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De dekkingen waarin eventueel voorzien wordt in uw contract ter dekking van de gevaren “natuurrampen”, “aardbeving”, “overlopen of opstuwen van openbare riolen” en
“aardverschuiving of grondverzakking” worden vervangen door deze basisdekking. Deze
dekking is dus van toepassing niettegenstaande iedere tegenstrijdige bepaling die zou
kunnen zijn opgenomen in uw contract Brand.
Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een natuurramp valt uitsluitend
onder het toepassingsgebied van deze basisdekking.
De woorden “gebouw”, “inhoud”, “nieuwwaarde”, “schadegeval”, “slijtage”, “storm” en
“verzekerde” worden omschreven in de algemene voorwaarden van uw contract Brand.
De vetgedrukte woorden worden omschreven in de woordenlijst van dit addendum.

1. Onze dekking Natuurrampen
Deze dekking wordt u verleend tenzij uw vervaldagbericht, uw bijzondere voorwaarden
of een andere kennisgeving vermelden dat de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau
van toepassing is.

Verzekerde gevaren
Wij verzekeren u op de ligging van het risico voor Natuurrampen, dit wil zeggen :
 overstroming
 aardbeving
 het overlopen of opstuwen van openbare riolen
 aardverschuiving of grondverzakking
daarin begrepen de gevaren die verzekerd zijn door de andere basisdekkingen en die
rechtstreeks voortvloeien uit een natuurramp.

Vergoedingsgrens
Het totaal van de vergoedingen die wij verschuldigd zijn aan al onze verzekerden is,
ingeval zich een natuurramp voordoet, beperkt conform artikel 68-8 § 2 van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Uitsluitingen
Uitgesloten is de schade veroorzaakt
 aan de constructies die bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en de eventuele inhoud
ervan, behalve indien deze constructies als hoofdverblijf van de verzekerde dienen
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aan toegangen en binnenplaatsen, terrassen en de luxegoederen zoals zwembaden,
tennis- en golfterreinen wanneer ze te wijten is aan een inklinking van de bodem als
gevolg van een aardverschuiving of grondverzakking die niet plotseling van aard is
 aan het gebouw (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en de
eventuele inhoud ervan, behalve indien het bewoond of normaal bewoonbaar is
 aan gemotoriseerde landvoertuigen en lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen
 aan de goederen waarvan de herstelling van de schade georganiseerd wordt door bijzondere wetten of internationale overeenkomsten
 aan de niet binnengehaalde oogsten, aan de levende veestapel buiten het gebouw, aan
de bodem, aan de teelten en aan de bosaanplantingen
 door iedere bron van ioniserende stralingen.


Als het gaat om een overstroming of het overlopen of opstuwen van openbare riolen, is
uitgesloten, de schade veroorzaakt
 aan voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden behalve indien ze er voorgoed
aan vastgemaakt zijn
 aan de inhoud van de kelders indien het waterniveau niet hoger was dan 10 cm.
Zijn niettemin gedekt, ongeacht het waterniveau :
- de schade veroorzaakt aan de verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die er
blijvend zijn bevestigd
- de schade veroorzaakt aan de inhoud van de kelders geplaatst op meer dan 10 cm van de
bodem
 aan het gebouw, of een deel van het gebouw of aan de inhoud van een gebouw dat
gebouwd werd meer dan achttien maanden na de datum van publicatie in het
Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit dat de zone waarin dit gebouw zich
bevindt, klasseert als risicozone. Eveneens de schade veroorzaakt aan de uitbreidingen
op de grond van de goederen die bestaan vóór de datum van klassering van de risicozone met uitzondering van de schade veroorzaakt aan de goederen of delen van de
goederen die heropgebouwd of wedersamengesteld werden na een schadegeval en die
overeenstemmen met de waarde van wederopbouw of wedersamenstelling van de goederen vóór het schadegeval.
Wij voorzien niet in dekking van diefstal en vandalisme aan de inhoud die mogelijk werden gemaakt of vergemakkelijkt door een gevaar dat gedekt is door deze dekking, onder
voorbehoud van de toepassing van de dekking Diefstal en vandalisme, indien u deze
hebt afgesloten.
Zelfs indien u de dekking Gestald voertuig hebt afgesloten, dekken wij geen schade aan
het voertuig die voortvloeit uit een gevaar dat door deze dekking gedekt wordt.
Vergoedingsmodaliteiten
Het eigen risico per schadegeval dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een
natuurramp bedraagt 184,23 EUR tegen basisindex 177,83 (basis 100 in 1981). Als het
echter gaat om aardbeving of een aardverschuiving of grondverzakking, wordt dit
gebracht op 906,69 EUR tegen basisindex 177,83 (basis 100 in 1981).
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2. De dekking Natuurrampen van het Tariferingsbureau
Deze dekking wordt u verleend indien uw vervaldagbericht, uw bijzondere voorwaarden
of een andere kennisgeving vermelden dat de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau
van toepassing is.
Verzekerde gevaren
Wij verzekeren u op de ligging van het risico voor natuurrampen, dit wil zeggen
 overstroming
 aardbeving
 het overlopen of opstuwen van openbare riolen
 aardverschuiving of grondverzakking
daarin begrepen de gevaren die verzekerd zijn door de andere basisdekkingen en die
rechtstreeks voortvloeien uit een natuurramp.

