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Inhoud 

Wij gebruiken de term 'polis' om uw verzekeringsovereenkomst aan te duiden. 

Deze polis bestaat uit de Algemene Voorwaarden en het Verzekeringsattest. 

Dit laatste heeft voorrang op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze er strijdig mee is. De waarborgen die u onderschreven 

hebt en waarvoor u dekking geniet, vindt u, samen met uw persoonlijke gegevens, terug in uw Verzekeringsattest. 

 

Wij raden u aan al deze documenten aandachtig te lezen en zo nodig informatie in te winnen bij ons. Samen vormen zij immers 

uw polis. 
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Hoofdstuk 1 - Omvang van de waarborgen 

Artikel 1. Algemeen - voorwerp van de waarborg 
Wij verzekeren u bij de uitoefening van uw beroep zoals omschreven in het Verzekeringsattest als apotheker overeenkomstig het 

KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers. Wij verzekeren u als: 

1. Zelfstandige apotheker; 

2. Apotheker bediende;  

3. Huisapotheker; 

4. Ziekenhuisapotheker; 

5. Klinisch apotheker; 

6. Assistent apotheker – Farmaceutisch-technisch assistent;  

7. Apotheker bioloog. 

 

Wij verzekeren u binnen de grenzen van de wettelijke uitoefening van uw beroep. U bent als apotheker verantwoordelijk voor de 

farmaceutische handelingen die u stelt of waarop u toezicht houdt, voor alle toepassingen van de farmaceutische zorg, het advies 

en de informatie.  

 

Wij verzekeren eveneens: 

a. de substitutie van het voorgeschreven geneesmiddel wanneer dit wettelijk toegelaten of verplicht is; 

b. het afleveren van producten bij voorschrift op stofnaam (VOS); 

c. manuele en geautomatiseerde individuele medicatievoorbereiding (IMV) voor eigen patiënten van de officina op voorwaarde 

dat de geneesmiddelen geleverd worden door de apotheker zelf en de wettelijke reglementering met betrekking tot de 

individuele medicatievoorbereiding wordt nageleefd;  

d. uw deelname aan commerciële of publicitaire activiteiten in het kader van de uitoefening van uw beroepsactiviteit; 

e. uw activiteiten als lesgever, met inbegrip van praktijklessen, en als stagebegeleider in scholen, hogescholen, universiteiten en 

in de officina's m.b.t. tot de vakgebieden die behoren tot uw beroepsactiviteit; 

f. de verkoop in België via internet door vergunde en voor het publiek opengestelde Belgische officina's van vergunde 

geneesmiddelen die zonder voorschrift mogen verkocht worden voor menselijk gebruik, en van bepaalde medische 

hulpmiddelen. De apotheker is verplicht om zijn website te melden aan het FAGG en aan de orde van Apothekers en moet 

art. 29 van het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers naleven. 

 

Wij verzekeren niet:  

• de verkoop via internet door een aparte vennootschap. 

 

Wij verzekeren u niet behalve bij uitdrukkelijke vermelding in het Verzekeringsattest: 

a. voor geautomatiseerde individuele medicatievoorbereiding voor andere apothekers; 

b. als diensthoofd, afdelingschef of verantwoordelijke in een firma of instelling voor geneeskundige verzorging of consultatie 

voor daden van personen voor wie u op grond van uw functie moet instaan tijdens de uitoefening van uw verzekerd beroep. 

De persoonlijke aansprakelijkheid van deze personen is alleen verzekerd als zij in het Verzekeringsattest is vermeld;. 

c. als bandagist in de verzekerde officina. Wanneer het beroep van bandagist wordt uitgeoefend door een andere vennootschap 

moet een aparte verzekering worden afgesloten.  

Artikel 2. Het beroepsrisico 
Wij verzekeren u, binnen de grenzen vastgesteld in de Algemene Voorwaarden en het Verzekeringsattest, wanneer uw 

contractuele en buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is wegens schade veroorzaakt aan derden: 

a. door daden of nalatigheden bij de wettige uitoefening van uw beroep, overeenkomstig uw kwalificaties en functies zoals 

aangegeven en omschreven in het Verzekeringsattest; 

b. veroorzaakt door uw producten na hun levering, inclusief de productaansprakelijkheid voorzien door de Wet van 25 februari 

1991 over de aansprakelijkheid van producten met gebreken; 

c. door het gebruik van instrumenten, toestellen en substanties die noodzakelijkerwijze deel uitmaken van uw verzekerde 

beroepsactiviteiten en in het bijzonder door het gebruik van medische apparatuur met ioniserende stralingen en radioactieve 

substanties voor medische doeleinden, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 

(BS 30/08/2001) houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het 

gevaar van de ioniserende stralingen; 

d. door uw aangestelden vermeld in het Verzekeringsattest; 

e. door uw toevallige helpers handelend voor uw rekening en in de wettige uitoefening van hun medische en paramedische 

functies, daarin begrepen de studenten apotheker die bij u een vormingsstage lopen. Hun persoonlijke aansprakelijkheid is 

eveneens verzekerd; 
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f. door de collega, houder van een gelijkwaardig diploma die u vervangt wegens vakantie, ziekte of ongeval. Wanneer zijn 

persoonlijke aansprakelijkheid niet verzekerd is in een andere polis, dan is ook zijn persoonlijke aansprakelijkheid verzekerd. 

 

Wij verzekeren niet de schade die het gevolg is van:  

a. de uitoefening van wettelijke of reglementair verboden medische en paramedische activiteiten; 

b. zelf gefabriceerde farmaceutische producten tenzij zij uitsluitend in detail in eigen officina worden verkocht; 

c. activiteiten die erin bestaan nieuwe geneesmiddelen, producten bestemd voor verzorging of cosmetica te ontwerpen, te 

bestuderen of te fabriceren en te testen, tenzij wat vermeld is onder artikel 2 paragraaf 2 littera b; 

d. het bewust uitvoeren van technieken of behandelingen die volledig overbodig zijn, tenzij deze uitdrukkelijk door een arts zijn 

voorgeschreven; 

e. een weigering om een persoon te helpen die in gevaar verkeert; 

f. het bereiden, verkopen of toedienen van farmaceutische producten die niet erkend zijn door de bevoegde autoriteiten of die 

geen wettelijk statuut hebben; 

g. de verkoop van niet-farmaceutische producten die door hun herkomst of samenstelling dermate verdacht zijn dat het voor een 

verzekerde onmiddellijk duidelijk moet zijn dat er schade zal ontstaan.  

Artikel 3. Het onrechtstreekse beroepsrisico 

3.1. Wij verzekeren u, binnen de grenzen vastgesteld in de Algemene Voorwaarden en het Verzekeringsattest wanneer uw 

buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid betrokken is wegens schade veroorzaakt aan derden (inclusief 

patiënten) tijdens de uitoefening van uw verzekerde beroepsactiviteit en die niet het rechtstreeks gevolg is van een door u 

gestelde paramedische daad. 

De zakenreizen, de deelname aan vergaderingen, aan opleidingen, aan bijscholingen en aan congressen in het kader van 

de beroep zijn ook verzekerd. 

 

Wij verzekeren: 

a. de materiële schade door brand en ontploffing aan hotelkamers of gelijkaardige logementen die tijdelijk gehuurd of 

betrokken worden voor minder dan 32 opeenvolgende dagen voor logement van personeel op dienstreis. 

b. de materiële schade en immateriële gevolgschade veroorzaakt door brand en ontploffing aan ruimten die u gebruikt of 

huurt voor minder dan 32 opeenvolgende dagen met het oog op het organiseren van commerciële, sociale of culturele 

evenementen. 

c. De schade veroorzaakt door: 

• het gebouw of gedeelte van het gebouw bestemd voor de uitoefening van uw beroep; hierin inbegrepen de 

toegangswegen, binnenplaatsen en voetpaden, lichtreclames en/of uithangborden; 

• onderhouds-, schoonmaak-, en herstellingswerken van die plaatsen; 

• brand, vuur, ontploffing, rook of water die uitsluitend zijn oorsprong vindt in het gebouw of gedeelte van het gebouw 

bestemd voor de uitoefening van uw beroep wanneer dit niet verzekerbaar is in een brandpolis; 

• milieuverontreiniging indien zij voortvloeit uit een ongeval. 

