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HOOFDSTUK 1 - VERZEKERING DIEFSTAL 

Artikel 1 - BASISDEKKING 

U dient de omstandigheden van de diefstal aan de hand van concrete elementen te bewijzen. 

A. De diefstal gepleegd in het verzekerde gebouw 

1.  Diefstal van de inhoud 

Wij dekken de verdwijning of de beschadiging van de verzekerde inhoud die zich bevindt in de 

lokalen van het gebouw voortvloeiend uit diefstal of poging tot diefstal, gepleegd: 

• door inbraak; 

• met inklimming; 

• met geweldpleging of bedreiging; 

• met gebruik van valse, gestolen of verloren sleutels; 

• door een persoon die heimelijk de lokalen is binnengeslopen of zich erin heeft laten opsluiten. 

2.  Diefstal van waarden 

Wij breiden de dekking uit tot de diefstal van waarden in de beroepsruimten, tot een globaal bedrag 

van 6.000 EUR per schadegeval zonder toepassing van de evenredigheidsregel: 

• wanneer zij zich, tijdens de aanwezigheidsuren en de sluitingsuren van de middagpauze, in een 

kassa of een brandkast bevinden; 

• wanneer zij zich, buiten de aanwezigheidsuren en de sluitingsuren van de middagpauze, in een 

brandkast in een vergrendeld lokaal bevinden; 

• tijdens de manipulering ervan. 

De brandkast moet aan de vereisten voorzien in artikel 4 “ Preventiemaatregelen” beantwoorden. 

3. Dekking van valse bankbiljetten 

Wij vergoeden, op vertoon van het bewijsstuk uitgegeven door de bankinstelling aan dewelke de 

bankbiljetten afgeleverd werden en tot 2.500 EUR zonder toepassing van de evenredigheidsregel 

maar per vestiging en per verzekeringsjaar, de valse bankbiljetten die de verzekerde in het kader 

van zijn professionele activiteiten te goeder trouw, na de gebruikelijke controles, aangenomen 

heeft. Onze tussenkomst betreft enkel de valse bankbiljetten uitgedrukt in euro die in omloop zijn 

en die het uitzicht van een wettelijk gangbaar bankbiljet hebben. 

B. Dekkingsuitbreidingen 

1. De kosten voor bewaking 

Wij nemen de kosten voor bewaking of voorlopige sluiting van het gebouw ten laste, ten bedrage  

van 3.500 EUR per schadegeval, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. 

2. Uw nieuw adres 

Bij definitieve overplaatsing van de totaliteit van de aangewezen goederen of van de verzekerde 

aansprakelijkheden naar een andere plaats in België, wordt de verzekering Diefstal u voor deze 

plaats verleend voor zover het preventieniveau gelijk is aan dat van het oude risico. U beschikt over 

een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het begin van de overplaatsing om ons dit mede te 

delen. Daarna wordt bij gebrek aan aangifte de verzekering geschorst.  



Verzekering Diefstal Speciale Risico’s 

4185501 - 10.2019 4 

Vergeet dus niet ons uw verhuizing mee te delen zoals wij het u aanbevelen in artikel 7 van de 

administratieve bepalingen. 

Artikel 2 - BIJDEKKINGEN 

In geval van een verzekerd schadegeval breiden wij onze dekking uit tot de expertisekosten.  

A. Reddingskosten  

1. In geval van een verzekerd schadegeval, dekken wij de reddingskosten voor zover de verzekerde 

ze heeft gemaakt als goede huisvader. De reddingskosten zijn te onzen laste voor een bedrag gelijk 

aan het verzekerde bedrag met een maximum van 28.663.437,80 EUR. 

2. Dit bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, met als 

basisindexcijfer dat van januari 2016, zijnde 175,40 (basis 1988 = 100). 

3. U verbindt zich ertoe ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door u genomen 

maatregelen in verband met deze kosten. 

Voor zover als nodig, wordt aangestipt dat wel te uwen laste blijven, de kosten die voortvloeien uit 

maatregelen om een schadegeval te voorkomen zonder dat er nakend gevaar is of wanneer het 

nakende gevaar is afgewend. 

Als de vereiste spoed en het nakende gevaar te wijten zijn aan het feit dat u nagelaten heeft om 

op tijd de normale voorkomingsmaatregelen te nemen, zullen de aldus gemaakte kosten niet 

worden beschouwd als reddingskosten te onzen laste. 

