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ALG E M E N E VOORWAAR DE N

ARTIKEL 1 
DEFINITIES

Beroepsactiviteiten 

De polis betreft de activiteit(en) waarvoor de Verzekerde bij  
EUROMAF NV een burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- 
verzekering heeft afgesloten, met uitsluiting van iedere andere 
activiteit. 

Basis voor de Premieberekening 

De Premie van onderhavige polis wordt op gelijke basis berekend 
als die van de “Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
voor Architecten” afgesloten bij EUROMAF NV.
De Verzekerde deelt aan de Verzekeraar zijn aangifte mee volgens 
de bepalingen vermeld in artikel 9 hierna. 

Verzekerde 

De Verzekeringsnemer, een natuurlijke persoon of een  
rechtspersoon en zijn vertegenwoordigers, vermeld in de  
bijzondere voorwaarden, alsook zijn aangestelden, stagiairs,  
medewerkers en de zelfstandigen die in naam en voor rekening 
van de Verzekeringsnemer handelen, in het kader van zijn  
Beroepsactiviteiten.

Zijn uitgesloten: medecontractanten en  
onderaannemers van de Verzekerde

In het contract kan de Verzekerde aangeduid worden met “U”. 

Verzekeraar

EUROMAF verzekering van de Europese ingenieurs en architecten 
NV; vennootschap naar Frans recht waarvan de maatschappelijke 
zetel gevestigd is te Frankrijk, 189 boulevard Malesherbes 
F-75856 Paris Cedex 17 ; ingeschreven in het RCS Paris (Registre 
de Commerce et des Sociétés – het Franse handelsregister) 
onder het nummer 429 599 509 met een bijkantoor in België, 
gevestigd te Paepsemlaan 11 blok A bus 4,  B-1070 Brussel, 
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
het nummer 478 841 983, verzekeringsonderneming erkend 
onder nummer 2242.
In de overeenkomst kan de Verzekeraar aangeduid worden 
met “Wij”.

Belangenconflict 

Situatie waarin Wij tegelijk uw rechten moeten verdedigen en die 
van andere Verzekerden of een situatie waarin Wij een Geschil niet 
onafhankelijk kunnen beheren. 

Wachttijd

Periode waarin de Schadegevallen niet verzekerd worden. 
Deze periode begint te lopen op de dag dat de overeenkomst in 
werking treedt. 
Als de onderschrijving van onderhavige overeenkomst, zonder 
enige onderbreking, volgt op een andere verzekeringsovereenkomst 
voor rechtsbijstand met dezelfde garanties, dan wordt de Wachttijd 
opgeheven. 
De Verzekerde moet aan de Verzekeraar een kopie bezorgen van 
zijn vorige overeenkomst. 

Vrijstelling

Het bedrag dat ten laste is van de Verzekerde. 

Schadebeheerder

Het beheer van de schadegevallen wordt waargenomen door 
het schaderegelingsbureau LAR, met maatschappelijke zetel 
Belliardstraat 53, 1040 Brussel.

Geschil

Conflictsituatie veroorzaakt door een nadelige gebeurtenis of een 
laakbare daad waardoor u tegengestelde belangen heeft tegenover 
een Derde (Derden) en die u ertoe brengt om een betwist recht 
te laten gelden, u te  verzetten tegen een bewering of u te verdedigen 
voor om het even welke rechtbank. 

Vereist minimum per Schadegeval

Hoofdsom gevraagd door de Verzekerde of geëist door een 
Derde, zonder intresten, verdedigingskosten, strafrechtelijke 
boetes en aanverwante eisen; onder welk bedrag de waarborg 
niet verworven is.

 Verzekering van de europese ingenieurs en architecten



Verzekeringsnemer

De natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst ondertekent. 

Voorlopige premie – Minimumpremie -  
Regularisatiepremie

De Voorlopige premie is betaalbaar in het begin van het  
verzekeringsjaar en vormt een voorschot op de Regularisatiepremie 
voor het betreffende verzekeringsjaar.
De Minimumpremie is de minimale premie die de Verzekerde 
zeker moet betalen voor een bepaald verzekeringsjaar. 
De Regularisatiepremie is de premie die uiteindelijk betaald moet 
worden voor het betreffende verzekeringsjaar. Zij kan niet lager 
liggen dan de Minimumpremie. 

Schadegeval 

Er is een Schadegeval en het zal beschouwd worden als zijnde 
voorgevallen op het hierna bepaalde ogenblik:
                                                             
- in geval er een schadevergoeding gevraagd wordt betreffende 
extracontractuele aansprakelijkheid: op het ogenblik dat het 
schadelijke feit zich voordoet;
- in alle andere gevallen: op het ogenblik dat de Verzekerde, zijn 
tegenstander of een Derde begonnen is met of geacht wordt  
begonnen te zijn met het overtreden van een wettelijke verplichting 
of een wettelijk, contractueel of disciplinair voorschrift. 

De bijstand van de Verzekeraar is enkel verworven voor de  
Schadegevallen die zich voordoen zoals hierboven gepreciseerd, 
nadat de overeenkomst in werking treedt en voor zij vervalt. Als 
de Verzekeraar echter kan bewijzen dat de Verzekerde op het 
ogenblik dat de overeenkomst werd afgesloten op de hoogte was, 
of redelijkerwijze zou hebben kunnen zijn, van het voorvallen van 
het Schadegeval, dan zal de bijstand van de Verzekeraar niet 
verworven zijn. 

Het geheel van de vorderingen of eisen die toe te schrijven zijn aan 
eenzelfde gebeurtenis of een serie gebeurtenissen, voortvloeiend 
uit eenzelfde oorzaak, vormen één enkel Schadegeval. 

Derde:

Iedere persoon met uitzondering van
- de Verzekerden zoals hierboven bepaald;
- ouders, kinderen, echtgenoten of leden van het gezin van de 
Verzekerde die onder zijn dak wonen;
- de rechtspersonen waarvan de hierboven aangehaalde personen 
bestuurder, zaakvoerder, vennoot of meerderheidsaandeelhouder zijn.

ARTIKEL 2
VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

In geval er zich een Schadegeval voordoet in het kader van zijn  
Beroepsactiviteiten, heeft de overeenkomst tot doel om de Verzekerde 
de nodige middelen aan te reiken om hem in staat te stellen zijn rechten 
te doen gelden als eiser of verweerder en een minnelijke, gerechtelijke, 
buitengerechtelijke of administratieve oplossing te zoeken. 

ARTIKEL 3 
DE PRESTATIES WAARVAN U GENIET

• Een juridische informatiedienst (call center)

Om een eventueel Schadegeval betreffende uw Beroepsactiviteit 
te voorkomen, brengen wij u op de hoogte van uw rechten en 
plichten en de nuttige maatregelen om een Geschil te vermijden 
of uw belangen te vrijwaren. In dat kader beantwoorden wij elke 
vraag tot juridische informatie m.b.t. Belgisch recht.

• Een juridische bijstandsdienst 

In geval van Geschil analyseren wij de situatie en geven wij u raad 
om de noodzakelijke bewijzen te verzamelen voor het samenstellen 
van uw dossier en geven wij u gepersonaliseerd advies. 

