselinge en hevige uiting van krachten, die te
wijten zijn aan het indringen van gassen, dampen of vloeistoffen in gelijk welke toestellen en recipiënten, met inbegrip van buizen
en leidingen.
De in de voorafgaande alinea’s bedoelde uitingen worden niet als een ontploffing in de zin van onderhavige polis beschouwd:
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1. indien de wanden van de toestellen en recipiënten geen zodanige breuk hebben ondergaan dat, ten gevolge van het uitzetten
of indringen van gassen, dampen of vloeistoffen, zelfs ingeval deze laatste nog zouden bestaan, het evenwicht van de druk
binnen en buiten zich plotseling heeft voorgedaan;
2. indien het implosies zijn van buizen met kathodestralen, onder meer van televisietoestellen;
3. indien ze te wijten zijn aan sleet of een eigen gebrek van toestellen of recipiënten, behalve voor andere schade dan die aan
laatstgenoemde toestellen en recipiënten. Deze uitsluiting is zelfs op het toestel toepasselijk, waarvan de recipiënt eventueel
deel uitmaakt.
Zijn onder meer geen ontploffing: de water- of andere vloeistofstoten, de hydraulische terugslagen, de breuken ingevolge de door
hitte of vorst veroorzaakte uitzetting van het water, de breuken door centrifugale kracht of andere uitwerkingen van mechanische
krachten, de door de snelheid van vliegtuigen of welkdanige toestellen veroorzaakt schokgolven.
De zoals hierboven omschreven ontploffingen worden als volgt ingedeeld:
1. Ontploffingen van gas of damp:
De ontploffingen die veroorzaakt worden door de gassen voor verlichting, verwarming of drijfkracht en door de uitzettingskracht van de waterdamp;
2. Andere ontploffingen:
De ontploffingen buiten die welke veroorzaakt worden door:
a) gas of damp zoals hierboven omschreven;
b) springstoffen of door een in een springstoffabriek, een springstofopslagplaats of een springstoflading overkomen ontploffing;
c) de schokgolven ten gevolge van ontploffingen welke niet door de polis gedekt zijn.
Onder springstof verstaat men elke stof die vatbaar is voor een chemische of fysische omvorming met daarmee gepaard gaand
ogenblikkelijk vrijkomen van energie of gas met brekende uitwerking en die in zich zelf de nodige elementen voor deze omvorming vindt, met of zonder aanzetting.
OPZEGVERGOEDINGEN
Sommen welke de verzekerde als wettelijke vergoedingen voor een tot de toepasselijke opzeg beperkte termijn aan het zonder
opzeg afgedankte arbeiderspersoneel verschuldigd is, voor zover de afdanking het noodzakelijk gevolg van de gehele of gedeel
telijke onderbreking van de exploitatie van de onderneming ten gevolge van een door onderhavige polis gedekt schadegeval is.
PERMANENTE ALGEMENE KOSTEN
Algemene onkosten van de bedrijvige exploitatie (met inbegrip van de afschrijvingen) waarvan de last eventueel door de onderneming moet worden gedragen niettegenstaande een gehele of gedeeltelijke onderbreking van haar exploitatie ten gevolge van
een schadegeval dat zich in het aangeduid risico heeft voorgedaan.
TERRORISME
Clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel
of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield:
— hetzij om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten;
— hetzij om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen.
Het Comité opgericht in uitvoering van artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt
door terrorisme, beslist of een gebeurtenis al dan niet beantwoordt aan deze definitie.”
UITKERINGSTERMIJN
De termijn, welke begint op de dag van het schadegeval, tijdens dewelke de winst van de onderneming getroffen blijft door het
schadegeval, en die beperkt is tot de maximum duur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden
VERMOED OMZETCIJFER
Omzetcijfer dat gedurende het tijdperk van schadeloosstelling zou verwezenlijkt zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan. Het wordt bepaald door, zo nodig, het omzetcijfer van de periode welke overeenstemt met de vergoedingsperiode binnen
de 12 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan de dag, waarop het verzekerd gevaar werkelijkheid wordt, billijk aan te passen.
WINST
Permanente algemene onkosten verhoogd met het exploitatieresultaat indien het winstgevend is of daarmee verminderd indien
het met een tekort sluit.
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BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Conform de Algemene Verordening voor de gegevensbescherming verzoeken wij u kennis te nemen van de onderstaande informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking - Ontvangers van de gegevens - Rechtsgrond
De meegedeelde persoonsgegevens worden door Federale Verzekering, verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt met het oog op:
het evalueren van de risico’s, de uitgifte van het verzekeringscontract en de aanpassing ervan, de uitvoering van de prestaties
waaronder het beheer van de schadegevallen volgende uit deze verzekering, het ontdekken en voorkomen van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beheer van de commerciële relatie en het opvolgen van de portefeuille.
Voor deze doeleinden kunnen de gegevens gecommuniceerd worden aan ondernemingen die deel uitmaken van de groep Federale Verzekering, aan natuurlijke personen of ondernemingen die als dienstverlener of verwerker optreden voor rekening van
Federale Verzekering, aan derden in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting, aan herverzekeraars, en aan elke
persoon of entiteit die een verhaal uitoefent of tegen wie een verhaal wordt uitgeoefend in verband met de verzekering in kwestie.
De juridische basis van de gegevensverwerking wordt gevormd door het verzekeringscontract, net als de verplichting die uit dit
contract en de eventuele bijakten volgt voor de verzekeraar - verwerkingsverantwoordelijke om desgevallend tot prestatie over
te gaan. De verwerking baseert zich bovendien op het legitiem belang van de verzekeraar teneinde verzekeringsfraude te voorkomen, statistieken uit te werken en voor direct marketingdoeleinden.
In de hypothese dat deze documenten niet adequaat zouden worden ingevuld, zal Federale Verzekering zich in de onmogelijkheid
bevinden om haar verplichtingen voortvloeiend uit het verzekeringscontract na te komen en desgevallend een gevolg te verlenen
aan de vraag tot tussenkomst.