4. Deze reddingskosten zijn te onzen laste voor zover zij uitsluitend betrekking hebben op prestaties 

die door de verzekeringsovereenkomst verzekerd zijn. Wij zijn bijgevolg niet gehouden tot kosten 

die betrekking hebben op niet-verzekerde prestaties. 

Zij zijn door ons slechts verschuldigd naar verhouding van onze verbintenis. De verhouding van 

onze verbintenis en die van u in verband met het schadegeval dat aanleiding kan geven tot 

toepassing van deze verzekeringsovereenkomst, wordt bepaald door het percentage van ieders 

aandeel in het geraamde totale bedrag dat op het spel staat. 

Artikel 3 - UITSLUITINGEN 

A. De algemene uitsluitingen vermeld in artikel 3. A en 3. B. 1 tot 6 van de specifieke bepalingen Brand 

Speciale Risico's zijn eveneens van toepassing voor de verzekering Diefstal. 

B. Zijn eveneens uitgesloten: 

1. diefstallen en roerende beschadigingen gepleegd: 

• wanneer het gebouw in aanbouw, verbouwing of herstelling is, voor zover deze omstandigheid 

enigszins heeft bijgedragen tot het zich voordoen van het schadegeval of de gevolgen ervan 

heeft verergerd,  

• wanneer het gebouw niet definitief afgesloten en volledig overdekt is, voor zover deze 

omstandigheid enigszins heeft bijgedragen tot het zich voordoen van het schadegeval of de 

gevolgen ervan heeft verergerd, 

• in de gemeenschappelijke delen van het gedeeltelijk door de verzekerde gebruikte gebouw; 

2. diefstal van goederen die zich buiten bevinden of in uitstalramen zonder verbinding met het 

hoofdgebouw; 
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3. diefstal van motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en hun toebehoren en inhoud, behalve 

als ze koopwaar vormen; 

4. diefstal en schade gepleegd door of met medeplichtigheid van: 

• een verzekerde, zijn partner of echtgenoot, hun bloedverwanten in opgaande of dalende lijn en 

de echtgenoten of partners van deze personen, 

• elke andere persoon die gemachtigd is om zich in het gebouw te bevinden, 

5. de indirecte verliezen, zoals bedrijfsschade, verlies van interesten en koersverschillen ten gevolge 

van een gedekt schadegeval diefstal van waarden, onze tussenkomst heeft enkel tot doel het 

materieel verlies van de waarden te vergoeden; 

6. diefstal gepleegd ter gelegenheid van een daad van terrorisme.  

Artikel 4 - PREVENTIEMAATREGELEN 

A. Wij vestigen uw aandacht op het belang van deze preventieverplichtingen die vermeld staan in de 

onderhavige specifieke bepalingen en in uw bijzondere voorwaarden.  

Wij dekken nooit de schade voortvloeiend uit de niet-uitvoering van een specifieke 

preventieverplichting voor zover deze niet-uitvoering enigszins heeft bijgedragen tot het zich voordoen 

van het schadegeval of de gevolgen ervan heeft verergerd.  

B. De verzekerde die het gebouw gebruikt, moet: 

• bij afwezigheid alle toegangen tot de aangewezen goederen afsluiten met alle sloten waarmee ze 

uitgerust zijn; 

• de bestaande of overeengekomen mechanische en/of elektronische diefstalbeveiligingen altijd 

gebruiken en in goede staat van werking houden; 

• buiten de aanwezigheidsuren, sluitingsuren van de middagpauze uitgezonderd, de laden van de 

kassa's volledig leegmaken en ze open laten. 

Wanneer het gebouw in aanbouw, wederopbouw of verbouwing is, komen deze verplichtingen neer op 

de verzekerde die deze werken uitvoert of laat uitvoeren. 

C. De volgende lokalen moeten met minstens twee sluitingspunten, waaronder een cilinderslot, worden 

afgesloten:  

• de private kelders of zolders, wanneer de verzekerde in een appartementsgebouw verblijft, 

• de private garages en bijgebouwen die alleen staan of geen rechtstreekse verbinding hebben met 

het hoofdgebouw. 

