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VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 

Dit document vertegenwoordigt de Algemene Voorwaarden van uw contract Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-leven. 

Om de tekst zo duidelijk mogelijk te maken en interpretatieproblemen te vermijden, hebben wij de definitie van bepaalde 
termen of technische uitdrukkingen, die in het vet zijn afgedrukt in de tekst, opgenomen in artikel 3 –Begrippen (Hoofdstuk 1) 
van dit document. 

Met 'u' bedoelen wij 'de verzekerde' .  
Met 'ons' bedoelen wij de maatschappij. 

De Bijzondere Voorwaarden vullen de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan en annuleren deze indien zij strijdig 
daarmee zijn. Hetzelfde geldt voor de bepalingen van elk deel tegenover de algemene bepalingen. 
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DEEL I.  BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

HOOFDSTUK 1 – OMVANG VAN DE VERZEKERING 

ARTIKEL 1 – WAT IS HET VOORWERP VAN DE VERZEKERING?  

Binnen de grenzen van de contractuele voorwaarden dekken wij uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid die u krachtens de 
artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht kan ten laste vallen 
voor schade berokkend aan derden  uit hoofde van uw privé-leven . 
 

ARTIKEL 2 – WAT ZIJN DE VERZEKERDE BEDRAGEN? 

1. Per schadeverwekkend feit verlenen wij dekking ten belope van:  

− 25.000.000 EUR voor lichamelijke letsels; 
− 4.400.000 EUR voor stoffelijke schade. 

 
2. De reddingskosten , die werden gemaakt met de zorg van een goed huisvader, ook wanneer de genomen maatregelen 

geen resultaat opleverden, worden door ons ten laste genomen, zelfs boven de verzekerde bedragen. 
 

ARTIKEL 3 – BEGRIPPEN 

 
DERDEN 
Iedere andere persoon dan diegenen die de hoedanigheid van verzekerde  hebben. 
Worden evenwel beschouwd als derden in het kader van Deel I 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé-Leven':  

− de in punt B.6 en B.7 van de definitie 'Verzekerde ' bedoelde verzekerden  
− uitsluitend voor hun lichamelijke schade, de in punt B.5 van de definitie 'verzekerde ' bedoelde verzekerden . 

PRIVE-LEVEN 
Alle feiten, handelingen of nalatigheden, met uitsluiting van diegene die voortvloeien uit een beroepsactiviteit.  
Worden gelijkgesteld met activiteiten van het privé-leven, de al dan niet bezoldigde werkzaamheden uitgeoefend door 
verzekerde  leerlingen of studenten, tijdens de schoolvakanties of in hun vrije tijd. 

REDDINGSKOSTEN 
1. De kosten die voortvloeien uit de maatregelen die wij u hebben gevraagd te nemen om de gevolgen van een gewaarborgd 

schadegeval te voorkomen of te beperken; 
2. De kosten die voortvloeien uit dringende en redelijke maatregelen die u uit eigen beweging hebt genomen om: 

− het gewaarborgd schadegeval te voorkomen bij onmiddellijk dreigend gevaar, d.w.z. wanneer bij gebrek aan 
maatregelen een schadegeval zich zeker en heel snel zou voordoen; 

of 
− de gevolgen van een schadegeval dat reeds is ontstaan, te voorkomen of te beperken. 

SCHADEGEVAL 

Ieder feit dat schade veroorzaakt heeft en dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de overeenkomst. 

 

VERZEKERDE 
A. Hebben de hoedanigheid van verzekerde:  

1. de verzekeringsnemer  voor zover hij zijn hoofdverblijfplaats in België heeft; 
2. de samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij samenwoont; 
3. de personen die bij hem inwonen; 
4. elke andere persoon die als verzekerde wordt vermeld in het verzekeringscontract. 

B. De hoedanigheid van verzekerde wordt uitgebreid tot: 
1. hun kinderen die als leerling of student om studieredenen buiten het hoofdverblijf verblijven; 
2. hun kinderen, als dienstplichtigen of gewetensbezwaarden, voor zover respectievelijk de militaire overheid dan wel de 

dienst of instelling waaraan ze toegewezen zijn, geen verantwoordelijkheid draagt voor hun daden; 
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3. de ongehuwde, minderjarige kinderen van de verzekeringsnemer , van diens samenwonende echtgeno(o)t(e) of 
samenwonende partner zelfs als zij niet meer bij hen inwonen, die voor hun onderhoud van hen afhankelijk zijn; 

4. uw (ex-)echtgeno(o)t(e) of partner en de kinderen die niet meer bij u inwonen door een feitelijke echtscheiding of een 
echtscheiding van rechtswege; deze waarborg is beperkt tot een duur van 6 maanden vanaf de scheidingsdatum. De 
persoonlijke aansprakelijkheid van de kinderen van de verzekeringsnemer  blijft evenwel verzekerd voor de duur van 
het contract wanneer zij onder zijn gezag staan in het kader van het bezoekrecht. Deze personen behouden evenwel 
de hoedanigheid van derden  voor de vergoeding van hun schade indien een andere verzekerde aansprakelijk is; 

5. het huispersoneel en de gezinshelp(st)ers wanneer zij handelen in uw privé-dienst; deze personen behouden evenwel 
de hoedanigheid van derde  wat de vergoeding van hun lichamelijke schade betreft indien een andere verzekerde 
aansprakelijk is; 

6. de personen die, buiten elke beroepsbedrijvigheid, kosteloos of bezoldigd, belast zijn met de hoede van: 
− de met de verzekeringsnemer  samenwonende kinderen, 
− de in de waarborg opgenomen dieren die u toebehoren, 
telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge die hoede in het gedrang komt. Deze personen behouden evenwel de 
hoedanigheid van derde  wat de vergoeding van hun schade betreft indien een andere verzekerde aansprakelijk is; 

7. de minderjarige kinderen van derden  die u tijdelijk en occasioneel onder uw hoede hebt, buiten elke 
beroepsbedrijvigheid. Deze kinderen behouden evenwel de hoedanigheid van derde  wat de vergoeding van hun 
schade betreft indien een andere verzekerde aansprakelijk is 

8. de genodigden van een verzekerde vermeld in punt A. gedurende de periode dat zij bij hem (haar) logeren. 
 

VERZEKERINGSNEMER 
De persoon die met ons het contract afsluit. 

VRIJSTELLING 
Het gedeelte van de schade dat door u persoonlijk wordt gedragen bij elk schadegeval. 
 

ARTIKEL 4 – HOE VERLOOPT DE INDEXERING? 

De verzekerde bedragen en de vrijstelling  zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het 
basisindexcijfer is 119,64 (december 1983 - basis 1981 = 100). Het indexcijfer dat zal worden toegepast bij een schadegeval, 
is datgene van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordoet. 
 

ARTIKEL 5 – IN WELKE LANDEN GELDT DE VERZEKERING? 

