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A HOOFDSTUK I  WAARBORGVOORWAARDEN 
 

1. ARTIKEL 1  
Basiswaarborg 

 
De maatschappij* verbindt zich ertoe de verzekerde te vergoeden voor de onvoorziene en 
plotselinge schade veroorzaakt aan de verzekerde voorwerpen*, voortvloeiend uit : 

 
1.1.  brand* ; 
 
1.2.  ontploffing*, implosie ; 
 
1.3.  het rechtstreeks inslaan van bliksem op de verzekerde voorwerpen* of op de gebouwen waarin de 

verzekerde voorwerpen* zich bevinden ; 
 
1.4.  de aanraking van luchtvaarttoestellen* ; 
 
1.5.  waterschade* ; 
 
1.6.  het vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemd voorwerp ; 
 
1.7.  het instorten van gebouwen ; 
 
1.8.  natuurkrachten zoals wind, storm, vorst, hagel, overstroming, aardbeving, orkaan ; 
 
1.9.  diefstal of poging tot diefstal, met braak ; de verdwijning van het verzekerde voorwerp* die eruit 

voortvloeit wordt met een schade gelijkgesteld ; 
 
1.10.  de uitwerking van een plotse verandering in de spanning, de stroomsterkte, de 

frequentie van het elektriciteitsdistributienet effectief vastgesteld ;  
 
ongeacht hun aanvankelijke oorzaak, zelfs als deze het gevolg is van onhandigheid, toevallige 
nalatigheid, vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden van de verzekerde* of van derden. 

 

2. ARTIKEL 2  
Bijkomende opties 

 
2.1.  Indien ervan melding wordt gemaakt in de bijzondere voorwaarden, worden gewaarborgd in de 

mate dat zij het rechtstreeks gevolg zijn van een schadegeval waarvoor een vergoeding dient 
betaald te worden : 

2.1.1.  de kosten voor prestaties geleverd buiten de normale arbeidstijd ; 
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2.1.2.  de kosten van wedersamenstelling van de gegevens vastgelegd op de verzekerde 
informatiehouders ; 

2.1.3.  de bijkomende gedane kosten teneinde de activiteitsvermindering van de verzekerde te beperken. 
 
2.2. Indien hiervan melding gemaakt wordt in de bijzondere voorwaarden, zijn de verzekerde 

voorwerpen* eveneens verzekerd tijdens het laden, het vervoer en het lossen. 
 

3. ARTIKEL 3   
Uitsluitingen 

 
3.1.  Worden van de verzekering uitgesloten : 
3.1.1.  de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met : 

-  staking, oproer, lock-out, arbeidsconflict ; 
-  oorlog of gelijkaardige feiten, burgeroorlog ; gewelddaden van collectieve (politieke, 

sociale, economische of ideologische) inspiratie, al dan niet gepaard gaande met opstand 
tegen de overheid ; 

-  opeisingen in welke vorm ook en/of gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar 
de verzekerde voorwerpen zich bevinden, door een militaire of politiemacht of door al dan 
niet georganiseerde ordestrijdkrachten ; 

-  plaatsing onder dwangbeheer, inbeslagname of vernietiging overeenkomstig de 
douanereglementering ; 

-  wijziging van de atoomkern, verwekken van ioniserende stralingen ; 
3.1.2.  de schade te wijten aan : 

-  gebreken en fouten die reeds bestonden bij het afsluiten van de verzekering en die door 
de verzekerde waren of moesten gekend zijn ; 

-  een gebruik waarvoor het verzekerde voorwerp niet bestemd is, experimenten of testen ; 
-  het in bedrijf houden of het terug in bedrijf nemen van een beschadigd voorwerp vóór de 

definitieve herstelling of vóór de regelmatige werking hersteld is ; 
3.1.3.  ongeacht de aanvankelijke oorzaak, de schade veroorzaakt aan : 

-  delen die door hun aard aan versnelde slijtage of veelvuldige vervanging onderhevig zijn ; 
-  vormen, matrijzen, drukplaten en letters, alle glasdelen, delen in hars of in soortgelijke 

materialen, ioniserende of radioactieve, kathodische, fotonische en andere bronnen. 
De bovenvermelde bepalingen in 3.1.3. zijn niet van toepassing bij totale schade* van het 
verzekerde voorwerp ; 

3.1.4.  elke schade van esthetische aard die de goede werking van het verzekerde voorwerp niet 
beïnvloedt ; 

3.1.5.  de schade waarvoor de leverancier, hersteller, verhuurder van het verzekerde voorwerp of de met 
onderhoud belaste onderneming contractueel verantwoordelijk is, voor zover een verhaal door de 
verzekerde kan worden uitgeoefend en die verantwoordelijke solvabel is. 
Deze uitsluiting is beperkt tot het verzekerde voorwerp waarin het schadegeval ontstaan is. 

