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ARTIKEL 1 – VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING
De Maatschappij verzekert tegen « machinebreuk » de machines en de voorwerpen die opgenomen zijn in
de bij de polis gevoegde « inventaris van verzekerde goederen » en de eventuele bijvoegsels die zich in de
ruimte bevinden die opgegeven zijn in de Bijzondere Voorwaarden :
. Terwijl ze in bedrijf of in de rust zijn ;
. Tijdens het uit elkaar nemen, verplaatsen of hermonteren als gevolg van onderhoud, inspectie, revisie of
herstelling ;
Onder « machinebreuk » wordt de onvoorziene en plotselinge schade verstaan die de verzekerde
voorwerpen lijden door één van de volgende oorzaken :
1. Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid of kwaadwilligheid van personeelsleden van de
verzekerde of derden ;
2. Val, botsing, aanrijding, indringing van een vreemd lichaam ;
3. Materiaal-, constructie- of montagefout of –gebrek ;
4. Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, moleculaire vermoeidheid,
doorslaan of oversnelheid, middelpuntvliedende kracht ;
5. Falen van een aangesloten machine of van een beveiligings- of, regelingsinrichting ;
6. Alle ongevallen van elektrische oorsprong die te wijten zijn aan de bliksem, aan de inwerking van
atmosferische elektriciteit, of aan de normale of abnormale werking van het verzekerde materiaal, met name
de inwerking van het verzekerd materiaal, met name de inwerking van de elektrische stroom naar aanleiding
van overspanning of oversterkte kortsluiting, de vorming van lichtbogen en andere elektrische bestanddelen
(met uitzondering van de brandschade naar aanleiding van al deze verschijnselen, behalve deze aan de
machine die het elektrische ongeval veroorzaakte);
7. Wind, storm, hagel, vorst, ijsgang (kruien van ijs).
ARTIKEL 2 – AANVULLENDE DEKKINGEN
Na uitdrukkelijke overeenkomst in de Bijzondere Voorwaarden en tegen een aanvullende premie, kan de
Maatschappij ook dekken :
A. Voor het geheel van het materiaal :
Alle schade ongeacht de aanvankelijke oorzaak, te wijten aan :
a) diefstal of poging tot diefstal ;
b) brand, met inbegrip van de schade te wijten aan het blussen en de reddingswerkzaamheden ;
c) explosies van allerlei aard ;
d) rechtstreeks inslaan van de bliksem ;
e) vallen van vliegtuigen, d.w.z. het vallen van luchtvaartuigen op hun geheel of delen ervan of eruit of
eraf vallende voorwerpen;
f) gehele of gedeeltelijke instorting van gebouwen die de verzekerde voorwerpen bevatten ;
g) instorten, verzakken of verschuiven van grond, ashopen of slakkenbergen, inzakking, vallen van
stenen, aarde en/of rotsen, overstroming, wassen van waterlopen, oppervlaktewater of grondwater,
onvoldoende afvoer door de riolen ;
h) oproer, stakingen, lock-out (ontslagen personeel en/of door alle andere al dan niet alleenstaande
personen, die deelnemen aan onlusten bij arbeidsgeschillen), met dien verstaande dat zijn uitgesloten
van de garantie : het verlies en de schade berokkend door gebeurtenissen die kunnen worden
beschouwd als verbonden aan een burgeroorlog of andere oorlog.
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Alle schade voor zover ze het gevolg is van een « machinebreuk » toe de schrijven aan :
i) andere schade dan brand- of explosieschade waarvan sprake in art. 1-6 en :
- geleden door voetstukken en funderingen van de verzekerde voorwerpen;
- die rechtstreeks veroorzaakt worden aan andere aan te duiden voorwerpen of goederen.
j) de noodzakelijke afbraakkosten om de verzekerde voorwerpen te kunnen herstellen of vervangen en
de wederopbouwkosten ;
k) de kosten voor werk buiten de normale arbeidstijden, zoals beperkt in artikel 11 B ;
l) de kosten om een beroep de doen op technici uit het buitenland, zoals beperkt in artikel 11 B ;
m) de kosten voor snelvoer, zoals beperkt in artikel 11 C.