 

Wij verzekeren niet: 

• uw objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing zoals bepaald in artikel 8 van de Wet van 30 juli 1979; 

• de materiële schade door brand, rook, ontploffing en water, wanneer zij haar oorsprong vindt in de gebouwen waarvan 

u geheel of gedeeltelijk eigenaar, huurder of gebruiker bent, met uitzondering van de uitbreiding zoals vermeld onder 

3.1.a en 3.1.b. 

3.2. Wij verzekeren eveneens de materiële schade veroorzaakt door: 

het verlies, de diefstal, de verdwijning of de beschadiging van documenten, voorwerpen, akten of andere 

informatiedragers die u werden toevertrouwd door derden of door uw patiënten in het kader van de uitoefening van uw 

beroep. De kosten in verband met de wedersamenstelling van patiëntendossiers (voorschriften van de verwijzende 

geneesheer, enz.) worden enkel terugbetaald wanneer de eigenaar aantoont dat hij effectief schade heeft geleden en 

bewijst dat de wedersamenstelling ervan noodzakelijk is. 

3.3. Aangestelden in het verkeer. 

Wij verzekeren uw buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade door uw aangestelden 

berokkend tijdens de uitoefening van de verzekerde activiteit door het gebruik van motorrijtuigen die u niet toebehoren, 

niet door u gehuurd of geleased worden noch door u ter beschikking werden gesteld wanneer geen beroep gedaan kan 

worden op een verplichte verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.  

De waarborgen inzake het verkeersrisico zijn onbeperkt voor wat betreft de schade die voortvloeit uit lichamelijke schade. 

De materiële schade wordt vergoed tot 100 miljoen EUR per schadegeval. De schade aan persoonlijke kledij en bagage 
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vergoeden wij evenwel tot 2.500 EUR per vervoerde persoon. Deze bedragen worden om de 5 jaar van rechtswege 

aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De eerste aanpassing is gebeurd op 1 januari 2011, met als 

basis het indexcijfer van december 2005 (basis 2004 = 100). 

Wij behouden een recht van verhaal op elke aansprakelijke, met inbegrip van de gebruiker of bestuurder van het voertuig. 

 

Wij verzekeren niet: 

• de schade ingevolge de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder en de schade aan het 

motorrijtuig zelf.  

 

Wij verlenen eveneens, ongeacht het feit of u aansprakelijk wordt gesteld of niet, tussenkomst voor de medische kosten wanneer 

een patiënt gekwetst wordt als gevolg van een ongeval in de gebouwen of op de toegangswegen die door u gebruikt worden voor 

beroepsdoeleinden. De vergoeding bedraagt maximaal 2.500 EUR na tussenkomst van het ziekenfonds. 

Artikel 4. Schade aan toevertrouwde goederen 
Wij verzekeren de buitencontractuele en contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere verzekerde voor schade 

veroorzaakt aan goederen van derden die het voorwerp van een werk of van een advies uitmaken in het kader van de verzekerde 

activiteit. 

De schade aan goederen, waaraan op het ogenblik van het schadegeval niet rechtstreeks wordt gewerkt, blijft verzekerd onder 

de waarborg Het onrechtstreekse beroepsrisico indien het gaat om werken die bij derden worden uitgevoerd. 

 

Wij verzekeren bovendien: 

• de schade aan goederen van derden die aan een verzekerde ter beschikking werden gesteld en die op het ogenblik van het 

schadegeval als werkinstrument worden gebruikt. 

 

Wij vergoeden met een maximale tussenkomst van 25.000,00 EUR per schadegeval. Er wordt steeds een franchise toegepast 

van 150,00 EUR. 

 

Wij verzekeren niet: 

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

• opslag van goederen, bewaarneming, beheer of exploitatie van voorraad; 

• demonstratie; 

• verkoop; 

• vervoer. 

b. de schade door brand, ontploffing, rook en water aan de toevertrouwde goederen die zich in de verzekerde onderneming 

bevinden; 

c. schade door verlies, diefstal, verdwijning of tekorten; 

d. de schade aan goederen die door u gehuurd of geleased worden of waarvan u eigenaar of bewoner bent; 

e. de zuiver immateriële schade. 

Artikel 5. De verzekerde aansprakelijkheid 
Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid zoals deze omschreven wordt door het recht dat van kracht is op het 

ogenblik van het schadegeval. 

De waarborg wordt verleend binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zonder 

dat wij gehouden zijn tot betaling van een ruimere schadevergoeding ingevolge bijzondere verbintenissen die u zou hebben 

aangegaan. 

Wij verzekeren niet de schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid zonder fout krachtens elke communautaire, regionale of 

nationale wetgeving of reglementering of krachtens soortgelijke buitenlandse wetgevingen. 

Artikel 6. De verzekerde schade 
Wij waarborgen de vergoeding van: 

• de lichamelijke schade; 

• de materiële schade. Het bedrag voor de immateriële gevolgschade is hierin begrepen. 

Wij verzekeren u voor de bedragen die in het Verzekeringsattest staan. Deze bedragen gelden per schadegeval en per 

verzekeringsjaar. 

Wij verzekeren niet de gerechtelijke, bij wijze van dading opgelegde, administratieve of economische boetes, de 

schadevergoedingen bij wijze van strafmaatregel of intimidatie zoals de ‘punitive damages’ of ‘exemplary damages’ in bepaalde 

buitenlandse wetgevingen, alsmede de gerechtskosten bij strafvervolgingen. 
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Artikel 7. Het verzekeringsgebied 
Wij verzekeren u in België, de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland voor zover u de volgende voorwaarden vervult: 

• u bent gemachtigd om in België een praktijk uit te oefenen; 

• u hebt uw hoofdactiviteit in België; 

• u hebt uw regelmatige beroepsactiviteiten binnen de Europese Unie en Zwitserland aan ons aangegeven; 

• u voldoet aan de Belgische of buitenlandse wetgeving m.b.t. uw beroepsactiviteiten. 

Wij verzekeren u over de hele wereld ter gelegenheid van vormingsstages van maximaal 30 dagen in het buitenland onder de 

verantwoordelijkheid van een gemachtigde stagemeester en voor zover deze stage geschiedt in het kader van de specialisatie 

waarvoor u door de huidige polis verzekerd bent, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada. 

Artikel 8. De duur van de waarborg 
• Wij verzekeren u voor schade die zich voordoet tijdens de geldigheidsduur van de polis.  

• Anterioriteit. 

Wij verzekeren u voor de schade die zich heeft voorgedaan vóór de datum van de inwerkingtreding van de polis, op 

voorwaarde dat u bij uw vorige verzekeraar gedekt was op basis van artikel 142 § 2 van de Wet van 4 april 2014 betreffende 

de verzekeringen en op voorwaarde dat er op het moment van de onderschrijving noch tegen u, noch tegen de vorige 

verzekeraar een schade-eis werd ingediend. 

• Posterioriteit. 

Wij verzekeren u ook voor de eisen tot schadevergoeding die na afloop van deze polis worden ingediend en dit, tot de 

wettelijke verjaring, voor zover deze eisen betrekking hebben op een schade die zich heeft voorgedaan tijdens de 

geldigheidsduur van de polis. 

• Wij verzekeren u en uw erfgenamen ook bij vrijwillige en definitieve stopzetting van de verzekerde beroepsactiviteit of 

overlijden van de verzekerde voor schade-eisen die betrekking hebben op schade die zich voordoet na de geldigheidsduur 

van de polis en dit tot de wettelijke verjaring voor zover deze schade het gevolg is van daden of feiten die zich hebben 

voorgedaan tijdens de geldigheidsduur van de polis. 