 
3.2.  Zijn eveneens uitgesloten : 
3.2.1.  de slijtage evenals de geleidelijke of aanhoudende beschadigingen voortvloeiend uit niet-

accidentele chemische, thermische, atmosferische of mechanische inwerking van om het even 
welke vernielingskracht ; onder andere corrosie, stoom, stof ; 
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3.2.2.  de schade te wijten aan een materiaal-, conceptie-, constructie-, montagefout of -gebrek van het 
verzekerde voorwerp ; 

3.2.3.  de onrechtstreekse schade zoals gebruiksderving, stilleggen, winstderving, alsook alle kosten die 
er het gevolg van zijn andere dan deze verzekerd krachtens ARTIKELS 2.1.2. en 2.1.3. 

 
B HOOFDSTUK II  ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN 
 

4. ARTIKEL 4   
Aangegeven waarde - vrijstelling 

 
4.1.  De verzekerde bepaalt zelf, op eigen verantwoordelijkheid, de te verzekeren waarde. Op ieder 

ogenblik moet deze waarde, voor elk voorwerp, gelijk zijn aan de nieuwvervangingswaarde*. 
 
4.2.  Als de aangegeven waarde van een voorwerp lager is dan de nieuwvervangingswaarde* is er 

onderverzekering (zie ARTIKELS 11.1.3. en 11.2.4.). 
 
4.3.  De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar voor het bedrag van de vrijstelling voorzien in de 

bijzondere voorwaarden van het contract. 
 
5. ARTIKEL 5   

Ontstaan en duur van het contract 
 
5.1.  Het contract wordt gevormd vanaf de handtekening van de partijen. De verzekerden, 

ondertekenaars van één en hetzelfde contract, zijn hoofdelijk en ondeelbaar gebonden. De 
waarborg neemt evenwel slechts aanvang na de betaling van de eerste premie. 

 
5.2.  De duur van het contract is vastgesteld op één jaar. Tenzij één van de partijen zich hiertegen 

verzet bij een ter post aangetekende brief tenminste drie maanden vóór het einde van het contract, 
wordt het contract stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. 
Het uur van de inwerkingtreding en beëindiging van de verzekering wordt volgens overeenkomst 
op nul uur vastgesteld. 

 
5.3. Bij overdracht van het verzekerde belang, ingevolge het overlijden van de verzekerde, worden de 

rechten en verplichtingen ontstaan uit het contract op de nieuwe houder van dit belang 
overgedragen. 
Bij onverdeeldheid zijn de mede-eigenaars hoofdelijk en ondeelbaar verplicht tot de uitvoering van 
het contract. Na uit onverdeeldheid te zijn getreden en op voorwaarde dat de maatschappij* 
hiervan werd verwittigd, valt de uitvoering van het contract uitsluitend ten laste van de erfgenaam 
die de enige eigenaar van het verzekerde belang wordt. De nieuwe houders van het verzekerde 
belang en de maatschappij* kunnen evenwel de opzegging van het contract betekenen, de eerste 
bij een ter post aangetekend schrijven binnen drie maanden en veertig dagen vanaf het overlijden, 
de tweede op de wijze bepaald in ARTIKEL 15.2., binnen drie maanden vanaf de dag waarop zij 
van het overlijden kennis heeft gekregen. 

 
5.4.  Bij overdracht van het verzekerde voorwerp onder levenden, eindigt de waarborg van rechtswege 

zodra de verzekerde dit niet meer bezit. 
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6. ARTIKEL 6   
Premie 

 
6.1.  De premie is jaarlijks verschuldigd. Ze is vooruit betaalbaar bij ontvangst van een vervaldagbericht 

of bij aanbieding van een kwijtschrift. De commerciële premie wordt verhoogd met de taksen en 
bijdragen die vastgesteld zijn of zullen worden krachtens het contract alsook met de kosten van 
polis en bijvoegsels. 

 
6.2.  Onverminderd de toepassing van ARTIKEL 5.1. met betrekking tot de betaling van de eerste 

premie, zal de niet-betaling van de premie binnen vijftien dagen vanaf de dag volgend op een 
ingebrekestelling die bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief aan de 
verzekerde is bezorgd, leiden tot de schorsing van de waarborg of de opzegging van het contract. 
Bovendien kan de maatschappij* die haar dekkingsverplichting geschorst heeft, het contract later 
opzeggen ; indien ze zich deze mogelijkheid in de ingebrekestelling heeft voorbehouden, heeft de 
opzegging uitwerking na het verstrijken van een termijn van tenminste 15 dagen te rekenen vanaf 
de eerste dag van de schorsing. Indien ze zich deze mogelijkheid in de ingebrekestelling niet heeft 
voorbehouden, zal de opzegging gebeuren mits een nieuwe ingebrekestelling zoals hierboven 
vermeld. 
De geschorste dekking gaat opnieuw in om nul uur van de dag volgend op de volledige betaling 
van de achterstallige premies, desgevallend vermeerderd met de intresten.  
De maatschappij* behoudt zich eveneens het recht voor aan de verzekeringnemer de 
administratieve kosten voor ingebrekestelling aan te rekenen. 