In overleg met u, zetten wij de nodige stappen bij de tegenpartij 
om tot een minnelijke schikking te komen. Wij leggen u het resultaat 
van de genomen stappen voor zodat u een beslissing kunt nemen 
over de voortzetting van de zaak.
De kosten die u maakt zonder ons voorafgaand akkoord, 
blijven ten uwe laste.

• Het ten laste nemen van de gerechtskosten in geval 
van een gerechtelijke procedure

Ongeacht of u eiser of verweerder bent, zullen wij u, als de  
verzoeningspoging geen resultaat oplevert of bij een  
Belangenconflict, begeleiden bij het instellen van een  
rechtsvordering, onder voorbehoud dat zij verdedigbaar is 
op basis van de wettelijke regels die van kracht zijn en dat de 
inzet van het Geschil hoger ligt dan het Vereiste Minimum per  
Schadegeval. 



ARTIKEL 4
DE VERZEKERDE ZAKEN

Onder voorbehoud van de uitsluitingen en garantielimieten, 
verzekeren wij u voor elk Schadegeval dat verband houdt met 
uw Beroepsactiviteiten en meer bepaald op de volgende vlakken.

4.1- Burgerlijk verhaal

De vorderingen tot schadevergoedingen en interesten van de 
Verzekerde tegen één of meerdere Derden, gebaseerd op een 
burgerlijke contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid.

4.2- Burgerlijke verdediging

De verdediging van de Verzekerde tegen de vorderingen tot 
schadevergoeding en intresten die tegen hem werden ingeleid door 
één of meerdere Derden en gebaseerd zijn op een burgerlijke 
contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid, als zijn  
overeenkomst burgerlijke aansprakelijkheid niet tussenbeide 
kan komen. Dit onder voorbehoud van wat vermeld wordt onder  
artikel 5.1.11.

4.3- De strafrechtelijke verdediging 

De strafrechtelijke verdediging van de juridische belangen van 
de Verzekerde als hij vervolgd wordt voor een inbreuk tegen de 
wetten, decreten, besluiten of verordeningen.

4.4- De disciplinaire verdediging 

De verdediging van de juridische belangen van de Verzekerde 
bij Geschillen die voorgelegd worden aan de disciplinaire 
instanties met inbegrip van deontologische conflicten tussen 
confraters. 

4.5- Bijstand na brand en aanverwante gevaren 

De verdediging van de juridische belangen van de Verzekerde 
in geval van Geschillen betreffende verzekeringsovereenkomsten 
“tegen brand en aanverwante gevaren” in de bedrijfsgebouwen 
waarin de Verzekerde zijn Beroepsactiviteit uitoefent. 

4.6- Onroerende goederen 

De verdediging van de juridische belangen van de Verzekerde 
met betrekking tot  de gebouwen vermeld in de bijzondere 
voorwaarden waarin hij zijn Beroepsactiviteiten uitoefent. Deze 
waarborg wordt hem verleend
• in de hoedanigheid van eigenaar voor de Schadegevallen die 
voortvloeien uit een aankoop- of een verkoopovereenkomst, een 
reparatie- of onderhoudsovereenkomst en voor de Schadegevallen 
betreffende het burenrecht, meer bepaald voor de Geschillen die zich 
zouden voordoen met de buren betreffende de erfdienstbaarheden 
of de grondlasten;
• in de hoedanigheid van huurder voor de Schadegevallen die 
voortvloeien uit een huurovereenkomst of een herstelling- of 
onderhoudsovereenkomst;

4.7- Arbeidsrecht en sociaal recht 

De verdediging van de juridische belangen van de Verzekerde in 
geschillen die volgens het Belgisch recht tot de bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbanken behoren. 

4.8- Algemene overeenkomsten

De verdediging van de juridische belangen van de Verzekerde 
die voortvloeien uit algemene overeenkomsten die onderworpen 
zijn aan het verbintenissenrecht. De onderwerpen beschreven 
onder de punten 4.5 “Bijstand na brand en aanverwante 
gevaren”, 4.6 “Onroerende goederen”, 4.7 « Arbeidsrecht 
en Sociaal recht” worden verzekerd overeenkomstig 
hun respectievelijke bepalingen.

4.9- Administratief recht 

De verdediging van de juridische belangen van de Verzekerde 
bij Geschillen in het kader van zijn Beroepsactiviteit, waarvoor hij 
dient te verschijnen voor een administratief rechtscollege.

4.10- Auteursrechten

De verdediging van de auteursrechten van de Verzekerde in het 
kader van zijn Beroepsactiviteiten. 

4.11- Inning van beroepshonoraria

De verdediging van de belangen van de Verzekerde nodig voor 
de inning van honorariumschuldvorderingen die verband houden 
met zijn Beroepsactiviteit, voor zover die bedragen zeker zijn, vaststaan 
en opeisbaar zijn, met uitsluiting evenwel van de betaling voor de 
vestiging van zekerheden, zoals borgen, hypotheken, pandgevingen 
en de kosten in verband daarmee.

Voor deze waarborg bedraagt de wachttermijn drie maanden, 
wat betekent dat de waarborg slechts verworven is voor de  
inning van honoraria die meer dan drie maanden na de effectieve  
begindatum van de overeenkomst gefactureerd worden. 

De waarborg van de Verzekeraar kan slechts worden ingeroepen:
* als de hoofdsom hoger is dan het Vereiste Minimum dat vermeld 
staat in de tabel met de garantielimieten 
en
* als de Verzekerde aan de debiteur een aangetekende schriftelijke 
ingebrekestelling heeft gestuurd om te betalen, minstens 30 dagen 
voor de datum waarop het Schadegeval werd aangegeven bij de 
Verzekeraar. 

De vordering moet gebaseerd zijn op een document dat vooraf 
door de partijen ondertekend werd. Bij ontstentenis van een  
document waarin de opdracht en de vergoedingsvoorwaarden 
van de Verzekerde bepaald worden, geldt de waarborg met 
uitsluiting van de betaling van de honoraria voor de 
deskundige die nodig bleken om het bestaan en de 
echtheid van de vordering vast te stellen. 

De tussenkomst van de Verzekeraar stopt bij de ondubbelzinnige 
vaststelling van het onvermogen van de schuldenaar.



4.12- Fiscaal recht 

De juridische verdediging van de belangen van de Verzekerde  
bij een Geschil waarbij hij tegenover de Belgische fiscale  
administratie staat als gevolg van de betekening van een wijziging 
van een aanslag of van de BTW na controle van de boekhouding 
en uitsluitend betrekking hebbend op de Beroepsactiviteit van de 
Verzekerde beschreven in huidig contract. 

De Verzekeraar verleent bijstand vanaf de datum van de  
betekening die het voorwerp zou kunnen vormen van een  
administratieve of juridische vordering en in zoverre de beslissing 
tot wijziging:
- aan de Verzekerde gericht was gedurende de geldigheidsperiode 
van de overeenkomst, 
- en de Verzekerde binnen de opgelegde termijnen voldaan heeft 
aan de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die hem zijn 
opgelegd. 

