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Inleiding 

Doelsegment 

Deze verzekering is specifiek gericht op de aansprakelijkheid van dienstverleners in de bouwsector* 
in overeenstemming met de wet van 9 mei 2019 en de uitvoeringsbesluiten daarvan. 

Opbouw verzekeringscontract 

De polis bevat in de eerste plaats de gegevens die op u betrekking hebben, de onderschreven 
waarborgen, de verzekerde bedragen en de premie . 

Vervolgens beschrijven de algemene voorwaarden de wederzijdse rechten en plichten van de 
verzekeraar en de verzekeringsnemer, de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen. 

Ten slotte vullen de bijzondere voorwaarden de algemene voorwaarden aan en zijn specifiek voor 
uw verzekeringscontract van toepassing. Zij hebben voorrang op de algemene voorwaarden indien 
ze er mee strijdig zijn 

Type polis 

Dit is een “claims made” verzekeringsovereenkomst. Dit betekent dat wij u verzekeren voor alle 
vorderingen tot schadevergoeding die u ontvangt tijdens de geldigheidsduur van het contract  en voor 
de schade die zich heeft voorgedaan gedurende diezelfde periode . Dit wordt verder toegelicht in 
Artikel 40. 

Uw contract raadplegen 

De inhoudstafel geeft u een overzicht van de algemene voorwaarden van uw contract.  

Het lexicon geeft u de definities en de juiste draagwijdte van de begrippen en worden de eerste 
keer dat ze in de tekst voorkomen, aangeduid met een asterisk. 

Waarborgen 

Uw verzekering ‘BA Intellectuele Beroepen Bouw’ omvat drie basiswaarborgen en twee optionele 
waarborgen: 

 

Basiswaarborgen:  

• Beroepsaansprakelijkheid 

• BA Uitbating 

• BA Toevertrouwde Voorwerpen 
 

Optionele waarborgen: 

• Na Levering 

• Tienjarige aansprakelijkheid  
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Schade 

Om na te gaan of het gaat om een verzekerd schadegeval*, raadpleegt u uw contract en de 
desbetreffende waarborg in de algemene voorwaarden. 

De te nemen maatregelen zijn uitvoerig beschreven in het hoofdstuk "Schade" van deze algemene 
voorwaarden. 

Klachten 

Hebt u als klant een klacht over een product van MS Amlin Insurance SE, onze dienstverlening of 
namens ons optredende derden, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de betreffende 
beheerder van het dossier en/of diens leidinggevende. 

Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunt u een formele klacht indienen via mail gericht 
aan klachtenmanagement.be@msamlin.com of via brief op het volgende adres: 

MS Amlin Insurance SE, t.a.v. Klachtenmanagement België  
Koning Albert II-laan 37 
B-1030 Brussel 

Wanneer u het oneens bent met het definitieve antwoord van onze klachtendienst, kunt u beroep 
aantekenen bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (zie ook 
www.ombudsman.as) zonder dat dit afbreuk doet aan de mogelijkheid voor de verzekeringsnemer 
om een gerechtelijke procedure aan te spannen. 

 

Kennisgeving inzake Gegevensbescherming 

Uw informatie is of zal worden verzameld of ontvangen door MS Amlin. Wij zullen persoonsgegevens 
beheren overeenkomstig de wet- en regelgeving  inzake de bescherming van persoonsgegevens. 
Wij hebben persoonsgegevens nodig om verzekeringsdiensten van goede kwaliteit te kunnen 
leveren, en we verzamelen enkel de persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. D it kan 
persoonlijke informatie zijn zoals uw naam, adres, contactgegevens, identif icatiegegevens, 
financiële informatie en risicogegevens. U kan de volledige MS Amlin Kennisgeving inzake 
Gegevensbescherming terugvinden op www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-
notice/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-van-klanten.html. Een papieren versie van deze 
kennisgeving is ook verkrijgbaar via de Data Protection Officer 
(DataProtectionOfficer@msamlin.com). 

 

The Data Protection Officer 

MS Amlin Corporate Services - The Leadenhall Building 

122 Leadenhall Street 

Verenigd Koninkrijk - Londen 

EC3V 4AG 

  

mailto:klachtenmanagement.be@msamlin.com
http://www.ombudsman.as/
http://www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-van-klanten.html
http://www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-van-klanten.html
mailto:DataProtectionOfficer@msamlin.com
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Deel 1: De basiswaarborgen 

Hoofdstuk 1: De Waarborg Beroepsaansprakelijkheid 

Algemene Omschrijving 

Artikel 1.  Het verzekerde risico 

De maatschappij* waarborgt de verzekerde* tegen de financiële gevolgen van zijn 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens schade veroorzaakt aan derden* als gevolg van 
beroepsfouten. 

Als beroepsfout geldt iedere nalatigheid, fout of foutieve handeling, iedere tekortkoming in 
verbintenissen, iedere onjuistheid of misleidende verklaring of ieder verzuim gepleegd door de 
verzekerde bij de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten. 

De maatschappij neemt tevens uw verdedigingskosten op als er een schade-eis tegen u wordt 
ingediend, conform artikel 44. 

Artikel 2.  De verzekerde aansprakelijkheid 

De verzekerde aansprakelijkheid is de zowel contractuele als extra-contractuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, zoals bepaald in de wetten en verordeningen naar Belgisch en buitenlands recht, 
in alle vormen die bestaan op het tijdstip van het schadegeval. 

Artikel 3. De verzekerde schade* 

De verzekering waarborgt de vergoeding van: 

• lichamelijke schade* 

• materiële schade* 

• niet-materiële schade* 

• schade aan voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd door de bouwheer . 

Artikel 4. De verzekerde bedragen 

Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden zijn de bedragen van de waarborgen per 
schadegeval:  

• 1.500.000 EUR voor de lichamelijke schade (gekoppeld aan het indexcijfer der 
consumptieprijzen, met als basisindex deze van de maand april 2007 (basis 2004 = 100)) 

• 500.000 EUR voor het totaal van de materiële en niet-materiële schade (gekoppeld aan de 
ABEX-index, met als basisindex deze van het eerste semester van 2007, zijnde 648) 

• 10.000 EUR voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd door de bouwheer 
(gekoppeld aan de ABEX index, met als basisindex deze van het eerste semester van 2007, 
zijnde 648) 

met een jaarlijkse limiet van 5.000.000 EUR, alle schadegevallen gecombineerd.  
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Artikel 5. Dekking in geval van stopzetting van de verzekerde activiteiten 

De waarborg is van toepassing voor de vorderingen tot schadevergoeding die schriftelijk tegen u zijn 
ingesteld of tegen de maatschappij binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag dat er 
een einde gesteld is aan de inschrijving op de tabel van architecten of landmetersexperten of vanaf 
de dag dat de dienstverlener in de bouwsector zijn activiteiten beëindigt. 
 
Op het moment van het beëindigen van de dekking blijft een éénmalige premie verschuldigd.  
De éénmalige premie bedraagt één jaarpremie van het laatste verzekeringsjaar.  
 
Wij* dienen schriftelijk in kennis gesteld te worden van de beëindiging van de verzekerde activiteiten 
ten laatste 2 maanden na de beëindiging. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt, zal de 
dekking pas eindigen op de datum waarop wij* schriftelijk in kennis gesteld zijn van de beëindiging 
van de verzekerde activiteiten. 

De premies blijven verschuldigd tot op de dag van het beëindigen van de dekking.  

 
Na het beëindigen van deze driejarige periode, zijn de bepalingen van artikel 40 van deze algemene 
voorwaarden (Duur van de waarborg: Claims Made) van toepassing. 

Dekkingsuitbreidingen, inbegrepen in het verzekerd bedrag 

Artikel 6. Verlies van data 

De maatschappij vergoedt ingevolge uw beroepsfout de wedersamenstellingskosten na verlies, 
diefstal, beschadiging of verdwijning, om welke oorzaak ook, van informatie opgeslagen op welke 
informatiedrager ook, toebehorend aan derden en waarvan u houder bent.  

Bovendien vergoeden wij deze kosten ook bij afwezigheid van aansprakelijkheid tot 10.000 EUR per 
schadegeval en per verzekeringsjaar. 

Artikel 7. Vergoeding in geval van oproep als getuige voor een rechtbank 

Wanneer naar aanleiding van een verzekerd schadegeval, een verzekerde opgeroepen wordt als 
getuige te verschijnen voor een rechtbank, betaalt de verzekeraar een forfaitaire vergoeding van 
250 EUR per dag dat de aanwezigheid in de rechtbank vereist is. 

Deze uitbreiding is voorzien tot maximaal 50.000 EUR per schadegeval.  

Artikel 8. Crisiscommunicatie en reputatieschade 

Bij een verzekerd schadegeval strekt de dekking zich uit tot de kosten voor reputatieherstel, zijnde 
de redelijke noodzakelijke erelonen, uitgaven en kosten van externe communicatiedeskundigen, 
gemaakt door een verzekerde met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de maatschappij, 
voor het beperken van de schade aan de reputatie van een verzekerde, inbegrepen een 
sleutelfiguur*. 

Deze schade dient te worden vastgesteld aan de hand van publicaties in de media of andere publiek 

beschikbare gegevens van derden. 