Wij verzekeren u overal ter wereld. 
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HOOFDSTUK 2 – OMVANG VAN DE VERZEKERING IN BEPAALDE  BIJZONDERE 
GEVALLEN 

ARTIKEL 6 – DIEREN 

1. Wij verlenen dekking voor schade veroorzaakt door huisdieren, met inbegrip van:  

− rijpaarden en pony's waarvan u niet de eigenaar bent; 

− twee rijpaarden waarvan u eigenaar bent, of voor meer paarden indien hun aantal vermeld wordt in de bijzondere 
voorwaarden. Alle rijpaarden waarvan u eigenaar bent, moeten in dit contract opgenomen zijn. Als dit niet het geval is, 
nemen wij elk schadegeval slechts ten laste in de verhouding tussen de betaalde premie en de voor de rijpaarden 
samen verschuldigde premie; 

− dieren van de hoenderhof, duiven, bijen voor zover u die houdt voor privé-doeleinden, buiten elke professionele of 
winstgevende activiteit; 

− de waakhonden ter bewaking van lokalen voor beroepsgebruik. 
 

2. Wij verlenen geen dekking voor schade veroorzaakt door: 
- wild en, al dan niet getemde, wilde dieren. 
 

ARTIKEL 7 – GEBOUWEN EN HUN INHOUD 

1. Wij verlenen dekking voor de schade veroorzaakt door: 

a) het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat u bewoont als hoofdverblijfplaats, en de inhoud daarvan, met inbegrip 
van: 
• het gedeelte van dat gebouw dat u gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep of van een handelszaak zonder 

stapelplaats van koopwaar;  
• het gedeelte van dat gebouw dat u verhuurt of dat kosteloos wordt gebruikt door derden , voor zover dat het niet 

meer dan drie appartementen en/of garages bevat; 
b) het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat u bewoont in het kader van uw studies, en de inhoud ervan; 
c) het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat dient als bijkomstige verblijfplaats of vakantieplaats, en de inhoud 

ervan; 
d) de tuinen die al dan niet aan deze gebouwen grenzen; 
e) de liften en goederenliften van deze gebouwen voor zover zij conform zijn aan de geldende wettelijke voorschriften, 

het voorwerp uitmaken van een onderhoudscontract en uitgerust zijn met een automatisch veiligheidssysteem; 
f) ieder ander al dan niet bebouwd onroerend goed dat vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden. 
 

2. Onze waarborg geldt bovendien voor de verplichting tot herstelling die u ten laste valt op grond van de gewaarborgde 
eigendommen, als gevolg van burenhinder overeenkomstig artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de door 
derden  geleden schade voortvloeit uit een accidenteel feit, d.w.z. een gebeurtenis die voor u plots, onvrijwillig en 
onvoorzien is. 
 

3. Wij verlenen geen dekking voor de schade veroorzaakt door: 

a) een ander dan de hiervoor vermelde gebouwen;  
b) een gebouw in opbouw, herstelling of verbouwing wanneer deze werken de stabiliteit van het verzekerde gebouw of 

van de aangrenzende gebouwen in gevaar brengen;  
c) het professionele materieel; 
d) de professionele koopwaar; 
e) vuur, brand, ontploffing of rook ingevolge vuur of brand die ontstaat in of overslaat vanuit een gebouw waarvan u 

eigenaar, huurder of bewoner bent.  
Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor: 
• de lichamelijke schade; 
• de materiële schade die zich voordoet terwijl u tijdelijk of occasioneel, om privé- of beroepsredenen, verblijft in een 

hotel of gelijkaardig logement.  
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ARTIKEL 8 – VERPLAATSINGEN EN VERVOERMIDDELEN 

1. Wij verlenen dekking voor de schade veroorzaakt:  

a) tijdens uw verplaatsingen in het kader van uw privé-leven , onder meer als voetganger, eigenaar, houder of gebruiker 
van fietsen of andere rijwielen zonder motor en tevens als passagier van om het even welk voertuig, uitgezonderd de 
gevallen van aansprakelijkheid bepaald in de Belgische of buitenlandse wetgeving betreffende de verplichte 
verzekering inzake motorvoertuigen; 

b) door het besturen van een landmotorvoertuig of spoorvoertuig dat onderworpen is aan een bij de wet verplichte 
verzekering, zonder dat u de daartoe wettelijk vereiste leeftijd hebt bereikt en buiten het medeweten van uw ouders, 
van de personen die u onder hun hoede hebben en van de houder van het voertuig. De stoffelijke schade die aan het 
voertuig wordt veroorzaakt in die omstandigheden, is gedekt op voorwaarde dat dit voertuig toebehoort aan een 
derde . 

c) door het besturen van een zelftrekkende grasmaaier en/of een gelijksoortig tuinwerktuig, zelfs wanneer zij bij 
gelegenheid op openbare plaatsen komen, en dit in afwezigheid van een verplichte motorrijtuigenverzekering. 

d) door het besturen van een rolstoel, die uitgerust is met een motor en waarmee niet sneller kan gereden worden dan 8 
km/u, zelfs op openbare plaatsen, en dit in afwezigheid van een verplichte motorrijtuigenverzekering. 

e) door het besturen van gemotoriseerd speelgoed, waar een kind kan opzitten en waarmee niet sneller kan gereden 
worden dan 8 km/u. 

2. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 8.1.b), kennen wij geen dekking toe voor schade veroorzaakt door 
landmotorvoertuigen of spoorvoertuigen die onderworpen zijn aan een bij de wet verplichte verzekering, ongeacht of die al 
dan niet daadwerkelijk werd aangegaan. 

 

ARTIKEL 9 – VRIJE TIJD EN VAKANTIE 

1. Wij verlenen dekking voor de schade veroorzaakt door: 

a) het beoefenen van sportieve of vrijetijdsactiviteiten;  
b) telegeleid speelgoed te land, in de lucht of in het water;  
c) het gebruik van zeilboten van niet meer dan 300 kg of van motorboten van niet meer dan 10 PK DIN, die uw eigendom 

zijn of die u huurt of gebruikt.  
 

2. Onze waarborg is uitgebreid tot de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die u draagt als huurder of 
gebruiker van een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een stacaravan en/of de inhoud daarvan, toebehorend aan 
een derde , dat/die u overal ter wereld gebruikt als vakantieverblijf voor een periode van maximum 90 opeenvolgende 
dagen. Deze waarborg  wordt toegekend ten belope van 75.000 EUR per schadegeval voor stoffelijke schade veroorzaakt 
door brand, explosie, rook, water of glasbraak.  

 
3. Wij verlenen geen dekking voor de schade veroorzaakt door: 

a) het beoefenen van de jacht; 
b) het gebruik van luchtvaartuigen, die uw eigendom zijn of die u huurt of gebruikt; 
c) het gebruik van jetski's, van zeilboten of motorboten andere dan diegene die bedoeld zijn in artikel 9.1.c). 
 

ARTIKEL 10 – VRIJWILLIGE HULP VAN DERDEN 

Wij vergoeden zonder vrijstelling , ten belope van 15.000 EUR per schadegeval, de lichamelijke letsels en stoffelijke schade 
van derden  als gevolg van hun vrijwillig en zonder vergoeding helpen bij de redding van uzelf of van uw goederen, zelfs als u 
hiervoor geen aansprakelijkheid draagt. 
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HOOFDSTUK 3 – WELKE SCHADE IS NOOIT GEWAARBORGD? 

