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1. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING
1.1.

TOEPASSELIJKE AANGIFTEN
Dit abonnementscontract geeft dekking :
a) van rechtswege : voor de goederen of voorwerpen voor rekening van of in consignatie
gegeven aan de verzekerde en, meer algemeen, voor de goederen of voorwerpen die zich
onder het beheer en/of de verantwoordelijkheid van de verzekerde bevinden en waarin deze
een belang heeft, welk dat ook moge zijn, als eigenaar, lasthebber, bewaarnemer en/of in
eender welke andere hoedanigheid, met uitzondering van diegene waarvoor, hetzij door het
verkoopcontract, hetzij door een voorafgaande overeenkomst, voorzien werd dat de
verzekering ervan niet aan de verzekerde zou worden toevertrouwd.
b) Voor zover de opdracht tot verzekeren aan de verzekerde gegeven werd voor er kennis was
van enig schadegeval : voor de goederen of voorwerpen voor rekening van of in consignatie
gegeven aan correspondenten van de verzekerde en waarin deze een onrechtstreeks
belang zou hebben als commissionair, agent of als interveniërende partij in welke
hoedanigheid ook.

1.2.

MAXIMUM
Een te bepalen bedrag, zonder evenwel het bedrag per transportmiddel en/of afzonderlijk risico,
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van dit abonnementscontract, of de tegenwaarde ervan
in iedere andere munteenheid aan de koers van de officiële wisselmarkt op de dag van de
aanvang van het risico, te overschrijden.
Ieder gebouw, opslagplaats of verblijfplaats, die over een afstand van minstens 30 m fysisch
gescheiden is van ieder ander gebouw, opslagplaats of verblijfplaats, zal beschouwd worden
als een afzonderlijk risico.
Het maximum zoals hierboven gedefinieerd, vormt de maximum tussenkomst van de
verzekeraars.

1.3.

DUBBELE VERZEKERING
Indien de door dit abonnementscontract verzekerde goederen of voorwerpen reeds elders
verzekerd zijn tegen bepaalde risico’s, bijvoorbeeld brand, zal de dekking slechts geldig zijn na
uitputting van die andere verzekeringen.

2. TIJD EN PLAATS VAN DE VERZEKERDE RISICO’S
2.1.

BEGIN EN EINDE VAN DE RISICO’S
Begin en einde van de risico’s worden gedefinieerd in Titel B van de Algemene Voorwaarden
van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20.04.2004 (TIJD EN PLAATS VAN DE
DEKKING).

2.2.

REIZEN

2.2.1.

Transportmiddelen
Dit abonnementscontract geeft dekking voor reizen over de weg en/of per spoor en/of over de
binnenwateren en/of over zee en/of door de lucht.
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De premievoeten vermeld in het tarief van dit abonnementscontract zijn geldig voor schepen
die beantwoorden aan de voorwaarden van de Classificatieclausule van de Koninklijke
Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw in voege op de vertrekdatum van het
schip; schepen die niet aan deze voorwaarden beantwoorden, worden gedekt gehouden mits
voorafgaandelijk akkoord van de verzekeraars en een overeen te komen of te arbitreren
bijpremie. Voor de transporten over de binnenwateren, gelden de premievoeten voor goederen
aan boord van schepen die beschikken over een geldig zeewaardigheidsattest.
2.2.2.

Herverzendingen
a) Goederen of voorwerpen verzonden naar een andere bestemming dan deze die
oorspronkelijk werd aangegeven in de aangifte, het certificaat of de polis
Ongeacht de bestemming van de goederen of voorwerpen vermeld in de aangifte, het
certificaat of de polis, zijn de herverzendingsrisico’s, met inbegrip van de verblijven, tot op
de werkelijke eindbestemming van de goederen of voorwerpen van rechtswege in de
verzekering inbegrepen, voor zover de risico’s ten laste van de verzekeraars geen
onderbreking hebben gekend, zelfs indien de aangifte, het certificaat of de polis deze
herverzending niet vermelden.
Deze eindbestemming zal diegene die vermeld werd in de aangifte, het certificaat of de
polis vervangen en de verzekering zal van kracht blijven, zonder onderbreking of beperking
van duur, tot de definitieve beëindiging van de risico’s, mits overeen te komen of te
arbitreren bijpremie en voorwaarden.
Indien de goederen of voorwerpen herverzonden worden nadat er een onderbreking
geweest is van de risico’s ten laste van de verzekeraars, kunnen deze goederen of
voorwerpen verzekerd worden mits voorafgaand bericht en overeen te komen of te
arbitreren premievoeten en voorwaarden.
b) Teruggezonden goederen of voorwerpen.
Voor goederen of voorwerpen die niet op eindbestemming in ontvangst genomen of
afgeleverd werden, zonder dat er beëindiging of onderbreking van de risico’s ten laste van
de verzekeraars geweest is, blijft de dekking verworven ingeval ze terugkeren naar het
vertrekpunt, mits overeen te komen of te arbitreren premie en voorwaarden.
Goederen of voorwerpen die naar het vertrekpunt worden teruggezonden nadat ze in
ontvangst genomen of afgeleverd werden op de eindbestemming en na beëindiging van
de risico’s ten laste van de verzekeraars, kunnen verzekerd worden mits voorafgaand
bericht en overeen te komen of te arbitreren premievoeten en voorwaarden.

3. VERZEKERDE WAARDE
3.1.

VASTSTELLING VAN DE VERZEKERDE WAARDE
De vaststelling van de verzekerde waarde zal gebeuren op basis van het factuurbedrag, de
verzekeringspremie, en alle kosten die inherent zijn aan het vervoer.
De verzekerde mag bovendien, in zijn definitieve waardeopgave, een overeen te komen
verhoopte winst begrijpen en deze waardebepaling zal gelden tussen de partijen. Nochtans zal,
ingeval van schadegeval of aankomst voor de definitieve waardeopgave, de waarde vastgesteld
worden zoals hierboven beschreven, en is de verhoopte winst beperkt tot 10% (tien procent).
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3.2.

VRACHT, DOUANERECHTEN EN TAKSEN TE BETALEN OP BESTEMMING
De verzekerde mag de te betalen vracht, evenals de op bestemming betaalbare douanerechten
en taksen op de verzekerde goederen afzonderlijk dekken tegen betaling van de helft van de
hoofdpremie.
De verzekering van de te betalen vracht en douanerechten en van de taksen heeft slechts
uitwerking wanneer de vracht, de douanerechten en de taksen eisbaar worden en ze dekt de
verzekerde tegen de hiermee in betrekking staande verliezen, meer bepaald ingeval van
bijzondere averijen op de goederen of voorwerpen.
In dit geval zal de terugbetaling van deze averijen op de vracht, de douanerechten en de taksen
aan dezelfde voorwaarden gebeuren als op de goederen of voorwerpen.
Ingeval van verlies of schade die de niet-eisbaarheid van de vracht, de douanerechten en de
taksen tot gevolg heeft, blijft de premie aan de verzekeraars verworven.

3.3.

WAARDEVERHOGING
De verzekerde heeft het recht de verzekering van onvoldoende waarde die hij zou te dekken
hebben, van rechtswege aan te geven op dit abonnementscontract, met dien verstande dat hij
de verplichting heeft deze aangiften op te geven binnen de 72 uur (feestdagen niet inbegrepen)
na ontvangst van de documenten die hem toelaten na te gaan of hij een verhoging dient te
verzekeren, maar voor zover de opdracht tot verzekeren werd gegeven voor er kennis was van
enig schadegeval.

3.4.

MAXIMUM TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAARS
De voorgaande beschikkingen (3.1. - 3.2. - 3.3.) doen geen afbreuk aan de bepalingen onder
1.2. – maximum. De maximum verzekerde waarde daarin gedefinieerd, is de maximum
tussenkomst van de verzekeraars bij de regeling van verliezen en/of schade.

4. VERZEKERINGSVOORWAARDEN
4.1.

GEWONE RISICO’S TIJDENS TRANSPORT EN/OF VERBLIJF

4.1.1.

Basiswaarborg

De basiswaarborg wordt gedefinieerd door een of meerdere van de hierna vermelde clausules,
naargelang wat er gepreciseerd wordt in de Bijzondere Voorwaarden van dit abonnementscontract.
4.1.1.1.

Elk verlies en/of schade volgens de voorwaarden van Artikel 8 van de Algemene
Voorwaarden van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20.04.2004
(ALLE RISICO’S).

4.1.1.2.

Elk verlies en/of schade volgens de voorwaarden van Artikel 7 van de Algemene
Voorwaarden van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20.04.2004
(VOLLE VOORWAARDEN VAN ANTWERPEN).

4.1.1.3.

Elk verlies en/of schade volgens de voorwaarden van Artikel 6 van de Algemene
Voorwaarden van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20.04.2004
(VRIJ VAN PARTICULIERE AVERIJ).
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4.1.2.

Algemeen toepasbare clausules

De hiernavolgende clausules maken integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden, tenzij
uitdrukkelijke tegenstrijdige bepaling in de Bijzondere Voorwaarden van dit abonnementscontract.
4.1.2.1.

Opruimings-, lichtings- en vernietigingskosten
Ter precisering van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden van de
Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20.04.2004, zijn de hogervermelde kosten
gedekt zonder 25% van de verzekerde waarde te overschrijden; deze beperking geldt niet
wanneer de gemaakte kosten niet meer bedragen dan EUR 50.000,00.

4.1.2.2.

“Uitsluiting van radioactieve besmetting, van chemische, biologische, biochemische en
elektromagnetische wapens, en uitsluiting van abandonnement van radioactieve goederen”
Clausule CN200 van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars
vzw dd. 27 mei 2004
In afwijking van alle tegenstrijdige wettelijke en/of contractuele bepalingen zullen volgende
bedingen van toepassing zijn :
1 Deze verzekering dekt in geen geval verlies, schade, aansprakelijkheid of kosten, die
rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel en/of gedeeltelijk veroorzaakt werden door of
ontstaan uit :
1.1 ioniserende stralingen van of radioactieve besmetting door nucleaire brandstof
en/of nucleair afval en/of door de verbranding van nucleaire brandstof;
1.2 de radioactieve, toxische, ontplofbare of andere gevaarlijke of besmettende
eigenschappen van eender welke nucleaire installatie, reactor en/of andere
nucleaire constructie of bestanddeel;
1.3 eender welk wapen of middel, waarbij atoom- of nucleaire splitsing en/of fusie, of
andere gelijksoortige reactie of radioactieve kracht of materie worden gebruikt;
1.4 radioactieve, toxische, ontplofbare of andere gevaarlijke of besmettende
eigenschappen van eender welke radioactieve materie. De uitsluiting in deze
paragraaf is niet toepasselijk op radioactieve isotopen, andere dan nucleaire
brandstof, wanneer zulke isotopen voorbereid, vervoerd, opgeslagen, of gebruikt
worden voor commerciële, agrarische, medische, wetenschappelijke of andere
gelijkaardige vreedzame doeleinden;
1.5 eender welk chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
2 Deze verzekering wordt steeds “vrij van abandonnement” aangegaan voor alle
radioactieve goederen en/of zaken, zelfs indien deze radioactief geworden zijn na de
aanvang van het risico.

4.1.2.3.

“Uitsluiting van cybernetische aanvallen”
Clausule CN023 van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars
vzw dd. 19 mei 2020
1 Zonder afbreuk te doen aan punt 3 hierna, zal deze verzekering in geen geval dekking
geven voor verlies, schade, aansprakelijkheid en/of kosten, die rechtstreeks,
onrechtstreeks, geheel en/of gedeeltelijk veroorzaakt worden door of ontstaan uit het
gebruik of aanwending, als een middel om kwaad te berokkenen, van eender welke
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computer, computersysteem, computer software programma, kwaadwillige code,
computer virus of procédé of eender welk ander elektronisch systeem.
2 Zonder afbreuk te doen aan de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen van de polis
waaraan deze clausule is toegevoegd, zal de vergoeding die anderszins hieronder kan
worden gevorderd, niet worden geschaad door het gebruik of aanwending, van eender
welke computer, computersysteem, computer software programma, computerprocédé
of eender welk ander elektronisch systeem, als dergelijk gebruik of aanwending geen
middel is om kwaad te berokkenen.
3 Indien deze clausule bijgevoegd wordt aan verzekeringspolissen die dekking geven voor
de risico’s van oorlog, burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane
burgerlijke onlusten of eender welke vijandige daad gepleegd door of tegen een
oorlogvoerende macht, of terrorisme of elke daad van eender welke persoon die handelt
uit politieke overwegingen, zal punt 1 niet leiden tot het uitsluiten van verliezen (die
anders wel gedekt zouden zijn) ontstaan uit het gebruik van eender welke computer,
computersysteem of computer programmatuur of eender welk ander elektronisch
systeem in het lanceer- en/of sturingssysteem en/of afvuurmechanisme van eender welk
wapen of projectiel.
4.1.2.4.