D. Wanneer een brandkast gebruikt wordt, moet deze: 

• een gewicht hebben van minimum 500 kg; 

• of, verankerd zijn aan de grond of aan de muur, 

• of, in overeenstemming zijn met de voorschriften van de norm EN1143-1. 

Buiten de aanwezigheidsuren, moeten de sleutels, reservesleutels inbegrepen, en de aantekeningen 

betreffende de toegangscode van de brandkast buiten de ruimten voor commercieel gebruik bewaard 

worden. 
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HOOFDSTUK 2 - BEDINGEN EIGEN AAN DIEFSTAL SPECIALE RISICO’S 

De bedingen eigen aan Diefstal Speciale Risico’s vullen de administratieve bepalingen, gemeenschappelijk 

aan alle producten AXA Ondernemingen BOAR, aan en heffen deze enkel op voor zover ze hiermee strijdig 

zijn. 

Artikel 5 - MEDEDELINGSPLICHT 

Bij het onderschrijven van de overeenkomst 

Naast de verplichtingen die vermeld zijn in de administratieve bepalingen is het uw taak om de verzekerde 

bedragen te bepalen. Deze worden vastgesteld onder uw verantwoordelijkheid. De verzekerde bedragen, die 

alle taksen omvatten voor zover zij niet aftrekbaar zijn, moeten op ieder ogenblik de waarde van de inhoud 

vertegenwoordigen, rekening houdend met de waarden vermeld in artikel 8 hierna, die de tabel met de 

grondslagen voor de raming herneemt, zonder rekening te houden met hun boekhoudwaarde. 

Bij ontstentenis, zal, als blijkt dat op het ogenblik van het schadegeval de verzekerde bedragen ontoereikend 

zijn, de evenredigheidsregel worden toegepast binnen de door de wet toegestane perken. 

De bedragen van de inhoud  evenals het percentage van onze maximale verbintenis, zijn vermeld in de 

bijzondere voorwaarden. 

Artikel 6 - VERPLICHTINGEN BIJ SCHADEGEVAL 

Naast de verplichtingen zoals vermeld in de administratieve bepalingen, zijn de verplichtingen van de 

verzekerde bij een schadegeval, de volgende: 

1. a. ons onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, op de hoogte stellen van het 

schadegeval, de juiste omstandigheden ervan en de bekende of vermoede oorzaken. Tevens moet 

het bestaan van iedere andere verzekering met hetzelfde voorwerp kenbaar gemaakt worden. 

b. onmiddellijk klacht indienen bij de bevoegde plaatselijke overheid; 

c. alle vrijwarende maatregelen nemen, inzonderheid indien er toondereffecten, cheques of andere 

waarden gestolen zijn (blokkeren de kredietinstellingen contacteren, de nummers van de gestolen 

effecten meedelen, enz.); 

d. ons inlichten zodra de gestolen goederen zijn teruggevonden; 

- als de vergoeding nog niet betaald is, is zij alleen verschuldigd voor de schade die eventueel 

berokkend werd aan die goederen, zonder dat zij echter groter kan zijn dan het bedrag dat 

verschuldigd zou zijn geweest indien de goederen niet waren teruggevonden; 

- als de vergoeding al betaald is, heeft de verzekerde binnen de vijftien dagen de keuze tussen: 

✓ hetzij de goederen terugnemen en ons binnen vijfenveertig dagen de vergoeding 

terugbetalen, eventueel onder aftrek van de waarde van de schade aan die goederen; 

✓ hetzij ons de teruggevonden goederen afstaan en de vergoeding behouden. 

2. om de omstandigheden en de omvang van de schade te bepalen: 

a. ons onverwijld alle nuttige documenten en informatie voor het goede beheer van het dossier 

bezorgen en ons de toestemming geven tot het ons verschaffen daarvan. Hiervoor moet hij na het 

schadegeval alle bewijsgegevens van schade verzamelen en de beschadigde onderdelen 

behouden. 
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Met wederzijds goedvinden mag de verzekerde de beschadigde goederen laten herstellen; 

b. ons zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk een schadeaangifte, een omstandige ondertekende 

schaderaming en waardebepaling van de verzekerde goederen zenden, met vermelding van de 

identiteit van de eigenaars of rechtverkrijgenden, anderen dan uzelf.  