ARTIKEL 11 –GEVALLEN VAN NIET-TOEPASSING VAN DE WAA RBORG 

Naast de bijzondere gevallen waarin de waarborg niet van toepassing is, waarborgen wij nooit: 

1. de schade voortvloeiend uit de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar of ouder is, als dader van 
een opzettelijk feit; 

2. de schade voortvloeiend uit de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde die 16 jaar of ouder is wanneer deze 
schade het gevolg is van één van de volgende gevallen van grove schuld: 
- dronkenschap of soortgelijke toestand door het gebruik van andere producten of stoffen  
- deelname aan een weddenschap, uitdaging of vechtpartij.  
Ingeval de bovenstaande uitsluitingen toegepast worden en op voorwaarde dat uzelf niet zulke opzettelijke feiten gesteld 
hebt of zulke zware fouten begaan hebt, blijft uw aansprakelijkheid als ouder gedekt in de mate dat u krachtens artikel 
1384 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk bent voor de genoemde opzettelijke feiten en grove schuld van een 
minderjarige verzekerde. 

3. de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen; 

4. behalve wat specifiek is bepaald in artikel 8.1.b), de schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die 
onderworpen is aan een wettelijk verplichte verzekering; deze uitsluiting heeft evenwel geen betrekking op de schade die 
valt onder de verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die verplicht werd gesteld door artikel 6, §1 van de 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers;  

5. de schade aan roerende en onroerende goederen en aan dieren die u onder uw hoede hebt. Deze uitsluiting doet geen 
afbreuk aan de toepassing van artikelen 7.3.e), 8.1.b), 9.2 en artikel A.2 van de Facultatieve Waarborg; 

6. de schade veroorzaakt door oorlog of gelijkaardige feiten en door burgeroorlog. Wij moeten het bewijs leveren van het feit 
dat aanleiding geeft tot het niet toepassen van de waarborg; 

7. de schade veroorzaakt door elke bron van ioniserende straling, in het bijzonder elke radio-isotoop, die gebruikt wordt of 
bestemd is om gebruikt te worden buiten een nucleaire installatie en die u of iedere persoon waarvoor u instaat, in 
eigendom, bewaring of gebruikt hebt. 

8. de schikkingen met het Openbaar Ministerie, de gerechtelijke, transactionele of administratieve boetes en de kosten van 
strafvervolging. 
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DEEL II – RECHTSBIJSTAND 

 
De N.V. De Verenigde Verzekerden, met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 23, is door ons belast met het beheer van de 
schadegevallen waarbij de verzekering Rechtsbijstand van dit contract wordt ingeroepen. 

HOOFDSTUK 1 – OMVANG VAN DE VERZEKERING 

ARTIKEL 12 – WAT IS HET VOORWERP VAN DE VERZEKERING  ? 

Binnen de grenzen van de contractuele voorwaarden, nemen wij ten laste: 

1. de kosten voor de verdediging van uw juridische belangen, meer bepaald:  
− de kosten en erelonen van de advocaat, gerechtsdeurwaarder, deskundige, enz.; 
− de gerechtskosten die te uwen laste blijven, met inbegrip van de kosten i.v.m. de strafprocedure.  

 
2. de verplaatsingskosten door middel van het openbaar vervoer (per vliegtuig: economy class - of per trein: eerste klasse) 

en de verblijfskosten (verblijf in een hotel) die noodzakelijk zijn ingevolge uw verschijning in het buitenland in de 
hoedanigheid van:  
− beschuldigde, wanneer deze verschijning verplicht is en opgelegd wordt door een gerechtelijke beslissing;  
− slachtoffer, voor zover u zich moet aanbieden bij een deskundige aangesteld door een bevoegde rechtbank.  

 
3. de borgtocht: voor zover u ten gevolge van een gedekt schadegeval in voorlopige hechtenis wordt genomen, verlenen wij 

tussenkomst voor de betaling van de strafrechtelijke borgsom die door de buitenlandse overheid geëist wordt voor uw 
vrijlating. U vervult alle voorgeschreven formaliteiten voor het vrijmaken van de fondsen. Zodra de borgsom door de 
bevoegde overheid wordt vrijgegeven en voor zover de borgsom geen deel uitmaakt van de kosten die wij verplicht zijn te 
vergoeden volgens de bepalingen van dit contract, bent u verplicht de voorgeschoten som onmiddellijk aan ons terug te 
betalen. 

 
4. de insolventie: wanneer u als gevolg van een gedekt schadegeval in toepassing van de waarborg 'burgerrechtelijk verhaal' 

volgens artikel 14.1, dat zich voordoet in een lidstaat van de Europese Unie, in Zwitserland of in Noorwegen, schade lijdt 
die veroorzaakt is door een insolvabele aansprakelijke derde , betalen wij de vergoedingen die ten laste vallen van de 
aansprakelijke derde  in de mate dat er geen enkel publiek of privé-organisme aangesproken kan worden. Indien u de 
beoordeling of de omvang van uw schade betwist, zijn wij enkel gehouden tot tussenkomst op basis van een definitieve 
gerechtelijke beslissing waarbij u de vergoeding toegekend wordt van de schade ingevolge dat schadegeval. Wij zijn niet 
gehouden tot vergoeding van de materiële schade die u oploopt als gevolg van een diefstal, een poging tot diefstal, 
vandalisme of kwaad opzet.  

 
5. het voorschieten van fondsen - lichamelijke schade: wanneer u als gevolg van een gedekt schadegeval in toepassing van 

de waarborg 'burgerrechtelijk verhaal' volgens artikel 14.1, dat zich voordoet in een lidstaat van de Europese Unie, in 
Zwitserland of in Noorwegen, schade lijdt die veroorzaakt is door een derde , en voor zover de volledige of gedeeltelijke 
aansprakelijkheid van de derde  niet betwist wordt en schriftelijk bevestigd wordt door diens 
aansprakelijkheidsverzekeraar, zullen wij, op uw schriftelijk verzoek, het bedrag van de schadevergoeding met betrekking 
tot de lichamelijke schade beschreven in de volgende paragraaf, voorschieten, in verhouding tot de 
aansprakelijkheidsgraad van de derde . 

De voorgeschoten fondsen dekken de medische kosten die te uwen laste blijven na tussenkomst van eender welke 
instelling (ziekenfonds,..), alsmede het inkomstenverlies als gevolg van het ongeval. U bezorgt de bewijsstukken aan de 
beheerder, samen met een gedetailleerde samenvattende staat die het bedrag vermeldt waarvoor u het voorschot vraagt. 

De slachtoffers, rechthebbenden van een verzekering die het arbeidsongeval of het ongeval op de weg van en naar het 
werk dekt, hebben geen recht op de beschreven prestatie. 

Wij verhalen nadien het bedrag van het voorschot op de derde  of diens verzekeraar. Indien wij het voorschot ten onrechte 
betaald hebben, bent u ertoe gehouden het bedrag van het voorschot aan ons terug te betalen. 
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ARTIKEL 13 – WAT ZIJN DE VERZEKERDE BEDRAGEN? 

Onafhankelijk van de kosten van onze eigen diensten voor de minnelijke regeling van het schadegeval, verlenen wij dekking 
ten belope van 37.200 EUR per schadegeval.  
 