Classificatie
Clausule CN203 dd. 28 juni 2001 van de Koninklijke Belgische Vereniging van
Transportverzekeraars vzw.
1. CONFORME SCHEPEN
Deze verzekering en de premievoeten voor maritiem vervoer, zoals overeengekomen in
de polis of de abonnementspolis zijn enkel van toepassing op goederen en/of zaken die
vervoerd worden door mechanisch zelf voortgestuwde schepen, gebouwd in staal of
andere metaallegeringen en geklasseerd door een Classificatiemaatschappij die :
1.1. lid of verwant lid is van de "International Association of Classification Societies”
(IACS*), of
1.2. een Nationale Vlag Maatschappij, zoals bepaald in Clausule 4 hieronder, maar
enkel indien het schip uitsluitend vaart langs de kust van dat land (inbegrepen de
reizen tussen eilanden binnenin een archipel waarvan dat land deel uitmaakt).
Goederen en/of zaken vervoerd door schepen die niet conform zijn aan de hierboven
vermelde criteria, blijven gedekt gehouden voor zover zij, van zodra bekend aan
verzekerde, gemeld worden aan de verzekeraars teneinde premievoeten en
voorwaarden overeen te komen.
2. OUDERDOMSBEPERKING
Goederen en/of zaken vervoerd door schepen die conform zijn, zoals hierboven
bepaald, die de volgende ouderdomsbeperkingen overschrijden worden onder de
voorwaarden van de polis of abonnementspolis verzekerd mits een overeen te komen
bijpremie:
2.1. bulk of combinatieschepen ouder dan 10 jaar;
2.2. andere schepen ouder dan 15 jaar, behalve als :
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2.2.1.

zij gebruikt werden en worden voor het vervoer van 'general cargo' op een
gevestigd en regelmatig vaarplan tussen een aantal welbepaalde havens en
de ouderdom van 25 jaar niet overschrijden, of

2.2.2.

zij gebouwd werden als containerschepen, schepen voor voertuigenvervoer
of schepen met dubbele wand, open luiken en voorzien van portaalkranen
en altijd als zodanig gebruikt werden en worden op een gevestigd en
regelmatig vaarplan tussen een aantal welbepaalde havens en de ouderdom
van 30 jaar niet overschrijden.

3. VAARTUIGCLAUSULE
De vereisten van deze clausule zijn niet van toepassing op vaartuigen die gebruikt
worden om het schip te laden of te lossen binnen het havengebied.
4. NATIONALE VLAGMAATSCHAPPIJ
Een Nationale Vlag Maatschappij is een Classificatiemaatschappij die in hetzelfde land
is gedomicilieerd als de eigenaar van het schip in kwestie en dat tevens onder de vlag
van dat land moet uitgebaat worden.
*
4.1.2.5.

Voor de gangbare lijst van IACS leden en verwante leden, gelieve de IACS site te
raadplegen op www.iacs.org.uk

Vervangingsclausule
Clausule CN 201 dd. 27 mei 2004 van de Koninklijke Belgische Vereniging van
Transportverzekeraars vzw
Bij verlies of beschadiging van een onderdeel van het verzekerd voorwerp verbindt
verzekerde er zich toe, indien de verzekeraars dit vragen, dat onderdeel te laten vervangen
of herstellen. De kosten van terugzending naar de fabriek, van herverzending, van
vervanging en van herstelling zijn ten laste van de verzekeraars. Verlies of beschadiging
van een onderdeel van het verzekerd voorwerp kan geen recht geven op abandonnement
noch als totaal verlies van het verzekerd voorwerp beschouwd worden, onverminderd het
recht op abandonnement voor verlies of beschadiging ten belope van drie vierden van de
waarde.
Deze verzekering wordt steeds “vrij van abandonnement” aangegaan voor elk radioactief
voorwerp, zelfs indien dit radioactief geworden is na de aanvang van het risico.

4.1.2.6.

Vergoeding van verliezen en schade veroorzaakt aan gebruikte voorwerpen
De vergoeding van de kosten van vervangstukken, wanneer deze kosten ten laste van de
verzekeraars zijn krachtens de voorwaarden en uitsluitingen van dit contract, zal het
voorwerp uitmaken van een aftrek "nieuw voor oud" volgens het advies van een expert; bij
gebrek hieraan zal de aftrek "nieuw voor oud" toegepast worden in functie van de
verhouding die bestaat tussen de verzekerde waarde en de nieuwwaarde van het gebruikte
voorwerp (of bij gebrek hieraan, van een gelijkaardig voorwerp); de aftrek "nieuw voor oud"
wordt echter niet toegepast indien het vervangstuk de intrinsieke waarde van het gebruikte
voorwerp niet verhoogt.
In geval van totaal verlies of daarmee gelijkgesteld totaal verlies, is de tussenkomst van de
verzekeraars beperkt tot de intrinsieke waarde van het gebruikte voorwerp op het ogenblik
van het schadegeval, zonder evenwel de verzekerde waarde te overschrijden.
Mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de verzekeraars en overeen te komen bijpremie,
kan de hogervermelde aftrek "nieuw voor oud" opgeheven worden.
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4.1.2.7.

Verpakkingen, etiketten en merken
In geval van gedekte schade aan verpakkingen en/of etiketten en/of merken, zelfs zonder
schade aan de verzekerde voorwerpen, beperken de verzekeraars hun tussenkomst tot het
herconditioneren van de verpakkingen en/of de etiketten en/of de merken, evenals tot de
kosten die daaraan verbonden zijn, zonder evenwel de verzekerde waarde van de
voorwerpen in kwestie te overschrijden.
Indien de hogervermelde herconditionering van de verzekerde voorwerpen tot gevolg zou
hebben dat de bevoegde overheden er de verkoop en de export van verbieden of de
vernietiging ervan bevelen, zullen de verzekeraars de schade regelen in totaal verlies,
onder aftrek van de herconditioneringskosten indien die werden gemaakt, en voor zover de
verzekeraars, indien zij dit eisen, vrij over de verzekerde voorwerpen kunnen beschikken;
in het geval van vernietiging opgelegd door een bevoegde overheid, zullen de verzekeraars
bovendien de vernietigingskosten vergoeden, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen
van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden van de Goederenverzekeringspolis van
Antwerpen van 20.04.2004.

4.1.2.8.

Cutting Clause
De gebroken of gebarsten delen van verzekerde voorwerpen worden afgesneden en, voor
zover het gezonde deel van het verzekerde voorwerp op de voorziene manier kan gebruikt
worden, zullen de verzekeraars de verzekerde waarde van de beschadigde afgesneden
delen vergoeden, evenals de versnijdingskosten die eraan verbonden zijn. De overblijfselen
zullen ten bate van de verzekeraars worden verkocht.

4.1.2.9.

Procedé en gebruik
Zijn uitgesloten, de verliezen en de schade veroorzaakt aan de verzekerde voorwerpen
wanneer deze verliezen en schade het rechtstreekse gevolg zijn van een procedé van
fabricage, verwerking, behandeling, of eender welk ander procedé; zijn eveneens
uitgesloten, de voornoemde verliezen en schade die het rechtstreekse gevolg zijn van
handelingen van montage, demontage en installatie, evenals van het gebruik, van de
verzekerde voorwerpen.

4.1.2.10.

Roest - Oxidatie - Ontkleuring
Zijn uitgesloten, krassen en schrammen, evenals roest, oxidatie en ontkleuring van de
verzekerde voorwerpen die niet verpakt zijn of niet specifiek tegen deze risico’s beschermd
zijn.

4.1.2.11.

Mechanische, elektrische en elektronische storingen
Zijn uitgesloten, de storingen van mechanische en/of elektrische en/of elektronische aard,
tenzij ze veroorzaakt werden door een verzekerd gevaar.

4.1.2.12.

Inventarisverschillen
Zijn uitgesloten, inventarisverschillen en onverklaarbare verdwijningen van verzekerde
voorwerpen tijdens het verblijf, met uitzondering van het tussentijds verblijf tijdens het
normaal verloop van de reis.

4.1.2.13.

Verf
De verzekeraars zijn er slechts toe gehouden de herschilderingskosten te vergoeden van
de beschadigde delen van het verzekerde voorwerp. In het geval dat de volledige
herschildering van het verzekerde voorwerp noodzakelijk wordt geacht omdat de
oorspronkelijke tint niet kan bekomen worden, zal hun tussenkomst zich beperken tot
maximum 50 % van de gevorderde herschilderingskosten.
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4.1.2.14.

Geheel
In het geval dat de verzekerde voorwerpen een paar, een geheel, een verzameling of een
serie vormen, zal de tussenkomst van de verzekeraars beperkt zijn tot de individuele
waarde van de verloren of beschadigde voorwerpen, dit wil zeggen zonder de proportionele
waarde van de verloren of beschadigde voorwerpen van het paar, het geheel, de
verzameling of de serie te overschrijden.

4.1.2.15.

Geleide temperatuur
Verliezen en schade veroorzaakt aan de verzekerde voorwerpen die onder geleide
temperatuur vervoerd worden en die voortvloeien uit temperatuurverschillen, zijn slechts
gedekt indien ze voortvloeien uit een defect van het systeem van geleide temperatuur
gedurende een periode van minstens vierentwintig opeenvolgende uren (acht
opeenvolgende uren voor vervoer over land, door de lucht of over de binnenwateren),
evenals in de gevallen voorzien in Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden van de
Goederenverzekeringspolis van Antwerpen van 20.04.2004.

4.1.2.16.

Diefstal transport voor eigen rekening
Het risico van diefstal van de verzekerde voorwerpen door inbraak in het voertuig, met
agressie, bedreiging of geweld is verzekerd van 07u00 tot 20u00 en van 20u00 tot 07u00
op voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen worden nageleefd:
1° Voertuig
a) deuren op slot, ramen en dak dicht;
b) kofferruimte op slot;
c) bovendien moet het voertuig, tussen 20u00 en 07u00 wanneer het onbemand is,
geplaatst worden in een afgesloten privégarage of andere gelijkaardige afgesloten
plaats van stevige constructie, met uitsluiting van parkeerplaatsen in openbare
parkings.
2° Verzekerde voorwerpen :
De verzekerde voorwerpen moeten steeds aan het zicht onttrokken zijn door ze in een
terdege met sleutel afgesloten kofferruimte te plaatsen die volledig afgescheiden is van
de passagiersruimte.
Indien de verzekerde voorwerpen worden vervoerd in een voertuig waarin de
passagiersruimte en de kofferruimte niet volledig van elkaar gescheiden zijn, moet de
Verzekerde alle maatregelen treffen om de goederen aan het zicht te onttrekken, met
alle mogelijke middelen, zelfs door volledige verduistering van de zij- en achterramen
van het voertuig.
3° Anti-diefstalsysteem :
Wanneer de Bijzondere Voorwaarden voorzien dat het voertuig uitgerust moet zijn met
een antidiefstalsysteem, moet dit uitwerking hebben op de brandstoftoevoer en op het
ontstekingsmechanisme en moet het bovendien uitgerust zijn met een geluidsalarm.
De verzekerde verbindt zich ertoe :
• het bewijs van de plaatsing van het anti-diefstalsysteem in het voertuig spontaan
aan de verzekeraars te overhandigen;
• dit anti-diefstalsysteem in werking te stellen wanneer het voertuig onbemand is,
zelfs al is het maar voor een erg korte periode;
• de verzekeraars toe te laten op ieder ogenblik te controleren of het
desbetreffende anti-diefstalsysteem, tijdens de gehele duur van het
verzekeringscontract, in het voertuig geplaatst was en goed functioneerde.
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4.1.2.17.