3. ons de afwezigheid van bevoorrechte schuldvorderingen bewijzen, of anders ons een door de 

geregistreerde schuldeisers opgestelde machtiging tot ontvangen bezorgen, tenzij de beschadigde 

goederen intussen volledig wedersamengesteld zijn. 

Artikel 7 - HET STELSEL VAN HET VERHAAL 

Wij zien af van elk verhaal dat wij zouden kunnen uitoefenen op: 

1. de bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn, de echtgenoot en de aanverwanten in 

rechte lijn van de verzekerde en de bij hem inwonende personen; 

2. de gasten van de verzekerde; 

3. de personeelsleden en maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde en de bij hen inwonende 

personen; 

4. de huurders van de verzekerde voor zover dat vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden; 

5. de verhuurder van de verzekerde wanneer dit afstand van verhaal opgenomen is in de 

huurovereenkomst; 

6. de derden tegenover wie de verzekerde zijn verhaal heeft moeten afstaan, zoals bijvoorbeeld de 

overheidsbedrijven en de leveranciers van elektriciteit, gas, water, enz. 

Wij oefenen ons verhaal echter wel uit op die personen: 

1. in geval van kwaadwilligheid; 

2. wanneer hun aansprakelijkheid gedekt wordt door een andere verzekeringsovereenkomst, ten belope 

van de sommen die door die verzekeringsovereenkomst worden gewaarborgd. 

Artikel 8 - RAMING VAN DE SCHADE 

A. Modaliteiten en grondslagen voor de raming 

Volgens de specifieke modaliteiten van de verzekeringsovereenkomst, wordt de schade ofwel 

conventioneel geraamd, ofwel na gemeen overleg op de dag van het schadegeval, ofwel door experts. 

Wij verbinden ons ertoe de eventuele vergoeding te betalen binnen dertig dagen na de sluiting van de 

expertise. 

De volgende regels zijn van toepassing: 

Tabel met de grondslagen voor de raming 

Inhoud Het meubilair op zijn nieuwwaarde behalve: 

• op hun werkelijke waarde: linnen en kledingstukken;  

• op hun handelswaarde: stijlmeubelen, kunst- en collectievoorwerpen, juwelen 

en in het algemeen alle zeldzame of kostbare voorwerpen;  
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Inhoud • op hun werkelijke waarde: fietsen, bromfietsen en motorfietsen, elektrische 

toestellen (daarin begrepen elektronische toestellen) zonder dat de werkelijke 

waarde hoger kan zijn dan de vervangingsprijs van nieuwe goederen met 

vergelijkbare prestaties. 

 

Het materieel op zijn werkelijke waarde, behalve: 

• op hun materiële wedersamenstellingswaarde: kopieën van archieven, 

documenten, handelsboeken, plannen, modellen en andere informatiedragers; 

• op hun handelswaarde: motorvoertuigen en hun aanhangwagens. 

Voor de elektrische en elektronische apparaten moet bij de raming rekening worden 

gehouden met een slijtage berekend tegen 5 % per jaar sedert de datum waarop 

het apparaat de fabriek heeft verlaten of sedert het in werking is gesteld; deze 

slijtage mag niet meer bedragen dan 80 %. 

Deze percentages worden gebracht op 10 % per jaar zonder 80 % te overschrijden 

voor elektrische apparaten die ioniserende stralingen voortbrengen of voor 

elektrische kantoormachines. 

De raming mag de vervangingsprijs van een nieuw materieel met vergelijkbare 

prestaties niet overschrijden. 

 

De koopwaar: 

• voorraden, grondstoffen, waren, verpakkingen, afvalstoffen: op hun dagwaarde; 

producten tijdens de vervaardiging of nog niet verkochte eindproducten: door bij 

de kosten van de grondstoffen geraamd op hun dagwaarde de rechtstreekse en 

onrechtstreekse kosten te tellen die gemaakt zijn om hun fabricagegraad te 

bereiken; 

• verkochte, maar nog niet geleverde eindproducten: op de verkoopprijs 

verminderd met de niet-gemaakte kosten; 

• koopwaar die eigendom is van de cliënteel maar bij de verzekerde in bewaring 

gegeven is: op hun werkelijke waarde, tenzij het gaat om motorrijtuigen of hun 

aanhangwagens, in welk geval de raming op de handelswaarde gebeurt. 