7. ARTIKEL 7   
Beschrijving en wijziging van het risico - aangifte van de verzekerde 

 
7.1.  Bij het sluiten van het contract 
7.1.1.  De verzekerde is verplicht aan de maatschappij* alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig 

mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die beoordelingselementen van 
het risico vertegenwoordigen.  
Hij moet namelijk : 
A  de goederen waarop de verzekering betrekking heeft, opsommen en specifiëren ; 
B  de andere verzekeringen aangeven met hetzelfde voorwerp met betrekking tot dezelfde 

goederen evenals de verzekerde bedragen en door welke verzekeraars die gedekt zijn ; 
C  de weigeringen of opzeggingen aangeven van verzekeringen tegen dezelfde gevaren  

  en met betrekking tot dezelfde goederen ; 
D  de schade aangeven die de verzekerde voorwerpen reeds heeft getroffen ; 
E  het eventueel verhaal op aansprakelijken of borgen aangeven, uitgezonderd de afstand 

van verhaal vermeld in ARTIKEL 13. 
7.1.2.  Indien de verzekerde zijn in 7.1.1. bedoelde mededelingsplicht niet nakomt en het verzwijgen of 

het onjuist meedelen niet opzettelijk gebeurde, stelt de maatschappij* voor, binnen de termijn van 
een maand vanaf de dag waarop zij van dit verzwijgen of onjuist meedelen kennis kreeg, het 
contract te wijzigen met aanvang op de dag waarop zij hiervan op de hoogte werd gebracht. 
Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekerde wordt geweigerd of indien, na 
het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit 
laatste niet aanvaard wordt, kan de maatschappij* het contract binnen vijftien dagen opzeggen. 
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Als de maatschappij* evenwel het bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan 
zij het contract opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de dag waarop zij 
van het verzwijgen of het onjuist meedelen kennis kreeg. 

7.1.3.  Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van het contract of de in 7.1.2. 
vermelde opzegging van kracht werd, is de maatschappij* ertoe gehouden : 
-  de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen 

van gegevens niet aan de verzekerde kan verweten worden ; 
-  de prestatie te leveren volgens de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die 

de verzekerde had moeten betalen indien hij het risico regelmatig aangegeven had, 
wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens hem kan verweten worden. 

Indien de maatschappij evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het risico, waarvan de reële aard 
door het schadegeval bekend werd, nooit zou verzekerd hebben, blijft haar prestatie beperkt tot de 
terugbetaling van alle betaalde premies. 

 
7.2.  In de loop van het contract 
7.2.1.  De verzekerde heeft de verplichting om, volgens de voorwaarden van ARTIKEL 7.1.1., de nieuwe 

omstandigheden of de wijzigingen van omstandigheden aan te geven die redelijkerwijs van die 
aard zijn dat ze een aanzienlijke en blijvende verzwaring bewerkstelligen van het risico dat de 
verzekerde gevaren zich voordoen of van de omvang van de schade. 
Hij moet namelijk : 
-  iedere wezenlijke verandering aangeven die, om welke reden ook, aan een verzekerd 

voorwerp wordt aangebracht en zijn kenmerken, de wijze of plaats van gebruik betreffen ; 
-  zodra hij er kennis van krijgt, iedere verandering aangeven in de werkings- of 

gebruikomstandigheden van een verzekerd voorwerp, die een risicoverzwaring kan 
uitmaken. 

7.2.2.  Wanneer dit risico zo verzwaard is dat de maatschappij*, indien die verzwaring bij het sluiten van 
het contract had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, stelt zij, binnen een 
termijn van één maand vanaf de dag waarop zij van de verzwaring heeft kennis gekregen, de 
wijziging van het contract voor met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. 
Indien het voorstel tot wijziging van het contract door de verzekerde wordt geweigerd of, indien bij 
het verstrijken van een termijn van één maand vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet 
wordt aanvaard, kan de maatschappij* het contract opzeggen binnen vijftien dagen. 
Indien de maatschappij* evenwel het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou 
verzekerd hebben, kan zij het contract opzeggen binnen een termijn van één maand vanaf de dag 
waarop zij van de verzwaring kennis kreeg. 

7.2.3.  Indien de verzekerde de verplichting tot aangifte vermeld in 7.2.1. vervulde en zich een 
schadegeval voordoet voordat de wijziging van het contract of de opzegging vermeld in 7.2.2. van 
kracht is geworden, zal de maatschappij* de overeengekomen prestatie leveren. 

7.2.4.  Indien zich een schadegeval voordoet en de verzekerde zijn in 7.2.1. bedoelde mededelingsplicht 
niet nakwam, is de maatschappij gehouden : 
-  de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het mededelingstekort niet aan de 

verzekerde kan verweten worden ; 
-  haar prestatie te leveren volgens de verhouding tussen de betaalde premie en de premie 

die de verzekerde had moeten betalen indien met de verzwaring rekening werd gehouden, 
wanneer het mededelingstekort hem kan verweten worden. 
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Indien de maatschappij* evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico in 
geen enkel geval zou verzekerd hebben, blijft haar prestatie beperkt tot de terugbetaling 
van alle betaalde premies. 

7.2.5.  Wanneer het risico dat het verzekerde gevaar zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is 
en wel zo dat de maatschappij*, indien die vermindering bij het sluiten van het contract had 
bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een overeenkomstige 
vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het risico kennis 
heeft gekregen. 
Indien de maatschappij* en de verzekerde het over de nieuwe premie niet eens worden binnen 
een termijn van een maand vanaf de aanvraag tot vermindering door de verzekerde, kan de 
verzekerde het contract opzeggen. 