 

Wij verzekeren niet: 

a. de schade die het gevolg is van de daden of de feiten die zich hebben voorgedaan vóór de datum van de inwerkingtreding 

van het polis, maar die u bij uw vorige verzekeraar had aangegeven ten bewarende titel en waar van de schadeverwekkende 

gevolgen ten laste van deze verzekeraar vallen overeenkomstig artikel 142 § 2 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de 

verzekeringen; 

b. de schade die het gevolg is van daden of feiten die u vóór de inwerkingtreding van het polis bekend waren, maar die u bij de 

onderschrijving niet had aangegeven. 

Artikel 9. De algemene uitsluitingen 
Wij verzekeren niet: 

a. schade die de verzekerde opzettelijk veroorzaakte; 

b. de schade die de verzekerde veroorzaakte door de volgende gevallen van grove schuld: 

• terwijl hij in staat van dronkenschap was of verkeerde in een staat van alcoholintoxicatie of in een gelijkaardige toestand 

die het gevolg is van de inname van andere producten dan alcoholische dranken; 

• wanneer hij een weddenschap of een uitdaging heeft uitgelokt of eraan heeft deelgenomen; 

• wanneer hij deelnam aan vechtpartijen. 

Indien de verzekerde echter handelde als uitvoerend werknemer en niet als leidinggevende persoon, dan zullen wij toch 

vergoeden maar behouden wij ons een recht van verhaal voor op de aansprakelijke; 

c. de schade die voortvloeit uit door de verzekerde gemaakte afspraken of contractuele verplichtingen die de aansprakelijkheid 

van de verzekerde verzwaren; 

d. de vergoedingen waartoe u als werkgever gehouden bent krachtens de Arbeidsongevallenwet of analoge buitenlandse 

vergoedingssystemen;  

e. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de thermische, mechanische, radioactieve of andere gevolgen 

van een wijziging van de atoomstructuur van de materie, van de kunstmatige versnelling van de atoomdeeltjes, van stralingen 

afkomstig van radio-isotopen, met uitzondering van de uitbreiding vermeld in Hoofdstuk 1.artikel 2 paragraaf 1 littera c; 

f. de schade veroorzaakt door oorlog, oproer, twisten, stakingen, arbeidsconflicten; 

g. de schade van welke aard ook, de verliezen, kosten of uitgaven die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een 

daad van terrorisme met inbegrip van een biologische of chemische besmetting te wijten aan een daad van terrorisme. In dit 

kader vergoeden wij evenmin de schade door terrorisme veroorzaakt door nucleaire wapens; 

h. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van asbest of van de schadelijke eigenschappen ervan, alsook van 

elk ander materiaal waarin asbest in eender welke vorm aanwezig is; 
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i. de schade aan de roerende en onroerende goederen, instrumenten, toestellen of substanties die u gebruikt, met uitzondering 

van de uitbreiding vermeld onder artikel 4; 

j. de schade veroorzaakt door motorvoertuigen met uitzondering van de uitbreiding vermeld onder artikel 3 deel 3.3; 

k. de boetes, gerechtskosten in strafgedingen, de 'punitive or exemplary damages' van buitenlandse rechtsstelsels, de 

minnelijke schikkingen ter voorkoming van een strafgeding; 

l.  de kosten die gemaakt worden om een product of werk dat gebrekkig is of vermoed wordt gebrekkig te zijn onschadelijk te 

maken. Dit zijn onder meer kosten van opsporing, onderzoek en intrekking, kosten om het publiek te waarschuwen; 

m. de schade door gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van contractuele verbintenissen zoals te late uitvoering van een 

bestelling of dienstverstrekking, kosten gemaakt om het slecht uitgevoerde werk over te doen of te verbeteren; 

n. de schade die voortvloeit uit handelingen zoals financiële transacties, verduistering, misbruik van vertrouwen, oneerlijke 

concurrentie of aantasting van intellectuele rechten zoals handelsmerken, uitvindersoctrooien, tekeningen, modellen of 

auteursrechten; 

o. de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde in zijn hoedanigheid van maatschappelijke 

lasthebber, bestuurder, zaakvoerder of andere bestuursorganen wegens inbreuken op hetzij de bepalingen van de wetgeving 

op de handelsvennootschappen, hetzij de statuten, hetzij wegens enige andere fouten, nalatigheden of tekortkomingen die zij 

hebben begaan in de uitvoering van hun mandaat, ongeacht de juridische grondslag; 

p. de foutloze aansprakelijkheid als gevolg van een wetgeving of reglementering van na 01/03/1992; 

q. de immateriële schade die het gevolg is van een niet-verzekerde lichamelijke of materiële schade; 

r. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik van elektronische middelen zoals internet, intranet, 

extranet of andere soortgelijke systemen evenals de schade die veroorzaakt wordt door materiële informatiedragers. 

Artikel 10. Terrorisme 
Binnen de waarborg Het onrechtstreekse beroepsrisico, 3.3 Aangestelden in het verkeer, bieden wij dekking overeenkomstig de 

bepalingen van de Minimumvoorwaarden tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en vergoeden wij 

de schade door terrorisme in overeenstemming met en zoals gedefinieerd in de Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering 

tegen schade veroorzaakt door terrorisme. 

Wij zijn hiertoe lid van de vzw TRIP (www.tripvzw.be) geworden. 

Alle leden van de vzw TRIP samen bieden per kalenderjaar een gezamenlijke dekking aan met als basisbedrag 1 miljard EUR, 

jaarlijks geïndexeerd, voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme en voorgevallen tijdens dat 

kalenderjaar. 

De wet voorziet tevens in de oprichting van een Comité met onder andere als opdracht: 

• nagaan of een gebeurtenis voldoet aan de wettelijke definitie van terrorisme; 

• percentages vaststellen volgens dewelke de schadevergoeding uitgekeerd moet worden. 

In de gevallen waarin de wet van toepassing is, primeert deze op onze contractuele verplichting en in het bijzonder voor wat het 

bedrag van de schadevergoeding en de termijnen van uitbetaling ervan betreft. 

Hoofdstuk 2 - Beperkingen van de waarborg 

Artikel 11. De vergoeding verschuldigd in hoofdsom 
Wij verlenen onze waarborg per schadegeval en per verzekeringsjaar ten belope van de in het Verzekeringsattest vermelde 

bedragen. 

Artikel 12. Kosten en interesten - reddingskosten 
Wij vergoeden de interesten op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding evenals de wettelijk voorziene kosten. 

Is de schade verzekerd, dan nemen wij ook de reddingskosten voor onze rekening op voorwaarde dat: 

• deze reddingskosten door ons of met onze toestemming werden gemaakt; 

• een verzekerde ons onmiddellijk op de hoogte bracht van alle door hem genomen dringende en redelijke 

reddingsmaatregelen bij nakend gevaar. 

 

De volgende reddingskosten blijven ten laste van de verzekerde: 

• de kosten die voortvloeien uit maatregelen die een verzekerde genomen heeft om een verzekerd schadegeval te voorkomen 

terwijl er geen nakend gevaar was of dit al was afgewend; 

• de kosten die voortvloeien uit het ontbreken van preventiemaatregelen of uit het laattijdig nemen ervan. 

Als deze kosten en interesten enerzijds en de reddingskosten anderzijds het verzekerd bedrag niet overschrijden, wordt het totaal 

van de reddingskosten en de interesten en kosten volledig door ons vergoed. 
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Als deze kosten en interesten enerzijds en de reddingskosten anderzijds het verzekerd bedrag wel te boven gaan, dan wordt de 

verhoging voor elk beperkt als volgt: 

a.  tot 495.787,05 EUR wanneer het verzekerde bedrag kleiner is dan of gelijk is aan 2.478.935,25 EUR; 

b.  tot 495.787,05 EUR plus 20 % van het gedeelte van het verzekerde bedrag dat begrepen is tussen 2.478.935,25 EUR en 

12.394.676,24 EUR; 

c.  tot 2.478.935,25 EUR plus 10 % van het gedeelte van het verzekerde bedrag boven 12.394.676,24 EUR met een maximum 

van 9.915.740,99 EUR. 

 

Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basiscijfer dat van november 1992, namelijk 

113,77 (basis 1988 = 100). 

De kosten en de interesten en de reddingskosten zijn enkel ten laste van ons in de mate dat zij betrekking hebben op de door 

deze polis verzekerde waarborgen. 