Deze uitbreiding is voorzien tot maximaal 50.000 EUR per schadegeval.  
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Artikel 9. Uitsluitingen 

Naast de uitsluitingen voorzien in artikel 41 verzekeren wij u evenmin voor de vorderingen tot 
schadevergoeding gebaseerd op of voortvloeiend uit onderstaande punten: 

1. de schadevergoedingen verschuldigd krachtens de tienjarige aansprakelijkheid van de 

architecten en aannemers of krachtens gelijkaardige aansprakelijkheden; 

2. de schade ingevolge radioactiviteit; 

3. lichamelijke schade ingevolge de blootstelling aan wettelijk verboden producten; 

4. schade ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van contractuele 
verbintenissen, daaronder begrepen: 

a) de gevolgen van het niet respecteren van een verplichting om eender welke 
verzekeringsovereenkomst af te sluiten of in stand te houden of om een borgstelling neer te 
leggen; 

b) de opgelopen vertraging in de uitvoering van een opdracht of een prestatie;  

c) de gemaakte kosten om een slecht uitgevoerde prestatie te herbeginnen of te verbeteren;  

5. de contractuele, administratieve of economische boeten; 

6. de vorderingen betreffende de adviezen die werden verstrekt in verband met:  

a) keuze en plaats van een installatie, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het 

financiële of economische nadeel dat volgt uit die keuze en niet op de intrinsieke kwaliteiten van 
de installatie, inzonderheid haar stabiliteit of haar werking; 

b) conjunctuur of marktsituatie, f inanciële verrichtingen; 

7. de vorderingen betreffende overschrijdingen van kostenramingen of budgetten, het ontbreken 
van controles of het maken van fouten in de kostenberekening alsook iedere vordering 
betreffende betwistingen of inhoudingen van honoraria en kosten; 

8. schade ten gevolge van financiële verrichtingen, misbreuk van vertrouwen, oplichting, 
verduistering of alle dergelijke handelingen, alsook oneerlijke concurrentie of aantasting van 
intellectuele rechten zoals uitvindingsoctrooien, handelsmerken, tekeningen of modellen en 
auteursrechten; 

9. de vorderingen tot schadeloosstelling wegens milieuaantasting en de schade die hier het gevolg 

is. 

10. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde 
onderneming krachtens de geldende wetgeving betreffende de fouten in het beheer die zij 
zouden begaan in hun hoedanigheid van bestuurder of zaakvoerder; 

11. schade veroorzaakt door motorrijtuigen in de gevallen van aansprakelijkheid als beoogd door de 

wetgeving op de verplichte verzekering van motorrijtuigen; 

12. schade voor dewelke de regelgeving in een financiële tussenkomst voorziet ten voordele van 
slachtoffers van terreurdaden; 

13. de schade die valt onder de waarborg uitbating, toevertrouwd voorwerp en 
productaansprakelijkheid. 
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Hoofdstuk 2: De Waarborg Uitbating 

Algemene Omschrijving  

Artikel 10. Het verzekerde risico 

A. De Maatschappij verzekert u, binnen de grenzen vastgesteld in de algemene en bijzondere 
voorwaarden, wanneer uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is wegens schade 
veroorzaakt aan derden door personen die worden ingezet tijdens de activiteiten van de 
verzekerde onderneming. Dit geldt ook voor de schade veroorzaakt door roerende of onroerende 
goederen die deel uitmaken van het patrimonium van uw onderneming en dienen voor de 
uitbating ervan. 

B. Alle nevenactiviteiten en -werken die verband houden met de verzekerde hoofdactiviteit zijn in 
de waarborg begrepen.  

De volgende activiteiten en werken worden onder andere beschouwd als nevenactiviteiten en -
werken:  

• de onderhouds-, reinigings- en herstellingswerken, met inbegrip van die welke verricht 
worden aan de gebouwen, stoepen en binnenplaatsen die dienen voor de verzekerde 
uitbating 

• het installeren en demonteren van het materieel 

• het organiseren van en deelnemen aan beurzen, tentoonstellingen, commerciële of sociale 
manifestaties 

• het bereiden en uitdelen van maaltijden en drank met inbegrip van het risico 
voedselvergiftiging 

• de zakenreizen, deelname aan vergaderingen of seminaries. 

Artikel 11. Uw verzekerde aansprakelijkheid 

Wij verzekeren uw burgerrechtelijke extracontractuele aansprakelijkheid, zoals deze omschreven is 
door het recht dat van kracht is op het ogenblik van het schadegeval.  

In geval van samenloop van extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid en indien de 
rechtbank de contractuele weg kiest, dan blijven wij u verzekeren, maar onze waarborg is beperkt 
tot het bedrag van de vergoedingen die verschuldigd zouden zijn indien extracontractuele grond was 
gegeven aan het aansprakelijkheidsgeding. 

Artikel 12. De verzekerde schade 

A. Wij waarborgen de vergoeding van: 

• de lichamelijke schade 

• de materiële schade 

• de niet-materiële gevolgschade* 

• de zuivere niet-materiële schade* 

B. Wij verzekeren u niet voor de zuivere niet-materiële schade die het gevolg is van een vertraging, 

een gebrek of een fout door u begaan in de uitvoering van een contract.  
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Artikel 13. Uitsluitingen 

Naast de uitsluitingen voorzien in artikel 41 en 42 verzekeren wij u in het kader van de waarborg 
Uitbating evenmin voor: 

1. de schade die het gevolg is van het gebruik, het bezit of de manipulatie van vuurwerk, 

springstoffen, munitie of oorlogstuigen; 

2. de schade veroorzaakt door lucht-, zee- of riviervaartuigen, of door om het even welk drijvend of 
vliegend tuig; 

3. de schade die voortvloeit uit f inanciële verrichtingen; 

4. de schade die valt onder de waarborg beroep, toevertrouwd voorwerp en 
productaansprakelijkheid. 

Omschrijving van een aantal bijzondere gevallen 

Artikel 14. De aansprakelijkheid wegens internetrisico’s 

Wij verzekeren uw extracontractuele aansprakelijkheid voor de schade aan derden veroorzaakt door 
of voortvloeiende uit de exploitatie van uw eigen website of uw eigen email faciliteit mits die schade 
het gevolg is van de onbevoegde toegang tot of onbevoegd gebruik van uw elektronisch systeem of 
programma, zoals schade door computervirussen of  misbruik van persoonsgegevens. 
Deze dekking wordt niet verleend wanneer de in en/of voor uw systeem voorziene 
veiligheidsmaatregelen voor ieder in de materie onderlegd persoon onmiskenbaar niet 
beantwoorden aan een ten tijde van de onbevoegde toegang aanvaardbaar beveiligingsniveau.  

Artikel 15. Privéwoning en werken voor rekening van de verzekeringnemer 

A. Privéwoning 
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade aan derden veroorzaakt door het door u 
bewoonde of door u verhuurde gedeelte van het gebouw van de uitbating.  

B. Privé-werken 
Wanneer de werken worden uitgevoerd door aangestelden van de verzekeringnemer voor zijn 
eigen rekening of voor rekening van zijn directie of van hun gezinsleden die onder hetzelfde dak 
wonen, wordt de waarborg uitgebreid tot de schade aan derden die eruit zou voortvloeien. 
De waarborg wordt eveneens verleend voor schade veroorzaakt tijdens tuin - en kleine 
huishoudelijke werken. 

Artikel 16. Geleend of gehuurd personeel 

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade aan derden veroorzaakt door het geleend of 
gehuurd personeel in het kader van de verzekerde onderneming en voor zover dit personeel onder 
uw gezag werkt. 

Bij een arbeidsongeval waarbij het geleende of gehuurde personeel slachtoffer zou zijn, wordt de 
waarborg uitgebreid tot het verhaal dat dit personeel, zijn eventuele rechthebbenden en/of "de 
Verzekeraar Arbeidsongevallen" van de uitlener of verhuurder tegen u zou kunnen uitoefenen.  

Artikel 17.  Uitgeleende aangestelden 

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van diensten, uitgevoerd door 
leden van uw personeel, die u ter beschikking stelt van andere werkgevers tijdens activiteiten die 
van dezelfde aard zijn als die van de verzekerde onderneming. 
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Artikel 18.  Uitgeleende voorwerpen  

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door roerende zaken, die dienen 
tot de uitbating van de verzekerde onderneming, onder meer materieel, die u toebehoren en die u 
bij gelegenheid ter beschikking zou gesteld hebben van andere personen. 

Artikel 19. Brand, vuur, ontploffing, rook en water 

A. Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor: 

1. de lichamelijke schade en de materiële en niet-materiële schade veroorzaakt door brand, 

vuur, ontploffing, rook of water; 

2. de materiële en niet-materiële schade veroorzaakt door brand of ontploffing aan lokalen, 

tenten en andere bewoonde of gehuurde infrastructuren voor een termijn van minder dan 60 
dagen met het oog op: 

• de organisatie van commerciële of sociale manifestaties 

• het logement van uw verzekerden op dienstreis. 

B. Wij verzekeren u niet voor: 

1. hetgeen verzekerbaar is door de waarborg ‘Verhaal van derden’* die u kan onderschrijven in 
het kader van een brandverzekeringsovereenkomst. 

De niet-materiële schade die het gevolg is van een schade die verzekerd is door de waarborg 
"Verhaal van derden" van uw brandverzekering is echter wel gedekt ter aanvulling van deze 
waarborg; 

2. uw objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing zoals bepaald in artikel 8 van de wet 
van 30 juli 1979. 

Artikel 20.  Pollutie* 

A. Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt aan derden die voortvloeit uit 
pollutie ten gevolge van een ongeval* waarvan de oorsprong gelegen is in de activiteiten van de 
onderneming. 

B. Wij verzekeren u niet voor: 

1. de zuiver niet-materiële schade; 

2. de schade veroorzaakt door of verergerd door het niet-naleven van de reglementering 
betreffende de milieubescherming, voor zover dit niet-naleven werd geduld, vóór het zich 
voordoen van de pollutie, door de verzekeringnemer, de leidinggevende personen* van de 
onderneming of door de verantwoordelijke technici (ondermeer door diegenen die belast 
zijn met de milieuvraagstukken). 

Artikel 21. Burenhinder 

A. Wij verzekeren uw aansprakelijkheid in uw hoedanigheid van uitbater van gebouwen of ruimten 
die dienen voor de verzekerde onderneming, voor de schade waarvan de schadeloosstelling 
wordt gevraagd op basis van artikel 3.101 van het Burgerlijk Wetboek of op basis van 
gelijkaardige buitenlandse rechtsbepalingen. Indien het gaat om schade veroorzaakt door 
pollutie, is deze in de waarborg begrepen, maar de bepalingen van artikel 19 blijven eveneens 
van toepassing. 
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B. Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden verzekeren wij u niet voor de contractuele 
overname van de verplichtingen van de bouwheer. 

C. Wij verzekeren u niet voor de zuivere niet-materiële schade. 

Artikel 22. Gemotoriseerde werktuigen en motorrijtuigen 

A. Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor: 

1. de schade veroorzaakt aan derden door het gebruik van een motorrijtuig, dat niet 
geïmmatriculeerd is, wanneer dit gebruikt wordt binnen de omheining van uw verzekerde 
onderneming of van een derde onderneming of in hun onmiddellijke omgeving, op de particuliere 
werven of op de werven op de openbare weg en hun onmiddellijke omgeving.  

