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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 

1. Verzekerde  

A. U als verzekeringnemer;  

B. de eigenaar, de gemachtigde houder en de 

gemachtigde bestuurder van het verzekerde voertuig 

met uitsluiting van alle personen aan wie het voertuig 

is toevertrouwd om eraan te werken of om het te 

verkopen. 

 

2. Wij  

Belfius Verzekeringen met hoofdzetel in de Galileelaan 5 - 

1210 Brussel.  

 

3. Modelcontract  

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 

motorvoertuigen zoals ze door het K.B. van 14 december 

1992 vastgesteld is. 

 

4. Verzekerd voertuig 

De personenwagen gebruikt in opdracht van de 

verzekeringnemer. 

 

5. Toebehoren  

Elke uitrusting waarmee het verzekerd voertuig uitgerust is 

en die niet oorspronkelijk door de constructeur of invoerder 

gemonteerd werd. 

 

6. Catalogusprijs 

De catalogusprijs van een voertuig is de officiële 

verkoopprijs, zonder BTW, van dat voertuig, met inbegrip 

van elke uitrusting die oorspronkelijk door de constructeur 

of invoerder gemonteerd werd. Deze verkoopprijs wordt 

vastgelegd bij de eerste ingebruikneming volgens het 

inschrijvingsbewijs door de constructeur of door de 

officiële invoerder met het oog op de verkoop in België. 

 

7. Ingevoerde voertuigen 

Voertuigen die niet door de officiële invoerder in België 

worden ingevoerd. 

 

8. Werkelijke waarde 

De werkelijke waarde is de waarde onmiddellijk vóór het 

schadegeval zoals bepaald door de expertise. 

 

9. B.I.V. 

De belasting op de inverkeerstelling. 

GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN 
 

Voorwerp en omvang van de dekking 
 

VERZEKERD VOERTUIG 

 

Artikel 1 -Wij verzekeren enkel de voertuigen die toebehoren aan de 

personeelsleden van de verzekeringnemer en waarvan de 

cataloguswaarde niet hoger ligt dan het bedrag dat vermeld is in de 

bijzondere voorwaarden 

De waarborgen worden automatisch op de vervangingswagen 

overgedragen, tenzij het hieronder anders bedongen wordt, indien het 

verzekerd voertuig onbruikbaar is conform de voorwaarden bepaald 

in artikel 4 punt 1 a van het modelcontract. 

 

VERZEKERDE PRESTATIES 

 

Artikel 2. Wij verzekeren alle prestaties waarvan het bewijs geleverd 

wordt dat zij: 

 gedaan zijn door sedentaire personeelsleden behorende tot de 

diensten van de verzekeringnemer; 

 in opdracht van de verzekeringnemer uitgevoerd worden; 

 ingeschreven zijn in de boekhouding van de verzekeringnemer 

en aangegeven worden, zoals vermeld in artikel 5. 

De schadegevallen op de arbeidsweg zijn alleen verzekerd indien de 

verzekeringnemer bewijst dat het gebruik van het voertuig op de 

arbeidsweg toegelaten was om een voorafgaandelijk geplande 

dienstprestatie uit te voeren en dat hij de kilometervergoeding 

eveneens uitkeert voor de verplaatsing op de arbeidsweg. Alle andere 

schadegevallen op de arbeidsweg blijven uitgesloten. 

Het begrip arbeidsweg wordt geïnterpreteerd in overeenstemming 

met de arbeidsongevallenwetgeving. 

 

Zonder afwijking van voorgaande bepalingen blijven de verzekerde 

voertuigen verzekerd wanneer zij aangereden worden op een ogenblik 

dat zij gestationeerd zijn tijdens en ter plaatse van de uitvoering van 

de eigenlijke dienstprestatie. 
 

TE VERZEKEREN WAARDE 

 

Artikel 3 – De maximum verzekerde waarde per voertuig staat 

vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

De voertuigen waarvan de cataloguswaarde en het toebehoren hoger 

liggen zijn uitgesloten. Wij behouden ons het recht deze te 

verzekeren, na voorafgaande melding en aanvaarding, aan de 

voorwaarden zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. 

De verzekerde waarde wordt bepaald - zonder rekening te houden 

met verminderingen, kortingen en kosten - door: 

 de catalogusprijs van het verzekerd voertuig; 

 de aankoopprijs van het toebehoren in nieuwe staat. 

Ingevoerde voertuigen worden verzekerd tegen hun aankoopprijs bij 

invoer in België.  

De vervangingswagen is verzekerd ten belope van de maximum 

verzekerde waarde en zonder toepassing van de evenredigheidsregel. 
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Artikel 4 - De waarde van het anti-of nadiefstalsysteem dat niet 

oorspronkelijk door de constructeur in het verzekerd voertuig 

geïnstalleerd is wordt gratis verzekerd binnen de waarborgen van dit 

contract. 

