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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERZEKERING VAN VERHUISVOORWERPEN 
VAN DE "BELGISCHE KAMER DER VERHUISONDERNEMERS" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.GEWAARBORGDE RISICO'S 

Artikel 1 

Deze polis heeft ten doel de verzekerde tot het bedrag van de verzekerde waarde te dekken tegen alle risico's met volledige terugbetaling van alle 
schade, hoe gering ook en welke de oorzaak ervan moge zijn, met inbegrip van brand, breuk, diefstal of verdwijning van de verzekerde voorwerpen, 
wanneer veroorzaakt door een onzekere en accidentele gebeurtenis. 

 

Artikel 2 

De waarborg treedt in werking op het ogenblik dat de verzekerde de verzekerde voorwerpen ten laste neemt, tot in bezit name door de eigenaar, 
zijn aangestelde of mandataris. Zij geldt voor de in de verzekeringspolis aangestipte reis met inbegrip van alle overladingen, het bovenbrengen of 
naar beneden halen met alle middelen, zoals katrollen, kabels of liften, evenals alle behandelingen welke de ladingsoperaties voorafgaan of de 
lossingsoperaties volgen. De verrichtingen van het in- en uitpakken zijn in de waarborg begrepen voor zover zij uitgevoerd worden door de 
verhuisondernemer of zijn aangestelde. 

De verzekerde voorwerpen mogen zich onder het beheer bevinden, zowel van de verhuisondernemer en zijn mandatarissen als van de baan-, 
spoor-, lucht-, rivier- of zeevervoerders, tolagenten, receptionnarissen of opslagers, aan wie het vervoer of de bewaring van de verzekerde 
voorwerpen werden toevertrouwd. 

Elk onvrijwillig oponthoud tijdens het vervoer wordt gratis gedekt voor een tijdspanne van 30 dagen terwijl de verlenging van deze tijdspanne kan 
gedekt worden mits voorafgaandelijke aangifte aan de verzekeraars en een overeen te komen premie. Daarentegen betekent elk oponthoud dat 
een feit is van de eigenaar een onderbreking van de waarborg. 

 

Artikel 3 

Formeel uitgesloten van deze verzekering is de schade of avarij voortspruitend uit eigen gebrek, slijtage of ouderdom, alsmede de schade welke 
bestond voor de aanvang van het risico. 

Zijn eveneens van de verzekering uitgesloten : 
a) de schrammen, afschavingen en andere schade veroorzaakt door het verplaatsen van verhuisvoorwerpen door vensters en deuren met 

onvoldoende afmetingen; 
b) de schade aan voorwerpen welke niet door de verhuisonderneming verpakt werden; 
c) de breuk of schade op de plaatsen waar de voorwerpen voorheen reeds gelijmd of hersteld werden; 
d) alle schade van mechanische of elektrische aard welke de niet-werking of de ontregeling van elektrische apparaten zoals koelkasten, 

radio-apparaten, TV-toestellen en dergelijke tot gevolg heeft, zonder zichtbare schade; 
e) alle schade van radio-actieve of nucleaire aard. 

 

Artikel 4 

Behoudens bijzondere overeenkomst, zijn volgende voorwerpen van de verzekering uitgesloten : 
a) vloeistoffen en goederen welke een algemeen bekend risico inhouden van brand, ontploffing of beschadiging aan andere goederen, 

zoals fosfoor, benzine, steenkool, lucifers, kleurstoffen, accumulators, zuren of bijtende stoffen. Alle schade voortvloeiend uit het vervoer 
van dergelijke goederen wordt niet door de verzekeraars ten laste genomen; 

b) levende dieren en planten; 
c) juwelen, edele metalen, papieren munt, waardepapieren, documenten van alle aard en dergelijke; 
d) lampen of elektrische of elektronische buizen. 

