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VERZEKERING VAN COMPUTERS, ELEKTRONISCHE 
EN ZWAKSTROOMINSTALLATIES

DEFINITIES

1. Maatschappij:

 Federale Verzekering, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid 
en Diverse Risico’s CV, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0403.257.506 – Verzekerings-

 maatschap pij toegelaten onder het nr. 87 door de Nationale Bank van België. 

2. Verzekeringsnemer:

 De ondertekenaar van het contract.

3. Verzekerden:

 De Verzekeringsnemer en elke persoon voor wiens rekening of ten voordele van wie de verzekering gesloten wordt.

4. Nieuwvervangingswaarde:

 De prijs zonder korting van een in alle opzichten volkomen gelijk, nieuw voorwerp dat afzonderlijk wordt gekocht, vermeerderd 
met de kosten van verpakking, vervoer en montage, alsmede de eventuele taksen en rechten, behalve de belasting over de 
toegevoegde waarde, in de mate waarin deze door de verzekerde verhaalbaar is. 

5. Bedreiging:

 Elke wijze van morele dwang door de vrees voor een aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon met uitzonde-
ring van de daders.

6. Geweld: 

 De daden van fysieke dwang, met of zonder verwondingen, uitgeoefend op de personen.

7. De verzekerde voorwerpen:

 De computers, de elektronische en zwakstroominstallaties die in de bijzondere voorwaarden worden beschreven

8. Accidenteel:

 Al wat plots, onvoorzienbaar en onopzettelijk is voorgevallen tijdens de duur van dit polis. De computervirussen worden niet 
als accidenteel beschouwd.
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AFDELING I
VERZEKERING “ALLE RISICO’S VAN COMPUTERS, 
ELEKTRONISCHE EN ZWAKSTROOMINSTALLATIES”

Artikel 1     Basisdekkingen
1) De verzekerde voorwerpen zijn gedekt:

- Tegen de accidentele materiële schade die de normale werking van het voorwerp beïnvloedt, ongeacht de oorzaak ervan 
- In geval van diefstal met braak, inklimming, geweld en/of bedreiging tegen een verzekerde.

2) De schade aan de hieronder beschreven elementen die deel uitmaken van verzekerde voorwerpen worden alleen gedekt als 
de Maatschappij tussenkomt voor andere (gedekte) schade aan de verzekerde voorwerpen:
- De delen die door hun aard onderworpen zijn aan een versnelde slijtage of een frequente vervanging
- De vormen, matrijzen, clichés en letters die in het kader van het afdrukken, typografie, back-up of programmatie gebruikt 

worden
- De delen in glas of andere gelijkaardig materiaal
- De ioniserende of radioactieve bronnen.

3) Deze dekking wordt verleend:

a) Voor zover de verzekerde voorwerpen zich op de aangeduide plaatsen bevinden die in de bijzondere voorwaarden  be-
schreven zijn:
- Terwijl ze actief of in rust zijn
- Tijdens het demonteren, verplaatsen of opnieuw monteren,  noodzakelijk voor hun onderhoud, inspectie, revisie of 

herstelling.

b) Voor zover dat het gebruik van de verzekerde voorwerpen geschikt is voor hun gebruikelijke doel en dat ze zich op het 
moment van de schade in een normaal of volledige gerepareerde toestand bevinden

Artikel 2     Facultatieve dekkingen

Van de verzekering zijn uitgesloten, maar kunnen gedekt worden, mits uitdrukkelijk overeengekomen in de bijzondere voorwaar-
den en tegen betaling van een bijkomende premie:

1) binnen de perken bepaald in artikel 5 en in de bijzondere voorwaarden:
a) kosten voor prestaties geleverd buiten de normale arbeidstijd;
b) kosten voor spoedtransport;
c) kosten die voortvloeien uit het beroep gedaan op technici uit het buitenland;

2) verlies en/of schade te wijten aan staking en oproer (op de bij het contract gevoegde speciale voorwaarden);

3) verlies van of schade veroorzaakt aan om het even welke informatiehouder, bijvoorbeeld: diskettes, papier, Cd-rom’s, DVD’s.

 
Artikel 3     Aangegeven waarde - Onderverzekering - Eigen verzekering

A. De aangegeven waarde wordt door de verzekerde en onder zijn verantwoordelijkheid vastgesteld. Zij moet, voor elk voorwerp 
bij zijn opneming in het contract, gelijk zijn aan zijn nieuwvervangingswaarde.