 

MEDEDELINGSPLICHT VAN DE VERZEKERINGNEMER 

 

Artikel 5 - U gaat de verbintenis aan, per personeelslid dat met eigen 

wagen prestaties in dienstverband verricht, een inschrijvingslijst bij 

te houden waarop wordt vermeld: 

 de naam en de voornaam van het personeelslid; 

 merk, type en nummerplaat van de personenauto van het 

personeelslid; 

 het aantal kilometers door het personeelslid met eigen wagen 

afgelegd in opdracht van de verzekeringnemer. 

Deze inschrijvingslijst dient gedurende tenminste 3 jaar ter 

beschikking gehouden te worden van de afgevaardigde van Belfius 

Verzekeringen die tevens op elk moment het recht heeft op inzage 

van de bewuste lijsten. 

 

Er wordt overeengekomen dat het de aangestelden van de 

verzekeringnemer toegelaten is bij onbeschikbaarheid van de 

voertuigen, waarmede gewoonlijk voor zijn dienst prestaties worden 

verricht, een vervangingsvoertuig te laten gebruiken, op voorwaarde 

dat: 

 de prestatie gedaan wordt in opdracht van de verzekeringnemer; 

 het voertuig bestuurd wordt door een personeelslid; 

 de rit ingeschreven wordt zoals gezegd hiervoor. 

 

De verzekeringnemer is gehouden jaarlijks in de maand januari aan 

Belfius Verzekeringen een gezamenlijke staat op te sturen waarin het 

totale aantal afgelegde km van de prestaties van het voorbije jaar, 

zoals vermeld in artikel 2, is opgenomen. Deze staten dienen overeen 

te stemmen met de inschrijvingslijst waarvan sprake hiervoor. Het 

totale aantal km zal dienen als basis voor de premieberekening. 

 

AUDIO-INSTALLATIE 

 

Artikel 6 - De audio-installatie wordt maximaal tot 200,00 EUR 

verzekerd tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden.  

 

Gecombineerde toestellen (vb. radio + GPS-installatie) worden niet 

aanzien als audio-installatie. 

 

GELDIGHEIDSGEBIED 

 

Artikel 7 - Deze verzekering geldt over heel de wereld. 

 

Administratieve bepalingen 

 
Artikel 8 - De verzekering vangt aan op de datum vermeld in de 

bijzondere voorwaarden en na betaling van de eerste premie. 

 

Premie 

 
WANNEER EN HOE BETALEN ?  

 

Artikel 9 - De premie is per jaar verschuldigd en deels 

vooruitbetaalbaar en deels na vervallen termijn. 

Bij het onderschrijven van de polis en bij het begin van elk volgend 

verzekeringsjaar betaalt de verzekeringnemer een voorlopige premie 

waarvan het bedrag gelijk is aan de premie die vermoedelijk zal 

verschuldigd zijn na afloop van het verzekeringsjaar.  Deze kan ieder 

jaar aangepast worden naargelang de prestaties van het verlopen jaar. 

Op het einde van elke verzekeringsperiode zal het eventueel verschil 

tussen de voorlopige en de definitieve premie tegen afzonderlijke 

kwijting betaald worden. 

 

WAT BIJ NIET-BETALING ? 

 

Artikel 10 - Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen 

wij de dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst 

opzeggen, indien u in gebreke bent gesteld bij deurwaardersexploot 

of per aangetekende brief. 

 

De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het 

verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag 

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

brief. 

 

Er komt een einde aan de schorsing van de dekking, wanneer u de 

achterstallige premies betaalt, eventueel vermeerderd met de 

interesten, zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke 

uitspraak. 

 

Wanneer wij onze verplichting tot het verlenen van dekking geschorst 

hebben, kunnen wij de overeenkomst nog opzeggen indien wij ons dit 

recht voorbehouden hebben in de ingebrekestelling, bedoeld in het 

1ste lid. In dat geval gaat de opzegging ten vroegste na 15 dagen in, 

te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing. Indien wij ons die 

mogelijkheid niet hebben voorbehouden, gebeurt de opzegging door 

het versturen van een nieuwe aanmaning overeenkomstig het 1ste en 

2de lid. 

 

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht de later 

nog te vervallen premies op te eisen, op voorwaarde dat u in gebreke 

werd gesteld overeenkomstig het 1ste lid. Ons recht wordt evenwel 

beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren. 