Beurzen en tentoonstellingen
Voorwerpen die gemakkelijk kunnen meegenomen worden, mogen in geen enkel geval op
de stand achtergelaten worden tijdens de periodes van monteren en demonteren van de
stand, de beurs of de tentoonstelling, en ook niet tijdens de periodes van plaatsen, laden
en lossen; de verzekerde is er bovendien toe gehouden permanent toezicht uit te oefenen
op het verzekerde materiaal, in het bijzonder tijdens de behandelingen van monteren,
demonteren, plaatsen, laden en lossen.

4.1.2.18.

Fumigatie
Verliezen en schade aan de verzekerde voorwerpen, veroorzaakt door wormen of
ongedierte zijn door de verzekeraars gedekt op uitdrukkelijke voorwaarde dat de
verzekerde kan bewijzen dat de aanwezigheid van de wormen of het ongedierte voortvloeit
uit een besmetting voorgevallen in de loop van de verzekerde reis. Dit bewijs kan geleverd
worden door het voorleggen van fumigatie-, fytosanitaire of fytopathologische certificaten,
uitgegeven door een bevoegd organisme op de plaats van vertrek van de verzekerde reis,
die aantonen dat er op volledige en aangepaste wijze een fumigatie werd uitgevoerd binnen
een periode van maximum 14 kalenderdagen voor het aan boord brengen van de
verzekerde voorwerpen in het transportmiddel.
De fumigatiekosten die strikt voortvloeien uit een door dit contract gedekt risico, zijn ten
laste van de verzekeraars.

4.1.2.19.

Sancties en territorialiteit
1) Gemeenschappelijke sanctie clausule
Clausule CN102 van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars
vzw van 31 maart 2011
De waarborg verleend door dit verzekeringscontract blijft steeds onderworpen aan
bepalingen van dwingend recht, uitgevaardigd door nationale, internationale of
supranationale overheden en met een rechtstreekse werking op verzekeringsdiensten en
waardoor sancties, beperkingen of verbodsbepalingen worden opgelegd.
2) Clausule territorialiteit
Clausule CN105 van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars
vzw dd. 30 juni 2020
Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze polis, wordt de overeengekomen
territoriale dekking van risico’s ingeperkt door sanctieregelgeving, beperkingen of
verbodsbepalingen, die betrekking hebben op de verzekerde goederen, zaken en
personen zoals opgelegd door de bevoegde nationale, internationale en supranationale
overheden.

4.1.2.20.

Abandonnement en piraterij
Clausule CN103 van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars
vzw van 29 november 2012
In afwijking van alle andersluidende contractuele en/of wettelijke bepalingen kan ingeval
van kaping door zeerovers of piraterij het abandonnement slechts ingeroepen worden na
18 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop verzekerde hiervan kennis had.
In geval van regeling in totaal verlies ingevolge de niet-aanvaarding van het
abandonnement door de verzekeraars en indien verzekerde terug in het bezit wordt gesteld
van de verzekerde goederen en zaken, verbindt verzekerde zich tot terugbetaling van de
uitgekeerde vergoeding, beperkt evenwel tot de residuele waarde van de goederen en
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zaken, berekend volgens poliscondities en onder aftrok van alle redelijk en met akkoord
van de verzekeraars door de verzekerde gemaakte kosten tot behoud van de verzekerde
goederen en zaken in risico.
In afwijking van alle andersluidende contractuele en/of wettelijke bepalingen is de regeling
in totaal verlies ingevolge de niet-aanvaarding van het abandonnement onderworpen aan
het recht van verzekeraars om, alvorens tot schaderegeling in totaal verlies over te gaan,
van verzekerde een zekerheidsstelling te eisen ter vrijwaring van diens
terugbetalingsplicht.
Intresten noch bankkosten worden in aanmerking genomen.
4.1.2.21.

“Uitsluiting besmettelijke ziekte”
Clausule CN216 van de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars
vzw dd. 22 oktober 2020
Deze verzekering dekt geen schade, verlies, kosten of aansprakelijkheid van verzekerde
veroorzaakt door een menselijke besmettelijke ziekte:
1. die als epidemie is uitgeroepen door een regering, bevoegde lokale autoriteit of elk
ander orgaan met dezelfde autoriteit; of
2. die als pandemie is afgekondigd of als pandemie is gekarakteriseerd door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

4.1.2.22.

“Misappropriation” uitsluiting
Clausule
CN
215
van
de
Koninklijke
Transportverzekeraars vzw. d.d. 1 september 2017

Belgische

Vereniging

van

In geen geval zal deze verzekering dekking verlenen voor het verlies of schade veroorzaakt
door ‘misappropriation’. Onder ‘misappropriation’ wordt uitsluitend verstaan :
1. het te goeder of te kwader trouw gebruiken van of beschikken over de verzekerde
goederen en/of zaken door een contractspartij van de verzekeringsnemer en/of
verzekerde of door de aangestelde van deze contractspartij, in tegenstelling tot de
bestemming waarvoor die contractspartij of die aangestelde de verzekerde goederen
en/of zaken zelf ontving, of met miskenning van de instructies aan hem gegeven door
verzekerde en/of verzekeringsnemer en/of elke andere rechtspersoon of fysieke
persoon die gemachtigd is om dergelijke instructies te geven;
2. het te goeder of te kwader trouw fysiek of juridisch afleveren van de verzekerde
goederen en/of zaken aan om het even welke rechtspersoon of fysieke persoon door
een contractspartij van de verzekeringsnemer en/of verzekerde of door de aangestelde
van deze contractspartij terwijl die contractspartij of die aangestelde wist of
redelijkerwijs behoorde te weten dat deze rechtspersoon of fysieke persoon geen recht
had op de aflevering van de verzekerde goederen en/of zaken.
4.1.3.

Bijzonder toepasbare clausules

De hiernavolgende clausules maken integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden, indien ze
vermeld worden in de Bijzondere Voorwaarden van dit abonnementscontract.
4.1.3.1.

Express-vrachtkosten
De verzekering wordt uitgebreid tot de dekking van de express-vrachtkosten (in het
bijzonder per vliegtuig) voor zover deze redelijkerwijze gemaakt werden ten gevolge van
verliezen of schade veroorzaakt aan het verzekerde voorwerp en gedekt zijn krachtens de
bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen van dit contract. De vergoeding wordt beperkt tot
driemaal het bedrag van de oorspronkelijke vracht, zonder EUR 25.000,00 per
schadegeval te overschrijden.
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4.1.3.2.

Belang van de Koper
Clausule CN205 "Belang van de Koper" van de Koninklijke Belgische Vereniging van
Transportverzekeraars dd. 29 november 2007
1. De goederen en/of zaken, die reizen onder verkoopsvoorwaarden die het afsluiten van
de transportverzekering ten laste van de verkoper leggen, worden verzekerd conform
de bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen van de polis waarvan deze clausule deel
uitmaakt of waar ze bijgevoegd werd om het “belang van de verzekerde” in zijn
hoedanigheid van koper te dekken op basis van huidige clausule. De verzekeraars van
hoger vermelde polis verzaken uitdrukkelijk eraan dubbele verzekering in te roepen.
2. Indien zich aan de verzekerde goederen en/of zaken een schade en/of verlies voordoet,
en indien de verzekerde van deze polis geen vergoeding bekomt van de verkoper of
diens verzekeraars, dan zullen verzekeraars van hoger vermelde polis de schade en/of
het verlies betalen aan de verzekerde van de polis, van wie “het belang” verzekerd is
onder huidige clausule, als lening ten belope van de opgelopen schade en/of verlies,
op voorwaarde dat deze schade en/of dit verlies gedekt is conform de bepalingen,
voorwaarden en uitsluitingen van hoger vermelde polis.
3. De koper zal het nodige doen om het bedrag van de schade en/of het verlies vanwege
de verkoper en/of diens verzekeraars te recupereren, teneinde aan verzekeraars van
hoger vermelde polis de lening terug te betalen na aftrek van de kosten, die gemaakt
werden voor het bekomen van deze vergoeding. Verzekeraars van hoger vermelde
polis kunnen eisen dat verzekerde van deze polis in eigen naam, maar op kosten en
onder leiding van huidige verzekeraars, een gerechtsprocedure start tegen de verkoper
en/of diens verzekeraars. Bij verzuim vervalt het recht van verzekerde op enige
tussenkomst vanwege verzekeraars van hoger vermelde polis, en dit niettegenstaande
eender welke tegengestelde bepaling.
4. Indien de recuperatie van de schade en/of het verlies vanwege de verkoper en/of diens
verzekeraars geheel of gedeeltelijk mislukt, dan zal het bedrag van de lening, na aftrek
van de netto-vergoeding, omgezet worden in een definitieve vergoeding.
5. Op straf van verval van dekking, mag de verzekerde het bestaan van deze dekking in
geen geval bekend maken of de rechten ervan overdragen aan om het even wie.

4.1.3.3.

Belang van de Verkoper
Clausule CN212 "Belang van de Verkoper" van de Koninklijke Belgische Vereniging
van Transportverzekeraars dd. 29 november 2007
1. De goederen en/of zaken, die reizen onder verkoopsvoorwaarden die het afsluiten van
de transportverzekering ten laste van de koper leggen, worden verzekerd conform de
bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen van de polis waarvan deze clausule deel
uitmaakt of waar ze bijgevoegd werd om “het belang van de verzekerde” in zijn
hoedanigheid van verkoper te dekken op basis van de huidige clausule. De
verzekeraars van hoger vermelde polis verzaken uitdrukkelijk eraan dubbele
verzekering in te roepen.
2. Indien zich aan de verzekerde goederen en/of zaken een schade en/of verlies voordoet,
en indien de verzekerde van deze polis geen volledige betaling bekomt van de
goederen en/of zaken vanwege de koper en/of diens verzekeraars, dan zullen
verzekeraars van hoger vermelde polis de schade en/of het verlies betalen aan de
verzekerde van deze polis, van wie “het belang” verzekerd is onder huidige clausule,
als lening ten belope van de opgelopen schade en/of verlies, op voorwaarde dat deze
schade en/of dit verlies gedekt is conform de bepalingen, voorwaarden en uitsluitingen
van hoger vermelde polis.
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3. De verzekerde van deze polis zal het nodige doen om betaling van de goederen en/of
zaken van de koper en/of diens verzekeraars te bekomen, teneinde aan verzekeraars
van hoger vermelde polis de lening terug te betalen na aftrek van de kosten, die
gemaakt werden voor het bekomen van deze betaling. Verzekeraars kunnen eisen dat
verzekerde van hoger vermelde polis in eigen naam, maar op kosten en onder leiding
van verzekeraars van hoger vermelde polis, een gerechtsprocedure start tegen de
koper en/of diens verzekeraars. Bij verzuim vervalt het recht van verzekerde op enige
tussenkomst vanwege verzekeraars van hoger vermelde polis, en dit niettegenstaande
eender welke tegengestelde bepaling.
4. Indien het bekomen van de betaling vanwege de koper en/of diens verzekeraars geheel
of gedeeltelijk mislukt, dan zal het bedrag van hoger vermelde lening, na aftrek van de
netto-recuperatie, omgezet worden in een definitieve vergoeding, voor zover de gehele
of gedeeltelijke niet-betaling rechtstreeks verband houdt met de schade en/of het
verlies.
5. Op straf van verval van dekking, mag de verzekerde het bestaan ervan in geen geval
bekend maken of de rechten ervan overdragen aan om het even wie.
4.1.3.4.

Werfclausule
De kisten, colli of andere verpakkingen of containers die uitwendige sporen van schade
vertonen, zullen geopend worden bij hun aankomst op de werf en de voorgeschreven
maatregelen zullen onmiddellijk getroffen worden voor het vaststellen van de verliezen of
de schade.
Indien de kisten, colli of andere verpakkingen of containers echter geen enkel uitwendig
spoor van schade vertonen, zullen deze zo vlug mogelijk geopend worden. Indien er op dat
ogenblik verliezen of schade worden vastgesteld, zullen onmiddellijk de voorgeschreven
maatregelen getroffen worden om deze vast te stellen.
De averijcommissarissen zullen zich dienen uit te spreken over het ogenblik van het
voorvallen van de verliezen of de schade die vastgesteld werden en de ondergetekende
verzekeraars zullen de verliezen of de schade die, volgens deze vaststellingen,
voorgevallen zijn binnen de tijd en de plaats van de verzekerde risico’s, te hunnen laste
nemen.
Indien het onmogelijk zou zijn de tijd en de plaats van het voorvallen van de verliezen of de
schade te bepalen, zullen deze ten belope van 50 % ten laste genomen worden.
De bepalingen van deze clausule doen geen afbreuk aan de bepalingen, voorwaarden en
uitsluitingen van dit contract.