Indien de minimumvoorwaarden voor verzekeringen inzake motorrijtuigen van toepassing zijn, 
regelen wij volgens de vergoedingslimieten voorzien door de wet van 21 november 1989 en alle 
daaropvolgende wijzigingen; 

2. de schade veroorzaakt aan derden door het gebruik van een motorrijtuig dat geïmmatriculeerd 
is, met uitsluiting van de schadegevallen die vallen onder de toepassing van de Belgische of 
buitenlandse wetgeving betreffende de verplichte burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 

De schade aan het voertuig zelf blijft uitgesloten. 

Artikel 23. Schade aan de voertuigen van het personeel 

A. Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt aan de voertuigen van de 
aangestelden, vennoten, bestuurders en zaakvoerders. 

B. Wij verzekeren u niet voor: 

1. de schade veroorzaakt door een personeelslid aan het voertuig waarvan hij houder is; 

2. de schade veroorzaakt aan de voertuigen die de eigendom zijn van de verzekeringnemer 
of door hem gehuurd of in leasing zijn genomen. 

Artikel 24. De aansprakelijkheid van de aansteller 

A. Wij verzekeren de aansprakelijkheid die u ten laste gelegd kan worden als aansteller voor de 
schade veroorzaakt door uw aangestelden ten gevolge van het gebruik van een motorrijtuig dat 
toebehoort aan een ander persoon dan de verzekeringnemer of door hem gehuurd of in leasing 
genomen wordt, wanneer dat rijtuig niet verzekerd is door een overeenkomst van verplichte 
verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.  

Wij behouden ons een verhaalrecht voor tegen de aansprakelijke aangestelde.  

B. Wij verzekeren niet: 

1. de persoonlijke aansprakelijkheid van de aangestelde bestuurder; 

2. de schade aan het rijtuig gebruikt door de aangestelde.  

Artikel 25.  Diefstal door uw aangestelden 

A. Wij verzekeren de aansprakelijkheid die u ten laste gelegd kan worden voor diefstal of poging 
tot diefstal ten nadele van een derde: 

1. gepleegd door een aangestelde in de uitoefening van zijn functie ; 
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2. in de hand gewerkt door de nalatigheid van een aangestelde in de uitoefening van zijn 
functie. 

De waarborg is beperkt voor de materiële schade tot 25.000 EUR per schadegeval. 
We behouden ons een verhaalrecht voor tegen de aansprakelijke aangestelde.  

Hoofdstuk 3: De Waarborg Toevertrouwde Voorwerpen 

Artikel 26. Het verzekerde risico 

A. Wij verzekeren u wanneer uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is voor de schade 
veroorzaakt aan de roerende en/of onroerende goederen waarvan u houder bent en die het 
voorwerp uitmaken, hebben uitgemaakt of moeten uitmaken van een dienstverlening of een 
advies in het kader van de activiteiten van de verzekerde onderneming. 

Verscheidene voorwerpen die, door hun conditionering, hun verpakking, hun complementariteit 

één geheel vormen, worden beschouwd als één enkel voorwerp.  

Wanneer u werken uitvoert bij derden, aan goederen die verdeeld zijn in afscheidbare delen, 
worden alleen de delen die het voorwerp uitmaken van de prestatie of de manipulatie beschouwd 
als zijnde toevertrouwd.  

B. De waarborg is tevens verworven wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde 

wordt ingeroepen, als gevolg van onvoorziene en plotselinge schade aan de toevertrouwde 
voorwerpen, die op het ogenblik van het schadegeval door verzekerde gebruikt worden als 
werkinstrument, op voorwaarde dat de schade veroorzaakt is door een externe oorzaak, zoals:  

1. vallen, stoten, botsen, omkeren; 

2. brand, ontploffing; 

3. wind, storm, vorst; 

4. blikseminslag, aanraking met een elektrische leiding; 

5. instorting, grondverzakking of -verschuiving, inkalving, vallen van stenen; 

6. indringen van een vreemd voorwerp; 

7. instorten van gebouwen; 

8. overstroming, wassen van bovengrondse waterlopen of van ondergronds water, 
onvoldoende afvoer langs riolen, alsmede wegzinking, indringen van zand, modder of  water 
in het mechanisme. 

C. Deze waarborg dekt tevens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt 
aan goederen die hen kosteloos door derden worden toevertrouwd voor maximum 60 dagen en 
die ze in bewaring hebben op het ogenblik van het schadegeval.  

Artikel 27. De verzekerde aansprakelijkheid 

Wij verzekeren uw contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid zoals ze 
bepaald is door het recht dat van kracht is op het ogenblik van het schadegeval. 

Wij verzekeren u binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen betreffende de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, zonder dat wij kunnen gehouden zijn tot een ruimere schadevergoeding die 
voortvloeit uit bijzondere verbintenissen die u aangegaan zou zijn. 

Artikel 28. De verzekerde schade 

Wij waarborgen de vergoeding van: 
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• de materiële schade 

• de niet-materiële gevolgschade. 

Het verzekerde bedrag voor de waarborg toevertrouwde voorwerpen, vermeld in de bijzondere 
voorwaarden, is inbegrepen in het verzekerd bedrag voor de materiële schade van de waarborg 
Uitbating. 

Artikel 29. Uitsluitingen 

Naast de uitsluitingen voorzien in artikel 41 en 42 verzekeren wij u in het kader van de waarborg 
Toevertrouwde voorwerpen evenmin voor : 

1. Voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd door de bouwheer zoals voorzien in de wet 
van 09/05/2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van 
dienstverleners in de bouwsector (vervat in de dekking Beroepsaansprakelijkheid); 

2. de prijs van de correctie van de initiële dienst die het voorwerp uitmaakte van de te verrichten 
prestatie; 

3. de schade aan de goederen verschaft en/of geleverd door u of door uw onderaannemer en die 
zich voordoet tijdens de installatie, het testen, de afstelling of om het even welke andere 
prestatie, vóór het definitieve einde van de werken; 

4. de schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook of water aan de toevertrouwde goederen 
die zich bevinden in de verzekerde onderneming; 

5. de schade aan de goederen waarvan u eigenaar of bewoner bent; 

6. de schade die voorkomt wanneer de toevertrouwde voorwerpen niet volgens de voorschriften 

van de fabrikant worden gebruikt; 

7. de schade veroorzaakt aan: 

• delen die door hun aard aan snelle slijtage of veelvuldige vervanging onderhevig zijn, zoals 
kabels, kettingen, soepele leidingen, rupsplaten; 

• wisselbare werktuigen, zoals boren, messen, slijpstenen, zaagbladen; 

• brandstoffen, vloeistoffen, smeermiddelen, harsen, katalysatoren en, algemeen genomen, 
alle verbruiksstoffen. 

8. elke schade van esthetische aard die de werking van het toevertrouwd voorwerp niet beïnvloedt; 

9. slijtage, evenals de geleidelijke of aanhoudende beschadiging, die voortvloeit uit niet -accidentele 
chemische, thermische, atmosferische of mechanische werking; 

10. schade voortvloeiend uit diefstal, verdwijning of verlies van het toevertrouwd goed; 

11. leasing en/of huur voor langer dan 60 dagen; 

12. schade ten gevolg van een gebrek aan onderhoud; 

13. schade veroorzaakt terwijl een werktuig gemanipuleerd wordt door een aangestelde die hiervoor 
niet over de wettelijke vereiste kwalif icaties beschikt; 

14. schade aan de goederen die u uitsluitend in uw bezit hebt met het  oog op: 

• opslag van goederen, beheer of exploitatie van voorraad 

• demonstratie, indien meer dan 60 dagen in uw bezit 

• verkoop 
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15. de schade die valt onder de waarborg beroep, uitbating en productaansprakelijkheid.   
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Deel 2: Optionele Waarborgen 

Deze waarborgen zijn enkel van toepassing voor zover deze expliciet vermeld zijn in de bijzondere 
voorwaarden. 

Hoofdstuk 4: De Waarborg Na Levering  

Artikel 30. Het verzekerde risico 

A. Wij verzekeren u, wanneer uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het geding is voor schade 
veroorzaakt aan derden door materiële goederen na hun levering*.  

Dit betreft de schade die het gevolg is van een gebrek van de producten*, te wijten aan een fout 
of een onachtzaamheid in de conceptie, de fabricage, de verwerking, de voorbereiding of de 
conditionering, de verpakking, de instructies en de gebruiksaanwijzing.  

B. Wij verzekeren u bovendien voor de schade die door de geleverde gebrekkige producten 
veroorzaakt werd aan goederen van derden waarin ze geïncorporeerd werden.  

Artikel 31. De verzekerde aansprakelijkheid 

Wij verzekeren uw contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid zoals ze 
bepaald is door het recht dat van kracht is op het ogenblik van het schadegeval. 
Wij verzekeren u binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen betreffende de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, zonder dat wij kunnen gehouden zijn tot een ruimere schadevergoeding die 
voortvloeit uit bijzondere verbintenissen die u aangegaan zou zijn.  

Artikel 32. De verzekerde schade 

Wij verzekeren u voor: 

• de lichamelijke schade 

• de materiële schade 

• de niet-materiële gevolgschade 

• de niet-materiële schade ten gevolge van schade veroorzaakt door een ongeval aan een 
geleverd product zoals ontploffing, plotselinge breuk, kortsluiting of implosie . 

Artikel 33. Uitsluitingen 

Naast de uitsluitingen voorzien in artikel 41 en 42 verzekeren wij u in het kader van de waarborg Na 
Levering evenmin voor : 

1. De aansprakelijkheid die het gevolg is van de volgende zware fout: 

Het feit dat u niet of onvoldoende testen en controles heeft uitgevoerd, voorafgaand aan het in 
omloop brengen van de producten, rekening houdend met de kennis verworven op het 
technische en wetenschappelijke vlak en dit met het doel de kosten te verminderen of het 
leveringsproces te activeren. 