Naast de kosten vermeld in artikel VII van de algemene 
voorwaarden, worden de bedragen die overeenstemmen 
met 
- wijzigingen,
- veroordelingen en boetes
nooit ten laste genomen. 

ARTIKEL 5 
DE UITSLUITINGEN: WAT NIET VERZEKERD WORDT 
DOOR DE OVEREENKOMST

De overeenkomst waarborgt niet: 

5.1-  Schadegevallen betreffende 

5.1.1 oorlogsfeiten waarin de Verzekerde een actieve 
rol gespeeld heeft;
5.1.2 politieke en burgerlijke onlusten, stakingen of 
lock-out waarin de Verzekerde een actieve rol gespeeld 
heeft; 

5.1.3 natuurrampen behalve inzake “bijstand na brand en 
aanverwante gevaren” en de schadelijke gevolgen van 
kernenergie ;

5.1.4 vennootschapsrecht en statuten van verenigingen  
en burgerlijke of commerciële vennootschappen alsook 
het bezit van maatschappelijke aandelen, aandelen en 
andere beleggings- en roerende waarden;

5.1.5 intellectuele rechten zoals octrooien, merken.  
De auteursrechten van de Verzekerde in het kader van zijn  
Beroepsactiviteit worden evenwel wel verzekerd. 

5.1.6 grondwettelijk recht en administratief recht behalve 
wat vermeld is in 4.9 ;

5.1.7 douanematerie en controle en inning van sociale 
bijdragen, tenzij dit anders vermeld staat in de bijzondere 
voorwaarden;

5.1.8 collectieve ontslagen;

5.1.9 borgstellingen, avals en schuldovernames en 
meer algemeen hoofdelijke verbintenissen;

5.1.10 de toepassing van onderhavige overeenkomst 
of iedere andere overeenkomst afgesloten met de  
Verzekeraar ten welke titel dan ook en in welke  
hoedanigheid dat mag zijn; 

5.1.11 vorderingen tegen de Verzekeraar, zijn  
moedervennootschappen, dochters en/of filialen. Onder 
“dochters” worden de vennootschappen verstaan die 
tot dezelfde moedervennootschap behoren en geen 
andere onderlinge banden hebben;

5.1.12  wanneer de Verzekerde optreedt in de hoedanigheid 
van bouwheer of wanneer hij als architect en als bouwheer 
optreedt, de bouw-, verbouwings-, verbeterings-  
renovatie- restauratie en afbraakwerken van gebouwen 
waarvoor de tussenkomst van een architect en/of het 
verkrijgen van een akkoord of een toelating van een 
bevoegde overheid wettelijk vereist is evenals de  
Schadegevallen betreffende de aankoop van een  
onroerend goed “sleutel op de deur”; 

5.1.13 personen-, familie- en erfrecht;

5.1.14 ieder onroerend goed of deel van een onroerend  
goed dat niet dient voor de uitoefening van de  
Beroepsactiviteit van de Verzekerde;

5.1.15 de verdediging van de belangen van de Verzekerde 
in de hoedanigheid van eigenaar, huurder, bewaarder, 
bewaker of chauffeur van een voertuig. Voor de toepassing 
van onderhavige overeenkomst wordt iedere machine 
met een eigen aandrijving die zich verplaatst over het 
land, het water of in de lucht, net als de aanhangwagens 
en de caravans als een voertuig beschouwd;

5.1.16 de concurrentiematerie, de wetgeving inzake 
prijzen en de handelspraktijken; 



5.1.17 een faillissementsprocedure of een concordaat 
die/dat loopt tegen de Verzekerde; 

5.1.18 de uiting van politieke of vakbondsmeningen; 

5.1.19 de Geschillen waarvan de Verzekerde op de 
hoogte was bij de onderschrijving van onderhavige 
overeenkomst; 

5.1.20 de Schadegevallen die dateren van vóór het  
afsluiten van onderhavige overeenkomst of na de  
einddatum ervan;

5.1.21 de bijdragen verschuldigd aan de orde van  
architecten, de vakorganisaties en meer algemeen alle 
beroepsorganismen;

5.1.22 de persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
Verzekerde in de hoedanigheid van bedrijfsleider of  
gevolmachtigde van een vennootschap of andere 
rechtspersoon; 

5.1.23 het privéleven van de Verzekerde. 

5.2- de Schadegevallen

5.2.1 die tot de bevoegdheid van de internationale, 
supranationale rechtbanken of het grondwettelijk Hof 
behoren;

5.2.2 die voortvloeien uit rechten en/of verplichtingen 
die zijn overgedragen aan de Verzekerde nadat het 
Schadegeval is voorgevallen. Hetzelfde geldt voor de 
rechten van Derden die de Verzekerde zou doen gelden 
in zijn naam; 

5.2.3 die opzettelijk veroorzaakt zijn door de Verzekerde 
of met zijn medeweten; 

5.2.4 waarvoor de Verzekerde bijstand geniet in het 
kader van zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheids-
verzekering;

5.2.5 inzake strafrechtelijke verdediging, in geval van 
misdaad of gecorrectionaliseerde misdaad. Voor alle andere 
opzettelijke inbreuken, zal de waarborg slechts toegekend worden 
aan de Verzekerde indien hij is vrijgesproken door een in kracht 
van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing.
Zijn ook uitgesloten van de waarborg, de vorderingen 
tot schadevergoeding en intresten die de Verzekerde 
zou willen instellen ten laste van Derden of een  
medecontractant als gevolg van een blijkbaar onterechte 
vordering die werd aanhangig gemaakt door die Derde 
of medecontractant. 
Wij komen ook niet tussen als uw vordering juridisch 
niet verdedigbaar is op basis van de rechtspraak en/
of de wetgeving of de reglementering die van kracht is, 
als de vordering verjaard is of als de inzet lager is dan 
het Vereist minimum per Schadegeval.

Bijzonder geval van de tijdelijke verenigingen

De waarborgen van onderhavige overeenkomst dekken 
geen Schadegevallen die zich kunnen voordoen bij of 
met betrekking tot tijdelijke verenigingen die zijn opgericht 
voor de uitvoering van een of meerdere opdrachten. 
Deze Schadegevallen kunnen verzekerd worden mits 
ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst. 
Uitsluitingen die specifiek zijn voor waarborg 4.12  
– fiscaal recht

De overeenkomst waarborgt niet: 
- de strafrechtelijke verdediging van de Verzekerde,
- de verdediging van de belangen van de Verzekerde 
in geval van taxatie op basis van tekenen en indiciën,
- de Geschillen als gevolg van de toepassing van  
internationale overeenkomsten, 
- de Geschillen met de fiscale administratie na een  
officiële betekening van een wijziging van aanslag in 
de mate dat de elementen die aanleiding gaven tot 
deze betekening bedrieglijk van oorsprong zijn.

ARTIKEL 6
DE KOSTEN DIE TEN LASTE GENOMEN WORDEN – 
GRENZEN VAN DE VERBINTENIS VAN DE 
VERZEKERAAR 

6.1- Wij nemen het volgende ten laste:
   
6.1.1 De uitgaven voor de behandeling van het dossier door 

ons of door de Schadebeheerder van de overeenkomst. Deze 
bedragen worden niet afgetrokken van de dekkingsgrenzen van 
de Verzekeraar per Schadegeval en per verzekeringsjaar.