B. Voor de computercomponenten van de apparatuur :
De materiele reconstructiekosten van de informatiedragers zoals magneetbanden, schijven en de
werkuren om de gegevens terug op deze informatiedragers te zetten.
ARTIKEL 3 - UITZONDERINGEN
Ongeacht de aanvankelijke oorzaak :
A Zijn uitgesloten van de verzekering, de verliezen of schade :
a) te wijten aan gebreken en fouten die reeds bestaan op het ogenblik dat de verzekering wordt
afgesloten en die de verzekerde bekend waren of redelijkerwijs moesten zijn; tenminste voor
zoverre ze aan de verzekeraar niet bekend konden zijn;
b) ten gevolge van experimenten of proeven;
c) te wijten aan geleidelijke of aanhoudende beschadiging tengevolge van de chemische,
thermische, of mechanische aantasting van allerhande vernietigende stoffen en die niet het
gevolg is van een ongeval;
d) tengevolge van gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant;
e) aan occasioneel op de machines gemonteerde toestellen met het oog op de controle van de
werking ervan;
f) veroorzaakt aan :
- verwisselbare werktuigen zoals boren, messen, slijpstenen, zaagbladen;
- vormen, matrijzen, letters, clichés en dergelijke;
- onderdelen die uiteraard blootstaan aan spoedige slijtage en heraalde vervanging zoals
kabels, kettingen, riemen, pakkingen, dichtingen, buigzame leidingen, luchtbanden en
andere rubberbanden, pantser- en slijtplaten, graaf-en grijptangen, zeven, lampen,
accumulatorbatterijen;
- brandstoffen, fluïda, smeerstoffen, harsen, katalysatoren, en over het algemeen alle
verbruiksprodukten ; vloeibare diëlektrica vallen niet onder toepassing van deze uitsluiting;
- vuurvaste bekledingen en alle glazen delen;
g) als gevolg van ongevallen in de loop van uitgevoerde montage- of demontagewerkzaamheden,
zowel voor de inbedrijfstelling van het toestel of de installatie, als bij de installatie waarbij het
toestel niet meer onder de hoede van de verzekerde of zijn aangestelden staat;
h) waarvoor een leverancier, hersteller, een onderhoudsfirma, een monteur of een verhuurder al dan
niet bij overeenkomst aansprakelijk is. Als deze echter hun verantwoordelijkheid afwijzen en als
de schade kadert in de waarborgen van deze overeenkomst, neemt de maatschappij het
schadegeval voor haar rekening en zal ze desgevallend verhaal uitoefenen;
i) die direct of indirect verband houdt met één van de volgende gevallen :
a. oorlog of burgeroorlog, oproer, omverwerping, inval, opstand, muiterij, rebellie, revolutie,
beroering, staking, uitsluiting (lock-out), standrecht, staat van beleg, kwaadwillige daden
van een persoon die handelt namens of op aanstichting van enige organisatie,
b. opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de ruimte waarin de
verzekerde voorwerpen zich bevinden, door een al dan niet gewapende leger- of
politiemacht of door al dan niet gewapende geregelde of ongeregelde strijders;
c. wijzingen van de atoomkern, voortbrenging van ioniserende stralingen.
De verzekerde zal evenwel dekking genieten als hij bewijst dat de schade geen
rechtstreeks verband houdt met deze gebeurtenissen.