B. Er is sprake van onderverzekering wanneer de aangegeven waarde van een voorwerp minder bedraagt dan zijn nieuwver-
vangingswaarde bij zijn opneming in het contract. Bij een schadegeval, zal de vergoeding aangepast worden in functie van de 
ratio tussen deze twee bedragen (zie artikel 5A. c) en 5B. e)).

 
C. De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar voor het bedrag van het in de bijzondere voorwaarden bepaalde eigen risico.

Artikel 4     Vergoeding

De wijze waarop de vergoeding wordt bepaald, hangt af van het feit of het om een gedeeltelijk of totaal verlies gaat. Deze twee 
gevallen worden hieronder hernomen: 

2



21.35.024  06/20

A. GEDEELTELIJK VERLIES

 De vergoeding wordt bepaald door:

a) het samentellen van “arbeidskosten” en kosten van “materialen en vervangingsstukken” (zie hieronder) nodig om het be-
schadigde voorwerp te herstellen in zijn bedrijfstoestand van vóór het schadegeval;

b) het in a) bekomen bedrag te verminderen met het eigen risico bepaald in de bijzondere voorwaarden van het contract, met 
dien verstande dat indien verscheidene voorwerpen door een zelfde schadegeval worden getroffen, slechts het hoogste 
eigen risico in aanmerking genomen wordt;

c) het in b) bekomen bedrag, bij onderverzekering, te vermenigvuldigen met de verhouding tussen de aangegeven waarde 
van het beschadigde voorwerp en zijn nieuwwaarde bij vervanging bij zijn opneming in het contract (evenredigheidsregel).

 De vergoeding voor elk beschadigd voorwerp zal in geen geval hoger zijn dan de vergoeding bij totaal verlies.

 Arbeidskosten
 De “arbeidskosten” worden als volgt berekend:

a) door het in aanmerking nemen van:
1. de arbeids- en verplaatsingskosten voor het demonteren, herstellen en hermonteren, rekening houdend met de gebrui- 

kelijke lonen en verplaatsingskosten die in België voor werk tijdens de normale arbeidsuren worden aangerekend;
2. mits uitdrukkelijk overeengekomen, bijkomende kosten voor werk geleverd buiten de normale arbeidsuren tot het be- 

loop van 50 % van het bedrag van de kosten bekomen onder 1.;
3. mits uitdrukkelijk overeengekomen, wanneer er voor de werken een beroep gedaan wordt op technici uit het bui- 

tenland, het gedeelte van de lonen boven de gebruikelijke lonen, waarvan sprake in 1. hierboven, verplaatsings- en 
verblijfkosten, en over het algemeen alle bijkomende kosten voortvloeiend uit het op deze technici gedane beroep. De 
hoogte van deze vergoeding is in de bijzondere voorwaarden bepaald;

b) door het onkostenbedrag bekomen onder a) te verhogen met de rechten en taksen, behalve de belasting over de toege- 
voegde waarde in de mate waarin deze door de verzekerde verhaalbaar is.

 Kosten van “materialen en vervangingsstukken”
 De kosten van “materialen en vervangingsstukken” worden als volgt berekend:

a) door het in aanmerking nemen van:
1. de kosten van de gebruikte materialen en vervangingsstukken, alsook de vervoerkosten van deze materialen en stuk- 

ken op de goedkoopste wijze;
2. mits uitdrukkelijke overeenkomst in de bijzondere voorwaarden, de bijkomende kosten voor het vervoer van materialen 

en vervangingsstukken die noodzakelijk zijn voor de herstelling via express verzending ten belope van de vervoerkos-
ten weerhouden onder 1. 

b) door het onder a) bekomen onkostenbedrag te verhogen met de rechten en taksen, behalve de belasting over de toege- 
voegde waarde, in de mate waarin deze door de verzekerde verhaalbaar is.

 Het is aan de verzekerde om de “arbeidskosten”  en “materialen en vervangingsstukken”  te rechtvaardigen door middel van 
facturen of elk ander document.  

 Worden niet in aanmerking genomen als “arbeidskosten” en “materialen en vervangingsstukken” , en blijven bijgevolg ten laste 
van de verzekerde:
a) kosten voor het wedersamenstellen van tekeningen, modellen, vormen en matrijzen van de constructeur;
b) bijkomende kosten ter gelegenheid van een herstelling, om revisies te doen of om wijzigingen of verbeteringen aan te 

brengen;
c) kosten betreffende nood- of voorlopige herstellingen.