 

Bepalingen bij schadegeval 

AUTO*BIJSTAND 

 
Artikel 11 - De verzekerde mag een beroep doen op de dienst 

Auto*Bijstand in het kader van de verzekerde waarborgen. Deze 

dienst biedt de verzekerde verschillende voordelen indien hij beroep 

doet op één van de door ons erkende herstellers. 

 

Artikel 12 - De Auto*Bijstand geldt voor elk verzekerd schadegeval 

overkomen in België.  

 

Artikel 13 - Bij een schadegeval waardoor het voertuig niet meer kan 

rijden dient de verzekerde op het moment van het schadegeval zelf op 

de bijstandcentrale beroep te doen om de waarborg te kunnen 

inroepen.  

De centrale is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar op het 

nummer 0800/93.300. 

 

Artikel 14 - De waarborg bevat de volgende diensten:  
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  Verzekeringen 

België 

 het wegtakelen van het verzekerde voertuig, van de plaats van 

het schadegeval of van de woonplaats van de verzekerde naar de 

herstelplaats van de erkende hersteller; 

 het ter beschikking stellen van een vervangingswagen: 

- tijdens de duur van de herstelling bij gedeeltelijke schade; 

- gedurende 6 dagen bij totaal verlies, behalve bij diefstal 

van het voertuig (zie artikel 47); 

op aanvraag wordt de vervangingswagen ter plaatse geleverd en 

terug afgehaald; 

 het uitvoeren van een expertise; 

 de organisatie van de autokeuring voor de verplichte technische 

controle na herstelling van het voertuig; 

 de rechtstreekse betaling aan de erkende hersteller van de 

gedekte materiële schade; 

 Enkel de niet-gedekte schade, de franchise en de 

terugvorderbare BTW worden door de hersteller aan de 

verzekerde aangerekend wanneer de herstelde wagen 

afgeleverd wordt; 

 de veilige en kosteloze stalling van het voertuig; 

 de herstelling met originele wisselstukken; 

 een kwalitatieve herstelling met waarborg van twee jaar. 

 

Artikel 15 - Indien de bestuurder door een schadegeval niet langer in 

de mogelijkheid verkeert om een voertuig te besturen en geen andere 

inzittende hem kan vervangen, organiseert de Auto*Bijstand, via de 

bijstandcentrale, het vervoer van de niet-gewonde inzittende van de 

plaats van het schadegeval naar een van hun woonplaatsen in België 

en neemt deze kosten ten laste. 
 

VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL 

 

Artikel 16 – De verzekerden zijn ertoe gehouden: 

 ons elk schadegeval te melden binnen acht dagen; 

 hun schade-eis zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven; 

 ons onmiddellijk alle nuttige inlichtingen, documenten en 

voorwerpen te bezorgen om het door ons ingestelde onderzoek 

met betrekking tot het schadegeval zoveel mogelijk te 

vergemakkelijken. 

De vermelde termijnen beginnen slechts te lopen wanneer het voor de 

verzekerde redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen. 

 

Elke aangifte dient vergezeld te zijn van een officiële verklaring 

waarin de verzekeringnemer bevestigt dat de gebruiker van het 

beschreven voertuig, op het ogenblik van het schadegeval, in 

hoedanigheid van werknemer op dienstverplaatsing was. 

Tevens dient een kopie bijgevoegd te worden van de 

inschrijvingslijst waarin de opdracht is geregistreerd. 

 

Op straffe van verval is het verzekerde personeelslid verplicht bij elk 

schadegeval zonder getuige of waarin de verantwoordelijke derde 

onbekend is, de nodige vaststellingen te laten verrichten door de 

bevoegde overheid. 

Eveneens op straffe van verval dient de schade van elk schadegeval 

behorende tot de waarborg "glasbreuk" hersteld te worden door de 

firma "CARGLASS" zoals bepaald in artikel 51. 

 

Indien de verzekerden hun verplichtingen niet nakomen hebben wij 

het recht: 

 bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren; 

 in de andere gevallen, de vergoeding of de gemaakte kosten te 

verminderen of terug te vorderen ten belope van het door ons 

geleden nadeel.  

De bewijslast berust bij ons. 

 

SCHATTING VAN DE SCHADE 

 

Artikel 17 - Indien u niet opteert voor de Auto*Bijstand wordt bij 

ontvangst van een aangifte van schadegeval een auto-expert 

onmiddellijk gelast behalve bij diefstal van het voertuig of wanneer 

wij ons akkoord verklaren met de raming van de schade. 