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B° Zijn ook uitgesloten :
a) slijtage ;
b) indirecte schade zoals staking, genotsderving, produktie- of rendementsverlies ;
c) de kosten die optreden ter gelegenheid van een eenvoudige, een mechanische of elektrische storing,
een tekort aan onderhoud of een foutief schoonmaakprocédé ;
d) de kosten die ontstaan door de onderdrukking van een gebrek dat geen accidentele fouten heeft
teweeggebracht ;
e) de extra kosten , ongeacht hun aard, die gepaard gaan met aangebrachte verbeteringen en
veranderingen ter gelegenheid van een voor schadevergoeding in aanmerking komend schadegeval ;
f) de schade volgend uit hen ontbreken van elektrische stroomlevering door de leverancier ;
g) diefstal of verduistering door familieleden van de verzekerde, door zijn aangestelden, bedienden,
arbeiders of huisbedienden of door elke andere persoon die belast is met toezicht op of bewaking van
de verzekerde goederen ;
h) exploitatieverlies, verlies van kapitaal, goederen, gegevens of computercapaciteit tengevolge van
verduistering, fraude, oplichterij, zwendel, diefstal, boos opzet en sabotage, ongeacht de daders ;
i) het wissen of het verstoren van gegevens als gevolg van eender welk elektrisch, magnetisch of
atmosferisch verschijnsel ;
j) de foutieve werking van informatieverwerkende gehelen en van alle bestanddelen ervan, eenvoudige
mechanische of elektrische storingen, afregelings- en/of verwerkingsfouten en ongevallen bij de
manipulatie van informatiedragers ;
k) voor de elektronische componenten en computerelementen, van de apparatuur, alle schade aan de
uitwisselbare onderdelen zoals buizen, lampen, gelijkrichters, zekeringen, condensatoren en
halfgeleiders, behalve als ze het gevolg is van een voor vergoeding in aanmerking komend
schadegeval aan de machine;
l) storingen aan informatiedragers met uitzondering van elektronische kaarten.
ARTIKEL 4 – AANGEGEVEN WAARDE – ONDERVERZEKERING – EIGEN VERZEKERING
A. De aangegeven waarde wordt door de Verzekerde onder zijn verantwoordelijkheid vastgesteld. Zij moet,
voor elk voorwerp, op de dag van zijn toevoeging aan de polis, gelijk zijn aan zijn nieuwvervangingswaarde,
d.w.z. aan de prijs zonder de korting van een in alle opzichten volkomen gelijk nieuw voorwerp dat
afzonderlijk wordt gekocht, vermeerderd met de kosten van verpakking, vervoer en montage, alsmede met
de eventuele taksen en rechten, behalve de belasting over de toegevoegde waarde in de mate waarin de
Verzekerde deze kan verhalen.
B. Er is onderverzekering wanneer de aangegeven waarde van een voorwerp kleiner is dan de
nieuwvervangingswaarde bij de opneming in de polis (zie art.11 A, e) .
C. De Verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar voor het bedrag van het in de Bijzondere Voorwaarden
bepaalde eigen risico. Elk in Euro uitgedrukt eigen risico verandert in evenredigheid met de premie
betreffende het voorwerp waarop deze slaat.
ARTIKEL 5 - AANVANG
A. Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat verzekeringnemer, noch de verzekeraar tot het
sluiten van de overeenkomst. Indien binnen dertig dagen na de ontvangst van het voorstel de verzekeraar
aan de kandidaat verzekeringsnemer geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering
afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd verbindt hij zich
tot het sluiten van de overeenkomst op straffe van schadevergoeding. Die bepalingen, evenals de
vermelding dat de ondertekening van het voorstel geen dekking meebrengt, moeten uitdrukkelijk in het
verzekeringsvoorstel worden opgenomen.
B. Bij een verzekeringsaanvraag komt de overeenkomst tot stand bij de ondertekening van een van deze
stukken door de verzekeringnemer.
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Tenzij anders is bedongen, gaat de waarborg in de dag volgend op de ontvangst door de verzekeraar van de
aanvraag. De verzekeraar zal de verzekeringnemer mededeling geven van deze datum. Behalve voor
overeenkomsten met een looptijd van minder dan dertig dagen, moet de verzekeringsnemer de mogelijkheid
hebben de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving,
binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst door de verzekeraar van de aanvraag. De verzekeraar
mag van zijn kant de overeenkomst opzeggen, behalve voor overeenkomsten met een looptijd van minder
dan dertig dagen, binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag, met inwerkingtreding van de
opzegging acht dagen na de kennisgeving ervan.
De Maatschappij is tot geen vergoeding gehouden ingeval de schade ontstaan is voordat de eerste premie
betaald is, zelfs als in de polis een vroegere aanvangsdatum is bedongen.