8. ARTIKEL 8   
Verplichtingen van de verzekerde in de loop van het contract 

 
8.1.  De verzekerde moet : 
8.1.1.  op ieder ogenblik de afgevaardigden van de maatschappij* toestaan de verzekerde voorwerpen te 

onderzoeken, zonder dat dit enige aansprakelijkheid vanwege de maatschappij insluit ; 
8.1.2.  alle nodige voorzorgen nemen om de verzekerde voorwerpen in goede onderhouds- en 

bedrijfsklare toestand te houden en zich te richten naar de in voege zijnde wettelijke en 
administratieve voorschriften ; 

8.1.3.  de verzekerde voorwerpen enkel gebruiken of laten gebruiken binnen de technische beperkingen 
die door de constructeur inzake toepassing en werking zijn opgelegd. 

 
8.2.  De maatschappij* kan haar waarborg afwijzen ingevolge de niet-uitvoering van de verplichting 

bedoeld in 8.1.3. hiervoor, op voorwaarde dat het tekort in oorzakelijk verband staat met het 
overkomen van het schadegeval. 

 

9. ARTIKEL 9   
Verplichtingen bij schadegeval 

 
9.1.  Bij schadegeval moet de verzekerde : 
9.1.1.  alle middelen waarover hij beschikt aanwenden om de omvang van de schade te beperken. Met 

dat doel zal hij, in voorkomend geval, de richtlijnen van de maatschappij* opvolgen ; 
9.1.2.  de maatschappij*, op haar maatschappelijke zetel, onmiddellijk telefonisch, per telex of per fax op 

de hoogte brengen ; bij een telefonische aangifte, dient hij dit schriftelijk binnen vijf dagen vanaf 
het schadegeval te bevestigen ; 

9.1.3.  als het een diefstal, een poging tot diefstal, een afpersing of een daad van kwaadwilligheid van 
een derde betreft, onmiddellijk klacht indienen bij de politieoverheid ; 

9.1.4.  aan de maatschappij*, zo vlug mogelijk, de inlichtingen in zijn bezit laten geworden aangaande de 
oorzaak, de omvang en de omstandigheden van het schadegeval ; 

9.1.5.  zijn volle medewerking verlenen om de oorzaken en de omstandigheden van het schadegeval vast 
te stellen. Hiertoe zal hij de beschadigde stukken bewaren, ieder onderzoek toelaten en zich ervan 
onthouden een wijziging aan te brengen aan de beschadigde voorwerpen of ze te verplaatsen 
indien daardoor het onderzoek zou kunnen bemoeilijkt of verhinderd worden ; 

http://www.amlin.com/


 

 

 

MS AMLIN Insurance SE 
Property – Engineering 

  
 
ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING 
VERZEKERING MULTIRISICO'S ELEKTRONICA 
 

Editie  2017 

Pagina  8 van 15  

          

 

    
MS Amlin Insurance SE 
Property 
 
www.msamlin.com 

Koning Albert II-laan 37 
B-1030 Brussel 
België 

Amlin Insurance SE - Companies House number SE000095 
The Leadenhall Building 
122 Leadenhall Street, London EC3V 4AG, Verenigd Koninkrijk 
Bijkantoor België  - RPM Brussel - BTW BE0644.921.425 
Verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB onder het nummer 2943 
Bank :  IBAN BE77 2100 0008 6342 -  BIC  GEBABEBB 

 

9.1.6.  aan de maatschappij* alle gegevens en documenten ter hand stellen om de vaststelling van het 
schadebedrag en de verantwoording van de loonkosten, van de materialen en de 
vervangingsstukken aan de hand van facturen of andere documenten, mogelijk te maken ; 

9.1.7.  aan de maatschappij* alle technische of andere bijstand verlenen die zij zou inroepen voor het 
uitoefenen van haar subrogatoire vordering tegen de aansprakelijke derden. De maatschappij* zal 
hem de kosten van die bijstand terugbetalen. 

 
9.2.  De verzekerde kan het beschadigde voorwerp laten herstellen indien hij daartoe de toestemming 

van de maatschappij* heeft bekomen, of indien de maatschappij* bij het verstrijken van de vijf 
dagen volgend op de schriftelijke schadegevalsaangifte, niet tussenbeide gekomen is. 

 
9.3.  Indien de verzekerde één van bovenvermelde verplichtingen niet nakomt, zal de maatschappij* 

haar prestatie verlagen tot het nadeel dat zij geleden heeft.  
 
De maatschappij kan zich evenwel niet beroepen op het feit dat de termijn voorzien in ARTIKEL 
9.1.2. om het schadegeval aan te geven, niet nageleefd werd als deze aangifte zo vlug mogelijk 
werd gedaan. 