Deze expert zal zijn bevindingen (bijvoorbeeld totaal verlies, 

herstelling in regie, demontage, ...) aan uzelf of aan uw 

gemandateerde hersteller binnen de 2 werkdagen uitbrengen, te 

rekenen vanaf de dag volgend op zijn aanstelling, op voorwaarde dat 

hij bij de aanstelling over de volgende gegevens beschikt: 

 de telefoonnummers waarop wij of de expert u kunnen bereiken; 

 de standplaats van het verzekerde voertuig; 

 de gegevens van de hersteller (naam, adres, telefoon, 

faxnummer); 

 de schadeaangifte. 

Indien deze termijn van twee werkdagen niet gerespecteerd wordt, 

betalen wij per dag een forfaitair bedrag van 20,00 EUR. 

Indien er geen expertise uitgevoerd wordt mag de verzekerde tot de 

herstelling overgaan wanneer wij niet reageren binnen de 5 

werkdagen na ontvangst op Belfius Verzekeringen van uw 

aangetekende verzending van het bestek. 

 

Artikel 18 - Bij gebrek aan een overeenkomst over de schade of haar 

draagwijdte wordt het geschil door twee auto-experts, respectievelijk 

gekozen door de contracterende partijen, geregeld. Elke partij draagt 

de kosten en honoraria van de door haar aangestelde expert. 

Worden deze experts het niet eens, dan kan het geschil door een 

arbitrageprocedure beslecht worden. De kosten van de procedure 

worden volledig door Belfius Verzekeringen ten laste genomen 

indien de verzekerde een beter resultaat bekomt; zoniet draagt elke 

partij de helft van de kosten.  

De verzekerde behoudt het recht het geschil voor de rechtbank te 

brengen. De kosten van de expert aangesteld door de rechtbank wordt 

door Belfius Verzekeringen ten laste genomen indien de verzekerde 

een beter resultaat bekomt. 
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BEPALING VAN DE VERGOEDING 
 

Artikel 19 - Onze prestaties verschillen naargelang het voertuig 

gedeeltelijk beschadigd is of totaal verloren is. Er is totaal verlies 

indien het bedrag van de herstellingskosten hoger is dan de 

werkelijke waarde van het voertuig, verminderd met de waarde van 

het wrak, of indien bij diefstal 15 dagen na de aangifte ervan bij ons 

het voertuig nog niet is teruggevonden of nog niet ter beschikking is 

van de verzekerde.  

 

VERGOEDING BIJ TOTAAL VERLIES 

 

Artikel 20- De vergoeding is gelijk aan de waarde bij schadegeval 

van het verzekerde voertuig verminderd met de waarde van het wrak. 

Indien de eigenaar de verkoop van het wrak aan ons overlaat, dan 

wordt de waarde van het wrak niet in mindering gebracht.  

De waarde bij schadegeval van het verzekerd voertuig wordt 

vastgesteld op basis van het gekozen vergoedingssysteem dat 

vermeld staat in de bijzondere voorwaarden: nieuwwaarde, 

aangenomen waarde, functionele waarde of werkelijke waarde. Het 

afschrijvingspercentage dat eigen is aan elk vergoedingssysteem 

wordt uitgedrukt op basis van het aantal verstreken maanden vanaf de 

datum van de eerste ingebruikneming. 

 

Artikel 21 - De nieuwwaarde van het verzekerd voertuig wordt 

bepaald op basis van het bedrag dat nodig is om op de dag van het 

schadegeval een zelfde volledig nieuw voertuig aan te kopen. 

Indien op het ogenblik van het schadegeval hetzelfde type van 

voertuig niet meer beschikbaar is bij de officiële verdeler, wordt de  

nieuwwaarde van het verzekerd voertuig bepaald op basis van de 

laatst geldende catalogusprijs ervan, verhoogd met 0,5% per maand 

vanaf het ogenblik dat het uit de handel is genomen. De aldus 

bekomen waarde wordt verminderd met: 

- 1% per maand vanaf de 13de maand tot de 48ste maand; 

- 0,75 % per maand vanaf de 49ste maand tot de 60ste maand.  

Na de 60ste maand is de vergoeding gelijk aan de werkelijke waarde 

verhoogd met 20%. 

 

Artikel 22 - De aangenomen waarde wordt verkregen door de 

catalogusprijs te verminderen met: 

 1% per maand vanaf de 7demaand tot de 48ste maand; 

 0,75 % per maand vanaf de 49ste maand tot de 60ste maand. 

Na de 60ste maand is de vergoeding gelijk aan de werkelijke waarde 

verhoogd met 10%.  

 

Artikel 23 - De functionele waarde wordt verkregen door de 

catalogusprijs te verminderen met: 

 1,25% per maand vanaf de 1ste maand; 

  0,75 % per maand vanaf de 37ste maand tot de 60ste maand. 

Na de 60ste maand is de vergoeding gelijk aan de werkelijke waarde. 