ARTIKEL 6 - DUUR
A. De verzekeringsovereenkomst is voor één jaar afgesloten.
Behalve wanneer één van de partijen zich er tegen verzet door een aangetekend schrijven dat minstens
drie maand voor de vervaldag van de overeenkomst ter post is afgegeven, wordt ze stilzwijgend verlengd
voor opeenvolgende periodes van één jaar.
B.In geval van overgang van het verzekerde belang ten gevolge van het overlijden van de
verzekeringnemer,gaan de rechten en verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst over op de nieuwe
houder van dat belang.
De nieuwe houder van het verzekerde belang en de verzekeraar kunnen evenwel kennis geven van de
beëindiging van de overeenkomst, de eerste bij een ter post aangetekende brief, binnen drie maanden en
veertig dagen na het overlijden, de tweede bij een ter post aangetekend brief tegen ontvangstbewijs,
binnen die maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het overlijden.
Nochtans eindigt de overeenkomst die uit hoofde van de persoon van de verzekerde is gesloten, van
rechtswege door diens overlijden.
C. In geval van overdracht onder de levende van een roerend goed, eindigt de verzekering van rechtswege
zodra de verzekerde het goed niet meer in zijn bezit heeft, tenzij de partijen bij de
verzekeringsovereenkomst een andere datum hebben bedongen, en behalve nieuw contract met de
overnemer.
D. In geval van faillissement van de verzekeringnemer blijft de verzekering bestaan ten voordele van de
massa van de schuldeisers, die jegens de verzekeraar instaan voor de betaling van de premies die nog
moeten vervallen na de faillietverklaring.
Niettemin hebben de verzekeraar en de curator van het faillissement het recht de overeenkomst op te
zeggen. Evenwel kan de opzegging van de overeenkomst door de verzekeraar slechts gebeuren ten
vroegste drie maanden na de faillietverklaring, terwijl de curator van het faillissement dit slechts kan
gedurende de drie maanden na de faillietverklaring.
In geval van gerechtelijk akkoord met boedelafstand door de verzekeringnemer blijft de verzekering
bestaan ten voordele van de massa van schuldeisers zolang niet alle activa te gelde gemaakt zijn door de
vereffenaar. Deze laatste en de verzekeraar kunnen evenwel in onderlinge overeenstemming de
verzekeringsovereenkomst beëindigen. De premie wordt betaald door de vereffenaar en behoort tot de
voorschotten die bij voorrang afgenomen worden van het onder de schuldeisers te verdelen bedrag.
ARTIKEL 7 - PREMIE
A. De verzekeringspremie is een haalschuld.
Wanneer de premie niet rechtstreeks aan de verzekeraar wordt betaald, is de premiebetaling aan een
derde bevrijdend indien de betaling vordert en hij voor de inning van die premie klaarblijkelijk als
lasthebber van de verzekeraar optreedt.
De premie is vooruit in haar geheel verschuldigd.
B. Niet-betaling van de premie op de vervaldag kan grond opleveren tot schorsing van de dekking of tot
opzegging van de overeenkomst mits de schuldenaar in gebreke is gesteld.
De schorsing of de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de termijn van vijftien
dagen Te rekenen vanaf de dag volgend op de betekenis of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
De verzekering waarvan de uitwerking geschorst is, zal terug van kracht worden de dag nadat de
verzekerde alle achterstallen in hoofdsom, interest en kosten heeft voldaan.
De verzekerden die één en dezelfde polis hebben ondertekend, zijn hoofdelijk en ondeelbaar gebonden.
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ARTIKEL 8 – AUTOMATISCHE AANPASSING DER VERZEKERDE BEDRAGEN
A. De premies schommelen tijdens de duur van het contract of hun jaarlijkse vervaldatum volgens de
verhouding tussen het indexcijfer materieel machinebreuk dat op het ogenblik van kracht is en het
indexcijfer dat in de Bijzondere Voorwaarden van het contract wordt vermeld.
B. Het indexcijfer materieel machinebreuk wordt 2 maal per jaar berekend om op 1 januari en 1 juli in
werking te treden.