Artikel 13. De franchise 
De franchise voor de waarborg Schade aan toevertrouwde goederen blijft ten laste van de verzekerde. Voor de andere 

waarborgen wordt geen franchise toegepast. 

Hoofdstuk 3 - Beschrijving van het risico 

Artikel 14.  Mededelingsplicht: beschrijving van het risico 
1. Bij het afsluiten van de polis 

1.1. Algemeen 

Wij stellen de polis op volgens de gegevens die u ons geeft van het te verzekeren risico. 

U moet ons daarom het risico volledig en juist beschrijven en alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen waarvan u 

denkt, of waarvan u zou moeten weten, dat zij voor ons belangrijk zijn om het risico te beoordelen. 

Indien u op sommige van onze schriftelijke vragen niet antwoordt, bijvoorbeeld op de vragen in het verzekeringsvoorstel, en wij 

toch de polis afsluiten, kunnen wij ons, behalve in geval van fraude, later niet meer op dat verzuim beroepen. 

Dit is eveneens het geval indien wij de polis zonder een behoorlijk ingevuld verzekeringsvoorstel hebben afgesloten. 

U meldt ons eveneens alle andere polissen met hetzelfde voorwerp. 

1.2. Opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens 

Als u ons opzettelijk misleidt, pleegt u fraude en is onze polis nietig. Dat betekent dat er geen geldige verzekeringsovereenkomst 

tot stand is gekomen. Bijgevolg vergoedt Baloise Insurance geen schade. Wij behouden bovendien de premies die vervallen zijn 

tot het ogenblik waarop wij kennis kregen van de opzettelijke misleiding. 

Bovendien geldt voor alle verplichte verzekeringen dat Baloise Insurance, wanneer zij slachtoffers of benadeelden moet 

vergoeden, achteraf haar uitgaven zal verhalen.  

1.3. Onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens 

 1.3.1. Algemeen 

Wanneer u niet opzettelijk zaken verzwijgt of onjuist meedeelt, is de polis niet nietig. 

Binnen een maand, te rekenen van de dag waarop wij hiervan kennis hebben gekregen: 

• stellen wij voor de polis te wijzigen met terugwerkende kracht tot de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het 

verzwijgen of onjuist meedelen. 

Als u ons voorstel tot wijziging van de polis weigert of niet aanvaardt binnen een maand na de ontvangst van dit 

voorstel, kunnen wij de polis opzeggen binnen 15 dagen. 

• zeggen wij de polis op indien wij het risico nooit zouden hebben verzekerd en wij dat kunnen bewijzen. 

Als wij de polis niet hebben opgezegd noch een wijziging hebben voorgesteld binnen de hierboven bepaalde 

termijnen, kunnen wij ons nadien niet meer beroepen op feiten die ons bekend waren. 

 

 1.3.2. Bij een schadegeval 

Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens u niet kan worden verweten en het schadegeval zich 

voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, is Baloise Insurance verplicht de polis na te leven. 
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Indien dit verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens u wel kan worden verweten, is Baloise Insurance slechts tot 

prestaties gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen 

indien u het risico wel juist had meegedeeld. 

Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico zoals wij het door dat schadegeval leerden kennen, in geen geval 

zouden hebben verzekerd, betaalt Baloise Insurance maximaal een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde premies. 

In de laatste 2 gevallen geldt voor verplichte verzekeringen dat, wanneer Baloise Insurance slachtoffers of benadeelden 

moet vergoeden, zij achteraf haar uitgaven zal verhalen.  

2. Tijdens de looptijd van de polis 

2.1. Algemeen 

In de loop van de polis hebt u de verplichting om de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te 

geven die het risico aanmerkelijk en blijvend verzwaren. 

U hebt er alle belang bij om een vermindering van het risico onmiddellijk te melden. 

2.2. Verzwaring van het risico 

 2.2.1. Algemeen 

U moet ons de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aangeven die de kans dat een 

schadegeval zich voordoet aanzienlijk en blijvend verzwaren. 

Wanneer het risico dat een schadegeval zich voordoet zo aanzienlijk en blijvend verzwaard is dat wij, indien die 

verzwaring bij het afsluiten van de polis had bestaan, onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, moeten wij 

binnen 1 maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen, reageren. 

Wij: 

• stellen de wijziging van de polis voor met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring. 

U hebt 1 maand de tijd, te rekenen vanaf de ontvangst ervan, om dit voorstel te weigeren of het te aanvaarden. Uw 

weigering moet u ons wel binnen die maand bezorgen. Na ontvangst van uw weigering kunnen wij de polis opzeggen 

binnen 15 dagen. Ons voorstel aanvaardt u door het nieuwe Verzekeringsattest ondertekend aan ons te bezorgen. 

• zeggen de polis op indien wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben verzekerd. 

Als wij de polis niet hebben opgezegd noch binnen de hierboven bepaalde termijnen een wijziging hebben 

voorgesteld, kunnen wij ons later niet meer beroepen op die verzwaring van het risico. 

 

 2.2.2. Bij een schadegeval 

Wanneer het schadegeval zich voordoet voordat de wijziging van de polis of de opzegging van kracht is geworden, dan is 

Baloise Insurance tot de overeengekomen prestaties gehouden wanneer u de verzwaring tijdig hebt gemeld. 

Hebt u daarentegen de verzwaring niet (tijdig) gemeld en: 

• kan het ontbreken van de kennisgeving u niet worden verweten, dan moet baloise Insurance de polis naleven; 

• kan het ontbreken van de kennisgeving u wel worden verweten, dan moet Baloise Insurance de polis enkel naleven 

naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen indien wij de verzwaring in 

aanmerking hadden kunnen nemen. 

Kunnen wij evenwel bewijzen dat wij het verzwaarde risico in geen enkel geval zouden hebben verzekerd, dan is de 

prestatie van Baloise Insurance bij schade beperkt tot maximaal de terugbetaling van alle betaalde premies; 

• hebt u met bedrieglijk opzet gehandeld, dan pleegt u fraude en kunnen wij dekking weigeren. De premies, vervallen tot 

op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van uw bedrog, komen ons dan aanvullend toe als 

schadevergoeding. 

In de laatste 2 gevallen geldt voor verplichte verzekeringen dat, wanneer Baloise Insurance slachtoffers of benadeelden 

moet vergoeden, zij achteraf haar uitgaven zal verhalen. 

2.3. Vermindering van het risico 

Wanneer het risico dat een schadegeval zich voordoet zodanig aanzienlijk en blijvend vermindert dat wij onder andere 

voorwaarden zouden hebben verzekerd indien die vermindering bij het afsluiten van de polis had bestaan, dan staan wij een 

overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben 

genomen. 

Indien wij het samen over de nieuwe premie niet eens worden binnen een maand na uw aanvraag tot vermindering, kunt u de 

polis opzeggen. 

Worden wij het wel eens over de nieuwe premie, dan betalen wij u het deel van de premie terug dat niet verschuldigd is. 
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Artikel 15. Premie 

1. Betaling 

De premie omvat alle kosten en iedere belasting, taks, bijdrage en retributie die de overheid oplegt. 

Vanaf het ogenblik dat u de eerste premie betaald hebt, bent u contractueel verbonden, ook al hebt u de polis (nog niet) 

ondertekend. 

U moet de premie, op ons verzoek, op de vervaldag betalen. 

Wanneer wij de premie ingevolge een tariefaanpassing en/of een aanpassing van de voorwaarden gewijzigd hebben (zie verder 

artikel 24) en u werd van deze wijziging(en) op de hoogte gebracht, dan aanvaardt u door betaling van de premie de polis met 

haar nieuwe premie en/of nieuwe voorwaarden. 

U doet daarmee ook uitdrukkelijk afstand van uw recht om alsnog uw polis op te zeggen wegens wijziging van de premie en/of de 

polisvoorwaarden. De termijn waarover u beschikt hangt af van het moment waarop wij u verwittigd hebben van de 

premiewijziging ingevolge een tariefaanpassing en/of van de wijziging van de voorwaarden. 