6.1.2 De kosten, uitgaven en honoraria van advocaten, 
deurwaarders en iedere persoon die beschikt over de wettelijke 
kwalificaties die van toepassing zijn op de procedure om uw 
rechten te verdedigen; 



6.1.3 De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke  
procedures die te uwen laste gelegd worden;

6.1.4 De kosten en honoraria van iedere deskundige die door 
ons werd aangesteld of die uw advocaat aangesteld heeft met ons 
voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, met uitsluiting 
van diegene die nodig zijn om het bestaan en de 
echtheid van uw vordering vast te stellen in het kader 
van de waarborg voor de inning van beroepshonoraria;

6.1.5 De uitvoeringskosten met beperking tot één enkele 
uitvoeringsprocedure per uitvoerbare titel;

6.1.6 De kosten voor vertaling bij een juridische procedure als de 
vertaling wettelijk vereist is;

6.1.7 De verplaatsingskosten van de Verzekerde, ofwel per 
trein, in eerste klasse, ofwel per lijnvliegtuig in economy en 
zijn verblijfskosten, als zijn persoonlijke verschijning voor een  
buitenlandse rechtbank wettelijk vereist is of bevolen wordt door 
een gerechtelijke beslissing. 
Binnen de grenzen van de Verzekerde bedragen worden de 
kosten rechtstreeks geregeld door de Verzekeraar zonder dat 
de Verzekerde deze moet voorschieten, tenzij anders bepaald 
in de bijzondere voorwaarden. De financiële tussenkomst van 
de Verzekeraar zal evenwel slechts in werking treden nadat de 
Verzekerde de franchise ten zijner laste heeft betaald om zijn 
rechten te doen gelden. 

6.2- Grenzen van de verbintenissen van de Verzekeraar 

- Het maximale bedrag van alle kosten en honoraria die de  
Verzekeraar geacht wordt ten laste te nemen per Schadegeval  
en per verzekeringsjaar wordt gepreciseerd in de tabel 6.2.A. 

Deze bedragen zijn van toepassing in geval van pluraliteit van  
advocaten, dat betekent als een advocaat op uw vraag een  
andere advocaat opvolgt voor de verdediging van uw belangen of 
als u kiest voor meerdere advocaten. 

De verplaatsingsonkosten van de Verzekerde, ofwel per trein  
in eerste klasse, ofwel per lijnvliegtuig in economy en zijn  
verblijfskosten worden, als zijn persoonlijke verschijning voor een 
buitenlandse rechtbank wettelijk vereist is of bevolen wordt door 
een gerechtelijke beslissing, terugbetaald tot een maximaal bedrag 
van 1.500 euro per Schadegeval. Dit bedrag is inbegrepen in de 
dekkingsgrens van de Verzekerde die hierboven vermeld staat, 
naar gelang het Schadegeval. 

Iedere verbintenis voor kosten die hoger zijn dan dit  
bedrag, moet het voorwerp vormen van een voorafgaand 
schriftelijk akkoord van de Verzekeraar. 

- Het vereiste minimum per schadegeval waaronder de waarborg 
niet verworven is, wordt gepreciseerd in tabel 6.2.A.

- De vrijstelling per schadegeval wordt gepreciseerd in tabel 6.2.A.

- Voor schadegevallen met betrekking tot verzekerde zaken waarvoor 
een wachttijd is gepreciseerd in tabel 6.2.A, is de waarborg enkel 
verworven indien de oorzaak na de periode van de wachttijd valt. 
- Er wordt geen Vrijstelling en ook geen Wachttijd toegepast voor 
de juridische informatiedienst en de juridische bijstandsdienst. 

6.2.A Tabel met de grenzen van de verbintenis van de Verzekeraar

Verzekerde zaken

Maximale
dekkingsgrenzen per 
Schadegeval en per 

verzekeringsjaar
In euro

Vereist 
minimum per 
Schadegeval

In euro

Wachttijd
In maanden

Vrijstelling
In euro

Burgerlijk verhaal 50 000 0 3 250

Burgerlijke verdediging 50 000 0 3 250

Strafrechtelijke verdediging 50 000 0 3 250

Disciplinaire verdediging 50 000 0 3 250

Bijstand “na brand en aanverwante gevaren” 15 000 750 3 250

Auteursrechten 15 000 750 3 250

Onroerende goederen 15 000 750 3 250

Arbeidsrecht en sociaal recht 15 000 750 3 250

Algemene overeenkomsten 15 000 750 3 250

Administratief recht 15 000 750 3 250

Inning van honoraria 15 000 1200 3 250

Fiscaal recht 15 000 750 12 250



ARTIKEL 7
DE KOSTEN DIE WIJ NIET TEN LASTE NEMEN

7.1 De boetes en minnelijke schikkingen in strafzaken 
evenals de bedragen die gestort moeten worden aan 
het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden;

7.2 De kosten die zonder ons medeweten gemaakt 
werden voor het verkrijgen van alle bewijsstukken 
of documenten die als bewijs moeten dienen, tenzij  
verantwoord door hoogdringendheid;

7.3 De resultaatgerelateerde honoraria; 

7.4 De kosten en honoraria nodig om uw tegenstander te 
identificeren of terug te vinden;

ARTIKEL 8
TERRITORIALITEIT 

Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, is de territoriale 
draagwijdte van de waarborg de volgende: 

- Disciplinaire verdediging, bijstand “na brand en aanverwante 
gevaren”, onroerende goederen, arbeidsrecht en sociaal recht, 
administratief recht: de waarborg wordt toegekend voor  
Schadegevallen die zich hebben voorgedaan in België en die 
vallen onder het Belgische recht en de bevoegdheid van de  
Belgische rechtbanken; 

- Andere materies: de waarborg wordt toegekend in de lidstaten 
van de Europese Unie en wordt toegepast op de Geschillen  
die zich hebben voorgedaan in deze landen, voor zover deze 
Geschillen onder de bevoegdheid van hun rechtbanken vallen.

 
ARTIKEL 9
AANGIFTEVERPLICHTINGEN VAN DE 
VERZEKERINGSNEMER

9.1- Aangifteverplichtingen

9.1.1  Beschrijving van de risico’s en hun wijzigingen
Bij de onderschrijving van de overeenkomst moet de Verzeke-
ringsnemer nauwkeurig alle door hem gekende  omstandigheden 
aangeven die redelijkerwijs door hem beschouwd moeten worden 
als een element op basis waarvan de Verzekeraar het risico 
beoordeelt. Hij moet evenwel aan de Verzekeraar niet de  
omstandigheden meedelen die deze al kent of die hij redelijkerwijs 
zou moeten kennen. 

Bij de onderschrijving van de overeenkomst moet de  
Verzekeringsnemer nauwkeurig antwoorden op de vragen van 
de Verzekeraar om deze toe te laten de risico’s te beoordelen die 
hij ten laste wil nemen en meer bepaald de antecedenten van de 
Verzekeringsnemer.