4.1.3.5.

Clausule Verborgen schade
De kisten, colli of andere verpakkingen of containers die uitwendige sporen van schade
vertonen, zullen geopend worden bij hun aankomst op de plaats van eindbestemming en
de voorgeschreven maatregelen zullen getroffen worden om de verliezen of de schade vast
te stellen.
Indien de kisten, colli of andere verpakkingen of containers echter geen enkel uitwendig
spoor van schade vertonen, maar er verliezen of schade aan de goederen of voorwerpen
worden vastgesteld bij de opening van de kisten, colli of andere verpakkingen of containers,
zullen onmiddellijk de voorgeschreven maatregelen getroffen worden voor het vaststellen
van de verliezen of de schade die, voor zover de opening van de kisten, colli of andere
verpakkingen of containers gebeurt binnen een termijn van dertig dagen na de aankomst
van de goederen of voorwerpen op de plaats van eindbestemming, zullen verondersteld
worden zich te hebben voorgedaan binnen de tijd en de plaats van de verzekerde risico’s,
tenzij tegenbewijs te leveren door de verzekeraars.
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4.1.3.6.

Merkenbescherming
Wanneer verzekerde voorwerpen beschadigd worden en voorzien zijn van een naam of
een merk, of het voorwerp uitmaken van eender welke waarborg, heeft de verzekerde het
recht, voor de eventuele verkoop van deze voorwerpen, te eisen dat alle namen of merken
verwijderd zouden worden; de verwijderingskosten komen in aftrek van de
verkoopopbrengst.
De verzekerde behoudt de controle over de verzekerde voorwerpen en deze mogen, zonder
toestemming van de verzekerde, niet ter beschikking gesteld, geconsumeerd of verkocht
worden.
Indien het ter beschikking stellen, consumeren of verkopen van de verzekerde voorwerpen
een risico voor de volksgezondheid inhoudt of de goede reputatie van de naam of het merk
ernstig zou kunnen schaden, zal de verzekerde de vernietiging van de verzekerde
voorwerpen kunnen eisen. Naast de vernietigingskosten, zullen de verzekeraars de
verzekerde voorwerpen, in totaal verlies, vergoeden.
De bepalingen van deze clausule doen geen afbreuk aan de bepalingen, voorwaarden en
uitsluitingen van dit contract.

4.2.

OORLOGS- , STAKINGS-, OPROER- EN TERRORISMERISICO’S

De hiernavolgende clausules maken integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden, indien ze
vermeld worden in de Bijzondere Voorwaarden van dit abonnementscontract.
4.2.1.

« Oorlogsrisico’s voor het Zeevervoer van Goederen »
Clausule CN300 van 27 mei 2004 van de Koninklijke Belgische Vereniging van
Transportverzekeraars vzw
VERZEKERDE RISICO’S:
1. Volgens uitdrukkelijke overeenkomst en tegen betaling van een bepaalde, overeen te
komen of desnoods te arbitreren premie, dekt deze verzekering zonder franchise het
verlies of de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
1.1. oorlog, burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke
onlusten of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende macht;
1.2. kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie welke het
gevolg zijn van de risico’s verzekerd onder 1.1. hiervoor, alsook de gevolgen ervan
of van iedere poging daartoe;
1.3. achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andere achtergelaten oorlogswapens;
1.4. andere oorlogsrisico’s bepaald in de Belgische wet of in de
Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004.
2. De verzekering dekt eveneens: de bijdrage in averij-grosse en de hulp- en
bergingskosten gemaakt ten einde de schade ten gevolge van één van de onder deze
clausules gedekte risico’s te vermijden of die met zulk vermijden verband houden,
wanneer zij te betalen zijn overeenkomstig de Belgische wet, de York-Antwerp Rules,
de bepalingen van het bevrachtingscontract of volgens de ter zake van toepassing
zijnde wetten en gebruiken.
UITSLUITINGEN:
3. Van deze verzekering zijn uitgesloten:
3.1. elke aanvraag tot vergoeding voor het wegvallen of het niet-voltooien van de
verzekerde reis;
3.2. verlies, schade of kosten met betrekking tot de risico’s vermeld in de laatste in
voege zijnde clausule van de BVT : “Uitsluiting van Radioactieve Besmetting, van
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Chemische, Biologische, Biochemische en Elektromagnetische Wapens, en
Uitsluiting van Abandonnement van Radioactieve Goederen”;
3.3. verlies, schade of kosten welke het gevolg zijn van het eigen gebrek of de aard van
de verzekerde goederen.
4. Behoudens de gevallen van kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel
plaatsen of detentie en de gevallen voorzien in artikel 2, komt slechts de materiële
schade aan de verzekerde goederen ten laste van de verzekeraars.
Zijn met name uitgesloten:
4.1. opslag- en andere verblijfkosten;
4.2. elke vergoeding voor vertraging in de aankomst van de verzekerde goederen en
het koersverschil dat hiermee gepaard kan gaan;
4.3. verlies of schade ontstaan door een in- of uitvoerverbod.
ABANDONNEMENT, OPRUIMINGS-, LICHTINGS- EN VERNIETIGINGSKOSTEN:
5. De bepalingen van artikels 12 en 13 van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen
dd. 20.04.2004 zijn van toepassing, doch abandonnement kan slechts ingeroepen
worden enkel in de gevallen van materiële schade en/of verliezen voor ten minste ¾
van de waarde indien die voortvloeien uit een gevaar verzekerd door deze clausule.
DUUR VAN DE RISICO’S:
6. De dekking van de oorlogsrisico’s wordt als volgt bedongen:
6.1. Rechtstreekse reis zonder overslag
6.1.1. De verzekering vangt aan naarmate de goederen aan boord van het
zeeschip geladen zijn;
6.1.2. Zij eindigt naarmate de verzekerde goederen uit het zeeschip gelost worden
in de uiteindelijke losplaats, maar houdt in ieder geval op van kracht te zijn
na verloop van 15 dagen te rekenen vanaf middernacht, plaatselijke tijd, op
de dag van aankomst van het zeeschip in de uiteindelijke losplaats.
6.2. Verlenging van de reis zonder overslag
Niettemin, voor zover de verzekeraars hiervan verwittigd worden zodra de
verzekerde er kennis van heeft en tegen betaling van een overeen te komen of
desnoods te arbitreren bijpremie,
6.2.1. herneemt de verzekering, zonder dat de verzekerde goederen gelost
werden in de uiteindelijke losplaats, wanneer het zeeschip deze plaats
verlaat;
6.2.2. eindigt zij naarmate de verzekerde goederen uit het zeeschip gelost worden
in de uiteindelijke of in de plaats gestelde losplaats, maar houdt in ieder
geval op van kracht te zijn na verloop van 15 dagen te rekenen vanaf
middernacht, plaatselijke tijd, op de dag van aankomst van het zeeschip in
de uiteindelijke of in de plaats gestelde losplaats.
6.3. Reis met overslag
6.3.1. Wanneer tijdens de verzekerde reis het zeeschip een tussenhaven aandoet
met het oog op een verder vervoer met een zeeschip of een luchtvaartuig of
wanneer de verzekerde goederen gelost werden in een noodhaven, blijft de
verzekering, tegen betaling van een overeen te komen of desnoods te
arbitreren bijpremie, van kracht tot na het verstrijken van 15 dagen te
rekenen vanaf middernacht, plaatselijke tijd, op de dag van aankomst van
het zeeschip in deze tussen- of noodhaven. In dit geval herneemt de
verzekering haar uitwerking naarmate de verzekerde goederen aan boord
van een zeeschip of een luchtvaartuig geladen worden met het oog op de
voortzetting van de reis.
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6.3.2. Gedurende het voornoemde oponthoud van 15 dagen blijft de verzekering
van kracht na het lossen doch slechts voor zover de verzekerde goederen
zich in de voornoemde tussen- of noodhaven bevinden.
6.3.3. Indien de verzekerde goederen verder vervoerd worden binnen het
tijdsbestek van de periode van 15 dagen of indien de verzekering haar
uitwerking herneemt zoals bepaald in artikel 6.3.1:
• zal voor verder vervoer per zeeschip de verzekering verder lopen
aan de voorwaarden van deze clausule;
• zal voor verder vervoer per luchtvaartuig de verzekering verder
lopen aan de voorwaarden van de van kracht zijnde clausule
“Oorlogsrisico’s voor het Luchtvervoer van goederen”, die dan ten
volle deel zal uitmaken van deze clausule.
6.4. In de plaatsgestelde losplaats – verder vervoer naar de oorspronkelijke of naar een
andere losplaats
6.4.1. Indien de reis in een andere losplaats beëindigd wordt dan deze voorzien,
zal deze andere losplaats beschouwd worden als de vermeende
uiteindelijke losplaats en zal de verzekering een einde nemen
overeenkomstig artikel 6.1.2.
6.4.2. Indien echter de verzekerde goederen vervolgens verder vervoerd worden
naar de oorspronkelijke losplaats of naar eender welke andere bestemming
en voor zover de verzekeraars hiervan verwittigd worden zodra de
verzekerde er kennis van heeft en tegen betaling van een overeen te komen
of desnoods te arbitreren bijpremie, zal de verzekering haar uitwerking
hernemen:
• indien de verzekerde goederen gelost werden, naarmate zij
opnieuw in een zeeschip geladen worden met het oog op de
voortzetting van de reis;
• indien de verzekerde goederen niet gelost werden, op het ogenblik
dat het zeeschip de vermeende uiteindelijke losplaats verlaat.
6.4.3. Vervolgens zal de verzekering een einde nemen overeenkomstig artikel
6.1.2.
6.5. Binnenvaartuig
De risico’s van achtergelaten, drijvende of gezonken mijnen of torpedo’s blijven
gedekt zolang de verzekerde goederen of een deel ervan, in transito van of naar
een zeeschip, zich aan boord bevinden van een binnenvaartuig, dit echter
gedurende maximaal 60 dagen te rekenen vanaf middernacht, plaatselijke tijd, op
de datum van de lossing uit het zeeschip, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen met de verzekeraars.
6.6. Afwijking of wijziging van de reis door de zeevervoerder
Voor zover de verzekeraars hiervan verwittigd worden zodra de verzekerde er
kennis van heeft en tegen betaling van een overeen te komen of desnoods te
arbitreren bijpremie, zal de verzekering doorlopen voor elke afwijking of wijziging
van de reis welke het gevolg is van de uitoefening door de reder of bevrachter van
het zeeschip van de hen door het bevrachtingscontract toegekende rechten.
6.7. Wijziging van de reis door verzekerde
Wanneer de wijziging van de reis een beslissing is van de verzekerde, blijft de
verzekering doorlopen aan overeen te komen voorwaarden voor zover echter de
verzekeraars hiervan onmiddellijk verwittigd worden en tegen betaling van een
overeen te komen of desnoods te arbitreren bijpremie.
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6.8. Aankomst
Waar in artikel 6. het begrip “aankomst” is vermeld, dient hieronder te worden
verstaan het moment waarop het zeeschip het anker heeft laten vallen, gemeerd
of op een andere wijze vastgemaakt is aan een ligplaats of een andere plaats die
valt binnen het gebied dat valt onder jurisdictie van de havenautoriteit. In het geval
zulk een ligplaats of een andere plaats niet beschikbaar is, dient onder “aankomst”
te worden verstaan het moment waarop het zeeschip voor het eerst het anker heeft
laten vallen of op een andere wijze vastgemaakt is binnen of in de nabijheid van
het gebied van de voorziene losplaats.
SLOTBEPALINGEN :
7. In afwijking van artikel 204 van het Wetboek van Koophandel, Boek II, worden de
verzekeraars van de dekking van de gewone risico’s vrijgesteld.
8. De geschillen tussen verzekerde en verzekeraars zullen beslecht worden volgens de
bepalingen van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004, gesteld
zijnde dat deze verzekering in ieder opzicht onderworpen blijft aan de Belgische
wetgeving terzake.
4.2.2.