 

Artikel 5 

Oorlogs-, stakings- en oproerrisico's, verbeurdverklaring, onder sekwester stellen of inbeslagname door de douane, zijn van de verzekering 
uitgesloten. De oorlogs-, stakings- en oproerrisico's kunnen echter gedekt worden aan overeen te komen premies en voorwaarden. 

 

Artikel 6 

Onder voorbehoud van de hierboven aangestipte uitsluitingen, moet deze verzekering verplichtend dragen op het geheel van de verhuisde 
voorwerpen. De verzekerde waarde moet worden vastgelegd op grond van de werkelijke waarde van de verzekerde voorwerpen, op het ogenblik 
dat deze in risico worden gebracht. 
Wanneer, in geval van schade, de verzekerde waarde slechts gedeeltelijk de werkelijke waarde van het geheel van de verhuisde voorwerpen 
bedraagt, zal de verzekerde beschouwd worden als zijnde zijn eigen verzekeraar in verhouding tot het overschot van de waarde. 

Artikel 7 

 
Er wordt door de verzekeraars een gezamenlijk percentage in het geheel van de verhuizing van de bijzonder breekbare voorwerpen (aardewerk, 
kristalwerk, glas, marmer, porselein, keramiek, terracotta, e.d.) en van de verzamelingsvoorwerpen (schilderijen, beeldhouwwerk, antiek, echte kant, 
wandtapijten en dergelijke) voorzien. De schade aan genoemde soorten voorwerpen wordt integraal door de verzekeraars ten laste genomen, 
behalve wanneer het aangegeven percentage lager ligt dan het werkelijk percentage. In dit geval behouden de verzekeraars zich het recht voor, de 
evenredige regel toe te passen. 
 

2.AANVRAAG TOT SCHADEVERGOEDING EN AFHANDELING DER SCHADEGEVALLEN 

Artikel 8 

In geval van schade zijn de herstellingskosten ten laste van de verzekeraars voor zover zij aanbevolen en goedgekeurd zijn door de expert die door 
hen werd aangeduid en de verzekeraars mogen in geen geval gehouden zijn tot de uitbetaling van een vergoeding voor waardevermindering, 
depareillage of gebruiksverlies van de verzekerde voorwerpen. In geval de herstellingskosten de werkelijke waarde van de verzekerde voorwerpen 
op het ogenblik van het schadegeval overtreffen, zullen de verzekeraars de schade uitkeren op basis van het totaal verlies, zonder echter afbreuk te 
doen aan de schikkingen van Artikel 7. 
 

Artikel 9 

De verzekerde, diens aangestelde of mandataris moet de reclamaties aantekenen op het document hem voorgelegd door de ploegoverste van de 
vervoer- of verhuisonderneming welke de aflevering heeft verricht. Zij moeten binnen de 48 uren, na de aflevering, schriftelijk bevestigd worden aan 
de verzekeraars of de makelaar. 
In geval van diefstal, dient binnen de 24 uren klacht te worden neergelegd bij de Procureur des Konings of bij de bevoegde gerechtelijke overheden 
van de plaats van bestemming. 

Indien de verzekerde, diens aangestelde of mandataris de bovengenoemde verplichtingen niet naleeft, behouden de verzekeraars zich het recht 
voor de schadevergoeding te verminderen of de terugbetaling ervan te eisen, ten belope van het geleden nadeel. 

 

Artikel 10 

Indien de verzekeringspolis de naam en het adres van een Averij Commissaris vermeld, aangesteld om de schade op te nemen, is de verzekerde, 
zijn aangestelde of mandataris, verplicht binnen de 48 uren, te rekenen vanaf de aflevering, deze Averij Commissaris uit te nodigen om proces 
verbaal van de schade op te maken. 
Intussen moet hij alle nodige bewaringsmaatregelen treffen om de schade te voorkomen, te beperken en te omschrijven en om de rechten van de 
verzekeraar te vrijwaren. 
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Elke aanvraag tot schadevergoeding moet in dit geval gestaafd worden door het proces verbaal van de Averij Commissaris en de daarbij behorende 
bewijsstukken. 
 