2. Niet-betaling 

Wanneer u de premie niet tijdig betaalt, kunnen wij de dekking schorsen of de polis opzeggen wanneer wij u in gebreke hebben 

gesteld. 

Deze ingebrekestelling gebeurt met een aangetekende brief of door betekening van een deurwaardersexploot. De 

ingebrekestelling bevat een aanmaning tot betaling van de premie binnen een termijn van 15 dagen te rekenen van de dag 

volgend op de afgifte ter post van de aangetekende brief of de betekening.  

Wij vermelden hierin de vervaldag en de premie die u moet betalen. Wij leggen u uit wanneer deze termijn van 15 dagen begint 

en wat de gevolgen van niet-betaling zijn binnen deze termijn. 

De schorsing of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de 

dag van afgifte ter post van de aangetekende brief of de betekening. U behoudt dekking voor de verzekerde schadegevallen die 

zich eerder hebben voorgedaan. Ook dat vermelden wij in de ingebrekestelling. 

Vanaf de verzending van de ingebrekestelling bent u interesten verschuldigd. 

Bovendien behouden wij ons het recht voor een forfaitair bedrag aan te rekenen voor de administratieve kosten die u 

veroorzaakt. Het gaat om verwittigingen aan u of aan derden, zoals uw kredietverlener of leasinggever, of kosten die wij moeten 

maken om de premie te innen. 

De dekking van de polis gaat pas opnieuw in voege op het ogenblik dat het bedrag van de achterstallige premie(s) op onze 

bankrekening is betaald. U blijft evenwel gehouden om ons de interesten die lopen vanaf de ingebrekestelling en de 

administratieve kosten te vergoeden. 

 

Wanneer wij de dekking van de polis schorsen kunnen wij meteen ook de polis opzeggen in dezelfde ingebrekestelling. 

In dat geval wordt de opzegging ten vroegste van kracht na 15 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. 

In onze opzeggingsbrief stellen wij duidelijk vanaf wanneer de polis opgezegd is, u geen dekking meer hebt en nieuwe 

schadegevallen dus niet meer vergoed zullen worden. 

Als wij de opzegging van de polis niet samen met de schorsing hebben betekend, zal de opzegging gebeuren middels een 

nieuwe aangetekende ingebrekestelling. 

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht om de premies te vorderen die later zullen vervallen, voor zover 

wij u in gebreke hebben gesteld. Ons recht is evenwel beperkt tot de premies voor 2 opeenvolgende jaren. Dat betekent dat wij in 

totaal 3 jaarpremies van u kunnen vorderen. 

3. Premiekrediet 

Wanneer de polis of een waarborg rechtsgeldig wordt opgezegd, betalen wij de reeds betaalde premies met betrekking tot de 

verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging terug binnen 30 dagen vanaf de inwerkingtreding van de 

opzegging. Hetzelfde doen wij bij gedeeltelijke opzegging of een andere vermindering van onze waarborgen. Wij betalen alleen 

het gedeelte van de premie terug dat betrekking heeft op en in verhouding staat tot die vermindering van waarborgen, na 

ontvangst van uw betalingsinstructies. 

Hoofdstuk 4 - Rechten en verplichtingen bij schadegeval 

Artikel 16. Schadebeheer 
Het schadebeheer gebeurt door Baloise Insurance. 

Onze rol blijft beperkt tot het doorgeven van alle informatie m.b.t. de schade die u ons bezorgt en het verdedigen van uw 

belangen. 
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Artikel 17. Uw verplichtingen 
U moet: 

a. alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken; 

b. ons het schadegeval schriftelijk aangeven binnen 8 dagen nadat u kennis ervan hebt genomen of zo spoedig als 

redelijkerwijze mogelijk is; 

c. ons zo vlug mogelijk alle correcte, volledige en nuttige inlichtingen verschaffen over de omstandigheden van het schadegeval; 

d. ons zonder uitstel alle stukken ter rechtvaardiging van de schade en alle documenten betreffende het schadegeval 

doorgeven. De dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken met betrekking tot het 

schadegeval moeten aan ons worden doorgegeven van zodra ze overhandigd of betekend zijn, of ten laatste binnen 48 uur 

na hun ontvangst; 

e. onze richtlijnen volgen en alle maatregelen nemen wanneer wij daar om vragen; 

f. op de zittingen verschijnen, u onderwerpen aan de onderzoeksmaatregelen opgelegd door de rechtbank en alle 

procedurehandelingen vervullen waar wij om verzoeken; 

g. u onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke transactie, van elke vaststelling van schade, van elke 

betaling of belofte van schadevergoeding. De erkenning van de materiële feiten of het toedienen van de eerste materiële of 

medische hulp wordt echter niet beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid. 

Artikel 18. De verplichtingen van Baloise Insurance 
Baloise Insurance zal uw belangen behartigen binnen de grenzen van de waarborgen, vanaf het ogenblik waarop u deze inroept. 

Baloise Insurance heeft het recht om in uw plaats de vordering van de benadeelde te bestrijden, voor zover haar en uw belangen 

samenvallen op het gebied van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Baloise Insurance kan de benadeelde vergoeden indien 

daartoe grond bestaat. 

 

De tussenkomst van Baloise Insurance houdt geen enkele erkenning in van uw aansprakelijkheid en kan u geen enkel nadeel 

berokkenen. 

Indien u strafrechtelijk wordt vervolgd en er is nog geen regeling bereikt met de benadeelde(n) dan neemt Baloise Insurance 

zowel uw strafrechtelijke als uw burgerrechtelijke verdediging op zich, tenminste indien u aanspraak kunt maken op de waarborg 

Beroepsaansprakelijkheid. 

Indien u maar recht hebt op een verminderde prestatie of indien Baloise Insurance moet tussenkomen in het voordeel van een 

derde maar met een recht van verhaal op u voor wat betreft de betalingen aan deze derde, dan zal Baloise Insurance uw 

strafrechtelijke verdediging niet waarnemen. 

Artikel 19. Het niet-naleven van uw verplichtingen 
Baloise Insurance kan haar prestatie beperken in verhouding tot het nadeel dat zij heeft geleden, indien u een van de 

verplichtingen voorzien in artikel 17 niet nakomt. 

Baloise Insurance kan haar waarborg weigeren indien het niet-naleven van deze verplichtingen met bedrieglijk opzet is gebeurd en 

de polis laten opzeggen door ons, met ingang vanaf de datum van betekening. 

Artikel 20. Bij verzwaring van het risico of fraude in de beschrijving  
Baloise Insurance levert de overeengekomen prestatie indien het verzwijgen of het onjuist meedelen bij de beschrijving van het 

risico u niet kan worden verweten. 

Indien dit verzwijgen of onjuist meedelen u daarentegen wel verweten kan worden, levert Baloise Insurance de prestaties naar 

verhouding tussen de betaalde premie en de premie die u betaald zou moeten hebben indien u het risico waarvan de ware aard 

door het schadegeval aan het licht kwam, correct had beschreven. 

Indien Baloise Insurance echter het bewijs levert dat zij het risico in geen geval verzekerd zou hebben, zal Baloise Insurance zich 

beperken tot de terugbetaling van alle premies betaald vanaf het ogenblik waarop het risico onverzekerbaar werd. 

Baloise Insurance zal het schadegeval niet ten laste nemen indien u haar en ons opzettelijk hebt misleid met betrekking tot 

de elementen ter beoordeling van het risico. 

 

Artikel 21. De indeplaatsstelling 
Baloise Insurance is gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen of deze van de begunstigde tegen de aansprakelijke derde ten 

belope van haar uitgaven. 

U kunt bijgevolg geen afstand van verhaal aanvaarden ten voordele van enige natuurlijke of rechtspersoon of organisme zonder 

haar voorafgaandelijk akkoord. 

Indien, door uw toedoen of door de begunstigde, de indeplaatsstelling geen uitwerking meer kan hebben in haar voordeel, dan 

kan Baloise Insurance van u of van de begunstigde de betaalde schadevergoeding terugvorderen in de mate van het geleden 

nadeel. 
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De indeplaatsstelling mag noch u, noch de begunstigde benadelen indien de schadeloosstelling slechts gedeeltelijk is gebeurd. In 

dat geval kunt u, alsook de begunstigde ,uw rechten uitoefenen voor hetgeen nog verschuldigd is, bij voorrang boven Baloise 

Insurance. 