« Oorlogsrisico’s voor het Luchtvervoer van Goederen »
Clausule CN301 van 27 mei 2004 van de Koninklijke Belgische Vereniging van
Transportverzekeraars vzw
VERZEKERDE RISICO’S:
1. Volgens uitdrukkelijke overeenkomst en tegen betaling van een bepaalde, overeen te
komen of desnoods te arbitreren premie, dekt deze verzekering zonder franchise het
verlies of de schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door:
1.1. oorlog, burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke
onlusten of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende macht;
1.2. kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie welke het
gevolg zijn van de risico’s verzekerd onder 1.1. hiervoor, alsook de gevolgen ervan
of van iedere poging daartoe;
1.3. achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andere achtergelaten oorlogswapens;
1.4. andere oorlogsrisico’s bepaald in de Belgische wet of in de
Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004.
UITSLUITINGEN :
2. Van deze verzekering zijn uitgesloten:
2.1. elke aanvraag tot vergoeding voor het wegvallen of het niet-voltooien van de
verzekerde reis;
2.2. verlies, schade of kosten met betrekking tot de risico’s vermeld in de laatste in
voege zijnde clausule van de BVT : “Uitsluiting van Radioactieve Besmetting, van
Chemische, Biologische, Biochemische en Elektromagnetische Wapens, en
Uitsluiting van Abandonnement van Radioactieve Goederen”;
2.3. verlies, schade of kosten welke het gevolg zijn van het eigen gebrek of de aard van
de verzekerde goederen.
3. Slechts de materiële schade aan de verzekerde goederen komt ten laste van de
verzekeraars.
Zijn met name uitgesloten:
3.1. opslag- en andere verblijfkosten;
3.2. elke vergoeding voor vertraging in de aankomst van de verzekerde goederen en
het koersverschil dat hiermee gepaard kan gaan;
3.3. verlies of schade ontstaan door een in- of uitvoerverbod.
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ABANDONNEMENT, OPRUIMINGS-, LICHTINGS- EN VERNIETIGINGSKOSTEN:
4. De bepalingen van artikels 12 en 13 van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen
dd. 20.04.2004 zijn van toepassing, doch abandonnement kan slechts ingeroepen
worden enkel in de gevallen van materiële schade en/of verliezen voor ten minste ¾
van de waarde indien die voortvloeien uit een gevaar verzekerd door deze clausule.
DUUR VAN DE RISICO’S
5. De dekking van de oorlogsrisico’s wordt als volgt bedongen :
5.1. Rechtstreekse reis zonder overslag
5.1.1. De verzekering vangt aan naarmate de goederen aan boord van het
luchtvaartuig geladen zijn;
5.1.2. Zij eindigt naarmate de verzekerde goederen uit het luchtvaartuig gelost
worden in de uiteindelijke losplaats, maar houdt in ieder geval op van kracht
te zijn na verloop van 15 dagen te rekenen vanaf middernacht, plaatselijke
tijd, op de dag van aankomst van het luchtvaartuig in de uiteindelijke
losplaats.
5.2. Verlenging van de reis zonder overslag
Niettemin, voor zover de verzekeraars hiervan verwittigd worden zodra de
verzekerde er kennis van heeft en tegen betaling van een overeen te komen of
desnoods te arbitreren bijpremie,
5.2.1. herneemt de verzekering, zonder dat de verzekerde goederen gelost
werden in de uiteindelijke losplaats, wanneer het luchtvaartuig deze plaats
verlaat;
5.2.2. eindigt zij naarmate de verzekerde goederen uit het luchtvaartuig gelost
worden in de uiteindelijke of in de plaats gestelde losplaats, maar houdt in
ieder geval op van kracht te zijn na verloop van 15 dagen te rekenen vanaf
middernacht, plaatselijke tijd, op de dag van aankomst van het luchtvaartuig
in de uiteindelijke of in de plaats gestelde losplaats.
5.3. Reis met overslag
5.3.1. Wanneer tijdens de verzekerde reis het luchtvaartuig een tussenlanding
maakt met het oog op een verder vervoer met een zeeschip of een
luchtvaartuig, blijft de verzekering, tegen betaling van een overeen te komen
of desnoods te arbitreren bijpremie, van kracht tot na het verstrijken van 15
dagen te rekenen vanaf middernacht, plaatselijke tijd, op de dag van
aankomst van het luchtvaartuig op de plaats, waar de tussenlanding
uitgevoerd werd. In dit geval herneemt de verzekering haar uitwerking
naarmate de verzekerde goederen aan boord van een zeeschip of een
luchtvaartuig geladen worden met het oog op de voortzetting van de reis.
5.3.2. Gedurende het voornoemde oponthoud van 15 dagen blijft de verzekering
van kracht na het lossen doch slechts voor zover de verzekerde goederen
zich op de voornoemde plaats bevinden.
5.3.3. Indien de verzekerde goederen verder vervoerd worden binnen het
tijdsbestek van de periode van 15 dagen of indien de verzekering haar
uitwerking herneemt zoals bepaald in artikel 5.3.1.:
• zal voor verder vervoer per luchtvaartuig de verzekering verder lopen
aan de voorwaarden van deze clausule;
• zal voor verder vervoer per zeeschip de verzekering verder lopen aan
de voorwaarden van de van kracht zijnde clausule “Oorlogsrisico’s voor
het Zeevervoer van goederen”, die dan ten volle deel zal uitmaken van
deze clausule .
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5.4. In de plaatsgestelde losplaats - verder vervoer naar de oorspronkelijke of naar een
andere losplaats :
5.4.1. Indien de reis in een andere losplaats beëindigd wordt dan deze voorzien,
zal deze andere losplaats beschouwd worden als de vermeende
uiteindelijke losplaats en zal de verzekering een einde nemen
overeenkomstig artikel 5.1.2.
5.4.2. Indien echter de verzekerde goederen vervolgens verder vervoerd worden
naar de oorspronkelijke losplaats of naar eender welke andere bestemming
en voor zover de verzekeraars hiervan verwittigd worden zodra de
verzekerde er kennis van heeft en tegen betaling van een overeen te komen
of desnoods te arbitreren bijpremie, zal de verzekering haar uitwerking
hernemen :
• indien de verzekerde goederen gelost werden, naarmate zij opnieuw
in een luchtvaartuig geladen worden met het oog op de voortzetting
van de reis;
• indien de verzekerde goederen niet gelost werden, op het ogenblik dat
het luchtvaartuig de vermeende uiteindelijke losplaats verlaat.
5.4.3. Vervolgens zal de verzekering een einde nemen overeenkomstig artikel
5.1.2.
5.5. Afwijking of wijziging van de reis door de vervoerder
Voor zover de verzekeraars hiervan verwittigd worden zodra de verzekerde er
kennis van heeft en tegen betaling van een overeen te komen of desnoods te
arbitreren bijpremie, zal de verzekering doorlopen voor elke afwijking of wijziging
van de reis welke het gevolg is van de uitoefening door de vervoerder van de door
het luchtvervoercontract toegekende rechten.
5.6. Wijziging van de reis door de verzekerde
Wanneer de wijziging van de reis een beslissing is van de verzekerde, blijft de
verzekering doorlopen aan overeen te komen voorwaarden voor zover echter de
verzekeraars hiervan verwittigd worden en tegen betaling van een overeen te
komen of desnoods te arbitreren bijpremie.
SLOTBEPALINGEN :
6. In afwijking van artikel 204 van het Wetboek van Koophandel, Boek II, worden de
verzekeraars van de dekking van de gewone risico’s vrijgesteld.
7. De geschillen tussen verzekerde en verzekeraars zullen beslecht worden volgens de
bepalingen van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004, gesteld
zijnde dat deze verzekering in ieder opzicht onderworpen blijft aan de Belgische
wetgeving terzake.
4.2.3.

« Oorlogsrisico’s voor het Vervoer van Goederen per Post »
Clausule CN302 van 27 mei 2004 van de Koninklijke Belgische Vereniging van
Transportverzekeraars vzw
VERZEKERDE RISICO’S :
1. Volgens uitdrukkelijke overeenkomst en tegen betaling van een bepaalde, overeen te
komen of desnoods te arbitreren premie, dekt deze verzekering zonder franchise het
verlies of de schade aan de verzekerde goederen en/of zaken veroorzaakt door:
1.1. oorlog, burgeroorlog, revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke
onlusten of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende macht;
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1.2. kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen of detentie die het
gevolg zijn van de risico’s verzekerd onder 1.1. hiervoor, alsook de gevolgen ervan
of van iedere poging daartoe;
1.3. achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andere achtergelaten oorlogswapens;
1.4. andere oorlogsrisico’s bepaald in de Belgische wet of in de
Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004.
2. De verzekering dekt eveneens voor het deel van het vervoer over zee: de bijdrage in
averij-grosse en de hulp- en bergingskosten gemaakt ten einde de schade ten gevolge
van één van de onder deze clausules gedekte risico’s te vermijden of die met zulk
vermijden verband houden, wanneer zij te betalen zijn overeenkomstig de Belgische
wet, de York-Antwerp Rules, de bepalingen van het bevrachtingscontract of volgens de
ter zake van toepassing zijnde wetten en gebruiken.
UITSLUITINGEN :
3. Van deze verzekering zijn uitgesloten:
3.1. elke aanvraag tot vergoeding voor het wegvallen of het niet-voltooien van de
verzekerde reis;
3.2. verlies, schade of kosten met betrekking tot de risico’s vermeld in de laatste in
voege zijnde clausule van de BVT : “Uitsluiting van Radioactieve Besmetting, van
Chemische, Biologische, Biochemische en Elektromagnetische Wapens, en
Uitsluiting van Abandonnement van Radioactieve Goederen”;
3.3. verlies, schade of kosten die het gevolg zijn van het eigen gebrek of de aard van
de verzekerde goederen en/of zaken.
4. Behoudens de gevallen van kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel
plaatsen of detentie en de gevallen voorzien in artikel 2, komt slechts de materiële
schade aan de verzekerde goederen en/of zaken ten laste van de verzekeraars.
Zijn met name uitgesloten:
4.1. opslag- en andere verblijfkosten;
4.2. elke vergoeding voor vertraging in de aankomst van de verzekerde goederen en/of
zaken en het koersverschil dat hiermee gepaard kan gaan;
4.3. verlies of schade ontstaan door een in- of uitvoerverbod.
ABANDONNEMENT:
5. De bepalingen van artikels 12 en 13 van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen
dd. 20.04.2004 zijn van toepassing, doch abandonnement kan slechts ingeroepen
worden enkel in de gevallen van materiële schade en/of verliezen voor ten minste ¾
van de waarde indien die voortvloeien uit een gevaar verzekerd door deze clausule.
DUUR VAN DE RISICO’S :
6. De verzekering vangt aan op het moment waarop de verzekerde goederen en/of zaken
het magazijn of de opslagplaats verlaten op de plaats waar de verzekerde reis aanvangt
en loopt door tot op het moment van hun aankomst op het adres dat vermeld staat op
het postcollo.
SLOTBEPALINGEN :
7. In afwijking van artikel 204 van het Wetboek van Koophandel, Boek II, worden de
verzekeraars van de dekking van de gewone risico’s vrijgesteld.
8. De geschillen tussen verzekerde en verzekeraars zullen beslecht worden volgens de
bepalingen van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004, gesteld
zijnde dat deze verzekering in ieder opzicht onderworpen blijft aan de Belgische
wetgeving terzake.
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4.2.4.