Artikel 11 

De verzekerde, zijn aangestelde of mandataris, is verplicht de Averij Commissaris en/of de expert door de verzekeraars aangeduid, behulpzaam te 
zijn bij het uitvoeren van hun opdracht, namelijk voor wat betreft het nazicht van de verzekerde waarde, het opnemen van de schade en de 
bewaringsmaatregelen. 
 

3.ALGEMENE SCHIKKINGEN 

Artikel 12 

Al de betwistingen over de uitvoering van deze verzekering zullen geregeld worden tussen de verzekerde en de verzekeraars. Zo de betwistingen 
niet op minnelijke wijze zouden kunnen geregeld worden en dat de partijen zich tot een scheidsrechterlijke procedure zouden beslissen te wenden, 
zouden zij beslecht worden door drie scheidsrechters, waarvan de twee eersten zullen benoemd worden door elkeen van de partijen en de derde 
door de alzo gekozen scheidsrechters, voor kennisneming van de zaak. In geval van onenigheid over de keuze van deze derde scheidsrechter, zou 
diens aanstelling overgelaten worden aan de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de polis werd onderschreven. 

Het scheidsgerecht beslist in laatste instantie, tenzij een beroepsmogelijkheid voorzien is in het arbitragecompromis of in de hiervoor geldende 
briefwisseling. 

Artikel 13 

Het domicilie van de partijen wordt van rechtswege gekozen, te weten: dit van de verzekeraars op de plaats waar de polis werd onderschreven en 
dit van de verzekerde op de laatste woonplaats welke deze aan de verzekeraars heeft opgegeven. 
 

Artikel 14 

Na regeling van de schade zijn de verzekeraars in de rechten gesteld van de verzekerde tegenover alle derden welke deze ook zijn mogen. 
 

Artikel 15 

Alle belastingen welke werden of worden opgelegd ten laste van de verzekeraars op grond van deze verzekeringspolis of van de hiermee 
betrekking hebbende premies, worden en zullen uitsluitend gedragen worden door de verzekerde en samen met de premie en de poliskosten geïnd 
worden. 
 
Artikel 16 Clausule privéleven 
De persoonsgegevens die door de betrokkene worden meegedeeld of die op een legitieme wijze door Jean Verheyen NV, dat verantwoordelijk is 
voor de verwerking ervan, worden ontvangen, kunnen door de maatschappij verwerkt worden met het oog op het beheer van het personenbestand, 
het beheer van de verzekeringsovereenkomsten en schadegevallen, de dienstverlening aan de klant, het beheer van de relatie met de 
verzekeringstussenpersoon, op het opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude, op het bestrijden van het witwassen van geld en van het 
financieren van terrorisme, het aanvaarden van de risico's, het toezicht houden op de portefeuille, statistische studies. Deze verwerking is 
noodzakelijk voor het uitvoeren van het verzekeringscontract en voor het naleven van een wettelijke verplichting of voor het behartigen van de 
gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen NV. 
In zoverre het meedelen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om het realiseren van de hierboven opgesomde doelstellingen mogelijk te 
maken, kunnen deze gegevens meegedeeld worden aan andere ondernemingen die lid zijn van de groep AXA, aan ondernemingen en/of personen 
die er verband mee houden alsook aan de bevoegde publieke autoriteiten. De betrokkene kan toegang, verbetering, wissing of overdraagbaarheid 
van zijn persoonsgegevens vragen, kan ervoor kiezen om het gebruik ervan te beperken of kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Indien de 
betrokkene een speciale en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om sommige van zijn gegevens te gebruiken, kan hij deze te allen tijde 
intrekken op voorwaarde dat het geen informatie betreft die een invloed heeft op de uitvoering van zijn contract en het beheer van de 
schadegevallen. 
De betrokkene kan meer informatie bekomen en zijn rechten uitoefenen: Jean Verheyen NV - Data Protection Officer, Grensstraat 17 te 1210 
Brussel of via privacy@verheyen.be 
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