10. ARTIKEL 10   
Vaststelling van de schadevergoeding 

 
10.1.  Het bedrag van de schade, de nieuwvervanginswaarde* en de werkelijke waarde* van de 

beschadigde voorwerpen worden minnelijk geschat of door twee deskundigen, de ene aangeduid 
door de verzekeringnemer, de andere door de maatschappij.  
Indien zij niet tot overeenstemming komen, stellen ze een derde deskundige aan, met wie ze een 
college vormen dat bij meerderheid van stemmen beslist ; indien geen meerderheid bereikt wordt, 
is de mening van de derde deskundige doorslaggevend. Hun beslissing is soeverein en 
onherroepelijk. De deskundigen dienen eveneens hun advies te geven betreffende de oorzaken 
van het schadegeval. 

 
10.2.  Indien één van de partijen haar deskundige niet aanduidt of beide deskundigen geen 

overeenstemming bereiken omtrent de keuze van de derde, wordt deze aanstelling op verzoek 
van de meest gerede partij gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de 
woonplaats van de verzekerde. Indien één van de deskundigen zijn opdracht niet vervult, zal voor 
zijn vervanging dezelfde procedure gevolgd worden, zonder afbreuk te doen aan de rechten van 
de partijen. 

 
10.3.  Elke partij draagt de kosten en honoraria van haar deskundige. De kosten en honoraria van de 

derde deskundige, evenals de kosten van zijn aanstelling door de rechtbank, worden door de 
maatschappij* en de verzekerde, elk voor de helft, gedragen.  

 
10.4.  De schatting of iedere verrichting gedaan met het doel de schade vast te stellen, doet in niets 

afbreuk aan de rechten en verweermiddelen die de maatschappij* kan aanvoeren. 
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11. ARTIKEL 11  
Berekening van de vergoeding 

 
11.1.  Bij totale schade* 

Deze vergoeding wordt bepaald door : 
11.1.1.  de werkelijke waarde* van het voorwerp te verminderen met de waarde van het schroot en van de 

enigszins bruikbare stukken ; 
11.1.2.  het in 11.1.1. bekomen bedrag te verminderen met de vrijstelling bepaald in de bijzondere 

voorwaarden van het contract, met dien verstande dat indien verscheidene voorwerpen door 
eenzelfde schadegeval worden getroffen, slechts de grootste vrijstelling in aanmerking zal 
genomen worden ; 

11.1.3.  bij onderverzekering, het in 11.1.2. bekomen bedrag te vermenigvuldigen met de bestaande 
verhouding tussen de aangegeven waarde van het beschadigde voorwerp en zijn 
nieuwvervangingswaarde* op de dag van het schadegeval (evenredigheidsregel). 

 
11.2.  Bij gedeeltelijke schade  

Deze vergoeding wordt bepaald door : 
11.2.1.  het samentellen van de gemaakte loonkosten en de kosten van materialen en vervangingsstukken 

om het beschadigde voorwerp te herstellen in de werktoestand van juist vóór het schadegeval ; 
11.2.2.  het in 11.2.1. bekomen bedrag te verminderen met de waarde van het schroot en van de enigszins 

bruikbare stukken ; 
11.2.3.  het in 11.2.2. bekomen bedrag te verminderen met de vrijstelling bepaald in de bijzondere 

voorwaarden van het contract met dien verstande dat indien verscheidene voorwerpen door 
eenzelfde schadegeval worden getroffen, slechts de grootste vrijstelling in aanmerking zal 
genomen worden ; 

11.2.4.  bij onderverzekering, het in 11.2.3. bekomen bedrag te vermenigvuldigen met de bestaande 
verhouding tussen de aangegeven waarde van het beschadigde voorwerp en zijn 
nieuwvervangingswaarde* op de dag van het schadegeval (evenredigheidsregel). 

 
11.3.  Vergoedingsgrens 

De vergoeding voor elk beschadigd voorwerp wordt tot het kleinste van de volgende bedragen 
beperkt: zijn aangegeven waarde of de kosten van vervanging door nieuw materieel met 
vergelijkbaar prestatievermogen. Bovendien draagt de maatschappij*, ten belope van een bedrag 
gelijk aan de verzekerde bedragen, de behoudskosten wanneer deze als een goede huisvader 
gemaakt werden, zelfs als onverwijld het nodige gedaan werd en toch geen resultaat opleverde. 
De behoudskosten zijn deze die zowel voortvloeien uit maatregelen gevraagd door de 
maatschappij* teneinde de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken als uit 
dringende en redelijke maatregelen die door de verzekerde op zijn initiatief werden genomen om, 
bij dreigend gevaar, het schadegeval te voorkomen of, indien het schadegeval reeds aanvang 
nam, er de gevolgen van te voorkomen of te beperken. 

 
11.4.  De loonkosten worden berekend : 
11.4.1.  door het in aanmerking nemen van : 

-  de loon- en verplaatsingskosten van het demonteren, herstellen en opnieuw monteren, 
voor werk uitgevoerd tijdens de normale arbeidsuren ; 

-  mits uitdrukkelijke overeenkomst, de bijkomende kosten voor buiten de normale arbeidstijd 
geleverd werk, tot 50 % van het bedrag van de voormelde kosten ; 
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11.4.2.  door de onkosten bekomen in 11.4.1., te verhogen met de taksen, uitgezonderd de belasting over 
de toegevoegde waarde als deze door de verzekerde kan teruggevorderd worden. 