De onderstaande waarborgen zijn verder als volgt beperkt: 

1. de kosten van verblijf bepaald in artikel 12.2: verblijf in een hotel tot maximaal 100 EUR per dag en per verzekerde ; 

2. de borgstelling bepaald in artikel 12.3: ten belope van maximum 12.500 EUR per schadegeval; 

3. insolventie bepaald in artikel 12.4: ten belope van maximum 12.500 EUR per schadegeval; bovendien wordt een 
vrijstelling  van 250 EUR per schadegeval afgetrokken. Indien meerdere verzekerden  recht hebben op een vergoeding 
en als de schade groter is dan het maximumbedrag, wordt de vergoeding bij voorkeur betaald aan de 
verzekeringsnemer , vervolgens aan zijn samenwonende echtgeno(o)t (e) of de persoon waarmee hij samenleeft, 
vervolgens aan zijn kinderen, nadien naar evenredigheid aan de andere verzekerden . Zijn er meerdere rechthebbenden, 
dan wordt de vrijstelling  van 250 EUR per schadegeval betaald evenredig met de toegekende vergoedingen; 

4. voorschieten van fondsen - lichamelijke schade bepaald in artikel 12.5: ten belope van 6.200 EUR per schadegeval. 
Indien meerdere verzekerden  recht hebben op deze waarborg en als de schade groter is dan het maximumbedrag, wordt 
het voorschot bij voorkeur betaald aan de verzekeringsnemer , vervolgens aan zijn samenwonende echtgeno(o)t (e) of de 
persoon waarmee hij samenleeft, vervolgens aan zijn kinderen, nadien naar evenredigheid aan de andere verzekerden . 

 

ARTIKEL 14 – IN WELKE GEVALLEN GELDT DE VERZEKERING  ? 

Wij verlenen onze waarborg in geval van een extracontractueel geschil of betwisting in verband met uw privé-leven , d.w.z.: 

1. het extracontractueel burgerrechtelijk verhaal met het oog op het verkrijgen van schadevergoeding voor u voor elke 
schade die voorvloeit uit lichamelijke letsels of voor schade aan goederen die u geleden heeft en die veroorzaakt werd 
door een derde ; 

2. het burgerrechtelijk verhaal gebaseerd op artikel 29 bis van de wet van 21 november 1989 op de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen of op gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht wanneer u een 
dergelijk verhaal kan uitoefenen; 

3. uw strafrechtelijke verdediging voor rechtsvervolgingen ingesteld voor een correctionele rechtbank onder beschuldiging 
van een overtreding of wanbedrijf, een eventueel gratieverzoek inbegrepen indien u in hechtenis werd genomen; 

4. uw extracontractuele verdediging tegen een eis tot schadevergoeding ingesteld door derden  op uitdrukkelijke voorwaarde 
dat er een belangenconflict bestaat tussen u en ons als verzekeraar B.A. Privé-Leven die uw burgerlijke aansprakelijkheid 
dekt. 

 

ARTIKEL 15 – IN WELKE LANDEN GELDT DE VERZEKERING? 

Wij verzekeren u overal ter wereld. 
 

ARTIKEL 16 – WAT IS DE DREMPEL VAN ONZE TUSSENKOMST ? 

Wij verlenen tussenkomst ongeacht het bedrag ter zake. Wanneer er voorziening is voor het Hof van Cassatie of het 
equivalent daarvan in het buitenland, bedraagt de drempel van onze tussenkomst 1.250 EUR per schadegeval. 
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HOOFDSTUK 2 – WELKE SCHADE IS NOOIT GEDEKT? 

ARTIKEL 17 –GEVALLEN WAARIN DE WAARBORG NIET VAN TO EPASSING IS 

De waarborg geldt niet voor: 

1. de schadegevallen die voortvloeien uit uw gebruik, bezit of eigendom van:  
− een luchtvaartuig;  
− een motorboot uitgerust met een motor van meer dan 10 DIN PK of een jetski;  
− een zeilboot met een gewicht groter dan 300 kg;  
− een motorvoertuig, caravan, motorfiets, bromfiets en elk ander voertuig onderworpen aan de wet van 21 november 

1989 op de verplichte verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen. Deze uitsluiting doet geen 
afbreuk aan de toepassing van artikel 14.2.  

2. de schadegevallen die voortkomen uit jachtactiviteiten die onderworpen zijn aan een verplichte verzekering en die zich 
voordoen tijdens het uitoefenen van deze activiteiten door u; 

3. de schadegevallen die voortvloeien uit feiten begaan onder invloed van drugs, in staat van dronkenschap of 
alcoholintoxicatie (behalve bij geschillen inzake deelname aan het verkeer op de openbare weg) of die voortvloeien uit 
deelname aan een weddenschap, uitdaging of vechtpartij; 

4. de schadegevallen die zich voordoen ter gelegenheid van oorlog of burgeroorlog, oproer, burgerlijke opstanden, van alle 
collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard of gelijkaardige feiten. Wij moeten het bewijs leveren 
van het feit dat ons vrijstelt van het toekennen van onze waarborg; 

5. de schadegevallen die zich voordoen ter gelegenheid van opeising in elke vorm of van gehele of gedeeltelijke bezetting 
van de goederen door een militaire of politiemacht of door strijders; 

6. de schadegevallen die veroorzaakt zijn door hoogwater, overstromingen, vloedgolven, grondverzakking of -beweging, 
grondverschuiving of elke andere natuurramp behalve als de aansprakelijkheid van een derde  daarbij betrokken is; 

7. de schadegevallen die veroorzaakt zijn door eender welk feit dat voortkomt van of voortvloeit uit radioactieve, toxische, 
explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van nucleaire brandstoffen, radioactief afval, radioactieve producten of 
elke bron van ioniserende straling, en alle schade die daaruit voortvloeit; 

8. de schadegevallen die voortvloeien uit een opzettelijke daad van uwentwege. 

De waarborg blijft van toepassing als u aantoont dat er geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks oorzakelijk verband 
bestaat tussen de gebeurtenissen en het schadegeval (uitgezonderd wat specifiek vermeld is in verband met oorlog en 
gelijkaardige feiten). 

9. de schadegevallen die zich voordoen voor de aanvang van uw contract of de schadegevallen die zich voordoen na de 
aanvang van uw contract wanneer wij aantonen dat op het moment waarop u het contract hebt afgesloten, u op de hoogte 
was of redelijkerwijze had moeten zijn van feiten die deze behoeften veroorzaken; 

10. de schadegevallen die voor een internationaal gerechtshof worden gebracht; 

11. de verdediging van uw belangen: 
− die betrekking hebben op rechten die aan u werden overgedragen nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan; 
− die betrekking hebben op een schuldinning of een schuldvereffening die de enige foutieve niet-nakoming vormt van 

contractuele verplichtingen uit hoofde van uzelf of van de derde /schuldenaar is; tevens zijn de gevolgen die eruit 
voortkomen van de waarborg uitgesloten; 

− wanneer u de hoedanigheid hebt van borg of aval; 
− wanneer het schadegeval rechten van derden  betreft die u op uw eigen naam laat gelden; 

12. strafvervolgingen voor elk opzettelijk feit van uwentwege. De waarborg zal nochtans a posteriori verworven zijn voor de 
overtredingen en wanbedrijven, indien uit de definitieve gerechtelijke beslissing volgt dat het opzettelijk feit niet werd 
weerhouden; 

13. in geval van geschil met ons, behoudens hetgeen bepaald is in artikel 23; 

14. de betaling van de gerechtelijke, fiscale, administratieve transactionele boeten en hun toebehoren. 
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HOOFDSTUK 3 – WAT ZIJN DE BIJZONDERE BEPALINGEN IN GEVAL VAN 
SCHADE? 