In de loop van de overeenkomst moet de Verzekeringsnemer of 
de Verzekerde aan de Verzekeraar per aangetekende brief, binnen 
de 15 dagen vanaf het ogenblik waarop hij er weet van heeft, 
de nieuwe omstandigheden meedelen of de wijzigingen die tot 
gevolg hebben dat de risico’s aanzienlijk en blijvend verzwaard 
worden of dat er nieuwe ontstaan waardoor de oorspronkelijke 
aangifte onjuist is geworden. 

9.1.2 Jaarlijkse aangifte van de Beroepsactiviteit – 
Significante documenten

De Verzekeringsnemer of de Verzekerde verbindt er zich toe  
om ieder jaar binnen de drie maanden na het einde van het 
verzekeringsjaar, de elementen mee te delen die nodig zijn om de 
premie te bepalen. 

De aangifte gebeurt door middel van een aangifteformulier dat 
wordt overgemaakt door de Verzekeraar of door middel van ieder 
ander document waarin alle gegevens staan die de Verzekeraar 
gevraagd heeft.
De Verzekerde moet, gedurende drie jaar, vanaf het verstrijken 
van het aangiftejaar, alle documenten en elementen betreffende 
de aangifte die hij heeft gedaan, ter beschikking houden van de 
Verzekeraar, zodat deze laatste deze documenten kan controleren. 

9.2- Niet respecteren van de aangifteverplichtingen
                                   
9.2.1 Niet respecteren van de verplichting om de 
risico’s en hun wijzigingen aan te geven

Verzwaring van het risico

Bij verzwaring van de risico’s gedurende de looptijd van de  
overeenkomst in de mate dat, indien deze verzwaring zou  
bestaan hebben op het ogenblik van de onderschrijving, de 
Verzekeraar de overeenkomst enkel zou afgesloten hebben  
tegen betaling van een hogere premie, beschikt de Verzekeraar 
over de mogelijkheid om, binnen een termijn van een maand, 
vanaf de datum waarop hij er kennis van krijgt, een wijziging van 
de overeenkomst voor te stellen met retroactief effect tot de dag 
van de verzwaring. Indien de Verzekeraar het bewijs levert dat hij 
het verzwaarde risico in geen geval zou verzekerd hebben, kan 
hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn. 

Als het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst 
geweigerd wordt door de Verzekeringsnemer of als na een maand 
vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard werd, 
kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen de 15 dagen. 

Vermindering van de risico’s 

Als de Verzekeringsnemer gedurende de looptijd van de  
overeenkomst aantoont dat het belang van de risico’s aanzienlijk 
en blijvend verminderd is, in de mate dat, indien deze vermindering 
zou bestaan hebben op het ogenblik van de onderschrijving, de 
Verzekeraar de overeenkomst zou afgesloten hebben tegen betaling 
van een lagere premie, wordt hij ertoe gehouden om een vermindering 
van de verschuldigde premie toe te staan vanaf de dag dat hij op 
de hoogte is van de vermindering van het risico. 



Als de Verzekeraar weigert of als de Verzekeraar en de Verzekerde 
niet tot een akkoord komen over een nieuwe premie binnen de 
termijn van een maand vanaf de aanvraag tot vermindering door 
de Verzekeringsnemer, kan deze de overeenkomst opzeggen. 

9.2.2 Sanctie als gevolg van het niet respecteren van 
de aangifte van Beroepsactiviteit bij een Schadegeval

Als er zich een Schadegeval voordoet terwijl de Verzekerde niet alle 
noodzakelijke elementen heeft aangegeven voor de berekening 
van de premie, zal de Verzekeraar het Schadegeval vergoeden 
a rato van de betaalde premie in vergelijking met de premie die 
betaald moest worden. 

9.2.3 Opzettelijk verzwijgen van gegevens of onjuist 
meedelen

Als het opzettelijk verzwijgen van gegevens of het onjuist meedelen 
ervan bij de onderschrijving of gedurende de looptijd van de 
overeenkomst van die aard zijn dat zij de Verzekeraar op een 
dwaalspoor brengen betreffende de beoordelingselementen van 
het risico, is de overeenkomst nietig. De premies die vervallen zijn 
op het ogenblik waarop de Verzekeraar op de hoogte wordt gebracht 
van het opzettelijk verzwijgen van gegevens of het onjuist meedelen 
ervan, zijn verschuldigd. 

9.2.4 Onopzettelijk verzwijgen van gegevens of onjuist 
meedelen 

Als het verzwijgen van gegevens of het onjuist meedelen ervan bij de 
onderschrijving of gedurende de looptijd van de overeenkomst 
onopzettelijk is, is de overeenkomst niet nietig. De Verzekeraar 
zal binnen een termijn van een maand vanaf de dag waarop hij 
op de hoogte is gebracht van het verzwijgen van gegevens of 
het onjuist meedelen ervan, voorstellen om de overeenkomst te 
wijzigen vanaf diezelfde dag. Als hij echter kan bewijzen dat hij 
dat risico nooit verzekerd zou hebben, kan hij de overeenkomst 
binnen dezelfde termijn opzeggen. 
Als het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst 
geweigerd wordt door de Verzekeringsnemer, of als na een termijn 
van één maand vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste 
niet aanvaard werd, kan de Verzekeraar het contract opzeggen 
binnen de 15 dagen. 

Als het verzwijgen van gegevens of het onjuist meedelen ervan 
niet ten laste kan gelegd worden van de Verzekeringsnemer 
en er zich een Schadegeval voordoet voor de wijziging van de 
overeenkomst of de opzegging ervan effectief van kracht wordt, 
moet de Verzekeraar de overeengekomen prestatie leveren. 

Als het verzwijgen van gegevens of het onjuist meedelen ervan ten 
laste kan gelegd worden van de Verzekeringsnemer en er zich een 
Schadegeval voordoet voor de wijziging van de overeenkomst of de 
ontbinding ervan effectief van kracht wordt, is de Verzekeraar 
er enkel toe gehouden om de prestatie te leveren volgens de 
verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de 
Verzekeringsnemer betaald zou moeten hebben als hij het risico 
correct had aangegeven.

Als de Verzekeraar bij een Schadegeval het bewijs levert dat hij in 
geen geval het risico verzekerd zou hebben waarvan de werkelijke 
aard aan het licht kwam door het Schadegeval, is zijn prestatie 
beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies. 

ARTIKEL 10
DE AANGIFTE EN DE REGELING VAN SCHADEGEVALLEN

10.1- De aangifte

Als er zich een Schadegeval voordoet en de Verzekerde een 
beroep doet op de contractuele waarborgen, moet hij daar 
de Schadebeheerder van de overeenkomst zo snel mogelijk  
schriftelijk en gedetailleerd van op de hoogte brengen en in elk 
geval binnen de 30 dagen nadat de Verzekeringsnemer of de 
Verzekerde ervan op de hoogte werd gebracht. 

De Verzekerde moet, via het formulier dat hem door de  
Schadebeheerder van de overeenkomst ter beschikking wordt 
gesteld, aan deze laatste alle nuttige informatie meedelen zoals 
de datum van het Schadegeval, het nummer van de overeenkomst 
en alle documenten betreffende het Schadegeval en alle  
bewijsstukken in verband met de vordering.