Het is op 1 januari gelijk aan het indexcijfer consumptieprijzen BASIS 1988 (= 100) van de vorige maand
juni; en op 1 juli aan het indexcijfer consumptieprijzen BASIS 1988 (= 100) van de vorige maand
december; dat wil zeggen de waarde die definitief in aanmerking wordt genomen twee manden voor het
begin van de halfjaarlijkse periode waarin ze zullen worden toegepast. Het indexcijfer consumptieprijzen
BASIS 1988 (= 100) wordt door het Ministerie van Economische Zaken, Administratie van de Handel,
gepubliceerd.
ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VERZEKERDE VOORWERPEN
A. Bij de afsluiting van het contract moet de verzekerde spontaan zonder verzwijging of weglating en juist en
precies alle inlichtingen verstrekken die de Maatschappij in staat stellen het te dekken risico nauwkeurig te
beoordelen.
B. In de loop van het contract moet de verzekerde
- alle nodige voorzorgen nemen om de verzekerde voorwerpen in goede onderhouds- en bedrijfstoestand
te houden, deze voorwerpen alleen gebruiken binnen de technische beperkingen die door de bouwer
inzake toepassing en werking zijn opgelegd en zich naar de geldende wettelijke en administratieve
voorschriften voegen;
- iedere wezenlijke verandering die om welke reden ook aan een verzekerd voorwerp wordt aangebracht
wat zijn kenmerken, de wijze of plaats van gebruik betreft, aangeven ;
- zodra hij er kennis van krijgt, iedere verandering in de omstandigheden van werking of gebruik van een
verzekerd voorwerp, die een risicoverzwaring kunnen uitmaken, aangeven ;
- te allen tijd de afgevaardigden van Maatschappij toestaan de verzekerde voorwerpen te onderzoeken
zonder dat dit enige aansprakelijkheid vanwege de Maatschappij insluit.
C. De verzekeringnemer heeft de verplichting, in de loop van de overeenkomst en onder de voorwaarden
van punt A hierboven, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven
die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval
zich voordoet te bewerkstelligen.
D. 1° Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich verdoet zo verzwaard is dat de verzekeraar,
- indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou
hebben verzekerd, moet hij binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij van
de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende
kracht tot de dag van de verzwaring.;
- indien de verzekeraar het bewijs levert dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben
verzekerd, kan hij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn ;
- indien het voorstel tot wijziging van de verzekeringsovereenkomst wordt geweigerd door de
verzekeringnemer of indien, bij de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de
verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen de vijftien dagen.
2° Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van
kracht is geworden, en indien de verzekeringnemer de verplichting van punt 1° van dit artikel heeft vervuld,
dan is de verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden.
3° Als een schadegeval zich voordoet en de verzekeringnemer de in punt 1° van dit artikel bedoelde
verplichting niet is nagekomen :
a) is de verzekeraar ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het ontbreken
van de kennisgeving niet kan worden verweten aan de verzekeringnemer ;
b) is de verzekeraar er slechts toe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren naar de
verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen
indien de verzwaring in aanmerking was genomen wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan
de verzekeringnemer kan worden verweten.
Zo de verzekeraar evenwel het bewijs aanbrengt dat hij het verzwaarde risico in geen enkel geval
Independent Brokers Insurance Services N.V.
Brugmannlaan, 24 B-1060 Brussel
Tel : 32-2-340.30.00 Fax 32-2-345.28.08
HR Brussel nr 635.246 Fortis Bank 220-0034192-84
Bedrijfsnummer 0459.896.103

7/11
CG0901202.doc

I . B . I . S . N .V.
zou verzekerd hebben, dan is zijn prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle
betaalde premies ;
c) zo de verzekeringnemer met bedrieglijk opzet gehandeld heeft, kan de verzekeraar zijn dekking
weigeren. De premies, vervallen tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft gekregen
van het bedrieglijk verzuim, komen hem toe als schadevergoeding.
ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN BIJ SCHADETOESTEMMING TOT HERSTELLEN
A. Bij een schadegeval dat recht op vergoeding geeft of kan geven, moet de verzekerde :
a) de verzekeraar verwittigen in zijn zetel in Belgïe in een tijdperk van 5 dagen of zo vlug mogelijk op
een redelijkerwijze dit kan gebeuren ;
b) aan de Maatschappij binnen de kortst mogelijke tijd inlichtingen verstrekken omtrent de oorzaak, de
omvang en de omstandigheden van het schadegeval.
B. a) De verzekerde moet alle middelen waarover hij beschikt, aanwenden om de omvang van de schade te
beperken. Met dat doel moet hij in voorkomend geval de richtlijnen van de Maatschappij volgen.
b) Hij zal zijn volle medewerking verlenen om de oorzaken en omstandigheden van de schade vast te
stellen. Te dien einde bewaard hij de beschadigde stukken, geeft hij toestemming tot ieder onderzoek en
onthoudt hij zich van iedere wijziging aan de beschadigde voorwerpen waardoor het onderzoek
bemoeilijkt of verhinderd zou kunnen worden ;
c) Hij verstrekt aan de Maatschappij alle aanduidingen en alle bescheiden waarmee het schadebedrag
kan worden geraamd.
C. De verzekerde mag het beschadigd voorwerp slechts laten herstellen indien hij daartoe toestemming van
de Maatschappij heeft gekregen of de Maatschappij na verloop van vijf dagen na de schriftelijke
kennisgeving van de schade niet tussenbeide is gekomen.
D. Niet-naleving van de voorschriften van de paragrafen B en C van dit artikel brengt eveneens gedeeltelijk
verlies van aanspraken met zich mee, zonder voorafgaande aanmaning.
E. De verzekerde verleent de Maatschappij alle technische en andere bijstand die zij vraagt voor het nemen
van verhaal op de aansprakelijke derden krachtens in de plaats stelling.
De kosten in verband met deze bijstand worden hem door de Maatschappij vergoed.
ARTIKEL 11 - VERGOEDING
A. Berekening van de vergoeding. De vergoeding word betaald :
a) door de loonkosten en de kosten van materialen en vervangingsstukken (zie B en C hierna) nodig om
het beschadigd voorwerp terug in de bedrijfstoestand van voor de schade te brengen, samen te tellen;
b) door van de in a) in aanmerking genomen kosten de eventuele in de polis bepaalde afschrijvingen
voor veroudering af te trekken ;
c) door het in b) gevonden bedrag te beperken tot de werkelijke waarde van het voorwerp onmiddellijk
voor de schade, d.w.z. de nieuwvervangingswaarde op de schadedag onder aftrek van de veroudering en
de technische waardevermindering;
d) door van het in c) gevonden bedrag de waarde van de overblijfselen of de hoe dan ook nog bruikbare
af te trekken ;
e) door in geval van onderverzekering het in d) gevonden bedrag toe te passen met de verhouding
tussen de aangegeven waarde van het beschadigd voorwerp en zijn nieuwvervangingswaarde bij zijn
opneming in het contract (evenredigheidsregel);
f) door van het in e) gevonden bedrag het in de Bijzondere Polisvoorwaarden bepaalde eigen risico af te
trekken. Indien verscheidene voorwaarden door een zelfde schadegeval worden getroffen, wordt alleen
het hoogste eigen risico in aanmerking genomen.
In geen geval zal de vergoeding voor elk beschadigd voorwerp groter mogen zijn dan het bedrag van de
aangeven waarde, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het “materieelindexcijfer” van kracht ten tijde
van de schade en dat vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van het contract.
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B. De loonkosten worden bepaald :
a) door het in aanmerking te nemen van :
1° de arbeids- en reiskosten in verband met het demonteren, herstellen en hermonteren van het
beschadigd voorwerp, rekening houdend met de gebruikelijke lonen en reiskosten die in Belgïe voor
werk tijdens de normale arbeidsuren worden aangerekend ;
2° na uitdrukkelijke overeenkomst, de extrakosten voor werk buiten de normale arbeidstijden tot 50%
van het bedrag van de in order 1. hierboven genoemde kosten;
3° na uitdrukkelijke overeenkomst, wanneer technici uit het buitenland worden geroepen, het meerdere
van het loon boven de gebruikte lonen waarvan onder 1. hierboven sprake is, de reis- en verblijfkosten
en over het algemeen alle extrakosten ten gevolge van het bijroepen van deze technici.