« Stakings- en Oproerrisico’s »
Clausule CN400 van 27 mei 2004 van de Koninklijke Belgische Vereniging van
Transportverzekeraars vzw
VERZEKERDE RISICO’S
1. Onder voorbehoud van de uitsluitingen voorzien in artikel 2 hierna en tegen betaling
van een bepaalde, overeen te komen of desnoods te arbitreren premie, dekt deze
verzekering zonder franchise het verlies en/of de schade rechtstreeks aan de
verzekerde goederen en/of zaken veroorzaakt door :
1.1. stakers, opruiers of personen die deelnemen aan een volksoploop, lock-out of
onlusten voortkomend uit arbeidsgeschillen;
1.2. iedere terrorist of iedere andere persoon, die handelt uit politieke overwegingen.
UITSLUITINGEN
2. In afwijking van alle tegenstrijdige wettelijke en/of contractuele bepalingen doch zonder
afbreuk te doen aan de uitsluitingen zoals voorzien in de bijzondere en Algemene
Voorwaarden van de polis (behalve de uitsluitingen waarvoor deze clausule dekking
geeft), geeft deze verzekering geen dekking voor verlies, schade, aansprakelijkheid
en/of kosten:
• veroorzaakt door de gebeurtenissen voorzien in artikel 11.2.5.1 van de
Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004;
• die voortkomen uit het eigen gebrek of de aard van de verzekerde goederen en/of
zaken, tenzij het verlies en/of de schade een rechtstreeks gevolg is van een onder
artikel 1 opgesomd risico;
• met betrekking tot de risico’s vermeld in de laatste in voege zijnde clausule van de
BVT : “Uitsluiting van Radioactieve Besmetting, van Chemische, Biologische,
Biochemische en Elektromagnetische Wapens, en Uitsluiting van Abandonnement
van Radioactieve Goederen”.
3. Slechts materieel verlies van en/of schade aan de verzekerde goederen en/of zaken
komt ten laste van de verzekeraars. Zijn onder meer uitgesloten :
• opslag- en andere verblijfkosten;
• elke vergoeding voor vertraging in de aankomst van de verzekerde goederen en/of
zaken en het koersverschil dat hiermee kan gepaard gaan, met uitzondering echter
van de uitgaven voortkomend uit vertraging die in averij-grosse worden opgenomen
door toepassing van de York-Antwerp-Rules, van kracht op het ogenblik dat het
schadegeval zich voordoet;
• elk verlies en/of schade ontstaan door een in- of uitvoerverbod.
ABANDONNEMENT, OPRUIMINGS-, LICHTINGS- EN VERNIETIGINGSKOSTEN:
4. De bepalingen van artikels 12 en 13 van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen
dd. 20.04.2004 zijn van toepassing, doch abandonnement kan slechts ingeroepen
worden enkel in de gevallen van materiële schade en/of verliezen voor ten minste ¾
van de waarde indien die voortvloeien uit een gevaar verzekerd door deze clausule.
DUUR VAN DE RISICO’S
5.1. De risico’s ten laste van verzekeraars vangen aan op het moment waarop de
verzekerde goederen en/of zaken het magazijn verlaten op de plaats waar de
verzekerde reis aanvangt, blijven van kracht tijdens het normaal verloop van transport
en eindigen in ieder geval naargelang wat zich eerst voordoet :
5.1.1. hetzij overeenkomstig de bepalingen vermeld in de polis,
5.1.2. hetzij op het ogenblik van aflevering in het magazijn van de bestemmeling of
een ander magazijn of andere opslagplaats ter eindbestemming zoals
vermeld in de polis,
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5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

hetzij op het ogenblik van aflevering in eender welk ander magazijn of
opslagplaats, hetzij vóór hetzij op de plaats van eindbestemming zoals
vermeld in de polis, die verzekerde verkiest te gebruiken hetzij voor opslag
buiten het normaal verloop van transport, hetzij voor verdeling of voor
distributie,
hetzij voor zeevervoer na verloop van 60 dagen te rekenen vanaf
middernacht, plaatselijke tijd, op de dag van beëindiging van het lossen van
de verzekerde goederen en/of zaken uit het zeeschip in de
eindlossingshaven,
hetzij voor luchtvervoer na verloop van 30 dagen te rekenen vanaf
middernacht, plaatselijke tijd, op de dag van beëindiging van het lossen van
de verzekerde goederen en/of zaken uit het vliegtuig in de
eindlossingsluchthaven.

5.2. Verlenging van de duur van de risico’s
De verlenging van de duur van de risico’s vermeld in punt 5.1 :
5.2.1. wordt niet toegestaan met betrekking tot dekking van verlies en/of schade aan
de verzekerde goederen en/of zaken veroorzaakt door iedere terrorist of
iedere andere persoon, die handelt uit politieke overwegingen;
5.2.2. met betrekking tot dekking van verlies en/of schade aan de verzekerde
goederen en/of zaken veroorzaakt door stakers, opruiers of personen die
deelnemen aan een volksoploop, lock-out of onlusten voortkomend uit
arbeidsgeschillen, dient aan de verzekeraars gevraagd te worden hetzij bij
aanvaarding van het risico, hetzij vóór het verstrijken van de termijn van
respectievelijk 60 of 30 dagen. Deze verlenging kan door de verzekeraars
worden toegestaan mits betaling van een overeen te komen of desnoods te
arbitreren bijpremie.
5.3. Afwijking of wijziging van de reis door de vervoerder
Wanneer, ingevolge de uitoefening van een recht door het vervoerscontract
toegekend aan de vervoerder, de reis beëindigd wordt in een andere haven of op een
andere plaats dan deze in de polis aangeduid, en voor zover de verzekeraars hiervan
verwittigd worden zodra de verzekerde er kennis van heeft en tegen betaling van een
overeen te komen of desnoods te arbitreren bijpremie, zal de verzekering doorlopen
tot op het ogenblik dat de goederen verkocht en op de plaats van lossing geleverd
zijn, zonder evenwel af te wijken van de bepalingen van punten 5.1 en 5.2 hierboven.
Indien de verzekerde goederen niet verkocht zijn, doch verder vervoerd worden naar
de in de polis aangeduide bestemming of naar eender welke plaats, zal de verzekering
van kracht blijven tot bij aflevering in het magazijn op eindbestemming, zonder
evenwel af te wijken van de bepalingen van punten 5.1 en 5.2 hierboven.
5.4. Wijziging van de reis door de verzekerde
Voor zover de verzekeraars hiervan onmiddellijk verwittigd worden en tegen betaling
van een overeen te komen of desnoods te arbitreren bijpremie, zal de verzekering aan
overeen te komen voorwaarden doorlopen voor elke door de verzekerde besliste
reiswijziging, zonder evenwel af te wijken van de bepalingen van punten 5.1 en 5.2
hierboven.
SLOTBEPALINGEN
6. De geschillen tussen verzekerde en verzekeraars zullen beslecht worden volgens de
bepalingen van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd. 20.04.2004; het
Belgisch recht is van toepassing.
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5. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
5.1.

AANGIFTEN OP HET ABONNEMENTSCONTRACT
De verzekerde geniet automatische dekking voor alle reizen en goederen of zaken voorzien in
dit abonnementscontract waarvan de risico’s te zijnen laste vallen krachtens clausule 1.1.
Als tegenprestatie, verbindt de verzekerde er zich te goeder trouw toe de totale waarde en de
eventuele waardeverhogingen van alle goederen of zaken waarvoor hij de vrije beschikking tot
verzekeren heeft overeenkomsig clausule 1.1 aan te geven op dit abonnementscontract.
Tenzij anders overeengekomen, zullen de verzekeringsaangiften aan de verzekeraars worden
overgemaakt vanaf ontvangst van de stavingsstukken en zullen zij alle nuttige inlichtingen in
verband met de transportmiddelen, de reis, de goederen of zaken en de verzekerde waarde,
bevatten.
Voor de verzekeringscontracten waarvan de premie wordt berekend op basis van het
zakencijfer, verbindt de verzekerde zich ertoe, ten laatste binnen de drie maanden volgend op
de vervaldag van dit abonnementscontract, het zakencijfer gerealiseerd tijdens het voorbije jaar
mee te delen, of elk ander element ter regularisatie van de premie, vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden van dit abonnementscontract.
Het niet meedelen van de inlichtingen op basis waarvan de premie dient geregulariseerd te
worden, heeft dezelfde gevolgen als die welke voorzien zijn in geval van niet-betaling van de
premie (cfr. clausule 7.4.3.).
De verzekerde verbindt zich ertoe iedere vrijwillige wijziging van het risico die zich voordoet in
de loop van dit abonnementscontract, voorafgaandelijk aan de verzekeraars mee te delen.

5.2.

UITGIFTE VAN VERZEKERINGSPOLISSEN - VERZEKERINGSCERTIFICATEN
De verzekerde heeft de mogelijkheid de opstelling van een verzekeringspolis of een
verzekeringscertificaat te vragen voor een bepaalde verzekerde zending van zijn keuze.

5.3.

PREMIE
De premie is volledig verworven aan de verzekeraars vanaf het risico begint te lopen. De
verzekerde verbindt zich ertoe deze premie, verhoogd met taksen en kosten, te betalen zodra
hem dit wordt gevraagd.
De belastingen, taksen en kosten worden gelijktijdig met de premie geïnd; niet-betaling ervan
heeft dezelfde gevolgen als die welke voorzien zijn in geval van niet-betaling van de premie (cfr.
clausule 7.4.3.). Alle huidige en toekomstige belastingen, taksen en kosten, van toepassing op
dit abonnementscontract, zijn ten laste van de verzekerde.

5.4.

SCHADEGEVALLEN - BEWARENDE MAATREGELEN, VERHAAL, REDDING
De verzekerde verbindt zich ertoe :
5.4.1. als "goede huisvader" te handelen, alle preventiemaatregelen te nemen teneinde
te voorkomen dat schadegevallen zich voordoen of verergeren, en zijn
medewerking te verlenen aan de verzekeraars bij het uitvoeren van de door hen
bevolen maatregelen;
5.4.2. tijdig alle noodzakelijke maatregelen te treffen teneinde zijn verhaalsrechten
tegenover vervoerders en alle andere derden die eventueel aansprakelijk zouden
zijn voor schadegevallen, te vrijwaren;

alg. voorw.cargo abon 01.01.2021

24

5.4.3. overeenkomstig de instructies van de verzekeraars, iedere akte van subrogatie,
verzaking of volmacht, die noodzakelijk is voor het uitoefenen van het verhaal, te
ondertekenen of te laten ondertekenen door wie het aanbelangt;
5.4.4. aan de bestemmeling, aan de ontvanger of aan hun vertegenwoordigers de
volgende verplichtingen mee te delen die ze nauwgezet dienen na te leven:

5.5.

5.4.4.1.

tijdig precieze en gedetailleerde reserves betekenen aan de laatste
vervoerder of aan iedere andere voor het schadegeval aansprakelijke
derde en de voormelde personen uitnodigen op de tegensprekelijke
vaststelling van de verliezen en schade;

5.4.4.2.

zich richten tot de averijcommissaris aangeduid door de verzekeraars
of, bij gebrek hieraan, tot de dichtstbijzijnde Lloyd’s agent of, bij
gebrek hieraan, tot een bevoegde lokale overheid;

5.4.4.3.

in geval van diefstal of ander wanbedrijf, zo snel mogelijk klacht
neerleggen bij de bevoegde lokale overheden.

MEDEDELING VAN HET CONTRACT AAN DERDEN
De verzekerde verbindt er zich uitdrukkelijk toe dit abonnementscontract of uittreksels ervan,
niet mee te delen aan derden.

5.6.

PREMIEVOET VOOR DE RISICO’S VAN OORLOG EN/OF STAKING EN OPROER
De premievoet voor de risico's van oorlog en/of staking en oproer zoals bepaald in de bijzondere
voorwaarden geldt enkel voor gebieden die, bij aanvang van het risico, als ‘low’ of ‘moderate’
vermeld staan volgens de ‘Risk Scale’ van de ‘Global Cargo Watch List’ (GCWL) op volgende
link:

Global Cargo Watch List
De zendingen naar, vanuit of doorheen gebieden niet vermeld als ‘low’ of ‘moderate’, dienen
door verzekerde aangegeven te worden en worden gedekt gehouden mits een overeen te
komen, of desnoods te arbitreren, bijpremie. De risico’s van staking en oproer met betrekking
tot opslagrisico’s in voornoemde gebieden volgen dezelfde regel als hierboven.

6. REGELING VAN DE SCHADEGEVALLEN
6.1.

MUNTEENHEID
In afwijking van artikel 193 van het Wetboek van Koophandel, worden de vergoedingen,
naargelang de keuze van de verzekerde, als volgt uitbetaald : hetzij in de munteenheid waarin
de premie betaald wordt, hetzij in de munteenheid waarin de verzekerde waarde is uitgedrukt,
hetzij in de munteenheid waarin de kosten met betrekking tot het schadegeval werden gemaakt.

6.2.

EXPERTISEKOSTEN
De interventiekosten van de Averijcommissaris of van de door de verzekeraars aangestelde
experten, zijn volledig ten laste van de verzekeraars, zelfs als de verliezen en de schade niet
gedekt zijn krachtens de bepalingen van het abonnementscontract.

6.3.