Wanneer de aansprakelijke heeft gehandeld als uitvoerend aangestelde en niet als 
leidinggevende, blijft de waarborg u verleend. We behouden ons een verhaalrecht voor tegen de 
aansprakelijke aangestelde; 

2. de schade die het gevolg is van een zichtbaar gebrek bij de levering of een gebrek dat u bekend 
is vooraleer het schadegeval zich heeft voorgedaan, tenzij u bewijst dat u onmogelijk het 
schadegeval kon voorkomen; 
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3. de kosten voor opzoeking, onderzoek en uit de markt nemen van producten die gebrekkig zijn 
of vermoed worden het te zijn, inbegrepen de vergoedingen die uit dien hoofde aan derden 
verschuldigd zijn; 

4. de vervanging of de herstelling van geleverde producten die gebrekkig zijn; 

5. de schade die voortvloeit uit het enkele feit dat de geleverde producten of werken niet de functies 
vervullen waarvoor ze bestemd zijn of niet beantwoorden aan de objectieven van rendement, 
doeltreffendheid, duurzaamheid of kwaliteit of aan de kenmerken aangekondigd door de 
verzekeringnemer, omwille van een fout, vergissing of nalatigheid in de conceptie of in de 
bepaling van de fabricagenormen. 

De schade die voortvloeit uit nadelige secundaire gevolgen van de slecht ontworpen producten 

blijft evenwel verzekerd. 

6. de schade die voortvloeit uit producten die geïntegreerd zijn in lucht - of ruimtetuigen of in 

offshore-installaties en die aan specifieke normen moeten beantwoorden. Die uitsluiting is niet 
van toepassing indien de verzekerde kan aantonen dat hij van het gebruik van deze producten 
geen weet had; 

7. de schade die valt onder de waarborg beroep, uitbating en toevertrouwde voorwerpen . 

Hoofdstuk 5: Tienjarige aansprakelijkheid  

Deze optionele waarborg wordt beschouwd als een uitbreiding van de waarborg 
Beroepsaansprakelijkheid. 

Artikel 34. Het verzekerde risico 

De maatschappij* waarborgt de aansprakelijkheid waartoe de verzekerde gehouden kan zijn 
krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijke Wetboek met uitzondering van de 
aansprakelijkheid zoals bepaald in de wet van 31/05/2017 betreffende de verplichte verzekering van 
de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in 
woningbouw. 

Artikel 35. De verzekerde schade 

Wij verzekeren u voor:  

• de materiële schade 

• de niet-materiële gevolgschade* 

Artikel 36. Verzekerde bedragen 

Het verzekerd bedrag is inbegrepen in de respectievelijke limieten van de waarborg 
Beroepsaansprakelijkheid. 

Artikel 37. Dekking in geval van stopzetting van de verzekerde activiteiten en/of 
beëindigen van de inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten 

Indien een einde wordt gesteld aan de verzekerde activiteiten, wordt de dekking stopgezet op datum 
van beëindiging van de verzekerde activiteiten. Voor architecten beschouwen wij de datum van de 
beëindiging van de inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten als de datum van de 
stopzetting van de verzekerde activiteit. 

Wij* dienen schriftelijk in kennis gesteld te worden van de beëindiging van de verzekerde activiteiten 
ten laatste 2 maanden na de beëindiging. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt, zal de 
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dekking pas eindigen op de datum waarop wij* schriftelijk in kennis gesteld zijn van de beëindiging 
van de verzekerde activiteiten. 

De premies blijven verschuldigd tot op de dag van het beëindigen van de dekking. 

Op het moment van het beëindigen van de dekking blijft een éénmalige premie verschuldigd.  

De éénmalige premie bedraagt 3 keer de gemiddelde jaarpremie van de laatste 5 jaar voor de 
onderhavige waarborg. 

Na de betaling van alle openstaande premies en de éénmalige premie blijft de onderhavige waarborg 
van de polis verworven voor de vordering tot schadevergoeding ingesteld binnen de termijn van 10 
jaar beginnende vanaf de datum van beëindigen van de verzekerde activiteiten, voor zover de 
schade het gevolg is van fouten begaan door de verzekerde* voor de beëindiging van de verzekerde 
activiteiten. 

De vorderingen ingesteld tijdens die periode van 10 jaar zijn geacht dit  te zijn gedurende het laatste 
verzekeringsjaar van het contract voor wat betreft het verzekerde bedrag, de vrijstellingen en de 
andere van toepassing zijnde voorwaarden. 

Artikel 38. Uitsluitingen 

De uitsluitingen vermeld artikel 41 en de uitsluitingen vermeld in de waarborg 
Beroepsaansprakelijkheid, artikel 9, met uitzondering van punt 1, zijn eveneens van toepassing op 
deze optionele waarborg.  

Aanvullend aan deze uitsluitingen zijn eveneens uitgesloten: 

1. De tienjarige aansprakelijkheid conform de wet van 31/05/2017 betreffende de verplichte 
verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en 
andere dienstverleners in woningbouw; 

2. schade veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud en zijn gevolgen. Dit omvat onder andere 
het onderhoud van daken, ramen, gevels, mastiekvoegen, technische uitrustingen, afwerkingen, 
het behoud van de doeltreffendheid van beschermingen zoals schilderwerken, lakken, 
metallisatie, galvanisatie, instrijking, enz.  

Deel 3: Gemeenschappelijke bepalingen voor alle waarborgen 

Hoofdstuk 6: De Beperkingen van de Waarborgen 

Artikel 39. Verzekeringsgebied 

De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van verzekerde die voortkomt uit de binnen de 
Europese Unie uitgevoerde werken en geleverde prestaties, met dien verstande dat de prestaties 
en werken in landen waar specifieke wetgeving van kracht is zoals onder meer de wet Spinetta in 
Frankrijk, van dekking uitgesloten zijn. 

Artikel 40. Duur van de waarborg: Claims Made 

De waarborg is van toepassing op de vorderingen tot schadevergoeding die schriftelijk tegen u zijn 
ingesteld of tegen de maatschappij gedurende de geldigheidsperiode van het contract  voor de 
schade die zich heeft voorgedaan gedurende diezelfde periode . 

De waarborg is eveneens van toepassing op de vorderingen ingesteld tegen u of de maatschappij 
na de datum van stopzetting van de waarborg, op voorwaarde dat ze verbonden zijn met eenzelfde 
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oorspronkelijke oorzaak die zich heeft voorgedaan vóór de datum van stopzetting van de waarborg 
en die reeds aanleiding heeft gegeven tot een eerste vordering vóór die datum.  

Deze waarborg wordt uitgevoerd tot het beloop van de bedragen die van toepassing blijven voor het 
verzekeringsjaar waarin de eerste vordering wordt ingesteld. 

Eveneens worden in aanmerking genomen, op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen 
u of de maatschappij binnen een termijn van 36 maand te rekenen vanaf het einde van het contract, 
de vorderingen tot schadevergoeding die betrekking hebben op: 

• schade die zich heeft voorgedaan tijdens de duur van dit contract indien bij de afloop van het 
contract het risico niet gedekt is door een andere verzekeraar; 

• handelingen of feiten die aanleiding kunnen geven tot een schade die zich zou hebben 
voorgedaan en aan de maatschappij aangegeven zou zijn tijdens de duur van het contract.  

De vorderingen ingesteld tijdens die periode van 36 maand zijn geacht dit te zijn gedurende het 
laatste verzekeringsjaar van het contract voor wat betreft het verzekerde bedrag, de vrijstellingen en 
de andere van toepassing zijnde voorwaarden. 

Uitsluiting 

De vorderingen tot schadevergoeding gebaseerd op of voortvloeiend uit daden of feiten die de 
verzekerde kende bij het sluiten van het contract.  

Artikel 41. Uitsluitingen gemeenschappelijk aan alle waarborgen 

Wij verzekeren u niet voor: 

1. de aansprakelijkheid voor de opzettelijk veroorzaakte schade;  

2. de aansprakelijkheid die het gevolg is van één van de volgende zware fouten: 

• de ernstige inbreuk op de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen, op de wetten, regels of 
gebruiken eigen aan de verzekerde activiteiten van de onderneming, waarvan elke persoon 
die vertrouwd is met de materie dient te weten dat zij bijna onvermijdelijk aanleiding geeft tot 
schade;  

• de aanvaarding of de uitvoering van werken terwijl u er zich bewust had van moeten zijn dat 
u noch over de noodzakelijke bekwaamheid, noch over de vereiste technische kennis of over 
de passende materiële of menselijke middelen beschikte om de aangegane verbintenissen 
te kunnen uitvoeren;  

• het feit dat u niet de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen of heeft laten nemen om 
de herhaling van schade te voorkomen die het gevolg is van eenzelfde oorzaak, onder  meer 
met het doel de kosten te verminderen of de werken te activeren, nadat de eerste schade 
zich reeds heeft voorgedaan;  

• de schade veroorzaakt in staat van dronkenschap, de wettelijke alcoholintoxicatie, of onder 
invloed van verdovende middelen of naar aanleiding van weddenschappen of uitdagingen, 
tenzij u bewijst dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen deze omstandigheden 
en het schadegeval.  

Voor de hierboven vermelde punten 1 en 2 dekken wij u wel wanneer de aansprakelijke heeft 
gehandeld als uitvoerend aangestelde en niet als leidinggevende. Wij behouden ons een 
verhaalrecht voor tegen de aansprakelijke aangestelde. 

3. de schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog en feiten van dezelfde aard;  
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4. ingeval dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de 
verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een 
schadeloosstelling uit te keren. 