ARTIKEL 18 – WAT BEDOELEN WIJ IN RECHTSBIJSTANDSVER ZEKERINGEN MET 'SCHADEGEVAL'? 

1. In het kader van de rechtsbijstandsverzekering bedoelen wij met 'schadegeval' het zich voordoen van een gebeurtenis 
waardoor onze waarborg kan ingeroepen worden en waardoor u ertoe gebracht wordt uw rechten te laten gelden als eiser 
of verdediger, hetzij in een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, hetzij buiten elke procedure, tenzij u bewust 
de omstandigheden hebt laten gebeuren die aanleiding hebben gegeven tot het zich voordoen van die gebeurtenis. 

2. In geval van extracontractueel burgerrechtelijk verhaal, gaan we ervan uit dat het schadegeval zich voordeed op het 
moment dat het schadeveroorzakend feit zich voordeed. In alle andere gevallen gaan we ervan uit dat het schadegeval 
zich voordeed op het ogenblik waarop u, uw tegenpartij of een derde  begon of verondersteld wordt te hebben begonnen 
een verplichting of wettelijk of contractueel voorschrift niet na te leven. 

3. Worden beschouwd als één enkel schadegeval, de geschillen of betwistingen die voortvloeien uit eenzelfde feit, ongeacht 
het aantal verzekerden  of derden . Wordt beschouwd als één enkel schadegeval het geschil of de betwisting of het 
geheel van geschillen of betwistingen die voortvloeien uit verschillende feiten die onderling samenhangen. 

 

ARTIKEL 19 – WAT MOET U DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL?  

Bij een schadegeval moet u: 

1. zodra mogelijk het schadegeval, de omstandigheden, de gekende en mogelijke oorzaken aangeven aan de beheerder; 

2. bij aangifte of ontvangst van de volgende elementen, deze doorgeven aan de beheerder: 

− alle documenten en inlichtingen over het schadegeval;  
− alle bewijzen die nodig zijn voor de identificatie van de tegenpartij, het beheer van het dossier en de verantwoording 

van de oorzaak en het geëiste bedrag;  
− alle nuttige inlichtingen over de aard, de oorzaken, de omstandigheden of gevolgen van het schadegeval zodat 

daarvan een duidelijk beeld kan worden gevormd. 

Indien u niet voldoet aan één van deze verplichtingen en wij daardoor nadeel lijden, kunnen wij onze prestatie verminderen 
overeenkomstig het geleden nadeel. U draagt zelf de gevolgen van het laattijdig of onvolledig verstrekken van informatie 
waardoor wij of de beheerder onze verplichtingen niet volledig kunnen nakomen. Wij kunnen onze dekking weigeren indien u 
met bedrieglijk opzet de bovenvermelde verplichtingen niet hebt nageleefd. 
 
 

ARTIKEL 20 – HOE WORDT HET SCHADEGEVAL BEHEERD? 

U verbindt zich ertoe aan de beheerder alle inlichtingen, documenten en nodige bewijzen te bezorgen, zodat deze laatste kan 
komen tot een bevredigende minnelijke schikking of u kan bijstaan in de verdediging van uw belangen.  

Indien een minnelijke schikking onmogelijk blijkt, beslist u in onderling akkoord met de beheerder welk vervolg er aan het 
dossier zal gegeven worden, desgevallend volgens de bepalingen in artikel 23. 

U blijft steeds enige meester over uw schadegeval. U mag te allen tijde tot een overeenkomst komen met diegene waarmee u 
in geschil bent of van hem vergoedingen ontvangen zonder dat wij of de beheerder hiervoor tussenkomen. In dit geval 
verbindt u zich er evenwel toe ons alle bedragen en onkosten die wij maken in onze onwetendheid over de schikking, terug te 
betalen.  

Niettemin nemen wij niet de kosten voor de aangestelde mandatarissen en aangegane procedures op ons zonder het 
schriftelijk akkoord van de beheerder, behalve indien er dringende en redelijke maatregelen voor het behoud dit 
verantwoorden. 
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ARTIKEL 21 – BEROEP OP EEN ADVOCAAT OF EXPERT 

1. Wanneer de verdediging van de belangen nodig blijkt, bent u vrij een advocaat of andere persoon die de vereiste 
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet, te kiezen voor de verdediging, vertegenwoordiging of 
voor het dienen van uw belangen. 

2. Wanneer de advocaat optreedt buiten het rechtsgebied van het Hof van Beroep waaronder zijn balie ressorteert, zijn de 
bijkomende kosten en erelonen die hieruit voortvloeien, voor uw rekening. 

3. Onder dezelfde voorwaarden, beschikt u over de vrijheid om een deskundige, lid van een erkende professionele 
organisatie, aan te stellen. Treedt deze deskundige op buiten de grenzen van de provincie waar hij gevestigd is, dan zijn 
de bijkomende kosten en erelonen die hieruit voortvloeien, voor uw rekening. 

4. Wanneer meerdere verzekerden  dezelfde belangen verdedigen, dient een gemeenschappelijke advocaat of deskundige 
via onderling overleg aangesteld te worden. Indien hierover geen akkoord wordt bereikt, duidt de verzekeringsnemer  de 
raadgever aan op basis van zijn vrije keuze. 

5. U deelt te gepasten tijde aan de beheerder de naam en het adres mee van de raadgever zodat de beheerder hem kan 
contacteren en het dossier doorsturen dat reeds werd voorbereid. 

6. U verbindt zich ertoe de beheerder op de hoogte te houden van de evolutie van het schadedossier, desgevallend via uw 
raadgever. Als dat niet gebeurt en na de advocaat herinnerd te hebben aan deze overeenkomst, zijn wij ontheven van 
onze verplichtingen ten belope van de schade die wij geleden hebben als gevolg van een gebrek aan informatie. 

7. Indien u, zonder het akkoord van de beheerder, de aangestelde advocaat of deskundige ontslaat in het voordeel van een 
andere, nemen wij de bijkomende kosten en erelonen die er niet zouden zijn geweest indien de eerste advocaat of 
deskundige niet was ontslagen, niet voor onze rekening. Deze bepaling geldt niet als u door redenen buiten uw wil om 
verplicht bent om een andere advocaat of deskundige te nemen. 

8. In geen enkel geval kunnen wij en/of de beheerder aansprakelijk gesteld worden voor de daden gesteld door de 
raadgevers (advocaat, deskundigen, …) die tussenkomen voor u. 

 

ARTIKEL 22 – BETALING VAN DE ERELONEN EN KOSTEN 

De erelonen van de experts worden betaald in de maand waarin de rechtvaardigingsstukken werden voorgelegd. 
 
Wij betalen de erelonen en kosten ofwel rechtstreeks aan de advocaat of de expert ofwel aan u, mits rechtvaardiging.  
 