 

Artikel 24 - De waarde bij schadegeval van het verzekerde voertuig 

is gelijk aan zijn werkelijke waarde indien deze waarde gunstiger is 

voor de verzekerde. 

 

Artikel 25 - De waarde bij schadegeval van de vervangingswagen is 

gelijk aan zijn werkelijke waarde.  

 

Artikel 26 - De waarde bij schadegeval wordt verhoogd met de niet-

terugvorderbare B.T.W indien de verzekerde B.T.W bij de aankoop 

van het verzekerde voertuig betaald heeft en dit volgens het 

toepasselijke B.T.W-regime. De B.T.W.-voet die van toepassing is op 

het moment van het schadegeval wordt toegepast indien deze 

gunstiger voor de verzekerde uitvalt.  

 

VERGOEDING BIJ GEDEELTELIJKE SCHADE 

 

Artikel 27 - Als het voertuig gedeeltelijk beschadigd is, vergoeden 

wij de herstellingskosten vastgesteld bij tegensprekelijke schatting of, 

indien wij de door de verzekerde voorgelegde schaderaming hebben 

aanvaard, door een gedetailleerde factuur. 

 

Artikel 28 - Wij betalen de niet-terugvorderbare BTW terug op 

voorlegging van de herstellingsfactuur. 

 

Artikel 29 - De verzekerde mag kiezen voor de vergoeding zoals bij 

totaal verlies indien de herstellingskosten 2/3 van de waarde bij 

schadegeval overschrijden. 

 

Artikel 30 - Wij betalen dringende of voorlopige herstellingen terug 

tot 1.000,00 EUR zonder voorafgaande schaderaming indien zij 

gerechtvaardigd zijn door een gedetailleerde factuur. 

 

TOEBEHOREN, AUDIO-INSTALLATIE EN 

LICHTMETALEN VELGEN 

 

Artikel 31 - Het toebehoren evenals de audio-installatie en de velgen 

die deel uitmaken van de originele uitrusting worden, indien ze 

gestolen of onherstelbaar beschadigd worden, vergoed op basis van 

hun aankoopprijs in nieuwe staat verminderd met een afschrijving 

van  1% per afgelopen maand vanaf aankoop in nieuwe staat. 

 

VERGOEDING VAN DE BIJKOMENDE KOSTEN 

 

Artikel 32 - Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag en 

maximaal 2.000,00 EUR per verzekerd schadegeval, de volgende 

kosten op voorlegging van de gedetailleerde factuur: 

1. a de brandbluskosten; 

 b. de sleepkosten; 

 c. de kosten van de voorlopige stalling tot het ogenblik van de 

expertise; 

d. de kosten voor het demonteren van het voertuig indien dat 

nodig is om de schade te schatten; 

e. de kosten die verschuldigd zijn aan het station voor 

autokeuring voor de verplichte technische controle na 

herstelling van het voertuig; 

f. de douanerechten die de verzekerde voor zijn rijtuig moet 

betalen in het land waar hij dit rijtuig met onze 

toestemming heeft achtergelaten. 

2. Via onze bijstandcentrale organiseren wij: 

a. de repatriëring van het voertuig vanuit het buitenland 

indien het niet ter plaatse kan worden hersteld; 

b. de repatriëring van de passagiers bij repatriëring of bij 

diefstal van het voertuig. 

De centrale is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar op het 

nummer 0800/93.300 vanuit België en op het nummer 

++32/2/286.72.86 vanuit het buitenland. 

 

Artikel 33 - Wij vergoeden eveneens : 

 

1. bij totaal verlies van het verzekerd voertuig: de kosten van de 

onderdelen die vervangen werden ter gelegenheid van 

onderhouds- of herstellingswerken uitgevoerd door een 

garagehouder binnen een periode van 12 maanden vóór het 

verzekerd schadegeval en die ten laste vallen van de eigenaar 

van het voertuig. De kosten worden vergoed ten belope van 

750,00 EUR na toepassing van een afschrijving van 8 % per 

verstreken maand te rekenen vanaf de factuurdatum. 

De vergoeding wordt uitbetaald op voorlegging van een 

gedetailleerde factuur, uitgesplitst naar onderdelen en loonkost; 

 

2. de kosten voor het reinigen en herstellen van de binnenbekleding 

van het voertuig en de kleding van de bestuurder en de 

passagiers van het voertuig als deze kosten het gevolg zijn van 

het vrijwillig en kosteloos vervoer van een persoon die medische 
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  Verzekeringen 

België 

hulp nodig had. Deze waarborg vult de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering wat dit betreft aan.  

 

 

FRANCHISE 

 

Artikel 34 - De vergoeding wordt verminderd met de franchise die 

bepaald is in de bijzondere voorwaarden. 