Artikel 42. Uitsluitingen gemeenschappelijk aan de waarborgen BA Uitbating, 
Toevertrouwd goed en BA Na Levering 

Wij verzekeren u niet voor: 

1. De schade die het gevolg is van misbruik van vertrouwen, verduistering, ontvreemding of diefstal; 

2. de schadevergoedingen verschuldigd krachtens de tienjarige aansprakelijkheid van de 
architecten en aannemers of krachtens gelijkaardige aansprakelijkheden; 

3. de aansprakelijkheid zonder fout krachtens enige andere wetgeving of reglementering dan de 
wet van 25 februari 1991 (betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken) of 
analoge buitenlandse wetgevingen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de algemene of in de 
bijzondere voorwaarden; 

4. de gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische boeten, de schadevergoeding 
die als strafmaatregel of afschrikmiddel wordt toegepast (zoals "punitive damages" of "exemplary 
damages" in sommige buitenlandse rechtsstelsels), alsmede de gerechtskosten van de 
strafvervolging; 

5. de schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of 
producten die asbest bevatten, voor zover de schade voortvloeit uit de  schadelijke 
eigenschappen van asbest; 

6. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sociale lasthebbers van de verzekerde 
onderneming krachtens de wetgeving op de handelsvennootschappen of analoge wetgevingen, 
voor beheersfouten, wanneer deze betrokken is in hun hoedanigheid van bestuurder of 
zaakvoerder; 

7. de schade veroorzaakt tijdens een staking, een lock-out, oproer, daden van terrorisme of 

sabotage, gewelddaden met collectieve inslag (politieke, sociale, ideologische en andere) al dan 
niet gepaard gaande met verzet tegen de overheid, tenzij u aantoont dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen die gebeurtenissen en het schadegeval; 

8. de schade veroorzaakt door een feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, mits 
dat feit of deze feiten of enige daardoor veroorzaakte schade voortkomt uit of het gevolg is van 
de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen, 
radioactieve producten of afvalstoffen, alsook de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortkomt uit een bron van ioniserende stralingen. 

Schade veroorzaakt aan derden door ioniserende straling die gebruikt wordt voor industriële, 
commerciële, agrarische, medische, wetenschappelijke, educatieve of voor civiel 
veiligheidsdoeleinden is wel gedekt, voor zover de verzekerde in het bezit is van de vereiste 
vergunningen uitgegeven door de overheid. 

Artikel 43. Vergoeding verschuldigd in hoofdsom 

Voor de als hoofdsom verschuldigde vergoeding, verlenen wij onze waarborg ten belope van de 
bedragen vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
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Artikel 44. Verdedigingskosten, Reddingskosten*, Intresten en Kosten 

A. Wij verzekeren u voor: 

• de kosten met betrekking tot de burgerrechtelijke vorderingen, de erelonen en kos ten van 
advocaten en experten, voor zover deze kosten door ons of met onze toestemming gemaakt 
werden; 

• de intresten betreffende de als hoofdsom verschuldigde vergoeding; 

• de reddingskosten op voorwaarde dat u ons onmiddellijk op de hoogte brengt van alle 
reddingsmaatregelen die u genomen zou hebben. 

Voor zover de reddingskosten, de intresten en kosten en de als hoofdsom verschuldigde 
vergoeding het verzekerde totaalbedrag niet overschrijden, wordt het totaal van de 
reddingskosten en de intresten en kosten integraal door ons gedragen.  

Indien de reddingskosten, de intresten en kosten en de als hoofdsom verschuldigde vergoeding 
het verzekerde totaalbedrag overschrijden, zijn de reddingskosten enerzijds en de intresten en 
kosten anderzijds elk beperkt als volgt:  

• wanneer het verzekerde totaalbedrag lager dan of gelijk is aan EUR 3.816.755: 
EUR 763.351; 

• wanneer het verzekerde totaalbedrag tussen EUR 3.816.755 en EUR 19.083.777 ligt: 
EUR 763.351 plus 20 % van het bedrag tussen EUR 3.816.755 en EUR 19.083.777;  

• wanneer het totale verzekerde bedrag EUR 19.083.777 overschrijdt: 
EUR 3.816.755 plus 10 % van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven EUR 
19.083.777 EUR, met een maximumbedrag van EUR 15.267.022. 

(de hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen 
waarbij het basisindexcijfer dat is van december 2015, namelijk 101,48 met indexbasis 2013).  

De reddingskosten, de intresten en kosten zijn te onzen laste in de mate dat zij betrekking 
hebben op de door dit contract verzekerde prestaties. Ze zijn slechts voor onze rekening naar 
evenredigheid van onze verbintenis. 

B. Wij verzekeren u niet voor de reddingskosten die voortvloeien uit: 

• de maatregelen om een verzekerd schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van nakend 
gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is; 

• het feit dat u niet te gelegener tijd de preventiemaatregelen genomen heeft die u 
normalerwijze dient te nemen. 

Artikel 45. De vrijstelling 

• De vrijstelling zal afgetrokken worden van het bedrag van de schade. De vrijstelling is eveneens 
van toepassing voor de reddingskosten. 

• Voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels wordt geen vrijstelling toegepast.  

• Behoudens andersluidende bepalingen, is de vrijstelling slechts éénmaal per schadegeval van 
toepassing, ongeacht het aantal in het geding zijnde derden.  

• Behoudens afwijking in de Bijzondere Voorwaarden zal, in het geval er meerdere vrijstellingen 
van toepassing zijn op een schadegeval, slechts de hoogste vrijstelling worden toegepast. 

• De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen indien de 
schade kleiner is dan de vrijstelling. 
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Hoofdstuk 7: Beschrijving van het Verzekerde Risico 

Artikel 46. Correcte beschrijving van het risico 

Het contract wordt opgemaakt op basis van de informatie die u ons over het te verzekeren risico 
geeft. Het ingevulde aanvraagformulier en/of de vragenlijst die u ons heeft bezorgd, maakt integraal 
deel uit van deze polis. 

1. Bij het sluiten van het contract: 

• moet u ons alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijze moet 
beschouwen als gegevens die voor ons elementen van beoordeling van het risico kunnen 
zijn;  

• moet u ons meer bepaald nauwkeurig informeren over alle componenten en alle 
bijzonderheden van de beroepsactiviteit die u uitoefent, alsook over die van de andere 
verzekerden;  

• moet u ons alle middelen ter beschikking stellen om over de staat van het risico te oordelen, 
onder meer door toegang tot de installaties, tot de boeken en tot de documentatie.  

2. In de loop van het contract: 

Moet u ons zo correct en spoedig mogelijk iedere wijziging in de omstandigheden of nieuwe 
omstandigheden meedelen die redelijkerwijze het risico dat een schadegeval zich voordoet gevoelig 
en/of blijvend verzwaren.  

Zijn onder meer elementen van risicoverzwaring: de herstructureringen alsook de uitbreidingen 
gegeven aan de onderneming, hetzij door de oprichting van nieuwe exploitatiezetels, hetzij door de 
uitoefening van nieuwe activiteiten 

Artikel 47. Aanpassing van het contract 

Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop wij in kennis werden gesteld 
van een onjuiste of onvolledige beschrijving van het risico of van een verzwaring ervan, kunnen wij: 

• een wijziging van het contract voorstellen met aanvang: 

- op de dag waarop wij in kennis gesteld werden van de onjuiste of onvolledige beschrijving 
van het risico of van een verzwaring ervan bij het sluiten van het contract;  

- met terugwerkende kracht op de dag van de verzwaring van het risico in de loop van het 
contract, ongeacht of u deze verzwaring al dan niet hebt aangegeven; 

• het contract opzeggen wanneer wij het bewijs leveren dat wij het risico in geen geval zouden 
verzekerd hebben. 

Indien u het voorstel tot wijziging van het contract weigert of indien u, bij het verstrijken van een 
termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard hebt, 
kunnen wij het contract opzeggen binnen de 15 dagen die volgen op die termijn van één maand.  

Artikel 48. Fraude bij de beschrijving van het risico 

Indien het verzwijgen of onjuist meedelen opzettelijk gebeurde, waardoor wij bij de beoordeling van 
het risico misleid werden, 

• bij het sluiten van het contract, is dit van rechtswege nietig; 

• in de loop van het contract, kunnen wij het met onmiddellijke uitwerking opzeggen. 
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Al de premies die vervielen tot op het ogenblik waarop wij kennis kregen van de fraude, zijn ons 
verschuldigd als schadevergoeding. 

Artikel 49. Vermindering van het risico 

Wanneer het verzekerde risico aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat wij het onder 
andere voorwaarden zouden hebben verzekerd indien die vermindering bij het sluiten van het 
contract had bestaan, staan wij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag 
waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben gekregen. 

Indien wij het over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na uw aanvraag tot 
premievermindering, kan u het contract opzeggen. 

Hoofdstuk 8: Schade 

Artikel 50. Uw verplichtingen 

U moet: 

A. de bestellings-specificaties gedurende elf jaar na het in-het-verkeer-brengen van uw producten 

bijhouden en zo ook de resultaten optekenen en bewaren van alle kwaliteitscontroles die een 
normaal zorgvuldig vakman uitvoert, in het bijzonder de controles nodig voor de veiligheid van 
producten, de modaliteiten van de productiestadia, verpakking, stockage, verzending, levering, 
installatie en de gebruiksaanwijzingen.  

Indien het weerleggen van uw aansprakelijkheid zou verhinderd worden door een inbreuk op 
deze verbintenis, blijft de waarborg u verleend, maar na aftrek van een vrijstelling per 
schadegeval van 2.500 EUR.  

B. alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te 

beperken; 

C. het schadegeval onmiddellijk schriftelijk bij ons aangeven en dit binnen acht dagen te rekenen 

vanaf de dag waarop u er kennis van kreeg of zo spoedig mogelijk;  

D. ons onverwijld alle juiste, volledige en nuttige inlichtingen verstrekken over de omstandigheden 
van het schadegeval; 

E. ons onverwijld alle bewijsstukken van de schade en alle documenten met betrekking tot het 
schadegeval bezorgen. De dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken met betrekking tot het schadegeval moeten ons onmiddellijk  na hun 
afgifte of betekening en uiterlijk binnen 48 uur na hun ontvangst bezorgd worden;  

F. onze richtlijnen volgen en de voorgeschreven stappen ondernemen; 

G. op de terechtzittingen verschijnen, u onderwerpen aan de onderzoeksmaatregelen bevolen door 

de rechtbanken en de daden van rechtspleging op ons verzoek vervullen; 

H. u onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke dading, van elke vaststelling 
van schade, van elke betaling of belofte tot schadevergoeding. 

Het louter erkennen van een feit of het door u verschaffen van eerste geldelijke hulp en het 
verlenen van onmiddellijke medische bijstand worden niet aanzien als erkenning van 
aansprakelijkheid. 
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Artikel 51. Onze verplichtingen 

Wij verlenen u dekking vanaf het ogenblik waarop u deze inroept. 