SUBROGATIE
De verzekeraars die het schadegeval uitbetaald hebben, worden gesubrogeerd in alle
verhaalsrechten van de verzekerde tegen iedere aansprakelijke derde.
Deze subrogatie geldt ten belope van de betaalde schadevergoeding.
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Behoudens uitdrukkelijke afwijking, kunnen de verzekeraars, wanneer de verzekerde niet
volledig door hen werd vergoed, op vraag van de verzekerde, de regresvordering uitoefenen
voor het totale schadebedrag; de verhaalopbrengst, na aftrek van alle kosten, zal in de eerste
plaats de verzekerde ten goede komen ten belope van het schadebedrag dat niet vergoed werd.

6.4.
6.4.1.

VERJARING
Drie jaar – vorderingen tot betaling van schadevergoeding
Alle vorderingen tot betaling van schadevergoeding verjaren na een termijn van 3 jaar
te rekenen vanaf de datum van het schadegeval dat deze heeft doen ingaan.

6.4.2.

Drie jaar – regresvorderingen tegen de verzekerde
Alle regresvorderingen van de verzekeraars tegen de verzekerde verjaren na een termijn
van 3 jaar te rekenen vanaf de dag dat de vergoeding door de verzekeraars betaald
werd. In geval van fraude, is de gemeenrechtelijke verjaring van artikel 2262 van het
Belgische Burgerlijk Wetboek van toepassing.

7. BIJZONDERE BEPALINGEN
7.1.

NIET-NALEVEN, DOOR VERZEKERDE, VAN ZIJN VERPLICHTINGEN - SANCTIES
Telkens de verzekerde de verplichtingen waartoe hij krachtens de bepalingen van dit
abonnementscontract gehouden is, niet naleeft, hebben de verzekeraars het recht hiervoor
compensatie van hem te eisen in verhouding tot het door hen geleden nadeel, onder
voorbehoud van de eventuele rechtsvorderingen die tegen de verzekerde zouden kunnen
ingesteld worden ingeval van frauduleus opzet van zijnentwege.

7.2.

REGELINGSDOCUMENTEN
De polissen, certificaten of andere regelingsdocumenten mogen voor 100% op naam van de
leidende verzekeraar van het abonnementscontract worden opgesteld.
Niettegenstaande het feit dat de polissen, certificaten of andere regelingsdocumenten uitsluitend
op naam van de leidende verzekeraar worden opgemaakt, zijn de ondergetekende
medeverzekeraars niettemin gehouden ten belope van hun respectievelijke aandelen.
De bijvoegsels van het abonnementscontract mogen eveneens uitsluitend door de leidende
verzekeraar getekend worden krachtens een speciale volmacht van alle ondergetekende
medeverzekeraars, dewelke uitdrukkelijk aanvaarden deze volmacht tot ondertekening te
verlenen aan de leidende verzekeraar van dit abonnementscontract.

7.3.

BEMIDDELING
De aangiften, de regularisatie, de premieberekening en de schaderegeling, evenals iedere
kennisgeving en mededeling met betrekking tot het abonnementscontract mogen via de
bemiddeling van de makelaars-onderhandelaars gebeuren.

7.4.
7.4.1.

AANVANG VAN HET ABONNEMENTSCONTRACT - DUUR - STILZWIJGENDE
HERNIEUWING - SCHORSING - OPZEGGING
Aanvang
Tenzij anders overeengekomen, vangt de dekking aan op de aanvangsdatum vermeld
in de Bijzondere Voorwaarden van dit abonnementscontract in zoverre de eerste premie
en haar bijhorigheden werden betaald ten laatste binnen de 45 dagen na deze
ingangsdatum.
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Mits uitdrukkelijke voorafgaande overeenkomst en overeen te komen bijpremie, zullen
reizen die een aanvang hebben genomen voor de aanvangsdatum van het
abonnementscontract en eindigen na deze datum, in voorkomend geval, door de
verzekeraars kunnen gedekt worden.
7.4.2.

Duur – stilzwijgende hernieuwing
Tenzij anders overeengekomen, is het abonnementscontract afgesloten voor een
periode van een jaar; het contract zal, op het einde van iedere verzekeringsperiode,
jaarlijks stilzwijgend hernieuwd worden voor een periode van een jaar, zolang een der
partijen het niet heeft opgezegd bij een ter post aangetekend schrijven, tenminste drie
maanden voor de vervaldag van de lopende periode.
Wat betreft de oorlogs-, stakings-, oproer- en terrorismerisico’s hebben verzekeraars
echter, te allen tijde, mits een opzeggingstermijn van zeven dagen, herleid tot 48u voor
transporten van of naar de Verenigde Staten, het recht deze risico’s op te zeggen bij
een ter post aangetekend schrijven gericht aan verzekerde; een kopie van deze brief
wordt aan de makelaars-onderhandelaars bezorgd.
De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de afgifte van het
aangetekend schrijven bij de post, waarbij de postdatum geldt als bewijs.

7.4.3.

Schorsing of opzegging omwille van niet-betaling van de premie
Bij niet-betaling van de premie, kunnen de verzekeraars de dekking van het
abonnementscontract schorsen of het contract opzeggen, op voorwaarde dat
verzekerde, hetzij door een deurwaardersexploot, hetzij door een ter post aangetekend
schrijven, in gebreke werd gesteld. De schorsing of opzegging vangt aan na het
verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de
betekening of op de afgifte van het aangetekend schrijven bij de post, waarbij de
postdatum geldt als bewijs.
Wanneer de verzekeraars de dekking geschorst hebben, kunnen ze vervolgens het
abonnementscontract opzeggen als ze zich dat recht hebben voorgehouden in de in de
vorige alinea bedoelde ingebrekestelling; in dat geval, vangt de opzegging ten vroegste
aan na het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van
de schorsing.

7.4.4.

Opzegging na schadegeval
De verzekeraars behouden zich bovendien het recht voor het abonnementscontract op
te zeggen bij een ter post aangetekend schrijven, na schadegeval, maar ten laatste
binnen de 30 kalenderdagen volgend op de betaling of de weigering tot betaling van de
schadevergoeding. De opzegging vangt aan na het verstrijken van een termijn van 30
kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van het aangetekend
schrijven bij de post, waarbij de postdatum geldt als bewijs.

7.4.5.

Premieverhoging
Indien de verzekeraars de premie verhogen, zonder enige wijziging van het risico, zullen
zij te allen tijde het recht hebben :
•

de nieuwe premie toe te passen op de verzekerde;

•

te eisen dat de verzekerde de bijkomende premie betaalt die verschuldigd is
voor de periode die nog gedekt moet worden tot de volgende vervaldag.

De verhoging zal aan de verzekerde ter kennis gebracht worden bij een ter post
aangetekend schrijven. De verzekerde kan, binnen een termijn van dertig dagen te
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rekenen vanaf de dag van ontvangst van het aangetekend schrijven, het
abonnementscontract opzeggen bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de
verzekeraars; een kopie van deze brief wordt gericht aan de makelaarsonderhandelaars. De opzegging vangt aan na het verstrijken van een termijn van 30
kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van het aangetekend
schrijven bij de post, waarbij de postdatum geldt als bewijs. Indien de verzekerde van dit
recht gebruikmaakt, zal het premiegedeelte dat niet werd opgebruikt door de niet
gelopen risico’s en/of door de betaalde en gereserveerde schadegevallen, aan hem
worden teruggestort. Eens deze termijn verstreken, zullen de nieuwe premie evenals de
bijkomende premie beschouwd worden als aangenomen tussen de partijen en zullen
deze bepalingen van toepassing en aan hen tegenstelbaar zijn.
De verhoging van de premiebijhorigheden, zoals belastingen, bijdragen, kosten, taksen
en bijkomende rechten, worden niet als een verhoging van de premie beschouwd.
7.4.6.

Verderzetting van de reis na schorsing of opzegging
Ingeval van schorsing van de dekking van het abonnementscontract of van opzegging
van het contract, blijft de dekking verworven voor reizen die een aanvang hebben
genomen voor de datum van schorsing of opzegging en die eindigen na die datum.
Er wordt gepreciseerd dat iedere dekking die de verzekeraars verleend zouden hebben
voor verblijven die niet binnen het normaal verloop van de reis vallen, ten laatste zal
eindigen op de dag van de schorsing of van de opzegging van dit abonnementscontract.

7.5.

OVERDRACHT VAN HET ABONNEMENTSCONTRACT
Dit abonnementscontract verbindt niet alleen de partijen, maar ook hun erfgenamen, legatarissen,
begiftigden en rechthebbenden. Het blijft van kracht ongeacht wijziging van maatschappelijke
benaming, faillissement, gerechtelijke vereffening of kennelijk onvermogen.
Indien de verzekerde het voorwerp van het risico in een vennootschap inbrengt, een fusie aangaat
of een associatieovereenkomst afsluit, is hij ertoe gehouden de verderzetting van het contract op
te leggen aan de cessionaris, vennoot of rechthebbende.
Bij overlijden van de verzekerde, blijft het contract van rechtswege in voege en zijn de erfgenamen
of rechtverkrijgenden hoofdelijk en ondeelbaar verplicht het contract uit te voeren. Ze zullen er
echter pas voordeel uit trekken nadat ze de overdracht op hun naam hebben aangevraagd en
bekomen.

7.6.

HOOFDELIJKHEID VAN DE VERZEKERDEN
Indien de polis wordt onderschreven door meerdere verzekerden, zijn deze hoofdelijk
aansprakelijk voor de verplichtingen die eruit voortvloeien.

8. KLACHTEN, GESCHILLEN & TOEPASSELIJK RECHT
8.1.

KLACHTEN
Om u nog beter te dienen, waken wij constant over de kwalitieit van onze producten en het niveau
van onze dienstverlening. Indien u ondanks alles niet tevreden bent, kan u ons altijd bereiken:
•

via mail naar: transport@verheyen.be

•

telefonisch: +32 2 250 63 11

•

via gewone brief naar: Grensstraat 17 te 1210 Brussel

Wij zullen alles in het werk stellen om u te helpen.
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U kunt overigens ook met uw klachten terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen:
•

via een webformulier op www.ombudsman.as

•

via mail naar info@ombudsman.as
via gewone brief naar Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000
Brussel.

•

8.2.

GESCHILLEN
Geschillen tussen verzekeraar en verzekerde zullen beslecht worden door een scheidsgerecht,
waarvan de eerste twee leden benoemd worden door elkeen van de partijen en de derde door de
aldus benoemde scheidsrechters. Indien een van de partijen nalaat haar scheidsrechter te
benoemen binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de scheidsrechterlijke
kennisgeving, of ingeval van onenigheid tussen de eerste twee scheidsrechters met betrekking
tot de benoeming van de derde scheidsrechter, zal deze worden benoemd, op verzoek van de
meest gerede partij, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar dit
abonnementscontract werd opgemaakt.
De geschillen zullen worden beslecht op de plaats waar dit abonnementscontract werd
opgemaakt.
De partijen behouden zich de mogelijkheid voor beroep aan te tekenen bij een tweede
scheidsgerecht, zetelend in graad van beroep, voor zover deze mogelijkheid voorzien werd in het
arbitragecompromis of in de documenten die dit vervangen.
Niettemin blijven de gewone rechtbanken bevoegd voor geschillen die uitsluitend betrekking
hebben op het innen van de premies.

8.3.

TOEPASSELIJK RECHT
De Belgische wet is van toepassing op het contract en de gekozen taal is die van dit
abonnementscontract.

9. VOORRANGSCLAUSULE
Ingeval van tegenstrijdigheid, hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang op de Conventionele
Voorwaarden, dewelke op hun beurt voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden.

10. BESCHERMING
LEVENSSFEER
10.1.

VAN

DE

PERSOONLIJKE

Verantwoordelijke voor de verwerking
Jean Verheyen nv, met maatschappelijke zetel te Grensstraat 17, 1210 Brussel, ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0431.491.731.

10.2.

Functionaris voor de gegevensbescherming
De functionaris voor de gegevensbescherming van Jean Verheyen kan gecontacteerd worden
op de volgende adressen:
per post:
Jean Verheyen nv - Data Protection Officer, Grensstraat 17 te 1210 Brussel
via e-mail:
privacy@verheyen.be

10.3.