 

Landbouw-, wijn-, tuinbouw- of fruitteeltproducten: op hun dagwaarde; 

 

Huisdieren of andere dieren: op hun dagwaarde, zonder rekening te houden met 

hun wedstrijd- of competitiewaarde. 

 

Waarden: op hun dagwaarde 

 

Aanbeveling 

In de loop van de overeenkomst raden wij u aan om regelmatig de balans op te maken met uw 

tussenpersoon om de verzekerde bedragen, indien nodig, aan te passen. 

B. Slijtage 

Van de raming van de schade wordt evenwel altijd de volledige slijtage van een beschadigd goed of 

van het beschadigde deel van een goed afgetrokken indien deze slijtage groter is dan:  

• 30 % van zijn nieuwwaarde voor het meubilair; 

• 20 % van zijn nieuwwaarde voor het materieel; 
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C. Overdraagbaarheid 

1. Indien op de dag van het schadegeval blijkt dat sommige verzekerde bedragen groter zijn dan die 

welke voortvloeien uit de ramingsmodaliteiten opgenomen in de hierboven vermelde tabel met de 

grondslagen voor de raming, dan zal het overschot worden verdeeld over de bedragen betreffende 

goederen die onvoldoende verzekerd zijn en al dan niet door de schade zijn getroffen, en wel naar 

verhouding van de ontoereikendheid van bedragen en naar evenredigheid van de toegepaste 

premievoeten. 

2. De overdraagbaarheid wordt alleen toegekend voor goederen die tot hetzelfde geheel behoren en 

op dezelfde plaats zijn gelegen. 

D. Evenredigheidsregel 

1. De evenredigheidsregel is van toepassing 

a. indien, op de dag van het schadegeval, ondanks de eventuele toepassing van de 

overdraagbaarheid, het bedrag dat verzekerd is voor het beschadigde goed lager is dan het 

bedrag dat verzekerd had moeten zijn overeenkomstig de waarden die vermeld zijn in de 

hierboven vermelde tabel met de grondslagen voor de raming (evenredigheidsregel van 

bedragen); 

b. voor de gevallen van niet-opzettelijk verzuim van aangifte van andere 

verzekeringsovereenkomsten, van onjuiste aangiften, van niet-aangiften van een verzwaring 

bedoeld in de administratieve bepalingen, zal de evenredigheidsregel van premies in 

voorkomend geval cumulatief worden toegepast met de evenredigheidsregel van bedragen, 

zoals hierboven bedoeld. 

2. De evenredigheidsregel van bedragen wordt echter niet toegepast: 

a. indien de ontoereikendheid van het verzekerde bedrag niet groter is dan 10 % van het bedrag 

dat verzekerd had moeten zijn; 

b. op de verzekeringsovereenkomsten die zijn afgesloten tegen aangenomen waarde; 

c. op de dekkingsuitbreidingen die worden toegekend als absoluut eerste risico. 

Artikel 9 - EIGEN RISICO 

Voor elk schadegeval passen wij een eigen risico van 920 EUR toe. Dit eigen risico wordt altijd afgetrokken 

van het schadebedrag vóór de eventuele toepassing van de evenredigheidsregel. 

Niettemin, wanneer wij vergoeden ingevolge een aangifte van schadegeval voor valse bankbiljetten, bedraagt 

het eigen risico 50 EUR, niet geïndexeerd, per schadegeval.  

Artikel 10 - VERGOEDINGSMODALITEITEN 

A. Onverminderd de bepalingen van de paragrafen B en C: 

1. is de vergoeding betaalbaar in onze zetel, binnen dertig dagen na de afsluiting van de expertise of, 

bij ontstentenis, na de datum waarop het schadebedrag is vastgesteld, op voorwaarde dat de 

verzekerde op die datum alle door deze verzekering vastgestelde verplichtingen heeft vervuld. Zo 

niet gaat de termijn in de dag nadat de verzekerde al zijn contractuele verplichtingen is 

nagekomen; 

2. indien er evenwel vermoedens zijn dat het schadegeval te wijten kan zijn aan een opzettelijke 

handeling van de verzekerde of de begunstigde van de verzekering, behouden wij ons het recht 

voor om vooraf een kopie van het strafdossier te lichten; de aanvraag om toelating om er kennis 

van te nemen zal moeten worden ingediend uiterlijk binnen dertig dagen na de afsluiting van de 
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expertise of, bij ontstentenis, na de datum waarop het schadebedrag is vastgesteld en de 

eventuele betaling moet plaatshebben binnen dertig dagen na de dag waarop wij kennis hebben 

gekregen van de conclusies van het bovengenoemde dossier voor zover de verzekerde of de 

begunstigde niet strafrechtelijk vervolgd wordt. 