 Het beschadigde voorwerp wordt beschouwd als hersteld in zijn bedrijfstoestand van vóór het schadegeval wanneer het op-
nieuw in werking wordt gesteld. Op dat ogenblik, en op voorwaarde dat de Maatschappij de verschuldigde vergoeding heeft 
betaald, stoppen verplichtingen van de Maatschappij voor dit schadegeval.

 De verzekerde zal nooit het recht hebben het beschadigde voorwerp aan de Maatschappij over te laten.

B. TOTAAL VERLIES

 Men spreekt van totaal verlies indien de nieuwvervangingswaarde kleiner is dan de herstellingskost. De vergoeding wordt 
bepaald door:
a) de nieuwvervangingswaarde op het moment van het schadegeval;
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b) het in a) bekomen bedrag beperken tot de werkelijk betaalde prijs voor nieuw materieel;

c) het in b) bekomen bedrag te verminderen met de afschrijving. Deze bedraagt 1 % per begonnen maand vanaf de 25ste 
maand na de aankoopdatum, met een maximale afschrijving van 70 %;

d) het in c) bekomen bedrag te verminderen met de waarde van het schroot en van de nog bruikbare stukken;

e) het in d) bekomen bedrag te verminderen met het eigen risico bepaald in de bijzondere voorwaarden van het contract, met 
dien verstande dat indien verscheidene voorwerpen door een zelfde schadegeval worden getroffen, slechts het hoogste 
eigen risico in aanmerking genomen wordt;

f) het in e) bekomen bedrag, bij onderverzekering, te vermenigvuldigen met de verhouding tussen de aangegeven waarde 
van het beschadigde voorwerp en zijn nieuwwaarde bij vervanging bij zijn opneming in het contract (evenredigheidsregel).

AFDELING II     VERZEKERING VAN “GEVOLGSCHADE”
(facultatieve dekking – in samenhang met Afdeling I) 

Artikel 5     Dekkingen

Indien de facultatieve dekking in deze Afdeling onderschreven is, en voor zover er uitdrukkelijk melding van gemaakt wordt in 
de bijzondere voorwaarden, wordt de verzekerde vergoed voor de kosten die onder de punten A, B en C zijn beschreven en  die 
rechtstreeks voortvloeien uit een gedekt schadegeval onder Afdeling I van het contract.

Geven geen aanleiding tot een schadeloosstelling in het kader van deze dekking: alle kosten die voortvloeien uit een slechte 
programmering, inschrijving, ponsing, inbrenging alsmede uit het verlies van informatie door de invloed van magnetische velden 
of door uitwissing te wijten aan een verkeerde handeling.

A. Wedersamenstellingskosten.

 Kosten voor het wedersamenstellen van de informatie die, op het ogenblik van het schadegeval gedragen wordt door disket- 
tes, CD-roms, DVD’s, USB-Sleutels, harde schijven en andere informatiedragers, verzekerd onder Afdeling I van het contract.

 De wedersamenstellingskosten moeten onontbeerlijk blijken te zijn en gedaan worden binnen 12 maanden volgend op de dag 
van het schadegeval, zij omvatten:

1) lonen en wedden van het permanent of tijdelijk personeel dat bestemd is voor de wedersamenstelling, de schikking of de 
overdracht van de weder samen te stellen informatie op nieuwe dragers, tijdens of buiten de normale werkuren maar bin- 
nen de kortst mogelijke tijd, in overeenstemming met de toestand die bestond juist vóór het schadegeval;

2) huurkosten voor tijdelijke lokalen en/of machines en uitrusting en/of kosten voor noodzakelijke leveringen, andere dan die 
betreffende de dragers zelf, alsook de vervoerkosten en in het algemeen alle andere kosten in verband met het schadege- 
val, zoals kosten voor het inrichten van tijdelijke lokalen, voor zover die kosten betrekking hebben op de plaatsen waarin 
het werk beschreven onder 1) hiervoor uitgevoerd wordt, alsook alle bijkomende kosten voor verwarming, voor water- of 
elektriciteitsverbruik alsmede eventuele taksen en lasten die er betrekking op hebben;

3) de huurprijs per uur van de uitrusting voor informatieverwerking, gebruikt door de verzekerde of door een derde, maar 
uitsluitend in de mate waarin die uitrusting dient voor het behandelen van de weder samen te stellen informatie en/of tot 
het overbrengen van deze laatste op informatiedragers;

4) alle andere kosten die het rechtstreekse gevolg zijn van de opzoeking, de schikking of de overdracht van de weder samen 
te stellen informaties of informatiedragers.