U verbindt zich ertoe nooit zonder voorafgaande instemming van de beheerder uw akkoord te geven over een kosten- en 
ereloonstaat. Desgevallend en op verzoek van de beheerder, vraagt u de taxatie van de erelonen en kosten bij de Raad van 
de Orde of de beroepsvereniging of volgens een andere wettelijke procedure. 
 
Als u terugbetaling krijgt van kosten en uitgaven die aan ons toekomen, moet u ons die afstaan en verbindt u zich ertoe de 
procedure of uitvoering verder te zetten op onze kosten en volgens het advies van de beheerder, tot wanneer u die 
terugbetalingen bekomt. Hiertoe subrogeert u ons in uw rechten.  
 
Indien het bedrag van de kosten, erelonen of onkosten hoger is dan het waarborgplafond, zullen wij bij voorkeur onze 
tussenkomst toekennen aan de verzekeringsnemer , vervolgens aan zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of aan de persoon 
met wie hij samenwoont, nadien aan hun kinderen. 
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ARTIKEL 23 – MENINGSVERSCHIL 

In geval van meningsverschil over de te volgen gedragslijn voor de regeling van de schade, deelt de beheerder u in een 
gemotiveerd advies zijn standpunt of weigering om uw stelling te volgen, mee.  
 
Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid die u hebt om een juridische procedure in te stellen, kunt u een advocaat naar 
keuze raadplegen. 
 
Indien de advocaat het standpunt van de beheerder bevestigt, wordt u vergoed voor de helft van de kosten en erelonen van 
deze raadpleging. 
 
Indien u, tegen het advies van deze advocaat in, op uw kosten een procedure inleidt en u met de procedure een beter 
resultaat verkrijgt dan hetgeen u zou verkregen hebben indien u het standpunt van de beheerder zou hebben gevolgd, 
verlenen wij onze waarborg en vergoeden wij eveneens de kosten en erelonen van de raadpleging die u voor uw rekening 
had moeten nemen. 
 
Indien de geraadpleegde advocaat uw standpunt bevestigt, zijn wij, ongeacht het resultaat van de procedure, gehouden onze 
waarborg te verlenen, kosten en erelonen van de raadpleging die u voor uw rekening had moeten nemen inbegrepen. 
 

ARTIKEL 24 – INFORMATIEPLICHT 

Bij elk belangenconflict of meningsverschil in verband met de regeling van het schadegeval , informeert de beheerder  u 
respectievelijk over:  
 
− het recht dat bepaald is in artikel 21; 
− de mogelijkheid om een beroep te doen op de procedure bepaald in artikel 23. 
 

DEEL III – GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

HOOFDSTUK 1 – WAT ZIJN DE REGELS BETREFFENDE DE BES CHRIJVING VAN 
HET RISICO? 

ARTIKEL 25 – WAT MOET U AANGEVEN BIJ HET AFSLUITEN EN IN DE LOOP VAN HET CONTRACT? 

Bij het afsluiten van het contract vult de verzekeringsnemer het verzekeringsvoorstel correct, volledig en exact in.  
 
Zowel bij het afsluiten als in de loop van het contract deelt hij bovendien alle omstandigheden mee die hij redelijkerwijs moet 
beschouwen als gegevens die voor ons van invloed kunnen zijn voor de beoordeling van het risico of die een aanzienlijke en 
blijvende verzwaring van het risico kunnen inhouden.  
 
Met name: 

− het bestaan van andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp;  
− de weigering of opzegging van verzekeringen met hetzelfde voorwerp;  
− de schadegevallen waarvan u het slachtoffer was in de loop van de laatste drie jaar;  
− het bestaan van een afstand van verhaal die u zou hebben toegekend tegenover personen waarvan de 

aansprakelijkheid ingeroepen zou kunnen worden. 
 
In geval van verzwijgen of onjuist mededelen van gegevens hebben wij het recht onze prestatie te verminderen of te 
weigeren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
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HOOFDSTUK 2 – WAT ZIJN DE REGELS BETREFFENDE DE LEV ENSLOOP VAN 
HET CONTRACT? 

ARTIKEL 26 – WANNEER VANGT HET CONTRACT AAN? 

Het contract komt tot stand en de waarborg vangt aan op de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde datum, voor zover de 
eerste premie werd betaald. 
 

ARTIKEL 27 – WAT IS DE DUUR VAN HET CONTRACT? 

De duur van het contract bedraagt één jaar.  
 
Op elke jaarlijkse vervaldag wordt het contract stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar, tenzij één 
van de partijen het contract heeft opgezegd door middel van een aangetekende brief, minstens drie maanden vóór de 
vervaldag van de lopende verzekeringsperiode.  
 
Elke verzekering die werd aangegaan voor een duur van minder dan één jaar zal evenwel van rechtswege eindigen als de 
overeengekomen termijn verstreken is. 
 

ARTIKEL 28 – WANNEER EN HOE WORDT HET CONTRACT BEEI NDIGD ? 

1. De verzekeringsnemer  kan het contract opzeggen: 

a) op de jaarlijkse vervaldag van het contract: de opzegging moet minstens 3 maanden voor het verstrijken van de 
jaarlijkse vervaldag worden meegedeeld; in dat geval wordt het contract beëindigd op de vervaldag; 

b) in geval van aanzienlijke en aanhoudende vermindering van het risico; 
c) na elke schade-aangifte maar ten laatste een maand na de betaling of de weigering van betaling van de vergoeding; 
d) wanneer wij één of meerdere waarborgafdelingen opzeggen; 
e) wanneer wij de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief wijzigen. 

 

2. Wij kunnen het contract opzeggen: 

a) op de jaarlijkse vervaldag van het contract: de opzegging moet minstens 3 maanden voor het verstrijken van de 
jaarlijkse vervaldag worden meegedeeld; in dat geval wordt het contract beëindigd op de vervaldag; 

b) in geval van niet-betaling van de premie; 
c) in geval van verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens bij de beschrijving van het risico wanneer het contract wordt 

afgesloten; 
d) in geval van aanzienlijke en blijvende risicoverzwaring; 
e) na elke schade-aangifte maar ten laatste een maand na de betaling of de weigering van betaling van de vergoeding;  
f) wanneer de verzekeringsnemer  één of meerdere waarborgafdelingen opzegt;  
g) in geval van wijziging van de wetgeving die invloed kan hebben op de omvang van de waarborg, maar ten laatste 

binnen 3 maanden na het in werking treden van de nieuwe wetgeving.  
 
3. Overlijden van de verzekeringsnemer : wanneer de verzekeringsnemer overlijdt, wordt het contract niet automatisch 

beëindigd. De verzekering gaat over op de nieuwe houders van het verzekerde belang. Zij kunnen het 
verzekeringscontract opzeggen ten laatste binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden. Wij kunnen het 
verzekeringscontract opzeggen binnen drie maanden nadat wij van het overlijden van de verzekeringsnemer  kennis 
hebben gekregen. 

 
Tenzij in het contract anders is bepaald, gebeurt de opzegging door middel van een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs en gaat de opzegging pas in na het 
verstrijken van één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief bij de post of de dag 
volgend op de datum van het ontvangstbewijs.  
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HOOFDSTUK 3 – WAT ZIJN DE REGELS BETREFFENDE DE PRE MIES? 