 
11.5.  De kosten van de materialen en vervangingsstukken worden berekend : 
11.5.1.  door het in aanmerking nemen van de kosten van de gebruikte materialen en vervangingsstukken 

alsook de vervoerskosten ervan ; 
11.5.2.  door het bedrag bekomen in 11.5.1. te verhogen met de erop betrekking hebbende rechten en 

lasten, uitgezonderd de belasting over de toegevoegde waarde als deze door de verzekerde kan 
teruggevorderd worden. 

 
11.6.  Komen niet in aanmerking als loonkosten van materialen en vervangingskosten en blijven dus ten 

laste van de verzekerde : 
11.6.1.  de kosten voor het hermaken van tekeningen, modellen, vormen en matrijzen van de constructeur, 

noodzakelijk voor het uitvoeren van een herstelling, de kosten voor het opzoeken van de oorzaak 
en de gevolgen van een gebrek, de kosten voor het reproduceren van de opgenomen informatie 
op gelijk welke informatiehouder (kaarten, schijven, banden, enz.) ; 

11.6.2.  de bijkomende kosten voor revisies, wijzigingen of verbeteringen gemaakt ter gelegenheid van 
een herstelling ; 

11.6.3.  de kosten voor een noodherstelling of een voorlopige herstelling. 
 
11.7.  Zodra een voorwerp terug in werking wordt gesteld, wordt het geacht te verkeren in de 

bedrijfstoestand van juist vóór het schadegeval.  
Met alle kosten die achteraf werden gemaakt zal bij de regeling van dit schadegeval geen 
rekening gehouden worden. 

 
11.8.  De verzekerde zal in geen geval het recht hebben het beschadigde voorwerp aan de 

maatschappij* over te dragen. 
 

12. ARTIKEL 12   
Betaling van de schadevergoeding 

 
12.1.  De vergoeding met betrekking tot de beschadigde voorwerpen wordt betaald binnen dertig dagen 

volgend op : 
-  hetzij de ontvangst door de maatschappij* van het akkoord van de verzekerde omtrent de 

minnelijke vergoedingsraming, zonder enig voorbehoud ; 
-  hetzij de sluitingsdatum van het deskundig onderzoek (ARTIKEL 10 van de algemene 

voorwaarden) ; op voorwaarde dat de verzekerde op die datum alle in het contract 
voorziene verplichtingen is nagekomen. In het tegenovergestelde geval zal voornoemde 
periode slechts aanvang nemen op de dag dat de verzekerde aan alle contractuele 
verplichtingen voldaan heeft. 

 
12.2.  Het bedrag van de schadevergoeding is betaalbaar op de zetel van de maatschappij*. 
 
12.3.  Slechts de verzekerde of de derde, indien de verzekering onderschreven is voor zijn rekening en 

in zijn voordeel, heeft het recht rechtstreeks bij de maatschappij* de eventuele schadevergoeding 
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te innen voor de voorwerpen waarvan hij eigenaar is. De derde volgt het lot van de verzekerde 
voor wat betreft iedere uitzondering, vermindering, schorsing, verval of nietigheid die door de 
maatschappij* aan de verzekerde kan tegengesteld worden. 

13. ARTIKEL 13   
Indeplaatsstelling en verhaal 

 
13.1.  Louter door het bestaan van het contract, is de maatschappij * gesubrogeerd in alle rechten en 

vorderingen van de begunstigde. 
 
13.2.  De maatschappij* doet evenwel afstand van elk gesubrogeerd verhaal tegenover de verzekerde 

voor de schade veroorzaakt aan de voor rekening en ten bate van derden verzekerde goederen. 
Zij ziet eveneens af van elk verhaal tegenover :  
-  de bloedverwanten in neergaande of opgaande lijn, de echtgeno(o)t(e), de aanverwanten 

in rechte lijn van de verzekerde ; 
-  de personen die met de verzekerde in gezinsverband samenwonen ; 
-  de personeelsleden van de verzekerde en, bij uitbreiding, zijn maatschappelijke 

lasthebbers ; indien ze gehuisvest worden, de met hen in gezinsverband 
samenwonenden ; 

-  de gasten van de verzekerde en van de hierboven genoemde personen ; 
-  de leveranciers van elektrische stroom en van door leidingen verdeeld gas, stoom, warm 

water, alsmede de regies ten opzichte waarvan en in de mate waarin de verzekerde 
afstand van verhaal heeft moeten doen. 

 
13.3.  Elke afstand van verhaal gedaan door de maatschappij* heeft geen uitwerking in de mate waarin 

de aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekering die zijn aansprakelijkheid dekt, 
gewaarborgd is, of in geval van kwaadwilligheid. 