Baloise Insurance heeft geen enkel recht van verhaal op uw bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn, uw echtgeno(o)t(e) 

en aanverwanten in rechte lijn, noch op de bij u inwonende personen, uw gasten en huispersoneel, behoudens kwaad opzet. 

Baloise Insurance kan evenwel verhaal uitoefenen op deze personen voor zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een 

polis is gedekt. 

Artikel 22. Het recht van verhaal 
 

Wanneer Baloise Insurance verplicht is een derde te vergoeden, beschikt zij, onafhankelijk van elke andere rechtsvordering, over 

een recht van verhaal tegen u in de mate waarin zij haar prestaties had kunnen weigeren of verminderen. 

Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen die Baloise Insurance moet betalen in hoofdsom evenals op de gerechtskosten 

en de interesten. 

Hoofdstuk 5 - Het verloop van de polis 

Artikel 23. Aanvang en duur van de polis 
De dekking gaat in vanaf de datum die wordt vermeld in het Verzekeringsattest, maar niet vooraleer de eerste premie betaald is. 

Deze bepaling primeert altijd op het Verzekeringsattest. Het is mogelijk dat de aanvangsdatum van de onderschreven 

waarborgen verschilt. Lees daarom uw Verzekeringsattest aandachtig. 

Uw polis en de waarborgen die u onderschreven hebt nemen steeds aanvang om 00h00 en eindigen ook om 00h00. 

Wanneer wij u een of ander attest of document moeten afleveren, doen wij dat overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. 

Uw polis heeft een duur die vermeld is in het Verzekeringsattest. Wij verlengen uw polis stilzwijgend voor opeenvolgende 

periodes die gelijk zijn aan de oorspronkelijke duur. 

U kunt deze stilzwijgende verlenging enkel voorkomen door minstens 3 maanden vóór de hoofdvervaldag de polis op te zeggen 

(zie verder artikel 26) 

Artikel 24. Wijziging van de premie ingevolge aanpassing van het tarief en de voorwaarden 
Wij behouden ons het recht voor onze premie ingevolge tariefaanpassing aan te passen en onze voorwaarden te wijzigen in de 

loop van de polis. Wij passen onze polis aan op de volgende jaarlijkse vervaldag. 

De wijziging van de voorwaarden kan niet tot gevolg hebben dat wij raken aan de essentiële kenmerken van de polis of de 

betrokken waarborg. Indien u het met deze wijzigingen niet eens bent, kunt u de polis of de betrokken waarborg opzeggen. 

Wijzigen wij onze premie ingevolge een aanpassing van ons tarief of van onze voorwaarden, dan brengen wij u hiervan 

schriftelijk op de hoogte. Dit doen wij veelal op of samen met uw vervaldagbericht. 

Zegt u de polis of de betrokken waarborg niet op overeenkomstig de hierna volgende regels, dan gaan de nieuwe premie en/of 

de nieuwe voorwaarden in op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. 

Het ogenblik waarop wij u verwittigen is bepalend voor uw opzeggingsmogelijkheden en de opzeggingstermijn die u moet 

naleven: 

a. verwittigen wij u ten minste 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, dan kunt u de polis of de betrokken waarborg opzeggen 

tegen de jaarlijkse vervaldag. U moet hierbij wel een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven; 

b. brengen wij u minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte, of kunt u geen 3 maanden opzeggingstermijn 

vóór de jaarlijkse vervaldag meer respecteren, dan hebt u gedurende 3 maanden na deze kennisgeving de tijd om een 

beslissing te nemen: 

- kunt u de wettelijke opzeggingstermijn van ten minste 1 maand naleven, dan kunt u de polis of de betrokken waarborg 

opzeggen tegen de eerste jaarlijkse vervaldag; 

- in alle andere gevallen kunt u opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand. Voor de periode na de jaarlijkse 

vervaldag rekenen wij een pro-ratopremie aan, volgens het tarief geldend vóór de kennisgeving. U behoudt tijdens de 

opzeggingsperiode de voorwaarden die u had. 

In beide gevallen moet u in de opzeggingsbrief wel vermelden dat u gebruik maakt van uw opzeggingsrecht na aanpassing van 

de premie of voorwaarden. Doet u dat niet, dan verwerken wij uw opzegging zonder meer tegen de eerstkomende jaarlijkse 

vervaldag. 

U kunt de polis of de betrokken waarborg niet opzeggen indien de aangebrachte wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke 

bepalingen waarbij de wetgever u geen opzeggingsrecht toekent. 
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Artikel 25. Fraude 
Elke fraude of poging tot fraude sanctioneren wij volgens de toepasselijke wetgeving, de Algemene Voorwaarden en het 

Verzekeringsattest en kan in voorkomend geval leiden tot strafrechtelijke vervolging. 

Wij zullen desgevallend aan het ESV Datassur relevante persoonlijke gegevens meedelen die uitsluitend betrekking hebben op 

de inschatting van de risico’s en het beheer van de polissen en de schadegevallen. 

Iedere persoon die zijn identiteit rechtvaardigt, heeft het recht die mededeling te vernemen, alsook het recht op eventuele 

rechtzetting van de hem betreffende gegevens bij Datassur. 

Om dat recht uit te oefenen richt de betrokkene een gedateerde en ondertekende vraag met een kopie van zijn identiteitskaart 

aan het volgende adres: Datassur, de Meeûssquare 29, 1000 Brussel. 

Artikel 26. Einde van de polis 

1. Opzegging 

1.1. U kunt de polis of waarborg die u gekozen hebt opzeggen: 

a. tegen de hoofdvervaldag van de polis, overeenkomstig artikel 23; 

b. tegen de aanvangsdatum van de polis, wanneer de termijn tussen de datum waarop u de polis afsloot en de aanvangsdatum 

ervan langer is dan 1 jaar. U moet dan wel ten minste 3 maanden vóór de aanvangsdatum opzeggen; 

c. bij een risicovermindering, overeenkomstig artikel 14 deel 2.3; 

d. ingeval wij failliet worden verklaard;  

e. bij wijziging van de premie ingevolge een tariefaanpassing en/of een aanpassing van de voorwaarden, overeenkomstig de 

regels en de modaliteiten bepaald in artikel 24; 

f. bij intrekking van onze toelating om verzekeringen aan te bieden; 

g. na een schadegeval, maar uiterlijk 1 maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. U moet wel 

steeds in de opzeggingsbrief vermelden dat u opzegt na een schadegeval. Doet u dat niet, dan verwerken wij uw opzegging 

zonder meer tegen de eerstkomende hoofdvervaldag. 

1.2. Wij kunnen de polis opzeggen 

a. tegen de hoofdvervaldag van de polis, overeenkomstig artikel 23; 

b. tegen de aanvangsdatum van de polis, wanneer de termijn tussen de datum waarop u de polis afsloot en de aanvangsdatum 

ervan langer is dan 1 jaar, op voorwaarde dat wij ten minste 3 maanden vóór de aanvangsdatum opzeggen; 

c. in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico in de loop van de 

polis; 

d. in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende de omschrijving van 

het risico, bij het afsluiten van de polis zoals bepaald in artikel 14 deel 1.3; 

e. bij een risicoverzwaring wanneer wij dergelijk verzwaard risico nooit verzekeren of als u ons voorstel tot aanpassing niet 

aanvaardt of niet reageert; 

f. in geval van niet-betaling van de premie, overeenkomstig artikel 15 deel 2; 

g. ingeval u failliet gaat, overeenkomstig artikel 26 deel 2.1; 

h. ingeval u overlijdt overeenkomstig artikel 26 deel 2.2; 

i. na een schadegeval, maar uiterlijk 1 maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. 

j. ingeval u uw verplichtingen bij een schadegeval niet naleeft met de bedoeling ons te misleiden. 