De hoogte van deze tegemoetkoming wordt in de Bijzondere Voorwaarden bepaald.
b) door bij het in a) gevonden bedrag de desbetreffende taksen te voegen, behalve de belasting over de
toegevoegde waarde in de mate waarin de Verzekerde ze kan verhalen.
C. De kosten van materialen en vervangingsstukken worden bepaald :
a) door het in aanmerking te nemen van :
1° de prijs van de gebruikte materialen en de gebruikte vervangingsstukken, alsook de vervoerkosten
van deze materialen en stukken langs de goedkoopste weg ;
2° na uitdrukkelijke overeenkomst, de extrakosten voor snel vervoer tot 50% van het bedrag van de in
1. hierboven genoemde vervoerkosten.
b) door bij het onder a) gevonden bedrag de desbetreffende rechten en taksen te voegen, behalve de
belasting over de toegevoegde waarde in de mate waarin ze door de Verzekerde verhaald kan worden.
D. De verzekerde moet de loonkosten en de kosten van materialen en vervangingsstukken bewijzen door
middel van facturen of andere bescheiden.
E. Als loonkosten en kosten van materialen en vervangingsstukken, komen niet in aanmerking en blijven dus
ten laste van de verzekerde :
a) de kosten van het hermaken van tekeningen, modellen, vormen en matrijzen van de fabrikant ;
b) de extrakosten bij een herstelling om revisies te doen of om wijzigingen of verbeteringen aan te
brengen;
c) de kosten betreffende noodherstellingen of voorlopige herstellingen.
F. Het beschadigd voorwerp wordt beschouwd als hersteld in zijn bedrijfstoestand van voor de schade
wanneer het opnieuw in werking wordt gesteld.
Op dat ogenblik eindigen de verplichtingen van de Maatschappij voor dit schadegeval.
ARTIKEL 12 – DESKUNDIG ONDERZOEK
Indien het schadegeval niet in der minne wordt geregeld, wordt een beroep gedaan op twee deskundigen
waarvan de ene door de verzekerde en de andere door de Maatschappij wordt benoemd. Zij zullen als
opdracht hebben het bedrag van de schade, de nieuwvervangingswaarde en de werkelijke waarde van de
beschadigde voorwerpen onherroepelijk vast te stellen. Zij zullen er eveneens mee belast worden advies uit
te brengen over de oorzaken van het schadegeval. Zij de deskundigen het niet eens, dan voegen zij een
derde deskundige aan zich toe met wie zij samenwerken om bij meerderheid van stemmen te beslissen.
Benoemt één van de partijen haar deskundige niet, of zijn beide deskundigen het niet eens omtrent de
keuze van de derde, dan zal ten verzoeke van de meest gerede partij, de benoeming geschieden door de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Indien één van de deskundigen zijn opdracht niet
vervult, zal hij volgens dezelfde procedure vervangen worden zonder afbreuk van de rechten van de partijen.
Elke partij mag eisen dat de derde deskundige gekozen wordt buiten de verblijfplaats van de verzekerde.
De deskundigen zijn van alle gerechtelijke formaliteiten ontslagen. Elke partij draagt haar eigen kosten van
deskundig onderzoek. De kosten van de derde zelfs ambtshalve aangeduide deskundige, worden door de
Maatschappij en door de verzekerde elk voor de helft gedragen.
Het deskundig onderzoek of elke verrichting gedaan met het oog op de vaststelling van de schade, doet in
niets afbreuk aan de rechten en excepties waarop de Maatschappij zich tegen de verzekerde zou kunnen
beroepen.
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ARTIKEL 13 – INDEPLAATSSTELLING EN VERHAAL
De Maatschappij treedt in alle rechten en vorderingen van de verzekerde tot het bedrag van de uitbetaalde
vergoeding.