 

14. ARTIKEL 14   
Opzegging 

 
14.1.  De maatschappij* mag het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen : 

1  bij niet-betaling van de premie overeenkomstig ARTIKEL 6.2. ; 
2  in de gevallen bedoeld in ARTIKEL 7 met betrekking tot de beschrijving en de wijziging 

van het risico overeenkomstig de bepalingen van dit artikel ; 
3  na elk schadegeval met betrekking tot het contract of elk ander contract "Multirisico's 

Elektronica" onderschreven bij de maatschappij, doch uiterlijk één maand na de betaling 
van de vergoeding of de weigering ervan ; 

4  in geval van faillissement van de verzekerde doch uiterlijk drie maanden na de 
faillietverklaring ; 

5  in geval van overlijden van de verzekerde overeenkomstig ARTIKEL 5.3. 
In de gevallen 2) tot 5) treedt de opzegging in werking na het verstrijken van een termijn 
van één maand vanaf de dag volgend op de kennisgeving van de opzegging. In de 
gevallen 2) en 3), wanneer de verzekerde één van zijn verplichtingen niet is nagekomen 
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met de bedoeling de maatschappij te misleiden, treedt de opzegging evenwel bij de 
kennisgeving ervan in werking. 

 
14.2.  De verzekerde mag het contract opzeggen : 

1  na elke aangegeven schade met betrekking tot het contract, doch uiterlijk één maand na 
de betaling van de schadevergoeding of de weigering ervan. Hij mag op dezelfde wijze elk 
ander contract "Multiriso's Elektronica" opzeggen dat hij bij de maatschappij 
onderschreven heeft. 
Deze bepaling is slechts van toepassing op de contracten gesloten met ondernemingen 
die de voorwaarden vervullen voorzien door de wet om hun jaarrekening volgens een 
verkort schema op te maken ; 

2  in geval van vermindering van het risico, overeenkomstig ARTIKEL 7.2.5. 
 

15. ARTIKEL 15  
Kennisgeving 

 
15.1.  De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen, namelijk voor de maatschappij* op haar 

maatschappelijke zetel en voor de verzekerde op het in het contract aangeduide adres of op het 
achteraf aan de maatschappij bekend gemaakte adres. 
Voor de benoeming door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de deskundigen 
waarvan sprake in ARTIKEL 10, kiest de verzekerde, met woonplaats in het buitenland, zijn 
woonplaats op de ligging van het risico waarvan de verzekering aanleiding tot betwisting heeft 
gegeven. 
Elke kennisgeving geschiedt geldig op deze adressen, zelfs ten opzichte van erfgenamen of 
rechtverkrijgenden van de verzekerde, zolang ze geen adresverandering aan de maatschappij 
hebben meegedeeld.  
Is er meer dan één verzekerde, dan geldt elke mededeling van de maatschappij aan één van hen 
voor allen. 

 
15.2.  Behalve in de gevallen vermeld in ARTIKELS 5.2., 5.3. en 6.2. gebeurt elke betekening hetzij per 

aangetekend schrijven, hetzij per brief tegen ontvangstbewijs aan de bestemmeling afgegeven, 
hetzij per deurwaardersexploot.  
De termijnen beginnen te lopen vanaf de dag volgens op deze van de afgifte bij de post van het 
aangetekend schrijven, of van de datum van het ontvangstbewijs of van de betekening per 
deurwaardersexploot. 

 

16. ARTIKEL 16   
Collectief contract 

 
16.1.  Wanneer er verscheidene maatschappijen* partij zijn in het contract, wordt in de bijzondere 

voorwaarden een leidende maatschappij aangeduid ; bij ontstentenis hiervan zal de 
eerstgenoemde maatschappij* op de lijst van de medeverzekeraars als leidende maatschappij 
optreden. 
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16.2.  1  De verzekering wordt door elke maatschappij* voor haar aandeel en zonder hoofdelijkheid
 gesloten, volgens dezelfde clausules en voorwaarden als die welke tussen de leidende
 maatschappij en de verzekerde van kracht zijn. 
2  De buitenlandse medeverzekeraars kiezen hun woonplaats in hun zetel in België of, bij 

  ontstentenis daarvan, op het adres dat zijn in het contract vermelden. Zij erkennen de 
  bevoegdheid van de scheidsrechterlijke rechtspraak, voorzien in ARTIKEL 17, alsook die 
  van de Belgische rechtbanken. 
 
16.3.  1  De leidende maatschappij maakt het contract en de bijvoegsels op die door alle betrokken

 partijen ondertekend worden. Het contract wordt in twee exemplaren opgemaakt, waarvan
 het ene bestemd is voor de verzekerde en het andere voor de leidende maatschappij die
 houdster is van het exemplaar dat de titel van de medeverzekering vertegenwoordigt. 
2 De leidende maatschappij overhandigt een afschrift van het contract aan elk van de 

  medeverzekeraars die erkennen dit te hebben ontvangen door de eenvoudige  
  ondertekening van het contract. 

3  De leidende maatschappij wordt geacht de lasthebber van de medeverzekeraars te zijn 
om de in het contract voorziene mededelingen te ontvangen. De verzekerde mag haar alle 
betekeningen en kennisgevingen doen, behalve die welke betrekking hebben op 
rechtsvorderingen die tegen de andere medeverzekeraars zijn ingesteld. De leidende 
maatschappij brengt de medeverzekeraars op de hoogte. 

