
TECHNISCHE VERZEKERING
Informatiedocument over het verzekeringsproduct  
Federale Verzekering – België – Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen
Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV – BNB nr. 87

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het document is niet geperson-
aliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering 
en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Contacteer uw adviseur of kantoorhouder voor meer 
informatie. Of ga naar www.federale.be

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering Machinebreuk beschermt u in geval van schade aan uw machines en biedt tevens ook facultatieve waarborgen aan voor 
bepaalde kosten die voortvloeien uit een gedekt schadegeval.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? 

	 Mobiele machines: Alle externe risico’s
Schade aan uw mobiele machines door onder andere:

 Vallen, stoten, botsen, omvallen
 Instorting, verzakking of verschuiving van de grond en  
  natuurrampen
 Instorting van gebouw
 Wind, storm, vorst
 Brand, ontploffing, blikseminslag
 Botsing met luchtvaartuigen
 Onhandigheid, onervarenheid of kwaadwilligheid
 Diefstal of poging tot diefstal
 Laden, lossen, transport

De schade wordt verzekerd wanneer ze in werking zijn, 
stilstaan en wanneer ze worden gedemonteerd, verplaatst of 
gemonteerd.

 Facultatieve waarborgen voor mobiele machines
 Interne risico's: Oorzaken van materiële schade, die zich 

in de machine bevinden 
 Arbeidsconflicten en aanslagen

	 Vaste machines: Alle risico's
Wij verzekeren het werkelijk geleden verlies (max. 700 EUR/
dag) ten gevolge van een verzekerde schadegeval aan een 
vaste machine gedurende de periode van de herstelling 
(max.3 of 6 maanden).  

 Bedrijfsverlies na een verzekerd schadegeval 
(vaste machine)
Wij verzekeren het werkelijk geleden verlies (max. 700 EUR/
dag) ten gevolge van een verzekerde schadegeval aan een 
vaste machine gedurende de periode van de herstelling 
(max.3 of 6 maanden). 

 Bijkomende kosten (mobiele en vaste machines)
 Extra kosten (bvb.: versneld vervoer)
 Wedersamenstellingskosten van gegevens op een infor-

matiedrager die deel uitmaakt van de machine
 Huurkosten voor een vervangingsmachine 

De aangegeven waarde wordt onder uw verantwoordelijkheid vast-
gesteld. Deze dient gelijk te zijn aan de nieuwvervangingswaarde. 
Indien de door u gekozen waarde op de dag van het schadegeval te 
laag blijkt te zijn, dan zal de vergoeding verminderd worden.

Is onder andere uitgesloten: 

x Slijtage

x Schade te wijten aan een foutieve herstelling

x Schade te wijten aan een gebruik waarvoor de machine niet 
bestemd is

x Schade te wijten aan cyberrisico's 

x Esthetische schade (bv. krassen, deuken) , indien die het 
normale gebruik en/of normale veiligheid van de machine 
niet beïnvloedt

x In het kader van de waarborg bedrijfsverlies, na een verze-
kerd schadegeval (vaste machines) wordt het bedrijfsverlies 
niet gedekt wanneer dit het gevolg is van een natuurramp of 
aanslag

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Wij passen een eigen risico toe per schadegeval waarvan het 
bedrag in uw contract zal vermeld staan.

! Bij de bepaling van de vergoeding worden afschrijvingen 
voor slijtage toegepast op materiaal -en loonkosten volgens 
de bepalingen in de algemene voorwaarden. 

! Wij verzekeren u niet voor schade die u hebt geleden omdat 
u de door ons opgelegde verplichtingen (bvb.: het gebruiken 
van de machine binnen de technische werkingsgrenzen) niet 
heeft nageleefd wanneer er een oorzakelijk verband bestaat 
met het schadegeval.

! De optionele waarborg voor interne risico’s van mobiele ma-
chines wordt enkel verleend tot het einde van het 15e jaar na 
het bouwjaar van de mobiele machine
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Verzekering Machinebreuk 



Waar ben ik gedekt?
		 Mobiele machines 
    De verzekering is van toepassing in België en de aangrenzende landen.
		 Vaste machines 
    De verzekering is van toepassing op de in uw contract vermelde plaats (risicoadres).

Wat zijn mijn verplichtingen? 

	- U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico.

 - U dient ons alle nieuwe omstandigheden, of wijzigingen van omstandigheden te melden die zich tijdens de looptijd van het con-
tract voordoen, en die van die aard zijn dat ze een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico dat de verzekerde gevaren 
zich voordoen. Zo dient u iedere wezenlijke verandering met betrekking tot de kenmerken, wijze of plaats van gebruik van de verze-
kerde machine mee te delen.

 - U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de machine in goede onderhouds- en werkingstoestand te houden en u 
dient zich naar de geldende wettelijke en administratieve voorschriften te schikken. 

 - U dient een schadegeval en de omstandigheden ervan zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk aan ons te melden.  Bovendien moet 
u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

	U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

	De begindatum van de verzekering wordt vermeld in uw contract. Het contract heeft een looptijd van een jaar en wordt stilzwijgend 
verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur

Hoe zeg ik mijn contract op?

	U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende 
brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

2/2

Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel – België  www.federale.be
Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV
Financieel rekeningnummer BIC: BBRUBEBB    IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel BTW BE 0403.257.506