1.3. Vorm van de opzegging en opzeggingstermijnen 

 1.3.1. Vorm 

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

ontvangstbewijs. 

 

 1.3.2. Opzeggingstermijnen 

Behalve wanneer dit anders is bepaald, heeft de opzegging slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten 

minste 1 maand. 

Zegt u of zeggen wij op na een schadegeval, dan heeft de opzegging slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn 

van ten minste 1 maand. 
Wanneer u, de verzekerde of de begunstigde een van de verplichtingen die ontstaan zijn door het schadegeval niet is 

nagekomen met de bedoeling ons te misleiden, dan wordt de opzegging uitzonderlijk van kracht 1 maand na de dag van 

de betekening ervan. 

Wij moeten dan wel bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen u of een 

van deze personen of u of een van deze personen gedagvaard hebben voor het vonnisgerecht op basis van de artikelen 

193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Indien wij later afstand doen van onze vordering of indien de 
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strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak, dan moeten wij de schade als gevolg van die 

opzegging vergoeden. 

Al deze opzeggingstermijnen beginnen te lopen vanaf de dag volgend op de afgifte ter post (aangetekende brief), de 

betekening (deurwaardersexploot) of volgend op de datum van het ontvangstbewijs (afgifte van de opzeggingsbrief). 

2. Bijzondere gevallen 

2.1. Faillissement 

Ingeval u failliet gaat, blijft de polis voortbestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers die aan ons het bedrag 

verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring. 

De curator kan de polis opzeggen binnen 3 maanden die volgen op uw faillissement. 

Wij kunnen de polis ten vroegste 3 maanden na uw faillissement opzeggen. 

De opzeggingstermijn bedraagt in alle gevallen minstens 1 maand. 

2.2. Uw overlijden 

Indien u overlijdt, blijft de polis bestaan, maar moet zij worden aangepast. Uw erfgenamen moeten ons zo snel mogelijk op de 

hoogte brengen. 

2.3. Verkoop op afstand  

Elke polis op afstand wordt afgesloten wanneer wij uw aanvaarding ontvangen. 

U en wij beschikken over een termijn van 14 dagen om de polis zonder boete en zonder verplichte opgave van redenen op te 

zeggen. De termijn waarbinnen het opzeggingsrecht kan worden uitgeoefend gaat in: 

• vanaf de dag van het afsluiten van de polis; 

• vanaf de dag waarop u de voorwaarden van de polis en alle bijkomende informatie ontvangt, indien deze valt na de dag van 

het afsluiten van de polis. 

De opzegging die van u uitgaat treedt in werking op het ogenblik van de kennisgeving; de opzegging die van ons uitgaat treedt in 

werking 8 dagen na de kennisgeving ervan. 

Dit opzeggingsrecht is niet van toepassing op kortetermijnpolissen met een looptijd van minder dan 1 maand. 

2.4. Beëindiging van rechtswege 

 2.4.1. Overdracht onder de levenden van een verzekerde zaak 

De polis of de dekking van de relevante waarborg eindigt van rechtswege: 

• voor roerende goederen: vanaf het ogenblik waarop u de goederen niet meer in uw bezit hebt, tenzij in het 

Verzekeringsattest een andere datum werd bedongen; 

• voor onroerende goederen: 3 maanden na de datum van het verlijden van de akte. Tot het verstrijken van deze termijn 

blijft de u verleende dekking gelden voor de overnemer, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van een andere 

polis. 

 

 2.4.2. Verdwijning van het risico 

Indien het risico verdwijnt wegens een andere reden dan eerder vermeld in dit artikel, moet u ons hiervan onmiddellijk op 

de hoogte brengen. 

U doet dat het best binnen 3 maanden na de verdwijning van het risico. In dat geval beëindigen wij de polis of de 

relevante waarborg retroactief tot op de dag van het verdwijnen van het risico. 

Wacht u langer, dan beëindigen wij de polis of de betrokken waarborg pas vanaf het ogenblik waarop wij op de hoogte 

waren van de verdwijning van het risico. 

Wij betalen u het premiekrediet terug, berekend op het ogenblik waarop wij uw polis of de betrokken waarborg beëindigen 

(zie artikel 15 deel 3). 

Hoofdstuk 6 - Diverse bepalingen 

Artikel 27. Woonplaats, briefwisseling en adreswijziging 
Alle briefwisseling die u naar ons stuurt, verzendt u geldig naar onze zetel. Briefwisseling bestemd voor Baloise Insurance stuurt 

u geldig naar een van de exploitatiezetels. 

Alle briefwisseling die wij en Baloise Insurance naar u sturen, verzenden wij geldig, ook ten aanzien van 

medeverzekeringnemers, deelnemers aan een onverdeeldheid, erfgenamen en rechtverkrijgenden naar het adres aangeduid in 

het Verzekeringsattest of het adres dat later aan ons werd medegedeeld. Opgelet, wij passen bij een adreswijziging niet altijd het 

Verzekeringsattest aan. 
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U geeft ons dan ook het best elke adreswijziging dadelijk door om te vermijden dat u belangrijke mededelingen niet ontvangt 

waarop wij ons kunnen beroepen. 

Bovendien kan, afhankelijk van uw polis of gekozen waarborg, uw woonplaats een segmentatiecriterium zijn met invloed op de 

overeengekomen voorwaarden of de premie die u betaalt. Als dat het geval is, moet u ons steeds uw adreswijziging melden. 

Doet u dat dan niet, dan overtreedt u de mededelingsplicht (zie artikel 14). 

Wij passen dit nieuwe segmentatiecriterium pas aan op de eerstvolgende hoofdvervaldag. 

Ingeval er meerdere verzekeringnemers zijn, is elke mededeling die wij aan een van hen richten, geldig ten opzichte van allen. 

Artikel 28. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en van de diverse 

uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de polis. De niet-dwingende bepalingen gelden eveneens, behalve wanneer ervan 

wordt afgeweken in de Algemene Voorwaarden of in het Verzekeringsattest. 

Alle geschillen in verband met deze polis en de gekozen waarborgen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische 

rechtbanken. 

Artikel 29. Wie kan u helpen bij de uitvoering van uw polis? 
Wij kunnen u inlichten over uw polis, de gekozen waarborgen en de prestaties die eruit voortvloeien. Wij zullen u bij de uitvoering 

van de polis terzijde staan. 

Klachten 

Wij en Baloise Insurance doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden. 

Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking? 

Dan moet u zich in eerste instantie wenden tot Complaints, Curalia, Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel, 

e-mail: klacht@curalia.be 

 

Bent u nog niet tevreden of hebt u klachten over het schadebeheer? 

Vul het formulier in dat u kunt terugvinden op de website, www.baloise.be. U vindt het formulier door op de homepage te klikken 

op Klachten. 

U kunt uw klacht ook per brief opsturen t.a.v. de Klachtendienst, Baloise Insurance, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen of bellen 

naar 078 15 50 56. 

Indien ook dit geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot: 

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel - tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - 

www.ombudsman.as 

U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.  

Hoofdstuk 7 - Definities 

Apotheker 

• Apotheker. 

Iedere persoon die houder is van het diploma van apotheker en die gemachtigd is om de artsenijbereidkunde uit te oefenen in 

de zin van artikel 5/1 van de Wet van 10 mei 2015 en die zijn beroep daadwerkelijk uitoefent in een apotheek opengesteld 

voor het publiek of in een andere instelling waar een apotheek toegelaten is hetzij als apotheker-titularis, hetzij als adjunct-

apotheker, hetzij als apotheker-vervanger.. 

• Apotheker-bioloog 

Apotheker die beschikt over de goedkeuring als apotheker-bioloog en die analyses van klinische biologie kan uitvoeren 

conform artikel 23 $2 van de Wet van 10 mei 2015. 

• Huisapotheker. 

Officina-apotheker, vrij gekozen door de patiënt die lijdt aan chronische ziekten, voor de begeleiding en opvolging bij zijn 

medicamenteuze behandeling. Hij stelt het medicatieschema van de patiënt op, houdt het up-to-date en maakt het 

toegankelijk voor de patiënt en zijn zorgverleners. 