B. Bijkomende kosten.

Bijkomende kosten die tijdens de periode van schadeloosstelling op noodzakelijke wijze gedaan worden, enkel met het doel:
- de verminderde werking van het beschadigd voorwerp te voorkomen of te beperken;
- het werk, normaal verricht door het voorwerp getroffen door het schadegeval, te kunnen voortzetten onder omstandighe- 

den die zo dicht mogelijk de normale werking benaderen, dit wil zeggen dezelfde omstandigheden die zouden bestaan 
hebben indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.
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Zij omvatten:
1) kosten opgelopen voor de huur van een vervangingsinstallatie of -machine, met identieke kenmerken als de beschadigde;
2) kosten opgelopen voor loonarbeid die door een derde of door andere installaties van de verzekerde wordt verricht;
3) kosten om het werk volgens manuele methoden te verrichten, in afwachting van de herstelling van de normale werking van 

het beschadigde voorwerp;
4) kosten voor tijdelijk aangeworven personeel;
5) kosten voor overuren gepresteerd door het personeel van de verzekerde;
6) kosten voor gehele of gedeeltelijke overbrenging van de installatie, alsook de vervoerkosten van de informatiedragers, 

naar of van andere lokalen.

C. Andere kosten.

 Met betrekking tot de periode van schadeloosstelling en vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 6     Vergoedingsbasis

A. Definities.

 Periode van schadeloosstelling: periode tijdens dewelke de verzekerde de kosten, gedekt door het contract, moet dragen. 
Zij vangt aan op de dag van het schadegeval gedekt onder Afdeling I en loopt ten einde ten laatste op het ogenblik waarop de 
activiteit van de verzekerde er niet meer door beïnvloed wordt, zonder echter de duur vermeld in de bijzondere voorwaarden 
te overschrijden.

 ²In de periode van schadeloosstelling is niet begrepen, elke vertraging te wijten aan oorzaken zoals financieringsmoeilijkheden 
van de verzekerde, geschillen met leveranciers, conflicten in de verzekerde onderneming, structuurwijzigingen of wijzigingen 
in de organisatie van het werk.

 Wachttijd - Eigen risico: de wachttijd is de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden, die begint op de dag en het uur 
van het schadegeval gedekt onder Afdeling I. De Maatschappij zal slechts vergoeden indien de duur van de onderbreking of 
van de vermindering van de activiteit van de verzekerde voorwerpen die wachttijd overschrijdt; in dat geval zal de vergoeding 
verminderd worden met het eigen risico bepaald in de bijzondere voorwaarden.

 Indien het eigen risico uitgedrukt is in dagen, zal het gelijk zijn aan de gemiddelde dagelijkse kosten met betrekking tot de 
periode van schadeloosstelling, vermenigvuldigd met het aantal dagen, bepaald in de bijzondere voorwaarden.

B. Bepaling van de vergoeding.

a) de kosten gemaakt tijdens de periode van schadeloosstelling op te tellen;
b) van de onder a) in aanmerking genomen kosten, de kosten af te trekken die verhaald of verhaalbaar zijn na de herstelling 

of de vervanging van het getroffen voorwerp; dit verhaal wordt echter enkel binnen de grenzen van de periode van scha- 
deloosstelling in aanmerking genomen;

c) van de onder b) in aanmerking genomen kosten en voor zover de onderbreking of de vermindering van de activiteit van 
de verzekerde voorwerpen de wachttijd overschrijdt, het eigen risico bepaald in de bijzondere voorwaarden af te trekken. 
Indien in de bijzondere voorwaarden geen wachttijd vermeld is, zal enkel het bepaalde eigen risico van toepassing zijn.

 Indien omtrent de opportuniteit van het herstellen dan wel vervangen, meningsverschillen bestaan, zal de Maatschappij alleen 
gehouden zijn tot betaling van de gedekte kosten over de kortste periode die nodig is om het getroffen voorwerp te herstellen 
of te vervangen.

 In geen geval zal de vergoeding voor elke verleende dekking groter mogen zijn dan het bedrag van de verzekerde som ver- 
meld in de bijzondere voorwaarden.