 

BETALING VAN DE SCHADEVERGOEDINGEN 

 

Artikel 35 - De vergoedingen worden in de volgende termijnen 

uitbetaald: 

 binnen 10 dagen te rekenen vanaf de dag van het 

tegensprekelijke akkoord van de schade of, indien een factuur 

vereist is, te rekenen vanaf de dag dat wij deze in ons bezit 

hebben; 

 in geval van diefstal van het rijtuig, binnen 21 dagen te rekenen 

vanaf de aangifte bij ons. 

De vergoedingstermijn geldt echter alleen als er een akkoord 

bestaat over de waarborgen en dat de verzekerde al zijn 

verplichtingen is nagekomen, namelijk de verplichtingen 

vermeld in artikels 16, 32, 45 en 51. 

Indien wij ons niet houden aan onze verplichtingen, zullen wij 

interest betalen op het verschuldigde bedrag. Die interest wordt 

berekend op basis van driemaal de wettelijke interestvoet. 

 

GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING EN 

UITSLUITINGEN  

 

Artikel 36 - Behoudens de specifieke uitsluitingen per waarborg zijn 

niet verzekerd:  

 de schade aan banden indien geen andere gedekte schade 

tegelijkertijd aan het voertuig werd veroorzaakt; 

  de schade aan vervoerde voorwerpen, o.m. GSM, Cd’s en 

cassettes, draagbare GPS-installatie; 

  de schroeischade aan de binnenbekleding (brand zonder 

vlammen); 

  de schade door vervoerde zaken en dieren of door het laden of 

lossen ervan behalve in de waarborg Glasbreuk of wat bepaald 

wordt in art. 52 van de waarborg Natuurkrachten en Bijkomende 

gevaren en in art. 54 van de waarborg Eigen Schade; 

 schadegevallen door de verzekerde opzettelijk veroorzaakt; 

 schadegevallen overkomen wanneer de gemachtigde bestuurder 

op het ogenblik van het schadegeval niet beschikt over een 

geldig rijbewijs om het voertuig te besturen. De volgende 

situaties worden hiermee beoogd:  

 de verzekerde heeft geen rijbewijs om het verzekerd 

voertuig te besturen; 

  de verzekerde werd vervallen verklaard van het recht tot 

sturen; 

  de verzekerde rijdt met het voertuig in strijd met de 

voorwaarden waaraan het rijbewijs onderworpen is; 

 schadegevallen overkomen wanneer het contract geschorst werd 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen wegens niet-betaling 

van de premie; 

 elk schadegeval dat voortvloeit uit overbelasting van het 

verzekerde voertuig of zijn aanhangwagen; 

 elk schadegeval dat voortvloeit uit technische tekortkomingen 

aan het verzekerde voertuig of aan de aanhangwagen waarvan de 

bestuurder behoorde te weten dat het voertuig daardoor niet tot 

het verkeer was toegelaten of ingevolge een kennelijk gebrek 

aan onderhoud; 

  de verergering van gedekte schade die aan de verzekerde toe te 

schrijven is. 

 

SUBROGATIE 

 

Artikel 37 - Tot de door ons uitbetaalde schadevergoedingen of 

kosten treden wij in de rechten en vorderingen van de verzekerde 

tegen de aansprakelijke. De subrogatie mag de verzekerde die slechts 

gedeeltelijk vergoed is, niet benadelen. In dat geval kan hij zijn 

rechten uitoefenen voor wat hem nog verschuldigd is, bij voorrang 

boven ons. Wij hebben geen verhaal op de bloedverwanten in de 

rechte opgaande of neerdalende lijn, de echtgenoot en de 

aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, noch de bij hem 

inwonende personen, zijn gasten en zijn huispersoneel, behoudens 

kwaad opzet. Wij kunnen echter wel verhaal uitoefenen op deze 

personen voor zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een 

verzekeringsovereenkomst is gedekt. 

 

Ombudsdienst 
 

Artikel 38 - Als uw consulent of de dossierbeheerder bij Belfius 

Verzekeringen uw probleem of uw klacht niet kan oplossen, kunt u 

zich rechtstreeks wenden tot de Ombudsman van onze maatschappij, 

Galileelaan 5, 1020 Brussel (www.dvvlap.be - via de rubriek 

"Contacteer ons") Vindt u niet direct een oplossing bij ons, dan kunt 

u het geschil eveneens voorleggen aan de Ombudsman van de 

Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel 

(www.ombudsman.as), of aan de Controledienst voor de 

Verzekeringen, Kortenberglaan 61, 1000 Brussel (www.cdv-oca.be). 