Tenzij bij hoogdringendheid moet de Verzekerde altijd de  
Schadebeheerder van de overeenkomst raadplegen voor hij om 
het even welke beslissing neemt en hem alle gevraagde inlichtingen 
en documenten bezorgen in verband met het Schadegeval. 

De Verzekerde moet ook met de Verzekeraar voorafgaande  
afspraken maken betreffende alle maatregelen die kosten met 
zich mee kunnen brengen en hem op de hoogte houden van het 
verloop van de procedure. 

Als de Verzekerde niet aan deze verplichtingen voldoet en dit 
nadelige gevolgen heeft voor de Verzekeraar, heeft deze laatste 
het recht om aanspraak te maken op een verminderde prestatie, 
ten beloop van de geleden nadeel. 

10.2- De regeling van Schadegevallen

10.2.1 Zodra de Verzekerde een beroep doet op de waarborg,  
zal de Verzekeraar samen met hem de te nemen maatregelen  
onderzoeken om tot een minnelijke oplossing te komen. Hij brengt 
de Verzekerde op de hoogte van de omvang van zijn rechten en 
de manier waarop hij ze kan laten gelden. Hij zet in zijn plaats de 
nodige stappen om tot een minnelijke oplossing te komen waarbij 
duidelijk wordt gesteld dat er geen enkel voorstel zal aanvaard 
worden zonder instemming van de Verzekerde. 

10.2.2 
1° Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of 
administratieve procedure, is de Verzekerde vrij in de keuze van een 
advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties 
heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn 
belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. 



2° Telkens er zich een Belangenconflict met zijn Verzekeraar voordoet, 
is de Verzekerde vrij in de keuze van een advocaat, of zo hij er 
de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste  
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke 
wet om zijn belangen te verdedigen.

Als de Verzekerde kiest voor een advocaat die niet is ingeschreven aan 
een balie van het rechtsgebied waarbinnen de zaak zal gepleit  
worden, zullen de honoraria en bijkomende kosten die een  
gevolg zijn van deze beslissing ter zijner laste zijn, tenzij anders 
overeengekomen met de Verzekeraar. 

10.2.3 Als het aangewezen is om een expert of een tegen-expert 
aan te stellen, kan de Verzekerde deze vrij kiezen. 
Als hij kiest voor een expert of een tegen-expert die buiten de 
provincie woont voor België of buiten het land waar de opdracht 
moet worden uitgevoerd, zullen de honoraria en bijkomende  
kosten die een gevolg zijn van deze beslissing ter zijner laste zijn, 
tenzij anders overeengekomen met de Verzekeraar. 

10.2.4 Als de Verzekeraar van oordeel is dat de kosten en honoraria 
van de advocaat, de deurwaarder of de expert die door de Verzekerde 
gekozen werd, abnormaal hoog liggen, verbindt deze laatste er 
zich toe, op aanvraag van de Verzekeraar, om aan de bevoegde 
instanties te vragen om er het bedrag van te bepalen. 

10.2.5 De Verzekeraar kan weigeren om de kosten te 
dragen voortvloeiend uit gerechtelijke vorderingen of 
het gebruik van rechtsmiddelen:
- als hij van oordeel is dat de positie van de Verzekerde 
juridisch niet verdedigbaar lijkt of geen redelijke kans 
op succes heeft op basis van de rechtspraak en/of de 
wetgeving of de reglementering die van kracht is; 
- als de Verzekerde een redelijk voorstel tot minnelijke 
schikking weigert dat afkomstig is van de tegenpartij. 
Ongeacht de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure in te 
stellen, kan de Verzekerde een advocaat van zijn keuze raadplegen 
als hij van mening verschilt met de Verzekeraar in verband met de 
houding die moet aangenomen worden om het Schadegeval te 
regelen en na kennisgeving door de Verzekeraar van zijn standpunt 
of zijn weigering om de stelling van de Verzekerde te volgen. 
Als de advocaat de stelling van de Verzekeraar bevestigt, krijgt 
de Verzekerde de helft van de kosten en honoraria van deze  
raadpleging terug.
Als de Verzekerde tegen het advies van de advocaat in, op zijn 
kosten een procedure opstart en een beter resultaat behaalt dan 
het resultaat dat hij had behaald indien hij het standpunt van de 
Verzekeraar had gevolgd, dan is de Verzekeraar die de stelling van 
de Verzekerde niet wilde volgen ertoe gehouden om de waarborg 
te verlenen en de kosten terug te betalen voor de raadpleging die 
ten laste zouden gebleven zijn van de Verzekerde. 

Als de advocaat de stelling van de Verzekerde bevestigt, is de 
Verzekeraar ertoe gehouden om, ongeacht het resultaat van de 
procedure, de waarborg te verlenen met inbegrip van de kosten 
en honoraria voor de raadpleging. 

10.3-  Indeplaatsstelling

De Verzekeraar treedt in de rechten van de Verzekerde waarover 
deze laatste beschikt tegenover Derden. De indeplaatsstelling 
strekt zich meer bepaald uit tot de rechtsplegingsvergoedingen 
en in de mate van hun verhaalbaarheid tot de kosten en honoraria 
van de advocaten en deskundigen. 

ARTIKEL 11 
PREMIES – TARIEFWIJZIGING 

11.1- Voorlopige premie, Minimumpremie

Bij de ondertekening en bij iedere jaarlijkse vervaldag int 
de Verzekeraar de Voorlopige premie vermeld in de bijzondere 
voorwaarden. Deze premie kan niet lager liggen dan de  
Minimumpremie. 

11.2- Berekening van de Regularisatiepremie 

De Regularisatiepremie wordt ieder jaar berekend op basis van de 
premievoet vermeld in de bijzondere voorwaarden en de elementen 
die de Verzekerde heeft meegedeeld volgens de bepalingen van 
artikel 9.1.2 Jaarlijkse aangifte van de Beroepsactiviteit

11.3- Ontstentenis van aangifte voor de berekening van 
de Regularisatiepremie

Als de Verzekeringsnemer nalaat om de jaarlijkse aangifte van zijn 
Beroepsactiviteit te doen binnen de vooropgestelde termijnen, heeft 
de Verzekeraar het recht om een voorlopige Regularisatiepremie 
te eisen gelijk aan 125% van de totale premie van het vorige jaar, 
onder aftrek van de Voorlopige premie die al betaald werd. 

Als na het opstellen van de voorlopige Regularisatiepremie, de 
Verzekerde de gevraagde elementen bezorgt aan de Verzekeraar, 
dan berekent de Verzekeraar de definitieve Regularisatiepremie. 

De premieberekening gebeurt volgens de gebruikelijke contractuele 
voorwaarden. 
Het feit dat de Verzekerde de voorlopige Regularisatiepremie 
betaalt ontslaat hem niet van de plicht om aan de Verzekeraar 
de nodige elementen te bezorgen voor de berekening van de 
definitieve Regularisatiepremie. 