In zover onze belangen samenvallen op het vlak van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, hebben 
wij het recht om, in uw plaats, de vordering van de benadeelde te bestrijden. Wij kunnen deze laatste 
vergoeden indien de vordering gegrond is. 

Onze tegemoetkoming houdt geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege u en zij mag 
u geen nadeel berokkenen.  

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd en de burgerlijke belangen niet geregeld zijn, nemen we uw 
strafrechtelijk verweer ten laste, evenals de verdediging van uw belangen op het burgerrechtelijk 
vlak, in de mate waarin u de waarborgen van dit contract kunt genieten.  

Indien u geen recht hebt op een verminderde prestatie en wij ten gunste van een derde moeten 
optreden met een verhaalrecht tegen u, zullen wij uw strafrechtelijk verweer niet ten laste nemen.  

Artikel 52. Niet-naleving van uw verplichtingen 

Indien u één van de verplichtingen waarin voorzien is in artikel 50 niet nakomt, kunnen wij onze 
prestatie verminderen tot het beloop van de schade die wij hebben geleden.  

Wij kunnen onze waarborg weigeren en het contract opzeggen, indien de niet -inachtneming van 
diezelfde verplichtingen het gevolg is van bedrieglijk opzet. De opzegging wordt van kracht bij de 
betekening ervan. 

Artikel 53. Verzwaring van het risico of fraude bij de beschrijving van het risico 

Wij leveren de overeengekomen prestatie indien het verzwijgen of het onjuist meedelen bij de 
beschrijving van het risico u niet kan verweten worden.  

Indien dit verzwijgen of onjuist meedelen u daarentegen wel kan verweten worden, leveren wij de 
prestatie naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u zou moeten betaald 
hebben indien u het risico waarvan de ware aard door het schadegeval aan het licht kwam, correct 
had beschreven.  

Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico in geen geval zouden verzekerd hebben, zullen 
wij ons beperken tot de terugbetaling van alle premies betaald vanaf het ogenblik waarop het risico 
onverzekerbaar werd. Wij zullen weigeren het schadegeval te regelen, indien u ons opzettelijk 
misleid hebt bij de beoordeling van het risico.  

Artikel 54. Subrogatie 

Wij treden in uw rechten en rechtsvorderingen of in die van de begunstigde tegen de voor de schade 
aansprakelijke derden, ten belope van het bedrag van de uitgekeerde vergoeding.  

Bijgevolg kan u een afstand van verhaal ten gunste van om het even welke natuurlijke of 
rechtspersoon of instelling niet aanvaarden zonder onze voorafgaande toestemming.  

Indien door uw toedoen of dat van de begunstigde, de subrogatie niet langer uitwerking kan hebben 
in ons voordeel, kunnen wij u alsmede de begunstigde de terugvordering vragen van de betaalde 
schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel.  

De subrogatie mag u of de begunstigde niet benadelen, in de mate waarin de schadeloosstelling 
slechts gedeeltelijk zou zijn geweest. In dat geval beschikt u, alsook de begunstigde, over een 
voorkeurrecht jegens ons, voor het gedeelte van de vergoeding dat nog verschuldigd is.  

Behalve in geval van kwaad opzet, hebben wij geen enkel verhaalrecht tegenover de 
bloedverwanten in de rechte opgaande of neerdalende lijn, de echtgen(o)t(e) en de aanverwanten 
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van de verzekerde, noch tegen de bij u inwonende personen, gasten en leden van uw huispersoneel. 
Wij kunnen echter wel een verhaal uitoefenen tegenover deze personen in de mate dat hun 
aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringscontract gewaarborgd is.  

Artikel 55. Verhaalrecht 

Wanneer wij gehouden zijn ten aanzien van een benadeelde derde, hebben wij, behoudens iedere 
andere mogelijke vordering waarover wij beschikken, een recht van verhaal tegen u, in de mate dat 
wij onze prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen. 

Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, alsook op de gerechtskosten en 
intresten die wij dienen te betalen.  

Hoofdstuk 9: Modaliteiten van de Premies 

Artikel 56. De premies 

De premies zijn ofwel: 

• forfaitair, vermeld in de bijzondere voorwaarden 

• niet-forfaitair berekend op basis van het omzetcijfer* 

Artikel 57. Forfaitaire premie 

De forfaitaire premie wordt berekend in functie van de omzet en/of het aantal medewerkers van de 
verzekerde onderneming tijdens het laatste afgesloten boekjaar. 

De verzekeringnemer is verplicht de Maatschappij binnen 90 dagen na afsluiting van het 
boekjaar te verwittigen, indien het omzetcijfer en/of het aantal medewerkers het bedrag 
vermeld in de bijzondere voorwaarden overschrijdt. De premie zal conform deze verzwaring van 
het risico aangepast worden op eerstvolgende vervaldag. 

Indien de wijziging niet wordt doorgegeven en er zich een schadegeval voordoet, zullen wij onze 
tegemoetkoming verlenen volgens de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die 
betaald had moeten worden indien de omzet en/of het aantal medewerkers correct was 
doorgegeven. 

Artikel 58. Niet-forfaitaire premie op basis van het omzetcijfer 

Indien de premie vermeld in de bijzondere voorwaarden berekend is op basis van het omzetcijfer, 
zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

1. Provisionele premie 

U verbindt er zich toe om vooraf, ofwel jaarlijks ofwel semestrieel ofwel trimestrieel, een provisionele 

premie te betalen. De schatting van de provisionele premie gebeurt op basis van de elementen die 
u ons verschaft bij de laatste premieafrekening, of bij de aanvang van het contract op basis van de 
effectieve elementen in ons bezit. 

De provisionele premie wordt aangepast aan de laatste afrekening. 

2. Regelmatige aangifte van het omzetcijfer 

U bent ertoe gehouden, binnen de vijftien dagen volgend op de afloop van elke verzekeringsperiode, 
ons een door u getekende aangifte te laten geworden met vermelding van het bereikte omzetcijfer 
gedurende de voorbije periode. 
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Na ontvangst van de aangifte zullen wij de premieafrekening opstellen. U zou een bijkomende 
premie moeten betalen indien de premie berekend op basis van de werkelijke omzet groter is dan 
de provisionele premie. 

Indien daarentegen de provisionele premie groter is, zullen we u het te veel betaalde premiegedeelte 

moeten terugbetalen. 

Indien de premie minder bedraagt dan de minimumpremie vermeld in de bijzondere voorwaarden, 
staat het ons vrij de polis om te zetten in een contract met forfaitaire premie. De forfaitaire premie is, 
zoals de minimumpremie, ondeelbaar, zelfs als het risico niet gedurende een volledige  
verzekeringsperiode heeft gelopen. 

3. Gevolgen van de niet-aangifte van het omzetcijfer 

In geval van verzuim het omzetcijfer binnen de gestelde termijn aan te geven, niet -overlegging van 
de boeken, de onbestaandheid ervan of het houden in een dergelijke staat dat ieder nazicht ervan 
onmogelijk is, is het ons toegelaten de premie te innen op een cijfer dat gelijk is aan datgene van 
het voorgaande jaar verhoogd met 20 %. 

De aldus bepaalde premie is eisbaar in dezelfde omstandigheden als de andere premies waarin het 

contract voorziet en zij zal niet meer kunnen gewijzigd worden, tenzij op grond van bewijsstukken 
verstrekt door u of door ons. 

Artikel 59. Betaling van de premie 

U moet het op het vervaldagbericht vermelde premiebedrag betalen, dat de belastingen, de 
bijdragen en de kosten omvat. De premie moet tegen de vervaldag worden betaald, na ontvangst 
van het bericht waarin u om betaling wordt gevraagd. 

In geval van niet-betaling van de premie, zullen we u per deurwaardersexploot of per aangetekend 
schrijven een herinnering sturen die geldt als ingebrekestelling. Wij behouden ons het recht voor u 
hierbij eveneens een forfaitair bedrag tot dekking van de administratiekosten aan te rekenen. 
Indien de premie niet betaald is binnen 15 dagen na de dag volgend op de betekening of de afgifte 
van ingebrekestelling, zullen alle waarborgen waarin het contract voorziet geschorst worden of zal 
het contract opgezegd worden. 

De schorsing heeft slechts uitwerking na het verstrijken van die termijn van 15 dagen. 

Wanneer wij onze verplichting tot het verlenen van de waarborg geschorst hebben, kunnen wij het 
contract opzeggen indien wij ons dat recht in de ingebrekestelling hebben voorbehouden. In dat 
geval wordt de opzegging ten vroegste van kracht bij de afloop van een termijn van tenminste 15 
dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 

De premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen blijven ons verschuldigd op voorwaarde 
dat u in gebreke gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert de ingebrekestelling aan 
de schorsing van de waarborgen. Wij kunnen u echter niet méér vorderen dan de premies voor twee 
opeenvolgende jaren. 

De waarborgen zullen terug in voege gesteld worden om 0 uur op de dag nadat wij de integrale 
betaling van de gevorderde premies zullen ontvangen hebben, desgevallend verhoogd met de 
interesten. 
Wij kunnen het contract opzeggen indien in die mogelijkheid voorzien is in de eerste 
ingebrekestelling. 
In dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn van tenminste 15 
dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 
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Indien wij ons die mogelijkheid niet hebben voorbehouden in de ingebrekestelling, kan de opzegging 
slechts gebeuren mits een nieuwe ingebrekestelling werd gedaan zoals hoger vermeld.  

Hoofdstuk 10: Het Verloop van het Contract 

Artikel 60. Inwerkingtreding van het contract 

Behoudens andersluidend beding, treedt uw contract in werking op de datum vastgesteld in de 
bijzondere voorwaarden. 

Artikel 61. Duur van het contract 

De duur van uw contract is bepaald in de bijzondere voorwaarden. 

Op het einde van de verzekeringsperiode wordt uw contract stilzwijgend verlengd voor de periode 
vastgesteld in de bijzondere voorwaarden, tenzij één van de partijen er verzet tegen aantekent per 
bij de post afgegeven aangetekende brief, per deurwaardersexploot of door afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs, tenminste drie maanden vóór de afloopdatum van het 
contract. 