U kunt alle geschillen tussen u en ons in verband met dit contract ook 

voorleggen aan de bevoegde Belgische rechtbanken. 

 

VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE WAARBORG 

 

Artikel 39 - Wij dekken de materiële schade aan het verzekerde 

voertuig binnen de grenzen van de in de bijzondere voorwaarden 

bepaalde waarborgen. 

http://www.cdv-oca.be/
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Waarborg Brand 
 

Artikel 40 - Wij dekken de schade aan het verzekerde voertuig door 

brand, vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en door 

blussingswerken na brand. Wij dekken eveneens de schade die het 

gevolg is van een kortsluiting zonder vlammen.  

 

Artikel 41 - De schade veroorzaakt door het laden, het lossen of 

vervoeren van ontvlambare of ontplofbare stoffen of voorwerpen is 

gedekt indien deze producten voor privé gebruik bestemd zijn. 

 

 

Waarborg Diefstal 

 
VERZEKERDE SCHADE  

 

Artikel 42 - Wij dekken de diefstal van het verzekerde voertuig of 

van de uitrusting ervan evenals de schade aan het voertuig 

aangebracht met het oog op de verwezenlijking van de diefstal.  

 

De waarborg wordt uitgebreid tot de volgende schade: 

 indien het voertuig werd gestolen en teruggevonden: alle schade 

die aan het voertuig ter gelegenheid van de diefstal aangebracht 

werd;  

 bij inbraak: de schade aan het interieur. 

 

Artikel 43 - Bij diefstal van de officiële inschrijvingsplaat betalen 

wij de inschrijvingskosten voor het verkrijgen van een andere (niet 

gepersonaliseerde) inschrijvingsplaat alsook de kosten om een dubbel 

van deze plaat te maken en de kosten om een duplicaat van het 

gelijkvormigheidattest te bekomen.  

 

PREVENTIEMAATREGELEN 

 

Artikel 44 - De waarborg Diefstal geldt op voorwaarde dat het 

voertuig uitgerust is met een systeem voor diefstalbeveiliging 

waarvan de vereisten bepaald worden in de bijzondere voorwaarden. 

In dit geval verbindt de verzekerde zich ertoe erover te waken dat het 

systeem steeds goed functioneert en elke herstelling die daartoe nodig 

mocht zijn onmiddellijk en op eigen kosten te laten uitvoeren.  

 

BEPALINGEN BIJ SCHADEGEVAL 

 

Artikel 45 - De verzekerde verbindt zich ertoe ons bij schadegeval de 

volgende documenten/stukken over te maken: 

 de boorddocumenten (o.m. inschrijvingsbewijs, 

gelijkvormigheidattest, onderhouds- en instructieboekje); 

 het originele montagecertificaat van de constructeur of het 

originele genummerd certificaat van de N.V.B.B. van het 

vereiste anti- of nadiefstalsysteem; 

 het deel van het inschrijvingsbewijs dat volgens de wet in zijn  

bezit dient te blijven; 

 alle sleutels, afstandbedieningen, codekaarten of andere 

openingssystemen. 

 

Indien het gestolen voertuig teruggevonden is, dan moet de 

verzekerde ons ervan onmiddellijk inlichten. 

 

Artikel 46 - Bij de betaling van de vergoeding worden wij eigenaar 

van het voertuig. 

Wordt het gestolen voertuig na deze betaling teruggevonden, dan 

mag de verzekerde het voertuig terugnemen mits hij de door hem 

ontvangen schadeloosstelling terugbetaalt. In dit geval blijven de 

mogelijke herstellingskosten te onzen lasten. 

 

VERVANGINGSVOERTUIG 

 

Artikel 47 - De dekking omvat de terugbetaling van de huurkosten 

van een vervangingsvoertuig bij diefstal van het verzekerde voertuig. 

De kosten zijn binnen de volgende grenzen gedekt: 

 de gedekte huurperiode bedraagt maximaal 15 dagen, te rekenen 

vanaf de aangifte bij ons, maar beperkt tot de dag die volgt op de 

dag waar het voertuig wordt teruggevonden; 

 de terugbetaling bedraagt maximaal 20,00 EUR per dag. 

 
GEVALLEN VAN NIET-VERZEKERING 

 
Artikel 48 - De schade is niet verzekerd in de volgende 

omstandigheden: 

 de sleutels, afstandbedieningen, codekaarten of andere 

openingssystemen werden op, in of bij het voertuig 

achtergelaten; 

 het voertuig werd niet op slot gedaan, of de ramen of het dak 

stonden open; 

 het systeem voor diefstalbeveiliging waarmee het verzekerd 

voertuig uitgerust is zoals bepaald in artikel 44 werd niet 

gebruikt; 

Is eveneens uitgesloten het schadegeval dat de verzekerde niet 

onmiddellijk aangegeven heeft bij de territoriaal bevoegde 

gerechtelijke overheid of bij de politie om een proces-verbaal op te 

laten maken. 