Doeleinden van de gegevensverwerking en bestemmelingen van de gegevens
De persoonsgegevens die door de betrokkene zelf worden meegedeeld of die op legitieme wijze
door Jean Verheyen worden ontvangen van ondernemingen van de groep AXA, van
ondernemingen die in relatie staan met deze ondernemingen, van de werkgever van de
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betrokkene of van derden, mogen door Jean Verheyen verwerkt worden voor de volgende
doeleinden:
• het beheer van het personenbestand:
o Dit zijn verwerkingen die uitgevoerd worden om de databases – in het bijzonder de
identificatiegegevens – met betrekking tot alle natuurlijke en rechtspersonen die in relatie
staan met Jean Verheyen, samen te stellen en up-to-date te houden.
o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en voor de naleving van een wettelijke verplichting.
• het beheer van de verzekeringsovereenkomst:
o Dit betreft de verwerking die wordt uitgevoerd met het oog op de – al dan niet
geautomatiseerde – aanvaarding of weigering van risico’s vóór het sluiten van de
verzekeringsovereenkomst of bij latere herwerkingen ervan; op de opmaak, bijwerking en
beëindiging van de verzekeringsovereenkomst; op de – al dan niet geautomatiseerde –
inning van de onbetaalde premies; op het beheer van de schadegevallen en de regeling
van de verzekeringsprestaties.
o Deze
verwerkingen
zijn
noodzakelijk
voor
de
uitvoering
van
de
verzekeringsovereenkomst en voor de naleving van een wettelijke verplichting.
• de dienstverlening aan de klanten:
o Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd in het kader van de digitale diensten die,
bijkomend aan de verzekeringsovereenkomst, worden verleend aan de
klanten (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een digitale klantenzone).
o Deze
verwerkingen
zijn
noodzakelijk
voor
de
uitvoering
van
de
verzekeringsovereenkomst en/of van deze bijkomende digitale diensten.
• het beheer van de relatie tussen Jean Verheyen en de verzekeringstussenpersoon:
o Dit betreft verwerkingen uitgevoerd in het kader van de samenwerking tussen Jean
Verheyen en de verzekeringstussenpersoon.
o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen
van Jean Verheyen die bestaan uit de uitvoering van de overeenkomsten tussen Jean
Verheyen en de verzekeringstussenpersoon.
• de opsporing, preventie en bestrijding van fraude:
o Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd om – al dan niet op geautomatiseerde
wijze – verzekeringsfraude op te sporen, te voorkomen en te bestrijden.
o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen
van Jean Verheyen die bestaan uit de vrijwaring van het technische en financiële
evenwicht van het product, de tak of de verzekeringsmaatschappij zelf.
• de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme:
o Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd om – al dan niet op geautomatiseerde
wijze – het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen, te
voorkomen en te bestrijden.
o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die
Jean Verheyen moet naleven.
• bewaking van de portefeuille:
o Dit betreft verwerkingen die uitgevoerd worden om – al dan niet op geautomatiseerde
wijze – het technische en financiële evenwicht van de verzekeringsportefeuilles te
controleren en in voorkomend geval te herstellen.
o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen
van Jean Verheyen die bestaan uit de vrijwaring of het herstel van het technische en
financiële evenwicht van het product, de tak of de verzekeringsmaatschappij zelf.
• statistische studies:
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Dit betreft verwerkingen uitgevoerd door Jean Verheyen of een derde met het oog op
statistische studies voor diverse doeleinden, zoals verkeersveiligheid, preventie van
ongevallen thuis, brandpreventie, verbetering van de beheerprocessen van Jean
Verheyen, aanvaarding van risico’s en tarifering.
o Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen
van Jean Verheyen die bestaan uit het maatschappelijke engagement, het streven naar
efficiëntie en de verbetering van de kennis van haar vakgebieden.
In de mate dat de mededeling van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de hiervoor
opgesomde doeleinden, mogen de persoonsgegevens meegedeeld worden aan andere
ondernemingen van de AXA Groep en aan ondernemingen en/of personen die ermee in
verbinding staan (advocaten, experts, adviserende artsen, herverzekeraars, medeverzekeraars,
verzekeringstussenpersonen,
dienstverleners,
andere
verzekeringsmaatschappijen,
vertegenwoordigers, follow-up bureaus voor tarifering, schaderegelingsbureaus, Datassur).
Deze gegevens mogen ook meegedeeld worden aan de controle-instanties, aan de bevoegde
overheidsdiensten en aan elk ander overheids- of privéorganisme waarmee Jean Verheyen
persoonsgegevens kan uitwisselen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
o

10.4.

Gegevensverwerking met het oog op direct marketing
De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door Jean
Verheyen van ondernemingen van de Groep AXA, van ondernemingen die ermee in verbinding
staan of van derden, mogen door Jean Verheyen verwerkt worden met het oog op direct
marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van
gegevens, bekendheid, …), om haar kennis van de klanten en prospecten te verbeteren, om
deze laatste op de hoogte te brengen van haar activiteiten, producten en diensten, en om
commerciële aanbiedingen te bezorgen.
Om een optimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen deze
persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen in hun
hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten gunste van Jean Verheyen en/of de
verzekeringstussenpersoon.
Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van
Jean Verheyen bestaande uit de ontwikkeling van haar economische activiteit. In voorkomend
geval kunnen deze verwerkingen gebaseerd zijn op de toestemming van de betrokkene.

10.5.

Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie
In geval van overdracht van persoonsgegevens naar derden die zich buiten de Europese Unie
bevinden, houdt Jean Verheyen zich aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van
kracht zijn voor dergelijke overdrachten. Jean Verheyen waarborgt namelijk een adequaat
beschermingsniveau voor de aldus overgedragen persoonsgegevens, op basis van de door de
Europese Commissie ingestelde alternatieve mechanismen, zoals de standaard contractuele
voorwaarden of ook de bindende ondernemingsregels voor de AXA Groep in geval van
overdrachten binnen de groep (BS 6 oktober 2014, p. 78547).
De betrokkene kan van de door Jean Verheyen getroffen maatregelen om persoonsgegevens
te mogen overdragen buiten de Europese Unie een kopie verkrijgen door zijn aanvraag te sturen
naar Jean Verheyen op het hierna vermelde adres (paragraaf 25.10 ‘Contact opnemen met Jean
Verheyen’).

10.6.

Gegevensbewaring
Jean Verheyen bewaart de persoonsgegevens die verzameld worden met betrekking tot de
verzekeringsovereenkomst tijdens de hele duur van de contractuele relatie of van het beheer
van de schadedossiers, met bijwerking ervan telkens de omstandigheden dit vereisen, dit
verlengd met de wettelijke bewaartermijn of met de verjaringstermijn om het hoofd te kunnen
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bieden aan een vordering of eventueel verhaal, ingesteld na het einde van de contractuele
relatie of na de afsluiting van het schadedossier.
Jean Verheyen bewaart de persoonsgegevens met betrekking tot geweigerde offertes of offertes
waaraan Jean Verheyen geen gevolg heeft gegeven tot vijf jaar na de uitgifte van de offerte of
de weigering om een contract af te sluiten.

10.7.

Noodzaak om persoonsgegevens mee te delen
De persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene die Jean Verheyen vraagt om mee te
delen, zijn noodzakelijk voor de afsluiting en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.
De niet-mededeling van deze gegevens kan de afsluiting of de goede uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst onmogelijk maken.

10.8.

Vertrouwelijkheid
Jean Verheyen heeft alle vereiste maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de
persoonsgegevens te vrijwaren en om zich te wapenen tegen niet-gemachtigde toegang,
misbruik, wijziging of wissing van deze gegevens.
Jean Verheyen volgt hiertoe de standaarden inzake veiligheid en continuïteit van de
dienstverlening en evalueert regelmatig het veiligheidsniveau van zijn processen, systemen en
toepassingen, alsook dat van zijn partners.

10.9.

Rechten van de betrokkene
De betrokkene heeft het recht:
• om van Jean Verheyen de bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens
verwerkt of niet verwerkt worden, en om deze gegevens - indien ze verwerkt worden - te
raadplegen;
• om zijn persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, te laten rechtzetten en in
voorkomend geval te laten aanvullen;
• om zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen;
• om de verwerking van zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten
beperken;
• om zich, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te verzetten tegen een
verwerking van de persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van Jean
Verheyen. De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt dan de persoonsgegevens niet
langer, tenzij hij aantoont dat er rechtmatige en dwingende redenen voor de verwerking zijn
die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene;
• om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct
marketing, met inbegrip van de profilering die wordt verricht met het oog op direct marketing;
• om bezwaar te maken tegen een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een
geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, waaraan voor hem
rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem aanmerkelijk treft; als deze geautomatiseerde
verwerking echter noodzakelijk is voor de afsluiting of de uitvoering van een contract, heeft
de persoon het recht op een menselijke tussenkomst van Jean Verheyen, om zijn standpunt
te uiten en om de beslissing van Jean Verheyen te betwisten;
• om zijn persoonsgegevens die hij aan Jean Verheyen heeft meegedeeld, te ontvangen in
een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; om deze gegevens door te
zenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, als (i) de verwerking van zijn
persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering
van een contract en (ii) de verwerking gebeurt aan de hand van geautomatiseerde
processen; en te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de
andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, als dat technisch haalbaar is;
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•

om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de verwerkingen
die rechtmatig gebeurden vóór de intrekking ervan, als de verwerking van zijn
persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming;

10.10. Contact opnemen met Jean Verheyen
De betrokkene die zijn rechten wil uitoefenen, kan Jean Verheyen contacteren door per post
een gedateerde en ondertekende brief te sturen, vergezeld van een recto/verso fotokopie van
zijn identiteitskaart, naar het adres: Jean Verheyen NV, Data Protection Officer, Grensstraat 17,
1000 Brussel. Jean Verheyen zal de aanvragen verwerken binnen de wettelijk voorziene
termijnen. Behoudens duidelijk ongegronde of overmatige aanvragen, zal geen enkele betaling
gevorderd worden voor de verwerking van zijn aanvragen.

10.11. Klacht indienen
Als de betrokkene meent dat Jean Verheyen de reglementering ter zake niet naleeft, wordt hij
verzocht eerst contact op te nemen met Jean Verheyen. De betrokkene kan ook een klacht
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel,
Tel. + 32 2 274 48 00, Fax + 32 2 274 48 35 (contact@apd-gba.be). De betrokkene kan ook
klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

11.

GEOORLOOFDHEID

Indien één of meerdere artikelen van deze verzekeringsovereenkomst in overtreding zouden zijn met
een dwingende wettelijke bepaling, welke ook, dan zullen enkel de betrokken artikelen als nietig
verklaard worden, zonder geenszins de geldigheid van deze verzekeringsovereenkomst en de andere
artikelen die ze bevat, te beïnvloeden.

12.
12.1.

MEDEVERZEKERING EN APERITIE
Niet hoofdelijk verbonden verzekeraars

Er bestaat geen hoofdelijkheid tussen de eventuele verschillende verzekeraars die deze
verzekeringsovereenkomst ondertekenen, zodat er een afzonderlijke verzekeringsovereenkomst wordt
geacht te zijn gesloten tussen de verzekerde en iedere ondergetekende verzekeringsonderneming voor
het gedeelte dat door elk van hen wordt onderschreven.

12.2.

Leidende verzekeraar

Behoudens tegenstrijdige bepaling wordt de eerste ondergetekende verzekeraar geacht te handelen in
de hoedanigheid van leidende verzekeraar.

12.3.

Mandaat van de leidende verzekeraar

De ondertekenende medeverzekeraars aanvaarden uitdrukkelijk de beslissing genomen door de
leidende verzekeraar van dit abonnementscontract te volgen, met als enige uitzondering de hierna
vermelde gevallen waarvoor iedere medeverzekeraar beslissingsvrijheid heeft :
• de verhoging van de maxima vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van dit abonnementscontract;
• de wijziging van leidende verzekeraar;
• de wijzigingen in verband met de opzeggingsvoorwaarden; - het dekken van de volgende risico’s :
 rejection, vertraging, eigen gebrek, onrechtstreekse schade, marktverlies, neming,
verbeurdverklaring en welk ander voorval ook die het gevolg zijn van contrabande,
verboden handel of sluikhandel, onteigening door eender welke overheid;
 oorlog, staking, oproer en terrorisme;
 politieke risico’s, risico’s met betrekking tot financiële waarborgen en kredietrisico’s.
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