B. 1. De vergoeding moet volledig worden gebruikt voor de wedersamenstelling van beschadigde 

roerende goederen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt op het adres van het risico of 

overal elders in een andere lidstaat van de Europese Unie. Ze wordt uitbetaald naargelang deze 

wedersamenstelling. De wedersamenstelling van de roerende waarden die tegen aangenomen 

waarde verzekerd zijn, is evenwel niet vereist; 

2. bij niet-wedersamenstelling van de bovengenoemde beschadigde goederen, zal de vergoeding 

volledig worden uitbetaald op basis van de regels van de tabel  met de grondslagen voor de raming. 

De niet-wedersamenstelling van de bovengenoemde goederen voor een oorzaak buiten de wil van 

de verzekerde zorgt ervoor dat de clausule van nieuwwaarde niet meer van toepassing is; 

3. bij gedeeltelijke wedersamenstelling van de beschadigde goederen zal de vergoeding worden 

uitbetaald: 

• voor het wedersamengestelde deel van de goederen, volgens de bepalingen van paragraaf B. 

1. hiervoren; 

• voor het niet-wedersamengestelde deel van de goederen, volgens de bepalingen van paragraaf 

B. 2. hiervoren; 

4. ongeacht de beslissing van de verzekerde in verband met de wedersamenstelling van de 

beschadigde goederen, verbinden wij ons ertoe om hem, in voorkomend geval als voorschot, het 

krachtens paragraaf B. hiervoren bepaalde bedrag uit te betalen binnen de termijn en op de 

voorwaarden vastgesteld door paragraaf A; 

5. de vergoeding toegekend krachtens een verzekering voor rekening of ten gunste van iemand 

anders dan uzelf, wordt u betaald. U betaalt ze door aan die persoon op uw eigen 

verantwoordelijkheid en zonder dat deze laatste verhaal op ons kan nemen. Wij mogen u evenwel 

vragen om ons vooraf hetzij de door de bovengenoemde persoon afgegeven toelating om te 

ontvangen, hetzij het bewijs van de betaling aan die persoon te bezorgen. Nietigheid, excepties, 

verminderingen, schorsingen of vervallenverklaringen die u tegenstelbaar zijn, zijn ook 

tegenstelbaar aan enige andere persoon; 

Artikel 11 - AUTOMATISCHE AANPASSING EN TAKSEN 

A. Automatische aanpassing 

De verzekerde bedragen, de premie, het eigen risico en de vergoedingsgrenzen worden op de 

jaarvervaldag van de premie automatisch aangepast volgens de verhouding tussen: 

• het geldende indexcijfer van de bouwkosten dat om de zes maanden wordt vastgesteld door een 

organisme van onafhankelijke experts aangewezen door Assuralia, ABEX-indexcijfer genoemd 

en 

• het ABEX-indexcijfer vermeld in de bijzondere voorwaarden, voor de verzekerde bedragen en de 

premie  

• het ABEX-indexcijfer 744 voor de vergoedingsgrenzen en het eigen risico. 

Bij een schadegeval zal het meest recente indexcijfer voor de berekening van de verzekerde bedragen 

en de vergoedingsgrenzen het indexcijfer vervangen dat in aanmerking genomen werd voor de 

vaststelling van de premie op de laatste jaarvervaldag. De aldus herberekende verzekerde bedragen 

mogen echter niet groter zijn dan 120 % van de bedragen verzekerd op de laatste vervaldag. 
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• Alle fiscale lasten op de vergoeding worden gedragen door de begunstigde. 

• De BTW wordt slechts vergoed voor zover de betaling en de niet-terugvorderbaarheid ervan 

gerechtvaardigd wordt 
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Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere 

personen en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af. 

Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten 

van de risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het 

uitvoeren van uw preventiepolitiek. 

Wij helpen u bij: 

• het anticiperen op de risico's 

• het beschermen en motiveren van uw personeel 

• het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar 

• het beschermen van uw resultaten 

• het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden. 

www.axa.be 