 

Artikel 49 - Niet verzekerd is eveneens het schadegeval opzettelijk 

veroorzaakt indien de daders of medeplichtigen ervan zijn: 

 personen die bij de verzekerden inwonen; 

 personen in dienst van de verzekerde; 

 personen aan wie het voertuig was toevertrouwd, de 

bewaarnemers en hun personeel. 

 

Waarborg Glasbreuk 
 

VERZEKERDE SCHADE 

 
Artikel 50 - Wij dekken: 

 het breken van voor-, zij- en achterruiten of de ruit van het 

schuif- of klapdak, of hun equivalent in kunststof bij 

gedeeltelijke schade van het voertuig met uitsluiting van dubbel 

glas of bepantserde ruiten; 

 schade aan het voertuig door de glasbreuk zelf veroorzaakt. 

 

BEPALINGEN BIJ SCHADEGEVAL 

 
Artikel 51 - De verzekerde dient de herstelling of de vervanging van 

de beschadigde ruit door een vestiging van de N.V. Carglass in 

België te laten uitvoeren. Hij mag zich rechtstreeks tot haar richten. 

In dit geval passen wij de derde-betalersregeling toe voor zover het 

verzekerde kosten betreft. 

Verzekerde dient het bewijs te leveren, zoals bepaald in artikel 2, dat 

de schade veroorzaakt is tijdens een geregistreerde dienstopdracht. 



 

 

 Algemene Voorwaarden 
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  Verzekeringen 

België 

Waarborg Natuurkrachten  

en Bijkomende Gevaren 

 
Artikel 52 - Wij dekken de schade door uitzonderlijke 

natuurkrachten die voor de verzekerde een geval van overmacht 

uitmaakt. Onder uitzonderlijke natuurkrachten wordt verstaan: 

rotsinstortingen, van rotsen vallende stenen, grondverschuiving, 

lawine, sneeuwdruk, storm met een bewezen windsnelheid van meer 

dan 80 km/u, orkaan, hagel, vloedgolf, overstroming, aardbeving, 

vulkaanuitbarsting, het vallen van meteorieten. 

 

 

Artikel 53 - De waarborg wordt uitgebreid tot de volgende schade: 

 botsing met wild of andere dieren waarvoor onmiddellijk 

aangifte werd gedaan bij de territoriaal bevoegde gerechtelijke 

overheid of bij de politie om een proces-verbaal op te laten 

maken; 

 schade door plotselinge en onvoorzienbare neerslag van roet, 

verf- of zandstraalresten: de vergoeding bestaat uit de 

terugbetaling van de reinigingskosten; 

 schade die voortvloeit uit een kettingbotsing waarbij ten minste 

vier geïdentificeerde motorvoertuigen betrokken zijn; 

 schade door vervoerde zaken of dieren, ten gevolge van een 

aanrijding met een ander geïdentificeerd voertuig; 

 schade rechtstreeks aangericht door de gekoppelde 

aanhangwagen; 

 schade door het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan; 

 schade die voortvloeit uit het vervoer van het voertuig per trein, 

per boot of door een sleepdienst. 

 

Waarborg Eigen Schade 
 

VERZEKERDE SCHADE 

 
Artikel 54 - Wij verzekeren alle materiële schade aan het verzekerde 

voertuig behalve als: 

 deze schade expliciet uitgesloten is; 

 het schadegeval onder een andere waarborg valt. 

 

UITSLUITINGEN 

 
Artikel 55 - Niet verzekerd is: 

 schade die uitsluitend voortvloeit uit slijtage, een mechanische 

breuk, een constructiefout, een gebrek in het materiaal of een 

gebrek aan onderhoud; 

 de waardevermindering van het verzekerde voertuig; 

 schade door vervoerde zaken of dieren tenzij ten gevolge van 

een aanrijding met een geïdentificeerd voorwerp; 

 elk schadegeval in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of 

in een soortgelijke toestand die het gevolg is van het gebruik van 

producten andere dan alcoholische dranken,  tenzij de 

verzekerde bewijst dat er geen causaliteitsverband bestaat tussen 

de omschreven omstandigheden en het schadegeval; 

 schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten en door 

burgeroorlog; 

 schade door daden van vandalisme of van kwaadwilligheid die 

niet onmiddellijk aangegeven werden bij de territoriaal 

bevoegde gerechtelijke overheid of bij de politie om een proces-

verbaal op te laten maken.

 

*************************************** 