Bij niet betaling van de Voorlopige premie, de voorlopige  
Regularisatiepremie of de definitieve Regularisatiepremie, kan de 
Verzekeraar de overeenkomst opzeggen volgens de voorwaarden 
voorzien in artikel 11.8- Ontstentenis van betaling van de 
premie

11.4- Aanpassing van de premies 

De Verzekeraar kan de Voorlopige premie van de overeenkomst 
aanpassen en vaststellen op 70% van de gemiddelde geregulariseerde 
premie van de drie laatste jaren. 



11.5- Opzegging van de overeenkomst wegens 
niet-aangifte van de elementen voor regularisatie 

Als de Verzekerde aan de Verzekeraar niet binnen de  
vooropgestelde termijnen de elementen overmaakt die nodig zijn 
 voor de berekening van de geregulariseerde premie, behoudt deze 
zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen. Die opzegging 
gaat in na een termijn van een maand vanaf de dag na de afgifte 
op de post van de aangetekende brief met ingebrekestelling. 

11.6- Kosten en lasten

De verzekeringspremies worden verhoogd met het bedrag van de 
kosten en lasten die voorzien zijn in de van kracht zijnde wetgeving. 

11.7- Betaling van de premie

Alle premies zijn haalbaar. Zij zijn betaalbaar bij voorlegging van 
de kwijting of bij ontvangst van het vervaldagbericht. 
Bij gebreke aan rechtstreekse betaling aan de maatschappij, 
is de betaling van de premie bevrijdend als zij gebeurt aan de 
verzekeringsmakelaar, drager van de kwijting opgesteld door de 
maatschappij. 

11.8- Ontstentenis van betaling van de premie 

Bij niet-betaling van de premie binnen een termijn van 30 dagen, 
stuurt de Verzekeraar aan de Verzekeringsnemer, ofwel per 
deurwaardersexploot, ofwel per aangetekend schrijven per post 
een ingebrekestelling om te betalen binnen de 15 dagen vanaf 
de betekening of de afgifte van de aangetekende brief op de post. 

Bij ontstentenis van betaling zal de waarborg van rechtswege 
geschorst worden zodra deze termijn van 15 dagen verstreken is. 

Bij betaling na de schorsing maar voor de opzegging, zal de waarborg 
opnieuw ingaan de dag nadat de Verzekeraar de volledige betaling 
van de onbetaalde premie en de kosten ontvangen heeft. 

Als de Verzekeraar zich, in de ingebrekestelling, dit recht 
heeft voorbehouden, zal de polis opgezegd worden zodra de  
schorsingperiode van 15 dagen is verlopen. 

In het tegenovergestelde geval, moet hij via een deurwaardersexploot 
of via een aangetekende brief per post, een nieuwe  
aangetekende brief van ingebrekestelling voor betaling sturen aan 
de Verzekeringsnemer. In dat geval zal de opzegging ingaan op 
de 15de dag na de betekening of de afgifte op de post van deze 
nieuwe brief. 

11.9- Administratieve kosten

De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om de Verzekerde 
een administratieve kost van 10 euro aan te rekenen voor iedere 
ingebrekestelling wegens niet-betaling van de premie of wegens niet-
overhandiging van het aangifteformulier van de Beroepsactiviteit. 

11.10- Tariefwijziging

Als, buiten indexatie, de Verzekeraar het toepasselijke tarief  
voor de Verzekerde risico’s verhoogt, beschikt hij over de  
mogelijkheid om de contractuele premie die de vervaldag nadert 
verhoudingsgewijs aan te passen vanaf de eerste dag van de 
vierde maand na de wijziging. 
Daarvan zal kennis gegeven worden aan de Verzekeringsnemer ten 
minste 4 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst. 
De Verzekeringsnemer kan, binnen een termijn van 30 dagen, 
vanaf het verzenden van deze kennisgeving, de overeenkomst 
opzeggen tegen de volgende jaarlijkse vervaldag. 

ARTIKEL 12
INWERKINGTREDING, DUUR EN OPZEGGING 
VAN DE OVEREENKOMST

12.1- Inwerkingtreding
De overeenkomst treedt in werking vanaf de datum vermeld in de  
bijzondere voorwaarden. De waarborg is evenwel slechts verworven 
na betaling van de eerste premie. 

12.2- Duur

De overeenkomst wordt onderschreven voor een periode 
die ingaat op de datum van de inwerkingtreding tot de eerste  
jaarlijkse vervaldag. 
Op het einde van deze eerste periode wordt de overeenkomst 
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, 
als er geen einde aan gesteld wordt overeenkomstig de principes 
voorzien in artikel 12.4 hierna.

12.3- Verzekeringsjaar 

Periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse vervaldagen. Deze 
periode kan niet langer duren dan één jaar. 

12.4- Beëindiging

12.4.1 Opzegging op de vervaldag

De overeenkomst kan op het einde van iedere verzekeringsperiode 
die vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden opgezegd worden 
door de Verzekerde of door de Verzekeraar, door middel van een 
aangetekende brief per post, een deurwaardersexploot of de 
overhandiging van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs, 
ten minste drie maanden voor de vervaldag van de overeenkomst. 

12.4.2 Opzegging na Schadegeval 

Nadat er zich een Schadegeval heeft voorgedaan, kan de  
Verzekeraar de overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven 
gericht aan de Verzekeringsnemer, ten laatste één maand na de 
laatste betaling of zijn weigering om dit Schadegeval ten laste te 
nemen. De opzegging gaat in na het verstrijken van een periode 
van 3 maanden na de datum van kennisgeving. De premie zal 
terugbetaald worden aan de Verzekerde in verhouding tot de nog 
niet verlopen periode tot de volgende vervaldag. 



Nadat er zich een Schadegeval heeft voorgedaan, kan de  
Verzekerde de overeenkomst opzeggen per aangetekende brief 
gericht aan de Verzekeraar, ten laatste één maand na de betaling 
of de weigering tot tussenkomst van de Verzekeraar. De opzegging 
gaat in na het verstrijken van een termijn van 3 maanden na de 
datum van kennisgeving. 

12.4.3 Opzegging wegens ontstentenis van betaling 
van de premie 

Bij ontstentenis van betaling van de premie, kan de Verzekeraar 
de overeenkomst opzeggen volgens de voorwaarden bepaald in 
artikel 11.8- Ontstentenis van betaling van de premie.

12.4.4 Beëindiging in geval van overlijden van de 
Verzekeringsnemer

Als de Verzekeringsnemer een natuurlijke persoon is, wordt de 
verzekeringsovereenkomst van rechtswege ontbonden bij overlijden 
van de Verzekeringsnemer. 

12.4.5 Opzegging in geval van faillissement van de 
Verzekeringsnemer – vereffening – kennelijk onvermogen

Bij faillissement van de Verzekeringsnemer, blijft de verzekering 
bestaan het voordele van de massa van de schuldeisers die  
tegenover de Verzekeraar schuldenaars worden van het bedrag 
van de te vervallen premies vanaf de faillietverklaring.