4  De leidende maatschappij ontvangt het bericht van schadegeval. Zij doet het nodige om 
de schadegevallen te regelen en kiest met dat doel de deskundige van de maatschappijen, 
onverminderd evenwel het recht van elke medeverzekeraar om de schatting door een 
door hem gekozen lasthebber te laten volgen. 

 

17. ARTIKEL 17   
Scheidsgerecht en toepasselijke wet 

 
A.  Alle andere geschillen tussen partijen dan die betreffende de invordering van de premies, 

belastingen en kosten, worden aan drie scheidsrechters voorgelegd, de eerste gekozen 
door de verzekerde, de tweede door de maatschappij en de derde door de eerste twee. 

B.  De scheidsrechters oordelen samen volgens de rechtsvoorschriften en zij mogen, op 
straffe van nietigheid, niet afwijken van de bepalingen van dit contract. Ze zijn vrijgesteld 
van gerechtelijke formaliteiten. 

C.  Verzuimt één van de partijen haar scheidsrechter aan te wijzen of worden de 
scheidsrechters het niet eens over de keuze van de derde scheidsrechter, dan wordt die 
op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg van de woonplaats van de verzekerde, tenzij anders is 
overeengekomen na het ontstaan van het aan de scheidsrechters voorgelegde geschil.  
Er wordt vervolgens te werk gegaan zoals beschreven in ARTIKEL B. hierboven. 

D.  De kosten voor het scheidsgerecht worden door de verzekerde en de maatschappij  
  ieder voor de helft gedragen. 

E.  Dit contract is onderworpen aan de Belgische wet. 
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C HOOFDSTUK III  BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder: 
 
 
Aanraking van luchtvaarttoestellen 
Het vallen van of het contact met zulke toestellen of delen ervan of ruimtetuigen, of eruit vallende 
of weggeslingerde voorwerpen die andere schade veroorzaken dan brand of ontploffing. 
 
Brand 
De vernieling van materiële goederen - roerend of onroerend - waarvan de bestemming op dat 
ogenblik niet was om te branden, door vlammen die buiten hun normaal gebied zijn uitgeslagen en 
van die aard zijn om een vuurhaard te veroorzaken die mogelijk uitbreiding neemt tot de andere 
materiële goederen. 
 
Maatschappij 
De verzekeringsonderneming waarbij het contract werd onderschreven, met het oog hierop 
aangeduid in de bijzondere voorwaarden. 
 
Nieuwvervangingswaarde 
De prijs zonder korting van een onder alle opzichten volkomen gelijk en afzonderlijk gekocht nieuw 
voorwerp, verhoogd met de verpakkings-, vervoers- en montagekosten evenals met de taksen en 
eventuele rechten, uitgezonderd de belasting op de toegevoegde waarde wanneer deze door de 
verzekerde kan teruggevorderd worden. 
 
Ontploffing 
De plotselinge en hevige krachtuiting door uitzetting van gassen of dampen, hetzij die reeds 
tevoren aanwezig waren of gelijktijdig werden ontwikkeld. Een implosie, d.w.z. een plotselinge en 
hevige krachtuiting te wijten aan het binnendringen van gassen, dampen of vloeistoffen in gelijk 
welke toestellen en recipiënten, met inbegrip van buizen en leidingen, wordt - in de zin van dit 
contract - eveneens als een ontploffing beschouwd. Bij de hierboven bepaalde uitingen die zich 
voordoen in gelijk welke recipiënten, is er evenwel slechts sprake van ontploffing of implosie, 
wanneer de wanden ervan een zodanige breuk ondergingen dat, tengevolge van de uitzettingen of 
het binnendringen van gassen, dampen of vloeistoffen, een plotseling evenwicht van de 
spanningen binnen en buiten ontstaat. 
 
Totale schade 
Het schadegeval waarvoor de kosten vereist om het beschadigd voorwerp te herstellen in de staat 
van vóór het schadegeval, gelijk zijn aan of groter zijn dan de werkelijke waarde* van dit voorwerp, 
verminderd met de waarde van het schroot. 
 
Verzekerde voorwerpen 
De voorwerpen beschreven in de inventaris, gelegen op de plaatsen aangeduid in de bijzondere 
voorwaarden: 
-  na controle van de goede werking vóór de eerste indienststelling ; 
-  terwijl zij zich in werking bevinden of stilstaan ; 
-  tijdens het demonteren, verplaatsen, opnieuw monteren nodig voor hun onderhoud, 

nazicht, revisie of herstelling. 

http://www.amlin.com/
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Waterschade 
De schade veroorzaakt door : 
-  het wegvloeien van het water van hydraulische installaties die zich binnen of buiten het 

aangeduide gebouw bevinden, ten gevolge van een breuk, barst of het overlopen van 
deze installaties ; 

-  het binnendringen in het gebouw van water voortkomend van atmosferiche neerslag, ten 
gevolge van een breuk, barst of het overlopen van afvoerbuizen voor dit water ; 

-  het indringen van water doorheen het dak ; 
-  het ongepast in werking treden van een automatische brandbeschermingsinstallatie. 
 
Werkelijke waarde 
De nieuwvervangingswaarde* op de dag van het schadegeval, na aftrek van de door expertise 
vastgestelde veroudering en technische waardevermindering. 

http://www.amlin.com/