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AFDELING I EN II

Artikel 7     Algemene uitsluitingen

Ongeacht de oorspronkelijke oorzaak, zijn van de verzekering uitgesloten, verlies, schade of kosten die rechtstreeks of onrecht-
streeks verband houden met één van de volgende gevallen:

1. burgeroorlog of buitenlandse oorlog, onlusten, subversieve actie, inval, opstand, muiterij, rebellie, verzet, revolutie, beroe- ring 
onder de bevolking, krijgswet, staat van beleg, kwaadwillige daad van een persoon handelend in naam of op aansto- ken van 
gelijk welke organisatie, daad van terrorisme.
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Onder “daad van terrorisme” verstaat men:
 clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale bedoelingen, individueel of door een 

groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen vernield worden om indruk te maken op het pu-
bliek en een klimaat van onveiligheid te scheppen.

2. opeising in al haar vormen, gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar de verzekerde voorwerpen zich bevin- den, 
door een al dan niet gewapende militaire macht, politiemacht, of door al dan niet gewapende strijders die behoren tot de ge-
regelde troepen of niet;

3. aardbeving, vloedgolf, orkaan en over het algemeen iedere natuurramp;
4. wijzigingen van de atoomkern, verwekken van ioniserende stralingen;
5. gerechtelijke of administratieve beslissing, of een beslissing van enige rechtelijke of feitelijke overheid.

Artikel 8      Verval van recht

Zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechten van andere verzekerden, wordt er geen dekking verleend aan de verzekerde 
voor de schade:
- Opzettelijk veroorzaakt door de Verzekeringsnemer of door de verzekerde zelf of met hun medeplichtigheid.
- Als gevolg van een inbreuk van de verzekerde op een van zijn verplichtingen vermeld in onderstaand artikel, voor zover het 

oorzakelijk verband met het schade bewezen is.

Het niet-respecteren van een verplichting uit het contract  kan tot een verval van recht leiden op voorwaarde dat er een oorzakelijk 
verband bestaat tussen de inbreuk en de schade.

Artikel 9     Verplichtingen met betrekking tot de verzekerde voorwerpen

A. De Verzekeringsnemer is verplicht bij het sluiten van het contract alle hem bekende omstandigheden mee te delen die hij rede- 
lijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de Maatschappij.

B. De verzekerde moet alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om het verzekerd materiaal in goede staat van onderhoud en 
van werking te houden, en zich schikken naar de geldende wettelijke en administratieve voorschriften.

C. In de loop van het contract heeft de Verzekeringsnemer de verplichting om de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van 
de omstandigheden aan te geven die van die aard zijn om een aanzienlijke en blijvende vermindering of verzwaring te bewerk- 
stelligen van het risico dat het verzekerd voorval zich voordoet.

Hij moet schriftelijk ieder contract van dezelfde aard aangegaan bij een andere verzekering, meedelen.

Artikel 10      Andere verzekeringen

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de dekkingen van dit contract enkel van toepassing zullen zijn na uitputting van de 
vorderingen waarop de verzekerde zich wettelijk of contractueel kan beroepen ten opzichte van de bouwer, verkoper of deze die 
gewaarborgd worden door het verkoops-, verhuur- of onderhoudscontract van de verzekerde voorwerpen.

Artikel 11     Bijzondere bepalingen betreffende de schadeloosstelling van sommige door          
                    schadegeval getroffen voorwerpen (verouderd materieel)
Indien de verzekerde voorwerpen niet meer gefabriceerd worden of de vervangingsstukken niet meer beschikbaar zijn wegens 
om het even welke reden, zal de Maatschappij slechts gehouden zijn tot de schadeloosstelling van de beschadigde, verloren of 
vernielde gedeelten, geschat op basis van de waarde van het gedeelte van het door schadegeval getroffen voorwerp of stuk vol- 
gens de laatst bekende catalogus of bij gebrek daaraan, naar zeggen van een deskundige.

Wat de verzekering betreft van «gevolgschade», indien de dekking erop van toepassing is, zal de Maatschappij niet gehouden 
zijn boven de periodes, gewoonlijk aangenomen om de vervanging of de herstelling uit te voeren van voorwerpen van die aard en 
vastgesteld, indien noodzakelijk, naar zeggen van een deskundige.