Vergoedingsgrens
Het totaal van de vergoedingen die wij verschuldigd zijn aan al onze verzekerden is,
ingeval zich een natuurramp voordoet, beperkt conform artikel 68-8 § 2 van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Uitsluitingen
Uitgesloten is de schade veroorzaakt
 aan voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden behalve indien ze er voorgoed
aan vastgemaakt zijn
 aan de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen zijn of die
bouwvallig zijn of in afbraak zijn, en de eventuele inhoud ervan, behalve indien deze
constructies als hoofdverblijf van de verzekerde dienen
 aan tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en de eventuele inhoud ervan, aan de afsluitingen en hagen van welke aard ook, aan de tuinen, aanplantingen, toegangen en
binnenplaatsen, terrassen, evenals de luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en
golfterreinen
 aan het gebouw (of gedeelten ervan) in opbouw, verbouwing of herstelling en de
eventuele inhoud ervan, behalve indien het bewoond of normaal bewoonbaar is
 aan gemotoriseerde landvoertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen
 aan de vervoerde goederen
 aan goederen waarvan de herstelling van de schade georganiseerd wordt door bijzondere wetten of internationale overeenkomsten
 aan de niet binnengehaalde oogsten, aan de levende veestapel buiten het gebouw, aan
de bodem, aan de teelten en aan de bosaanplantingen
 door iedere bron van ioniserende stralingen.
Als het gaat om een overstroming of het overlopen of opstuwen van openbare riolen, is
uitgesloten de schade veroorzaakt
 aan de inhoud van de kelders geplaatst op minder dan 10 cm van de grond met
Dekking
uitzondering van schade veroorzaakt aan de verwarmings-, elektriciteits- en
Natuurwaterinstallaties die er blijvend zijn bevestigd
rampen
4

Dekking Natuurrampen



aan het gebouw, of een deel van het gebouw of aan de inhoud van een gebouw dat
gebouwd werd meer dan achttien maanden na de datum van publicatie in het
Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit dat de zone waarin dit gebouw zich
bevindt, klasseert als risicozone. Eveneens de schade veroorzaakt aan de uitbreidingen
op de grond van de goederen die bestaan vóór de datum van klassering van de risicozone met uitzondering van de schade veroorzaakt aan de goederen of delen van de
goederen die heropgebouwd of wedersamengesteld werden na een schadegeval en die
overeenstemmen met de waarde van wederopbouw of wedersamenstelling van de goederen vóór het schadegeval.