Vertrouwelijkheid
Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens
te garanderen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoefening van
hun beroepstaken nodig hebben.

Bewaring van de verwerkte gegevens
De verwerkte gegevens worden door Federale Verzekering bewaard gedurende minstens de waarborgperiode van de verzekering of gedurende de looptijd van het schadegeval, die zal aangepast worden telkens dat de omstandigheden het vereisen. Deze
duurtijd zal verlengd worden door de verjaringstermijn opdat de verzekeraar het hoofd kan bieden aan eventuele vorderingen na
de sluiting van het schadedossier.

Recht op toegang, verbetering en verzet
De betrokken personen kunnen kennis nemen van de gegevens die aangaande hun persoon verwerkt worden, of desgewenst
ze laten verbeteren door een verzoek hiertoe te sturen naar Federale Verzekering t.a.v. de Data Protection Officer – Stoofstraat
12 te 1000 Brussel of een email naar privacy@federale.be, vergezeld door een recto verso kopie van de identiteitskaart. Deze
personen kunnen eveneens, volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de limieten voorzien door de Algemene Verordening voor
de gegevensbescherming, zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens of een beperking ervan en tegen verwerkingen
voor direct marketingdoeleinden. Zij kunnen tevens de verwijdering of de gegevensoverdraagbaarheid ervan vragen.
Wanneer u aan Federale Verzekering persoonsgegevens meedeelt van personen waarmee we niet rechtstreeks in contact staan,
vragen wij u hen te informeren over deze gegevensoverdracht en hun daarmee verband houdende rechten.

Contactgegevens
Meer informatie kan u terugvinden op www.federale.be of u kan zich richten tot privacy@federale.be of Federale Verzekering t.a.v. de Data
Protection Officer – Stoofstraat 12 te 1000 Brussel.
Eventuele klachten kunnen gericht worden naar de Gegevensbeschermingsautoriteit.
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