Artikel 12     Terugbetaling reddingskosten 

De Maatschappij betaalt de reddingskosten die verband houden met de gedekte schade. 
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Deze kosten worden terugbetaald boven het verzekerd totaalbedrag. Niettemin bestaat er een specifieke dekkingsgrens voor de 
reddingskosten, die overeenkomt met het verzekerd totaalbedrag met een maximum van 18.750.000 EUR.

Het bedrag van deze kosten is geïndexeerd overeenkomstig het indexcijfer van de consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer 
van november 1992, namelijk 113,77. 

De volgende kosten zijn gedekt: 

1. de kosten die voortvloeien uit maatregelen gevraagd door de Maatschappij om de gevolgen van de gedekte schadegevallen te 
voorkomen of te beperken;

2. de kosten die voortvloeien uit redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging en als een goed huisvader heeft 
genomen ofwel om een gedekt schadegeval te voorkomen, ofwel om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, voor 
zover dat:
- deze maatregelen dringend zijn, zonder mogelijkheid om de Maatschappij te verwittigen;
- op zeer korte termijn zeker een gedekt schadegeval zou volgen indien deze maatregelen niet werden genomen. 

De verzekerde verbindt er zicht toe om onmiddellijk de Maatschappij te informeren over elke ondernomen reddingsmaatregel. 

Artikel 13     Ingang - Duur

A. Het contract komt tot stand door het akkoord tussen de partijen. De dekking heeft echter eerst uitwerking na de volledige be- 
taling van de eerste premie, taksen en kosten inbegrepen, maar ten vroegste op de in de bijzondere voorwaarden vermelde 
datum. Het contract wordt van kracht om 0 uur en eindigt om 24 uur.

B. De looptijd van het contract bedraagt 1 jaar.

 Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar, behalve wanneer één van de partijen er zich 
minstens drie maanden vóór de vervaldag tegen verzet bij een aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van 
de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

C. In geval van overgang van het verzekerde goed ten gevolge van het overlijden van de Verzekeringsnemer blijven de uit het 
verzekeringscontract voortspruitende rechten en verplichtingen ten gunste en ten laste van de nieuwe houder of houders van 
het verzekerde belang bestaan.

 De nieuwe houder van het verzekerde belang en de Maatschappij kunnen evenwel kennis geven van de beëindiging van het 
contract.

 Deze beëindiging moet betekend worden aan de Maatschappij per aangetekende brief, binnen 3 maanden en 40 dagen na 
het overlijden.

D. Zonder af te wijken van de overige bepalingen voorzien in het contract kunnen de Maatschappij en de Verzekeringsnemer 
het contract eveneens opzeggen na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de 
weigering van uitbetaling van vergoeding.

 De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van ten minste drie maanden te rekenen vanaf de dag 
volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of de dag die volgt op de afgifte van de aan-
getekende zending. 

 Indien de verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, 
niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden, kan deze laatste te allen tijde de verzekeringsovereenkomst 
opzeggen, zodra hij 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, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van 
het Strafwetboek. De opzegging wordt van kracht ten vroegste een maand te rekenen van de dag volgend op de betekening, 
de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die 
volgt op zijn afgifte.

E. 1. In geval van overdracht onder levenden van een verzekerd onroerend goed vervalt de verzekering van rechtswege drie
maanden na de datum waarop de authentieke akte is verleden tenzij het verzekeringscontract eerder wordt beëindigd. Tot 
het verstrijken van die periode is de dekking van de overdrager ook verworven door de overnemer voor zover hij niet al 
verzekerd is in het kader van enig ander contract en voor zover hij afstand doet van verhaal op de overdrager.

2. In geval van overdracht tussen levenden van het geheel of een gedeelte van de verzekerde roerende goederen vervalt het 
contract van rechtswege zodra de verzekerde het goed niet meer in zijn bezit heeft, tenzij de partijen bij het verzekerings- 
contract een andere datum hebben bedongen.
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F. De Verzekeringsnemer heeft de mogelijkheid het contract in zijn geheel op te zeggen, wanneer de Maatschappij één of 
meerdere afdelingen opzegt.

Opzeggingswijzen:

Het contract kan opgezegd worden bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs. Behoudens andere bepalingen heeft de opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten 
minste één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of van de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval 
van een aangetekende brief te rekenen vanaf de dag die volgt op de afgifte ter post.