Artikel 62. Opzegging van het contract 

A. U kan het contract opzeggen: 

1. in geval van vermindering van het risico; 
2. op het einde van elke verzekeringsperiode; 
3. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of premies. 

B. Wij kunnen het contract opzeggen: 

1. in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens over het risico bij 
het sluiten van het contract of in geval van verzwaring van het risico; 

2. in geval van opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens over het risico in de 
loop van het contract; 

3. na schadegeval, maar ten laatste één maand na de betaling of de weigering tot betaling 
van de vergoeding; De opzegging zal uitwerking hebben 3 maanden na de dag van de 
betekening; 

4. in geval van weigering van uwentwege de schadepreventiemaatregelen te nemen die 
onontbeerlijk geacht worden door de maatschappij; 

5. in geval van niet-betaling van de premie; 

6. op het einde van elke verzekeringsperiode; 

7. in geval van afstand, inbreng of overgang van activiteit; 

8. in geval van faillissement van de verzekeringnemer; 

9. in geval van overlijden van de verzekeringnemer. 

Artikel 63. Opzeggingsmodaliteiten 

De opzegging gebeurt per deurwaardersexploot, per bij de post aangetekende brief of door afgifte 
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

Behalve indien anders bepaald is in het contract, gaat de opzegging pas in na het verstrijken van 
één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van ontvangstbewijs of, 
in geval van aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte bij de post.  
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Artikel 64. Wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden en/of de premies 

Indien wij onze verzekeringsvoorwaarden en/of premies wijzigen, mogen wij de gewijzigde 
voorwaarden en/of premies op iedere waarborg van dit contract toepassen vanaf de eerstkomende 
jaarvervaldag, na u ervan kennis te hebben gegeven. 

U kan echter de betref fende waarborg of het gehele contract opzeggen binnen 3 maand na 
ontvangst van die kennisgeving. Deze mogelijkheid tot opzegging bestaat niet wanneer de 
verzekeringsvoorwaarden en/of de premies het gevolg zijn van een aanpassing die wordt opgelegd 
door de bevoegde autoriteiten en waarvan de toepassing gelijkvorming is voor alle maatschappijen.  

Artikel 65. Afstand, inbreng of overgang van activiteit 

In geval van afstand of inbreng, in geval van overgang van activiteit, in geval van opslorping, 
omvorming, fusie, ontbinding of vereffening, worden onze verplichtingen van rechtswege geschorst 
zodra het voorval zich voordoet.  

Het contract kan ofwel opnieuw in voege worden gebracht na aanpassing, ofwel opgezegd worden. 
In dat laatste geval verbindt u zich ertoe, bij wijze van schadevergoeding, ons een som te betalen 
die gelijk is aan het gemiddelde van de premies van de laatste drie jaren.  

Artikel 66. Faillissement of Overlijden van de verzekeringnemer 

In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de verzekering bestaan ten voordele van 
de massa van de schuldeisers, die tegenover ons gehouden is tot betaling van de te vervallen 
premies vanaf de faillietverklaring. 

Niettemin hebben de curator van het faillissement en wijzelf het recht om het contract op te zeggen.  
Wij kunnen het contract echter ten vroegste opzeggen drie maand na de faillietverklaring, terwijl de 
curator van het faillissement het contract enkel kan opzeggen binnen de drie maanden na de 
faillietverklaring.  

In geval van overlijden worden de rechten en verplichtingen van het contract overgedragen op uw 
erfgenamen. Uw erfgenamen kunnen het contract opzeggen binnen de drie maanden en veertig 
dagen na het overlijden. Wij kunnen het contract opzeggen binnen drie maanden te rekenen vanaf 
de dag waarop wij kennis kregen van het overlijden. 

Artikel 67. Domiciliëring 

De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen: de onze is die ons Belgisch bijkantoor, de 
uwe op uw adres aangeduid in de bijzondere voorwaarden of op het adres dat u ons later zou 
opgegeven hebben.  

Om geldig te zijn dienen alle mededelingen aan ons Belgisch bijkantoor gericht zijn; de berichten die 
voor u bestemd zijn worden geldig bezorgd aan uw laatst gekende woonplaats.  

Artikel 68. Verscheidene verzekeringnemers 

Indien er verscheidene verzekeringnemers zijn, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gebonden en iedere 
mededeling die wij richten tot één van hen, is geldig ten opzichte van allen.  

Artikel 69. Bevoegd rechtscollege 

De geschillen tussen partijen die betrekking hebben op het verzekeringscontract zullen voorgelegd 
worden aan de rechtbank waaronder uw woonplaats ressorteert. 



     

 

 

MS Amlin Insurance SE | Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel | Tel +32 (0)2 894 70 00 | www.msamlin.com  

Verzekeraar toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092   

RPR Brussel – BTW BE0644 921 425 – Bank: IBAN BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB 

  30 

Artikel 70. Toepasselijke wet en controle 

De Belgische wet is van toepassing op dit verzekeringscontract, meer bepaald de wet van 4 april 
2014 betreffende de verzekeringen. 

Artikel 71. Verwerking van persoonsgegevens 

De Verzekeraar verbindt er zich toe de privacy van Verzekeringsnemers, Verzekerden en 
Begunstigden te beschermen en hun Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en de nationale wetgeving 
aangenomen op basis van de AVG. 

A. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

De Verzekeraar treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. 
De Verzekeraar is MS Amlin Insurance SE, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II -laan 
37, toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092, RPR Brussel -
BTW BE0644921424.  

B. Verwerkte Persoonsgegevens 

Afhankelijk van de doelstelling kan de Verzekeraar volgende Persoonsgegevens verzamelen en 
verwerken: contactinformatie, financiële informatie en accountinformatie, kredietinformatie en 
kredietwaardigheid, alsook andere Persoonsgegevens die de Verzekeringsnemer verstrekt of die 
de Verzekeraar in verband met haar relatie met de Verzekeringsnemer verzamelt.  

C. Doeleinden van de gegevensverwerking 

Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:  

- beheer van het contract, bv. communicatie, schadebeheer en betalingen; 

- het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking, 
de verzekeringsvoorwaarden en de schaderegeling; 

- het verlenen van ondersteuning en advies; 

- beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur; 

- voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en witwaspraktijken; 

- instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

- naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften 
buiten het land waar u gevestigd bent); 

- monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en 
beveiligingsdoeleinden;  

- (direct) marketing, marktonderzoek en analyse. 

D. Recht op toegang, rechtzetting en verzet 

Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden, beroept de Verzekeraar zich op de volgende 
rechtsgronden voor de verwerking van Persoonsgegevens: (i) de noodzakelijkheid voor de 
uitvoering van de polis, (ii) de noodzakelijkheid om te voldoen aan wettelijke verpl ichtingen die 
op de Verzekeraar rusten en/of (iii) gerechtvaardigde belangen van de Verzekeraar. Daar waar 
de Verzekeraar zich beroept op gerechtvaardigde belangen, omvat dit het ontwikkelen van 
commerciële activiteiten en het nastreven van commerciële doelstellingen, de analyse en 
verbetering van haar marktpositie, het verhandelen en promoten van haar diensten (met inbegrip 
door middel van direct marketing) en het onderhoud en ontwikkeling van de betrekkingen met 
haar klanten. 

E. (Categorieën) van ontvangers van de Persoonsgegevens 
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Persoonsgegevens kunnen binnen de Verzekeraar worden uitgewisseld (vb. marketing, sales, 
etc.), doch zullen enkel toegankelijk zijn voor personen die ze nodig hebben in de uitoefening van 
hun taken. Verder kan de Verzekeraar de Persoonsgegevens overmaken aan onderaannemers, 
leveranciers en dienstverleners (vb. marketingbureaus, IT dienstverleners, etc.). Daarnaast 
kunnen Persoonsgegevens worden gedeeld met vennootschappen van de MS Amlin Groep en/of 
de verzekeringstussenpersonen en herverzekeraars waarmee de Verzekeraar samenwerkt, met 
de toezichthoudende autoriteiten, alsook met derden in geval het contract het geheel of 
gedeeltelijk vereist. 

F. Vertrouwelijkheid 

Alle Persoonsgegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld. 

G. Bewaartermijnen  

De Persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de duur van dit contract alsook daarna, 
totdat de Persoonsgegevens niet langer vereist zijn, dit voor de hierboven bepaalde doeleinden. 
Bovendien is er wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de Verzekeraar die minimale 
bewaartermijnen opleggen voor bepaalde documenten en/of informatie.  

H. Verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te 

sluiten. 

De weigering door de potentiële Verzekeringsnemer om de Persoonsgegevens over te maken 
waarnaar wordt verzocht door de Verzekeraar, kan de totstandkoming van de contractuele 
verhouding verhinderen.  

I. Rechten van de Verzekeringsnemer, Verzekerde en de Begunstigde  

De Verzekeringsnemer, de Verzekerde en desgevallend de Begunstigde hebben, mits aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, een recht op toegang tot de Persoonsgegevens, een recht om 
onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren, een recht om Persoonsgegevens te wissen of om de 
Verzekeraar te verzoeken de verwerking van Persoonsgegevens te beperken. Zij hebben 
eveneens, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, het recht om Persoonsgegevens aan een 
andere organisatie over te dragen, het recht om bezwaar te maken tegen het gebr uik van 
Persoonsgegevens door de Verzekeraar, het recht om te verzoeken dat bepaalde 
geautomatiseerde beslissingen die de Verzekeraar maakt menselijke tussenkomst hebben, het 
recht voor de Verzekeringsnemer om zijn toestemming in te trekken en een recht om een klacht 
in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten. 

J. Contact en functionaris voor gegevensbescherming  

Voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens, of indien u uw rechten wenst 
uit te oefenen, kunt u een schriftelijke en gedateerde aanvraag richten tot de functionaris voor 
gegevensbescherming via DataProtectionOfficer@msamlin.com. 

  

mailto:DataProtectionOfficer@msamlin.com
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LEXICON 

 

Derden 

Elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan: 

1. de verzekeringnemer; 

2. de bedrijfsleider, vennoten, bestuurders, zaakvoerders en aangestelden tijdens de uitoefening 
van hun functie; 

3. de echtgeno(o)t(e) van een verzekerde en de andere personen die gewoonlijk onder zijn dak 
wonen wanneer de verzekerde persoonlijk de schade heeft veroorzaakt. 