• Klinisch apotheker. 

De klinisch apotheker werkt samen met een team van multidisciplinaire zorgverleners waarbij hij zijn farmaceutische en 

biomedische kennis deelt. Hij draagt bij aan het welzijn van de patiënt door de voortdurende verbetering van het voorschrijven 

en toedienen van de medicatie en het verspreiden van informatie over hun gebruik. 

  

mailto:%20Curalia,%20Tweekerkenstraat%2033,%201000%20Brussel,e-mail:%20klacht@curalia.be
mailto:%20Curalia,%20Tweekerkenstraat%2033,%201000%20Brussel,e-mail:%20klacht@curalia.be
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• Ziekenhuisapotheker. 

De ziekenhuisapotheker staat in voor de aflevering en bereiding van geneesmiddelen, implantaten en medische 

hulpgoederen tijdens de behandeling in het ziekenhuis. In sommige gevallen worden ook geneesmiddelen verstrekt voor 

verzorging thuis, zoals kunstvoeding en andere inspuitbare geneesmiddelen. De apotheker verstrekt ook adviezen en 

informatie aan artsen, verpleegkundigen en patiënten. 

Baloise Insurance 

Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv, maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 

Antwerpen, België.  

Baloise Insurance is de verzekeraar, de risicodrager, die het productiebeheer volledig heeft overgedragen aan Curalia. 

Onze website is www.baloise.be. Onze postadressen zijn: 

• Antwerpen: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen 

• Brussel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel 

• Gent: Gaston Crommenlaan 4, blok A bus 0201, 9050 Ledeberg 

• Hasselt: Herkenrodesingel 6, 3500 Hasselt 

Derde 

Elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan: 

• de verzekeringnemer; 

• de verzekerden; 

• de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde en de andere personen die gewoonlijk onder zijn dak wonen voor zover zij persoonlijk 

de schade hebben veroorzaakt; 

• de aangestelden en hun rechthebbenden, in de mate dat zij aanspraak kunnen maken op de vergoedingen voorzien door de 

wetgeving op de arbeidsongevallen. 

Fraude 

Het misleiden van ons of van Baloise Insurance bij het afsluiten van de polis, tijdens de looptijd van een polis of bij de aangifte 

dan wel afhandeling van een schadegeval met het oog op het verkrijgen van een dekking of een prestatie. 

Hoofdvervaldag 

De eindvervaldag van de polis. Deze valt voor polissen met een duur van 1 jaar samen met de jaarlijkse vervaldag. 

Zie ook het begrip vervaldag. 

Milieuverontreiniging  

Elke aantasting van de gesteldheid van lucht, water of bodem: 

• wegens het verspreiden van giftige of schadelijke bestanddelen; 

• wegens het verspreiden van geuren, geluiden, golven, elektriciteit, vochtigheid, temperatuurwijzigingen; 

• door uitwasemingen, uitstortingen, afscheidingen, insijpelingen, stralingen, oplossingen, trillingen; 

• wegens toevoegen of onttrekken van bepaalde bestanddelen. 

Alle uit eenzelfde oorzaak voortvloeiende verontreinigingen worden als een en hetzelfde schadegeval beschouwd. 

Reddingskosten 

De kosten mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, die voortvloeien uit: 

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

• de maatregelen die redelijkerwijs door een verzekerde uit eigen beweging worden genomen om een schadegeval te 

voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat die maatregelen dringend zijn, dat wil 

zeggen dat de verzekerde ze onverwijld moet nemen en niet de mogelijkheid heeft eerst ons 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 nakend gevaar zijn. 

Dit is een gevaar waarop zo goed als zeker een toekomstig verzekerd schadegeval zal volgen indien er geen maatregelen 

worden genomen om dit schadegeval of de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken. 

Schade 

• Lichamelijke schade: alle nadelige gevolgen – zelfs morele – van een aantasting van de lichamelijke gaafheid. 

• Materiële schade: elke beschadiging, vernieling of elk verlies van goederen of dieren. 

• Immateriële schade: elk financieel nadeel dat voortkomt uit het ontberen van het genot van een zaak of dat voortvloeit uit het 

verlies van voordelen verbonden aan de uitoefening van een recht, of uit het genot van een goed of diensten van personen, 

en in het bijzonder de onbruikbaarheid van goederen, stijging van de onkosten, productiedaling, stilligschade, winstverlies, 

verlies van cliënteel, van marktaandeel en andere soortgelijke nadelen. 
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• Immateriële gevolgschade: de immateriële schade die het gevolg is van een door deze polis gedekte lichamelijke of materiële 

schade. 

• Immateriële niet-gevolgschade: de immateriële schade die het gevolg is van een door deze polis niet gedekte lichamelijke of 

materiële schade. 

• Zuiver immateriële schade: de immateriële schade die niet het gevolg is van lichamelijke of materiële schade. 

Schadegeval 

Het zich voordoen van schade die recht geeft op waarborg. 

Vormt één enkel en hetzelfde schadegeval, het geheel van schade die gesteund is op eenzelfde oorspronkelijke oorzaak of op 

een geheel van identieke oorzaken. In deze hypothese heeft het schadegeval betrekking op het gehele jaar waarin de eerste 

schade voorgevallen is. 

Terrorisme 

Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, 

individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een 

materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van 

onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een 

onderneming te belemmeren. 

Verhaal van derden 

Deze waarborg dekt de aansprakelijkheid die u kunt oplopen krachtens de artikels 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek 

voor de materiële schade, de bewarings- en opruimingskosten alsmede de onbruikbaarheid van onroerende goederen 

veroorzaakt door een brand of een ontploffing gewaarborgd door een brandverzekering en die overgaat op de goederen die de 

eigendom zijn van derden, met uitsluiting van schade veroorzaakt door vervuiling van de bodem, de lucht of het water evenals de 

grondwaterlaag. 

De waarborg omvat eveneens de ten lasteneming 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 schadegeval. 

Verkoop op afstand 

Iedere verkoop van een polis die gebeurt zonder de gezamenlijke fysieke aanwezigheid van u en ons. 

Vervaldag 

Een vervaldag is een moment waarop wij u vragen een premie te betalen. In normale omstandigheden is dat 1 maal per jaar. 

Wanneer u kiest voor gesplitste premiebetaling, dan krijgt u meer vervaldagen binnen hetzelfde jaar. 

Zie ook het begrip hoofdvervaldag. 

Verzekerde 

Elke persoon waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekerd is volgens de Algemene Voorwaarden en het 

Verzekeringsattest. 

• de verzekeringnemer en, als het om een rechtspersoon gaat, ook diens vennoten, zaakvoerders, bestuurders en 

bedrijfsleiders; 

• de toevallige helpers en de stagiairs; 

• de collega die de verzekerde vervangt tijdens ziekte, vakantie of afwezigheid; 

• als de verzekeringnemer een natuurlijke persoon is: de gezinsleden en de personen die gewoonlijk onder zijn dak wonen voor 

zover zij deelnemen aan de verzekerde activiteiten; 

• de aangestelden van de verzekerde voor zover zij vermeld zijn in het Verzekeringsattest en voor zover de nodige premie is 

betaald; 

• de poetsvrouw in de officina. 

Wij noemen deze personen in deze polis ‘u’. 

Verzekeringnemer 

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze polis onderschrijft. 

Verzekeringsjaar 

De periode tussen twee jaarlijkse vervaldagen van de polis. 
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Verzekeringsvoorstel 

Het formulier dat uitgaat van ons en door de verzekeringnemer in te vullen is. Met het doel ons en Baloise Insurance in te lichten 

over de aard van de verrichting en over de feiten en de omstandigheden die voor ons en Baloise Insurance gegevens zijn voor de 

beoordeling van het risico.  

Wij/ons 

Curalia Brokers cvba, ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de Autoriteit voor 

Financiële Diensten en Markten (FSMA), onder nummer 042573 A en met ondernemingsnummer 0463.745.716. Door Baloise 

Insurance gemachtigd om het volledig productiebeheer te verrichten in naam en voor rekening van Baloise Insurance. 
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