Artikel 14     Premie

A. De premies zijn jaarlijks, vooruit betaalbaar en haalbaar.

B. De Maatschappij kan bij niet-betaling van de andere dan de eerste premie de dekking van het contract schorsen of opzeggen 
indien de Verzekeringsnemer in gebreke is gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.

 De schorsing van de dekking of de opzegging gaan in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de 
dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.

 De betaling van de vervallen premies maakt een einde aan de schorsing Met betaling wordt bedoeld de ontvangst door de 
Maatschappij van de verschuldigde bedragen. 

C. Alle kosten, taksen en lasten, bestaande zowel als toekomstige, uit hoofde van het onderhavige contract, evenals van allerlei 
verrichtingen die betrekking hebben op het sluiten of uitvoeren ervan, komen eveneens voor rekening van de verzekerde. Zij 
worden tegelijk met de premie geïnd.

D. Bij opzegging na een schadegeval, afschaffing of vermindering van de verzekering betaalt de Maatschappij, behalve ingeval 
van bedrog, de premie die betrekking heeft op de niet gelopen verzekeringsperiode, terug.

E. De verzekerden die een contract ondertekend hebben, zijn hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.

F. Indien de Maatschappij haar tarief wijzigt, past ze deze wijziging vanaf de eerstvolgende vervaldag toe op de in het contract 
voorziene premie.

 Indien de verzekeringsnemer minstens vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag van zijn verzekeringscontract in kennis 
wordt gesteld van de tariefwijziging, beschikt hij over het recht om het contract ten laatste drie maanden voor de vervaldag op 
te zeggen. Als gevolg hiervan, zal het contract beëindigd worden op deze vervaldag.

 Indien de verzekeringsnemer minder dan vier maanden voor de jaarlijkse vervaldag van zijn verzekeringscontract in kennis 
wordt gesteld van de tariefwijziging, heeft hij het recht zijn contract op te zeggen binnen een termijn van drie maanden te re- 
kenen vanaf de dag van de kennisgeving van de tariefwijziging. In dat geval zal het contract beëindigd worden na een termijn 
van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van afgifte ter post van de aangetekende opzeggingsbrief. 
Het contract kan evenwel maar ten vroegste een einde nemen op de jaarlijkse vervaldag die volgt op de kennisgeving van de 
tariefwijziging.

 De opzegging is onderhevig aan de modaliteiten voorzien door artikel 13 van dit contract.

 De opzegmogelijkheden voorzien in de tweede en derde alinea zijn niet van toepassing wanneer de tariefwijziging of de wijzi- 
ging van verzekeringsvoorwaarden het gevolg zijn van een wettelijke of reglementaire bepaling.

Artikel 15     Verplichtingen bij schadegeval - Toelating tot herstellen

A. Wanneer zich een schadegeval voordoet, dan moet daarvan onmiddellijk en ten laatste binnen 8 werkdagen na het voorval 
aan de Maatschappij melding worden gemaakt. Indien het onmogelijk is dit binnen de voormelde termijn te doen, dient de 
melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk te geschieden.

 De verzekerde moet zonder verwijl aan de Maatschappij alle nuttige inlichtingen verstrekken en antwoorden op de vragen die 
hem gesteld worden om de oorzaken en de omvang van het schadegeval te kunnen bepalen. Tot dit doel zal hij beschadigde 
onderdelen bewaren, toestemming verlenen tot elk onderzoek en zich onthouden van elke wijziging aan de beschadigde voor- 
werpen, die het onderzoek zou kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken.

 Bovendien moet de verzekerde aan de politieoverheid onmiddellijk aangifte doen van elke diefstal of poging tot diefstal.
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B. De verzekerde mag het beschadigde voorwerp niet laten herstellen in de oorspronkelijke staat, tenzij hij de instemming ver- 
kregen heeft van de Maatschappij of wanneer de Maatschappij niet gereageerd heeft na het verloop van vijf dagen volgend 
op de schriftelijke aangifte van het schadegeval.

C. De verzekerde moet aan de Maatschappij iedere vorm van technische bijstand of andere verlenen die zij vraagt voor het uitoe- 
fenen van haar verhaal op verantwoordelijke derden krachtens indeplaatsstelling. De kosten die uit deze bijstand voortvloeien 
zullen hem door de Maatschappij worden terugbetaald.