De aangestelden, vennoten, zaakvoerders en bestuurders worden als derden beschouwd alleen 
voor hun materiële schade. Het gehuurd of geleend personeel en de onbezoldigde helpers blijven 
derden voor al hun schade. 
 

Dienstverleners in de bouwsector: 

Architect 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ertoe gemachtigd is het beroep van architect uit te 
oefenen overeenkomstig artikel 2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel 
en van het beroep van architect en voor zover zijn activiteit betrekking heeft op geleverde 
intellectuele prestaties in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België;  

Landmeter-expert 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die ertoe gemachtigd werd om het beroep van landmeter-expert 
uit te oefenen in de zin van artikel 2 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van 
het beroep van landmeter-expert, en voor zover zijn activiteit betrekking heeft op geleverde 
intellectuele prestaties in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België; 

Veiligheids- en gezondheidscoördinator 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die ertoe gemachtigd werd om de functie van veiligheids - en 
gezondheidscoördinator uit te oefenen in de zin van artikel 3, § 1, 12° of 13°, van de wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en voor 
zover hun activiteit betrekking heeft op geleverde intellectuele prestaties in het kader van onroerende 
werken uitgevoerd in België; 

Andere dienstverleners in de bouwsector 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan bouwpromotoren, die voor rekening van een 
derde en mits rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding zich ertoe verbindt, in volledige 
onafhankelijkheid, doch zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, hoofdzakelijk immateriële 
prestaties te verrichten in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België; onder prestaties 
voor rekening van derden vallen niet de prestaties die door de onderneming of de leden van een 
tijdelijke handelsvennootschap voor rekening van de onderneming zelf, een onderneming van de 
groep, dan wel voor rekening van één of meerdere leden van de tijdelijke handelsvennootschap 
worden verricht, wanneer deze laatste zelf instaan voor de uitvoering van de bouwwerken waarop 
deze prestaties betrekking hebben;  
 

Leidinggevende personen 

Al diegenen die beschikken over het gezag van bedrijfsleider of aan wie dit gezag gedeeltelijk werd 
overgedragen. Dit gezag verleent hen de bevoegdheid om beslissingen te nemen en instructies te 
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geven, wanneer zij handelen binnen het kader van hun opdracht en niet als uitvoerende 
aangestelden. 

Levering van een product 

De materiële bezitsovergang van een product d.w.z. het ogenblik waarop u ten aanzien van het 
product effectief het recht van toezicht of controle heeft verloren. 
 

Maatschappij 

Zie ‘Wij’ 
 

Omzetcijfer 

Het totaal van de sommen opeisbaar door de verzekeringnemer of door de personen die in zijn naam 
optreden als prijs voor alle koopwaar en vervaardigde, verkochte of verdeelde producten alsook voor 
geleverde prestaties zoals installaties, onderhouds-, herstellings- of andere werken en diensten, 
BTW niet inbegrepen. 
 

Ongeval 

Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis. 
 

Persoonsgegevens 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.  
 

Pollutie 

De verslechtering, door wijziging van de bestaande kenmerken, van de kwaliteit van de atmosfeer, 
het water, of de grond door het inbrengen of verwijderen van substanties of energie.  
 

Product 

Elk willekeurig tastbaar roerend goed (fabricatie, afval, uitschot, enz.) door u geleverd in het kader 
van de activiteiten omschreven in de bijzondere voorwaarden. 
 

Reddingskosten 

• Kosten die voortvloeien uit de door ons gevraagde maatregelen om de gevolgen van een gedekt 
schadegeval te voorkomen of te beperken; 

• Kosten die voortvloeien uit de maatregelen die redelijkerwijs door u uit eigen beweging genomen 

worden als goede huisvader en overeenkomstig de regels van zakelijk beheer, hetzij om een 
verzekerd schadegeval te voorkomen, hetzij om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, 
op voorwaarde dat die maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen: dat u ze onverwijld moet 
nemen en niet de mogelijkheid heeft ons eerst te verwittigen of ons akkoord te vragen, zonder 
onze belangen te schaden.  

Als het gaat om maatregelen om een schadegeval te voorkomen, moet er bovendien dreigend 
gevaar zijn, dat wil zeggen dat als de maatregelen niet worden genomen, er onmiddellijk en zeker 
een verzekerd schadegeval zal gebeuren.  
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Schade 

• Lichamelijke schade 

De geldelijke of morele gevolgen van iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid van een 
persoon en ondermeer: inkomensverlies, de herstel-, transport- en begrafeniskosten en andere 
dergelijke schade.  

• Materiële schade 

Iedere beschadiging, waardevermindering, vernieling of verlies van zaken of energie of iedere 
schade geleden door een dier.  

• Niet-materiële schade 

Ieder financieel nadeel dat voortvloeit uit de beroving van voordelen verbonden aan de 
uitoefening van een recht, het genot van een goed of diensten van een persoon en in het 
bijzonder: onbruikbaarheid van roerende en/of onroerende goederen, toename van algemene 
onkosten, productievermindering, bedrijfsstilstand, winstverlies, verlies van cliënteel of 
marktaandeel en ander dergelijk nadeel.  

• Niet-materiële gevolgschade 

Ieder geldelijk nadeel dat het gevolg is van een door dit contract gedekte lichamelijke of 
materiële schade.  

• Zuiver niet-materiële schade: 

De schade die niet het gevolg is van lichamelijke of materiële schade.  
 

Schadegeval 

Het zich voordoen van schade die recht geeft op de waarborg. 

De schade die voortvloeit uit éénzelfde oorzakelijk feit of uit een reeks van identieke oorzakelijke 
feiten vormt één en hetzelfde schadegeval. 
 

Sleutelfiguur 

Elke projectleider en /of deskundige die een leidinggevende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling 
en implementering van de diensten die aan de basis liggen van het schadegeval en die een duidelijk 
aantoonbare schadebeperkende rol kan spelen in het betrokken schadegeval.  
 

U 

Zie ‘Verzekerde’ 
 

Uitvoering van werken 

Het eerste in datum van de volgende feiten: voorlopige oplevering, inbezitneming, 
terbeschikkingstelling of inbedrijfstelling van werken, zodra u de beschikkings- of controlemacht over 
de werken effectief verloren heeft. 
 

Verhaal van derden 

Deze waarborg dekt de aansprakelijkheid die u kan oplopen krachtens de artikels 1382 tot 1386 bis 
van het Burgerlijk Wetboek voor de materiële schade, de bewarings- en opruimingskosten en de 
onbruikbaarheid van onroerende goederen veroorzaakt door een brand of een ontploffing 
gewaarborgd door een brandverzekering en die, na vooraf door het brandcontract verzekerde 
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goederen te hebben beschadigd, overgaat op goederen die de eigendom zijn van derden, 
inbegrepen de gasten. 

De waarborg omvat eveneens de tenlasteneming van uw aansprakelijkheid voor de kosten gemaakt 
door de derden om een schade te stoppen of te beperken of de verzekerde goederen te vrijwaren 
tegen de gevolgen van een schade. 

De waarborg Verhaal van derden dekt niet: 

• de niet-materiële schade met uitzondering van onbruikbaarheid van onroerende goederen; 

• de schade veroorzaakt aan derden door een brand of een explosie die, na te zijn ontstaan in 
een elektrische of elektronische installatie of toestel, niet is overgegaan op andere 
verzekerde goederen; die uitsluiting is niet van toepassing wanneer de verzekering 
elektriciteit gewaarborgd is door het contract; 

• de schade veroorzaakt door rook, giftige, bijtende, beschadigende, aantastende of 
schadelijke stoffen, door ieder blusproduct, in de lucht, op de grond, in bovengrondse en 
ondergrondse wateren alsook in planten en dieren behalve indien ze, beroepshalve, worden 
aangewend voor landbouw-, tuinbouw- of visteeltexploitatie. 

 

Verzekerde  

1. De verzekeringnemer; 

2. De ondernemingen en/of andere organisaties in de bijzondere voorwaarden aangeduid;  

3. De bedrijfsleider, vennoten, bestuurders, zaakvoerders, aangestelden, stagiairs, medewerkers 
en onbezoldigde helpers tijdens de uitoefening van de verzekerde activiteiten.  

4. De echtgeno(o)t(e) en de andere personen die gewoonlijk onder uw dak wonen voor zover zij 
deelnemen aan de activiteiten van de onderneming. 

5. De onder punt 1 en 2 vermelde personen behouden hun hoedanigheid van verzekerde voor de 
aansprakelijkheid opgelopen voor de schade veroorzaakt aan derden door een onderaannemer 
door werken uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de verzekerde onderneming. 
De persoonlijke aansprakelijkheid van de onderaannemers wordt niet verzekerd. 
De Maatschappij behoudt een verhaalrecht tegen de aansprakelijke onderaannemer.  

6. Nieuwe aanwinsten, joint ventures als volgt: automatische, doch tijdelijke verlening van de 
waarborg voor alle vennootschappen met inbegrip van joint ventures waarin de groep een 
deelneming neemt van minstens 50 % en die een gelijkaardige activiteit hebben als deze in de 
bijzondere voorwaarden vermeld, gedurende een periode van 90 dagen, te rekenen vanaf de 
datum van overname of de deelname van de groep aan deze vennootschap. 
De verzekeringnemer zal evenwel uiterlijk binnen deze 90 dagen aangifte doen van deze 
deelname of overname en de beslissing meedelen. Indien de nieuw te verzekeren vennootschap 
een verzwaring van risico inhoudt, doordat het gaat om een andere activiteit, een nieuw land, 
nieuwe producten of de overname van een voorafbestaande toestand, dan zal de dekking pas 
verworven zijn na expliciete aanvaarding door de Maatschappij.  

 

Verzekeringnemer 

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die dit contract onderschrijft. 
 

Verzekeringsjaar 

De periode tussen twee jaarlijkse vervaldagen van het contract. 
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Werken 

Alle door u uitgevoerde materiële werken in het kader van de activiteiten omschreven in de 
bijzondere voorwaarden met uitzondering van louter intellectuele diensten (studies, raadgevingen, 
richtlijnen). 
 

Wij 

MS Amlin Insurance SE. 
 

 