ARTIKEL 29 – BETALING VAN DE PREMIE 

1. De premie omvat de door de wetgeving en reglementen voorziene belastingen, taksen en bijdragen. U dient de premie 
vooraf te betalen op de in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde vervaldagen, op voorlegging van de kwijting of het 
vervaldagbericht. 

2. Bij niet-betaling van een premie stellen wij de verzekeringsnemer  in gebreke door middel van een aangetekende brief. 
De ingebrekestelling vermeldt de gevolgen van niet-betaling van de premie: wij hebben het recht om de dekking van het 
contract te schorsen of om het contract op te zeggen. De schorsing van de waarborgen van het contract of de opzegging 
van het contract vangt aan na een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de 
aangetekende brief in het postkantoor. 

 

ARTIKEL 30 – WIJZIGING VAN DE VERZEKERINGSVOORWAARD EN EN/OF VAN HET TARIEF  

Indien wij onze verzekeringsvoorwaarden en/of ons tarief wijzigen, brengen wij de verzekeringsnemer  van deze aanpassing 
op de hoogte. Wij passen het contract aan op de vervaldag.  

De verzekeringsnemer  kan het contract of het desbetreffende gedeelte daarvan binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de dag van de kennisgeving opzeggen. 

De bovenvermelde opzeggingsmogelijkheid bestaat niet indien de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief 
het gevolg is van een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en waarvan de toepassing gelijk 
is voor alle maatschappijen. 
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HOOFDSTUK 4 – WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN TOEPASSING INZAKE 
SCHADEPREVENTIE? 

 

ARTIKEL 31 – SCHADEPREVENTIE 

U dient alles in het werk te stellen om te voorkomen dat een schadegeval zich voordoet. 

Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, kunnen wij onze waarborg verminderen of weigeren, behalve wanneer u 
bewijst dat die nalatigheid geen verband houdt met het schadegeval. 

 

 

HOOFDSTUK 5 – WELKE BEPALINGEN ZIJN VAN TOEPASSING INDIEN ZICH 
EEN SCHADEGEVAL VOORDOET? 

ARTIKEL 32 – WAT MOET U DOEN BIJ EEN SCHADEGEVAL? 

Indien zich een schadegeval voordoet, bent u verplicht om het volgende te doen: 

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

2. tegenover derden afzien van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke transactie, van elke vaststelling van de 
schade, van elke betaling of belofte van schadevergoeding. De eerste materiële of medische hulp of eenvoudige 
erkenning van de feiten wordt niet beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid; 

3. ons het schadegeval melden binnen 8 dagen nadat het zich heeft voorgedaan, of zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, 
met juiste opgave van datum, plaats, oorzaak en omstandigheden van het schadegeval en van de identiteit van de 
betrokken personen, slachtoffers, getuigen of eventuele aansprakelijken; 

4. ons zonder verwijl alle nuttige inlichtingen meedelen en antwoorden op de vragen die u worden gesteld om de 
omstandigheden te bepalen en de omvang van het schadegeval in te schatten; 

5. ons binnen 48 uur alle gerechtelijke of buitengerechtelijke akten bezorgen zodra zij betekend of overhandigd werden, 
verschijnen op de rechtszittingen, u onderwerpen aan de door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregelen en de door 
ons gevraagde procedurehandelingen stellen; 

6. ons alle hulp verlenen voor de uitoefening van het subrogatoir verhaal tegen de aansprakelijke derden . 

Indien u niet voldoet aan één van deze verplichtingen en wij daardoor nadeel lijden, kunnen wij onze prestatie verminderen 
overeenkomstig het geleden nadeel of schadevergoeding eisen. Wij kunnen onze dekking weigeren indien u met bedrieglijk 
opzet de bovenvermelde verplichtingen niet hebt nageleefd. 

Indien u aansprakelijk bent voor een schadegeval, vanaf het ogenblik dat de dekking verschuldigd is en voor zover deze 
wordt ingeroepen: 

− zullen wij voor u opkomen binnen de grenzen van de waarborg; 

− wat de burgerlijke belangen betreft en voor zover onze belangen overeenstemmen, hebben wij het recht in uw plaats 
de eis van de benadeelde persoon te bestrijden. Wij kunnen desgevallend de benadeelde persoon vergoeden. Deze 
tussenkomsten betekenen geenszins een erkenning van aansprakelijkheid van uwentwege en kunnen u geen nadeel 
berokkenen. 
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ARTIKEL 33 – WAT BETALEN WIJ? 

1. In alle aansprakelijkheidsverzekeringen betalen wij de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding ten belope van de 
dekking. Wij betalen, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de interest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de 
kosten betreffende burgerrechtelijke rechtsvorderingen, alsook de erelonen en de kosten van de advocaten en de experts, 
maar alleen in zoverre die kosten door ons of met onze toestemming zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict dat 
niet aan u te wijten is, voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt. 

2. Een geïndexeerde vrijstelling  van 123,95 EUR is per schadegeval van toepassing voor de materiële schade, conform 
artikel 4. 

 

ARTIKEL 34 – AAN WIE BETALEN WIJ DE VERGOEDING? 

1. De benadeelde derde  beschikt over een eigen recht tegenover ons. De vergoeding waarop hij recht heeft, wordt 
rechtstreeks aan hem betaald met uitzondering van uw andere schuldeisers.  

2. Wij kunnen aan de benadeelde persoon de excepties, nietigheden en het verval voortvloeiend uit de wet of het contract 
tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat aan het schadegeval voorafgaat. Wij bezitten een recht 
van verhaal tegen u, voor zover wij volgens de wet of het contract de prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen. 
In dat geval brengen wij u op de hoogte van onze bedoeling om verhaal in te stellen zodra wij op de hoogte zijn van de 
feiten waarop dat besluit gegrond is. 

 

ARTIKEL 35 – HOE OEFENEN WIJ ONS MOGELIJKE VERHAAL UIT? 

1. Wij treden, ten belope van het door ons betaalde bedrag van de vergoeding, in uw rechten en rechtsvorderingen tegen de 
aansprakelijke derden  en/of de derden die gehouden zijn tot vergoeding van de schade alsook hun verzekeraar. Indien u 
slechts gedeeltelijk werd vergoed, oefent u uw rechten bij voorrang boven ons uit. 

Indien door uw toedoen de indeplaatsstelling geen gevolgen kan hebben in ons voordeel, kunnen wij de terugbetaling van 
de betaalde schadevergoeding vorderen in de mate van het geleden nadeel. 

 
2. Ingeval wij over een subrogatie beschikken of het recht hebben om verhaal uit te oefenen tegen u en voor zover u 

minderjarig was op het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schade, wordt onze subrogatie of 
verhaal tegen u beperkt tot onze netto-uitgaven, dat wil zeggen tot de schadevergoeding alsmede de gerechtskosten en 
interesten verminderd met de bedragen die wij hebben kunnen recupereren. 
 
In dit geval wordt het maximumbedrag van onze subrogatie of verhaal beperkt als volgt: 

• indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 EUR: geen beperking; 
• indien de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 EUR: 11.000 EUR verhoogd met de helft van het gedeelte dat het 

bedrag van 11.000 EUR overschrijdt, met een absoluut maximum van 31.000 EUR. 
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HOOFDSTUK 6 – DIVERSE BEPALINGEN  

ARTIKEL 36 – WELKE RECHTBANKEN ZIJN BEVOEGD? 