Artikel 16     Deskundig onderzoek

Indien de schade niet in der minne geregeld kan worden, zal een beroep gedaan worden op twee deskundigen waarvan de ene 
benoemd wordt door de verzekerde en de andere door de Maatschappij; hun opdracht zal erin bestaan het bedrag van de schade, 
de nieuwwaarde bij vervanging en de werkelijke waarde van de beschadigde voorwerpen onherroepelijk te bepalen. Zij zullen 
eveneens ermee belast worden hun mening te geven over de oorzaken van het schadegeval.

Ingeval van onenigheid doen de deskundigen een beroep op een derde deskundige met wie zij gemeenschappelijk moeten op- 
treden en met meerderheid van stemmen uitspraak moeten doen.

Wanneer één van de partijen verzuimt zijn deskundige aan te stellen of wanneer de deskundigen het niet eens worden over de 
keuze van de derde, geschiedt de benoeming door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg die zitting houdt te Brussel, 
op het verzoek van de meest gerede partij. Wanneer één van de deskundigen nalaat zijn opdracht te vervullen, zal in zijn vervan- 
ging voorzien worden door het volgen van dezelfde werkwijze en onverminderd de rechten van de partijen.

Elk van de partijen kan eisen dat de derde deskundige gekozen wordt buiten de plaats waar de verzekerde verblijft.

De deskundigen zijn vrijgesteld van alle gerechtelijke formaliteiten. Elk van de partijen draagt de eigen kosten van deskundig 
onderzoek. De kosten van de derde deskundige, zelfs indien deze langs gerechtelijke weg is aangewezen, worden voor de helft 
gedragen door de Maatschappij en de verzekerde.

Het deskundig onderzoek of elke andere verrichting uitgevoerd met het oog op het vaststellen van de schade, doet geenszins 
afbreuk aan de rechten en excepties die de Maatschappij tegen de verzekerde geldig zou kunnen maken.

Artikel 17     Indeplaatsstelling en verhaal

A. De Maatschappij treedt door het bestaan van het contract zelf in de rechten van de vergoedingsgerechtigde.

B. De verzekerde mag geen afstand doen van verhaal op de verantwoordelijken of op de borgen, zonder dat de Maatschappij 
hiermede heeft ingestemd.

Artikel 18     Woonplaats - Briefwisseling

De woonplaats van de partijen wordt van rechtswege gekozen, die van de Maatschappij op haar maatschappelijke zetel, die van 
de verzekerde op het adres dat in het contract is vermeld of nadien betekend is.

Elke betekening is geldig geschied op deze adressen, zelfs ten aanzien van erfgenamen of rechtverkrijgenden van de verzekerde, 
zolang dezen geen adreswijziging aan de Maatschappij betekend hebben.
Wanneer er verschillende verzekerden bestaan, is elke mededeling die de Maatschappij tot één van hen richt geldig ten opzichte 
van allen. 
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DIVERSE BEPALINGEN EIGEN AAN AFDELINGEN I EN II

A. Fraude
 In het kader van de huidige bepalingen verstaat men onder “verzekeringsfraude” het misleiden van de Maatschappij of van 

een verzekeringsonderneming bij de sluiting of tijdens de looptijd van een verzekeringsovereenkomst of bij de aangifte dan wel 
afhandeling van een schadegeval met het oog op het verkrijgen van een verzekeringsdekking of een verzekeringsprestatie.

 De aandacht van de Verzekeringsnemer wordt gevestigd op het feit dat iedere verzekeringsfraude of poging tot verzekerings- 
fraude gesanctioneerd wordt volgens de toepasselijke wetgeving en/of de bepalingen in de algemene of bijzondere voorwaar- 
den en in voorkomend geval kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

B. Sancties
 De in deze overeenkomst bepaalde dekkingen zullen als zonder uitwerking worden beschouwd als door de toekenning van 

deze dekkingen de Maatschappij blootgesteld wordt aan sancties, verbodsbepalingen of beperkingen in het kader van de 
Organisatie van de Verenigde naties of commerciële of economische sancties in het kader van Wetten en Reglementen van 
de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

C. 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 verzeke- 
ring 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 onmogelijk- 
heid 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 gege- 
vens te garanderen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoe- 
fening van hun beroepstaken nodig hebben.

Bewaring van de verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens worden door Federale Verzekering bewaard gedurende minstens de waarborgperiode van de verze- 
kering 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 vorde- 
ringen 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 
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voor de gegevensbescherming, zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens of een beperking ervan en tegen verwer- 
kingen 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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