ARTIKEL 14 – OPZEGGING NA SCHADEGEVAL
De Maatschappij en de verzekerde mogen, per op de post aangetekend schrijven, deze polis in haar geheel
of ten dele opzeggen na elk schadegeval dat onder deze en/of een andere Medicotechniek en/of
Machinebreuk polis die de verzekerde bij de Maatschappij gesloten heeft, valt.
Die recht van opzegging vervalt, indien de Maatschappij hiervan geen gebruik heeft gemaakt binnen de
dertig dagen,hetzij na de volledig betaling van de vergoeding, hetzij na de schriftelijke weigering het
schadegeval ten laste te nemen.
De schorsing of de opzegging hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de termijn van één maand te
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
In geval van opzegging geeft de Maatschappij het evenredige premie gedeelte terug voor de niet gelopen
verzekeringsperiode, onder aftrek van het totaal van de vergoedingen voor de schadegevallen van het
lopende jaar.
ARTIKEL 15 - VERJARING
Elke vordering afgeleid van huidig contract verjaart door verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van
de gebeurtenis die het recht tot vordering opent.
ARTIKEL 16 – LASTEN EN KOSTEN
Alle lasten, kosten en taksen van welke aard ook, op de polis of op de prestaties die eruit voortvloeien, zijn
ten laste van de verzekerde. De kosten van de polis en bijvoegsels komen ten laste van de verzekerde.
Hetzelfde geldt voor de kwitantiekosten en de andere bijkomende kosten, van welke aard ook, die betrekking
hebben op het contract en die op een vast percentage van de premie worden vastgesteld. De lasten en
kosten zijn samen met de premie betaalbaar en de niet betaling ervan heeft de gevolgen die in artikel 3
bepaald zijn.
ARTIKEL 17 - KENNISGEVINGEN
Elke kennisgeving tussen de contracterende partijen wordt beschouwd als zijnde gedaan aan de verzekerde
op zijn laatst bij de Maatschappij bekend adres, voor deze laatste in haar maatschappelijke zetel.
ARTIKEL 18 – COLLECTIEVE POLIS
A. In geval van collectieve polis handelt de Maatschappij als medeverzekeraar en als leidende Maatschappij.
B. a) De verzekering wordt door elke medeverzekeraar voor zijn aandeel en zonder hoofdelijkheid
aangegaan onder dezelfde bedingen en voorwaarden als de welke tussen de leidende Maatschappij
en de verzekerde gelden.
Alle door de polis voorgeschreven verbintenissen van de verzekerde moeten door hem vervuld worden
jegens ieder van de medeverzekeraars, die geacht worden individueel en per afzonderlijke polis te
contracteren, met dien verstaande dat de buitenlandse medeverzekeraars op het in de polis vermelde
adres of, bij gebreke hiervan, in hun hoofdinrichting in België woonplaats kiezen.
De aangiften van schadegevallen zullen evenwel voor de medeverzekeraars geldig ingediend worden
indien ze alleen tot de leidende Maatschappij gericht zijn, maar deze laatste moet de
medeverzekeraars in de korst mogelijke tijd verwittigen.
b) De buitenlandse medeverzekeraars erkennen de bevoegdheid van de Belgische rechtsmacht.
C. De leidende Maatschappij :
a) maakt de polis en de bijvoegsels op in tweevoud, deze zijn te ondertekenen voor akkoord door de
verzekerde en de medeverzekeraars. Eén exemplaar is bestemd voor de verzekerde, het andere
wordt behouden door de leidende Maatschappij voor rekening van de medeverzekeraars;
b) geeft twee afschriften van de polis af aan elk van de andere medeverzekeraars die erkennen deze te
hebben ontvangen door loutere ondertekening van de polis;
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c) geeft kennis aan de medeverzekeraars van de aangegeven schadegevallen;
d) kiest bij schadegeval de deskundige van de medeverzekeraars, onverminderd evenwel het recht van
elk van hem om het deskundig onderzoek door één door hen gekozen afgevaardigde te laten volgen.
*

*

*

*

*

*
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