Alle geschillen tussen de partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechter van de woonplaats van de 
verzekeringsnemer. 
 

ARTIKEL 37 – BRIEFWISSELING 

Alle berichten die voor ons bestemd zijn, worden gestuurd naar onze zetel in België.  

De berichten die voor u bestemd zijn, worden geldig verzonden naar het adres dat in het contract is vermeld of naar het adres 
dat ons later werd meegedeeld. 
 

ARTIKEL 38 – WET VAN 25 JUNI 1992 

Het contract valt onder de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de 
uitvoeringsbesluiten daarvan, zelfs wanneer deze bepalingen niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in de tekst van de Algemene 
of Bijzondere Voorwaarden. 
 

ARTIKEL 39 – BIJ WIE KUNT U TERECHT MET VRAGEN EN E VENTUELE KLACHTEN? 

 

Elke eventuele klacht betreffende het contract kan gericht worden aan  

• Delta Lloyd Life, Ombudsdienst, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, quality@deltalloydlife.be  

• de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel, tel. : +32(0)2 547 58 71,  
fax: +32(02) 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. 

zonder enige beperking om een gerechtelijke actie te ondernemen. 
 
Bij eventuele geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd. 
 
 

ARTIKEL 40 – BESCHERMING VAN HET PRIVE-LEVEN 
 

In het kader van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogen wij, als 
verantwoordelijke voor de verwerking, uw in het contract vermelde persoonsgegevens verwerken met het oog op en in het 
kader van het verlenen en het beheer van verzekeringsdiensten in het algemeen. U kunt zich uitdrukkelijk verzetten tegen 
elke vorm van direct marketing. 

U kunt het Openbaar register van de geautomatiseerde gegevensverwerking (bijgehouden door de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer) raadplegen en u hebt het recht op toegang tot en rechtzetting van de 
persoonsgegevens. 

Wij delen deze gegevens alleen mee aan derden als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, alsook aan Datassur ESV (De 
Meeûssquare 29 te 2000 Brussel) voor het beheer van de risico's. 
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Facultatieve waarborg 
 
Deze waarborg is verzekerd mits een bijpremie wordt betaald en voor zover hij vermeld is in de bijzondere 
voorwaarden. 
 
Pack B.A. PRIVE-LEVEN PLUS 
 
A. Schade veroorzaakt aan toevertrouwde voorwerpen. 

Wij verzekeren u voor de schade veroorzaakt aan de aan derden toebehorende roerende goederen waarvan u de 
bewaker, ontlener of gebruiker bent. 
Is niet gedekt, de schade veroorzaakt: 
- aan gemotoriseerde werktuigen die niet voor privé-doeleinden of niet op privé-terrein of in de nabijheid ervan gebruikt 
worden; 
- aan zeilboten van meer dan 300 kg en vaartuigen van meer dan 10 DIN PK; 
- aan waarden (valuta, bankbiljetten, staven edelmetaal, postzegels of fiscale zegels, cheques, handelspapieren, 
obligaties en aandelen, postwissels of telegrafische postwissels). 
Wat antieke meubelen, kunst- en verzamelingsobjecten en juwelen betreft, is er geen 
dekking voor de diefstal, verdwijning of het verlies van die voorwerpen. 

 
B. Opsporingskosten Verdwenen Kinderen 

Wij vergoeden, bij de verdwijning van een inwonende minderjarige,tot een maximum niet-geïndexeerd bedrag van 12.500 
EUR: 
1) de opsporingskosten gemaakt door de ouders; 
2) de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor juridische bijstand tijdens het onderzoek; 
3) de kosten en erelonen van een arts voor medisch-psychologische begeleiding van u, uw inwonende gezinsleden 
en van de minderjarige zelf. 
Deze waarborg geldt enkel indien bij de Lokale of de Federale politie aangifte wordt gedaan van de verdwijning. 
Deze waarborg is aanvullend na uitputting van de tussenkomst van het ziekenfonds, de overheid of van een andere 
instelling. 
Wij vergoeden evenwel niet: 
de opsporingskosten als een gezinslid bij de verdwijning van een inwonende minderjarige betrokken is of blijkt te zijn. 

 
C. Waarborg BOB 

a) Toepassingsvoorwaarden 
Wij vergoeden de stoffelijke schade toegebracht aan het motorvoertuig (voertuig voor toerisme en zaken, voertuig dubbel 
gebruik, minibussen of lichte vrachtwagens met een MTM < 3,5 ton) toebehorend aan een derde en bestuurd door de 
verzekerde in zijn hoedanigheid van Bob voor zover deze persoonlijk, geheel of gedeeltelijk, aansprakelijk gesteld wordt 
voor de schade aan het voornoemde voertuig. 
 
De waarborg Bob is uitsluitend verworven indien de hierna vermelde voorwaarden zijn vervuld: 
• de verzekerde neemt, op verzoek van de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hem gemachtigde bestuurder, 
kosteloos en bij wijze van vriendendienst de rol van Bob op zich, wanneer de verzoeker zijn voertuig, gelet op de 
wettelijke regels inzake alcoholintoxicatie of inzake het gebruik van andere producten die een gelijkaardig effect tot 
gevolg hebben, niet langer zelf kan besturen. 
• enkel het traject afgelegd om de eigenaar, de gebruikelijke houder of de door hem gemachtigde bestuurder tijdens 
vrijetijdsactiviteiten van en naar huis te brengen, is verzekerd; 
• in afwijking van artikel 5 moet de schade het gevolg zijn van een onopzettelijk verkeersongeval in België en tot 
maximum 25 km buiten de grenzen met de andere buurlanden. Dit ongeval moet onmiddellijk nadat het zich heeft 
voorgedaan, worden vastgesteld door de bevoegde politiediensten, door middel van een proces-verbaal.  
• de verzekerde moet op het ogenblik van het ongeval over een geldig rijbewijs beschikken. Hij mag zich niet in een staat 
van volgens de wet strafbare alcoholintoxicatie bevinden, noch in een vergelijkbare toestand die het gevolg is het gebruik 
van enig ander product dan alcohol; 
• de stoffelijke schade bedraagt in hoofdsom minstens 500 EUR; 
• het gebruikte voertuig mag bij geen enkele verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen stoffelijke schade; 
• de verzekerde is verplicht actief mee te werken aan ieder onderzoek dat ingesteld kan worden naar aanleiding van een 
verzoek tot tussenkomst van de Bob-waarborg. 

 
 

b) Omvang van de waarborg 
Wij vergoeden: 
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• in geval van totaal verlies: de werkelijke waarde van het voertuig op de dag van het ongeval, niet-recupereerbare btw 
inbegrepen, op voorwaarde dat de benadeelde deze werkelijk heeft betaald en dit tot een maximum niet geïndexeerd 
bedrag van 25.000 EUR; 
• in geval van herstelling: de herstellingskosten, niet-recupereerbare btw inbegrepen, op voorwaarde dat de benadeelde 
deze werkelijk en onherroepelijk heeft betaald en dit tot een maximum niet geïndexeerd bedrag van 25.000 EUR. 

 