Wij voorzien niet in dekking van diefstal, vandalisme, schade aan onroerende en roerende goederen veroorzaakt tijdens een diefstal of poging tot diefstal, en daden van kwaadwilligheid die mogelijk werden gemaakt of vermakkelijkt door een gevaar dat gedekt is
door deze dekking.
Zelfs indien u de dekking Gestald voertuig hebt afgesloten, dekken wij geen schade aan
het voertuig die voortvloeit uit een gevaar dat door deze dekking gedekt wordt.
Wij dekken nooit de keuzedekkingen die u eventueel hebt afgesloten noch de bijdekkingen met uitzondering van
 de reddingskosten
 de kosten voor het opruimen en slopen
 de kosten voor bewaring en opslag
 de kosten voor voorlopig logies tijdens de duur van de onbewoonbaarheid van het
gebouw, maximum tot 3 maanden na het schadegeval.
U bent uitsluitend verzekerd op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden. Behalve voor buildings, chalets, kastelen en caravans, verzekeren wij u buiten
deze lokalisering
 voor de inhoud die verhuisd wordt naar het nieuwe adres van de verzekerde in België,
zowel tijdens de verhuizing als op het nieuwe adres en dit tot 30 dagen nadat de verhuizing is voltooid
 voor de inboedel die een verzekerde in het kader van een tijdelijk verblijf tijdelijk in
een gebouw in de Europese Unie onderbrengt. Deze inboedel is verzekerd tot een
maximum van 5 % van de verzekerde inhoud.

Vergoedingsmodaliteiten
Het eigen risico per schadegeval dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een
natuurramp bedraagt 906,69 EUR tegen de basisindex 177,83 (basis 100 in 1981).
In geval van verzekering in nieuwwaarde, wordt de geschatte schade verminderd met de
totale slijtage van ieder beschadigd verzekerd goed of deel ervan wanneer die slijtage
meer dan 30 % van de nieuwwaarde bedraagt.
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Aardbeving
Elke aardbeving van natuurlijke oorsprong
 geregistreerd met een magnitude van minstens vier op de schaal van Richter
of
 die goederen die verzekerbaar zijn tegen dit gevaar binnen een straal van 10 km van het
aangewezen gebouw vernietigt, breekt of beschadigt
evenals de overstroming, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, de aardverschuiving of grondverzakking die eruit voortvloeit.
Worden beschouwd als één enkele aardbeving, de initiële aardbeving en haar naschokken
die optreden binnen 72 uur, alsook de verzekerde gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien.
Aardverschuiving of grondverzakking
Beweging die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een natuurfenomeen, met uitzondering van aardbevingen en overstromingen, van een belangrijke massa van de bodemlaag
die goederen vernietigt of beschadigt.
Kelder
Elk vertrek waarvan de vloer of grondoppervlakte zich bevindt op meer dan 50 cm onder
het niveau van de hoofdingang die leidt naar de woonvertrekken van het gebouw, met uitzondering van de kelderlokalen die blijvend zijn ingericht als woonvertrekken of voor de
uitoefening van een beroep.
Overlopen of opstuwen van openbare riolen
Elk overlopen of opstuwen van de openbare riolen veroorzaakt door het wassen van het
water of door atmosferische neerslag, storm, het smelten van sneeuw of ijs of een overstroming.
Overstroming
 Buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën, als gevolg van
atmosferische neerslag, smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of vloedgolf,
evenals de overstroming, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, de aardverschuiving of grondverzakking die eruit voortvloeit
 Overstromingen die het gevolg zijn van maatregelen genomen door een bij wet ingesteld gezag voor de beveiliging en de bescherming van goederen en personen, met
name door het openen of vernietigen van sluizen, stuwdammen of dijken met de bedoeling een eventuele overstroming of uitbreiding ervan te voorkomen.
 Stroming of waterophoping veroorzaakt door hoogwater, uitzonderlijke neerslag, een
storm of smeltende sneeuw of ijs.
Voor deze stroming of waterophoping verzekeren wij u echter uitsluitend in het kader
van onze dekking Natuurrampen (met uitsluiting van de dekking Natuurrampen van
het Tariferingsbureau).
Worden beschouwd als één enkele overstroming, de initiële overloop van een waterloop,
kanaal, meer, vijver of zee en elke overloop die optreedt binnen 168 uur na het zakken van
het waterpeil te weten de terugkeer binnen zijn gewone limieten van de waterloop, kanaal,
meer, vijver of zee, alsook de verzekerde gevaren die er rechtstreeks uit voortvloeien.
Tijdelijk verblijf
Dit begrip veronderstelt dat de verzekerde minstens één nacht ter plaatse logeert.
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U wilt veilig door het leven en een zorgeloze toekomst.
Het is ons vak u oplossingen voor te stellen die uw familie en omgeving
beschermen en helpen al uw plannen actief voor te bereiden
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