De curator van het faillissement kan de overeenkomst opzeggen 
binnen de drie maanden na de faillietverklaring. De Verzekeraar 
kan de overeenkomst opzeggen ten vroegste drie maanden na 
de faillietverklaring. De opzegging gaat in na het verstrijken van 
een termijn van één maand vanaf de betekening of de datum van 
het ontvangstbewijs of de dag na de afgifte van de aangetekende 
brief op het postkantoor. 

De toepasselijke bepalingen bij het faillissement worden tevens geacht 
van toepassing te zijn bij de vereffening van de rechtspersoon en 
het kennelijk onvermogen van de natuurlijke persoon. 

12.4.6 Opzegging van de verzekeringsovereenkomst 
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

In geval van opzegging van de verzekeringsovereenkomst burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid, onderschreven bij EUROMAF NV, 
wordt onderhavige overeenkomst van rechtswege ontbonden op 
de volgende vervaldag, mits het versturen van een aangetekende 
brief per post ten minste drie maanden voor die vervaldag.

ARTIKEL 13
ALLERLEI BEPALINGEN

13.1- Rechten tussen Verzekerden

13.1.1 De Verzekeringsnemer is de eerste die gemachtigd 
wordt om voor zichzelf en voor de andere Verzekerde personen 
de rechten te laten gelden die uit de overeenkomst voortvloeien. 

13.1.2 Krachtens dezelfde polis wordt er nooit dekking verleend 
aan de andere verzekerden dan de verzekeringsnemer voor de 
behartiging van hun belangen onder elkaar of tegenover de 
verzekeringsnemer.

13.1.3 De erfgenamen van de Verzekerde worden gewaarborgd 
voor het instellen van iedere vordering tegenover een eventuele 
Derde die aansprakelijk is voor zijn overlijden. 

13.2 – Solidariteit tussen de Verzekeringsnemers en de 
Verzekerden

Als de overeenkomst ondertekend wordt door verschillende personen  
of door een feitelijke vereniging, zijn de Verzekeringsnemers hoofdelijk 
gehouden tot de verplichtingen die voortvloeien uit de bijzondere 
en algemene contractuele voorwaarden van de overeenkomst. 
De Verzekerde personen die vermeld worden in de bijzondere 
voorwaarden, zijn ook hoofdelijk gehouden tot die verplichtingen 
samen met de Verzekeringsnemer. 

13.3- Domiciliëring - Adreswijziging 

Alle berichten of mededelingen betreffende het verzekeringscontract 
en/of de afhandeling van Schadegevallen moeten gericht worden 
aan het adres van de Verzekeraar (of de Schadebeheerder van de 
overeenkomst), vermeld in onderhavige overeenkomst. 

De Verzekeringsnemer verbindt er zich toe om aan de Verzekeraar 
iedere adreswijziging te melden. Iedere kennisgeving die de 
Verzekeraar doet aan het laatst gekende adres is geldig. 

Als de Verzekeringsnemer in het buitenland gaat wonen, kan de 
Verzekeraar de overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven 
mits een vooropzeg van een maand. 

13.4- Wet betreffende de verzekeringen

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Wet 
betreffende de verzekeringen van 4 april 2014.

13.5- Bescherming van het privéleven

De Verzekeringsnemer aanvaardt dat de persoonlijke gegevens 
die de Verzekeraar via deze overeenkomst heeft verkregen,  
verwerkt mogen worden in het kader van deze overeenkomst.  
De Verzekeringsnemer aanvaardt dat de persoonlijke gegevens, 
in het kader van die verwerking mogen overgedragen worden 
naar gelijk welk land buiten België en zelfs buiten de Europese  
Economische Ruimte dat niet noodzakelijk een gelijkaardig  
beschermingsniveau aanbiedt als datgene dat in België bestaat. 
Deze gegevensverwerking beoogt de beoordeling en de aanvaarding 
van de risico’s, de evaluatie van de premies, het opstellen van de 
statistieken, de preventie van de criminaliteit en de fraude, het 
beheer en de uitvoering van verzekeringscontracten evenals het 
respecteren van de wettelijke en reglementaire verplichtingen.  
In het kader van de gegevensverwerking voor die doeleinden, staat 
de Verzekeringsnemer de Verzekeraar toe om deze gegevens 
te delen met andere organisaties of entiteiten met inbegrip van 
moederondernemingen, dochterondernemingen, gemachtigde 
agenten en Derde dienstverleners die er het vertrouwelijk karakter 
zullen van garanderen. 



Uitsluitend om de voorwaarden van het verzekeringscontract te 
beoordelen of de Schadegevallen te regelen, kan de Verzekeraar 
informatie verzamelen die de wet als gevoelig bestempelt (zoals de 
medische antecedenten of de strafrechtelijke veroordelingen). 
De Verzekeringsnemer geeft de Verzekeraar uitdrukkelijk de  
toestemming om deze gevoelige gegevens te verwerken en te 
delen met zijn agenten en eventueel met Derden waarvan de 
tussenkomst nodig of aangewezen is voor de uitvoering van d 
e hoger vermelde taken, in overeenstemming met artikel 7 van de 
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke  
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
Enkel de personen die belast zijn met de taken die verband houden 
met de beoordeling van het verzekeringscontract en het afhandelen 
van Schadegevallen, hebben toegang tot deze gegevens. 

Om fraude te voorkomen en te ontdekken, kan de Verzekeraar:

a) de informatie delen met andere organisaties, met inbegrip van 
de politie, 
b) onderzoeken uitvoeren in verband met kredieten en in verband 
met frauduleus gedrag en 
c) de details van de Verzekerde controleren met de agentschappen 
voor fraudepreventie.

De persoonlijke gegevens die via dit contract verkregen zijn, zullen 
niet zonder toelating van de Verzekerde ter beschikking gesteld 
worden van andere Derden dan de personen die hierboven vermeld 
zijn, tenzij de Verzekeraar wettelijk verplicht wordt om het te doen. 

De Verzekeringsnemer heeft het recht om de gegevens die in de 
bestanden verwerkt zijn te raadplegen en in voorkomend geval te 
verbeteren. De Verzekeringsnemer geeft aan de Verzekeraar de 
toestemming om de gegevens te verwerken (onder voorbehoud 
van verzet) in en buiten België, om informatie te kunnen geven via 
telefoon, post, e-mail, fax, enz. in verband met de producten en 
diensten. De Verzekeringsnemer weet dat hij zich kosteloos kan 
verzetten tegen de gegevensverwerking voor marketingdoeleinden 
door contact op te nemen met de Verzekeraar of zijn agent. 
Over het algemeen heeft de Verzekeringsnemer het recht om de  
gegevens die verwerkt zijn in de bestanden te raadplegen en ze 
in voorkomend geval te verbeteren door zich tot de Verzekeraar 
te richten met een identiteitsbewijs. De Verzekeringsnemer kan 
ook het register van de geautomatiseerde verwerking van gegevens 
raadplegen dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

13.6. Klacht

Iedere klacht in verband met de overeenkomst kan gericht worden 
tot de ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 
1000 Brussel, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor 
de Verzekeringsnemer om een vordering in rechte in te stellen.

13.7- Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank 

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. 
Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor Geschillen in 
verband met de verzekeringsovereenkomst. 
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