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De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing.

DEFINITIES

HOOFDSTUK I

-

OMVANG VAN DE DEKKING

Artikel 1

-

Voorwerp van de dekking

Artikel 2

-

Dekkingsperiode

Artikel 3

-

Uitsluitingen

Artikel 4

-

Gewaarborgde bedragen

HOOFDSTUK II

-

SCHADEGEVALLEN

Artikel 5

-

Recht van de benadeelde derden

Artikel 6

-

Verhaal

HOOFDSTUK III

-

Artikel 7

-

Ophouden met dragen van aansprakelijkheid

Artikel 8

-

Verzekeringsattest
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DEFINITIES
Voor de interpretatie van het contract staan hieronder de definities van bepaalde woorden gegroepeerd. Ze
zijn alfabetisch gerangschikt en staan in de tekst van deze algemene voorwaarden in het vet gedrukt.
BENADEELDE DERDE
Iedere persoon, andere dan de verzekerde, die schade lijdt ten gevolge van een schadegeval.
Van het recht op schadeloosstelling zijn evenwel uitgesloten:
1.

in de mate van zijn fout, de brandstichter of de dader van de ontploffing

2.

de verzekeraar die de benadeelde persoon vergoed heeft in het kader van een verzekering met
vergoedend karakter en die zijn subrogatierecht uitoefent bedoeld in artikel 95 van de wet
van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

3.

iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan de benadeelde persoon of zijn
rechthebbenden, evenals iedere instelling die of ieder organisme dat beschikt over een wettelijk of
conventioneel subrogatierecht of over een eigen recht tegen de persoon die aansprakelijk is voor
het schadegeval.
Het subrogatierecht toegekend aan de verzekeringsinstelling krachtens artikel 136, §2 van de
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, het subrogatierecht toegekend aan de rechtspersonen en instellingen
bedoeld bij artikel 14, § 3 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector en het eigen recht van de verzekeraar van arbeidsongevallen krachtens artikel 47
van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen kunnen echter uitgeoefend
worden na volledige vergoeding van de benadeelde persoon of zijn rechthebbenden door de
maatschappij.

HUURDERS- OF GEBRUIKERSAANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid die de huurder of gebruiker oploopt ten aanzien van de verhuurder of eigenaar
ingevolge de artikelen 1302, 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek voor de zaakschade.
LETSELSCHADE
Iedere aantasting van de lichamelijke gaafheid en de geldelijke of morele gevolgen ervan.
MAATSCHAPPIJ
AXA Belgium, N.V. van verzekeringen, toegelaten onder het nummer 0039 om de takken leven en nietleven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) – Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25,
B-1170 Brussel (België) – Internet: www.axa.be – Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 – KBO nr.:
BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
OMSCHREVEN INRICHTING
De gewoonlijk voor het publiek toegankelijke inrichting, zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden.
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ONSTOFFELIJKE SCHADE
Iedere schade die geen letselschade of zaakschade is.
REDDINGSKOSTEN
Kosten die voortvloeien uit:
•

de maatregelen die de maatschappij heeft gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te
voorkomen of te beperken

•

de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om een schadegeval
te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, op voorwaarde dat die
maatregelen dringend waren, dat wil zeggen dat de verzekerde onverwijld en met de zorg van een
goed huisvader de maatregelen heeft genomen en niet in de mogelijkheid was om eerst de
maatschappij te verwittigen en haar akkoord te vragen, zonder haar belangen te schaden.

Als het gaat om maatregelen om een schadegeval te voorkomen, moet er bovendien een dreigend gevaar
zijn, dat wil zeggen dat als men de maatregelen niet zou nemen, er onmiddellijk en zeker een schadegeval
zal ontstaan.
SCHADEGEVAL
Ieder feit dat schade veroorzaakt en aanleiding kan geven tot toepassing van de overeenkomst.
TERRORISME
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of
religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op
personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt
vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de
autoriteiten onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een
onderneming te belemmeren.
Indien een gebeurtenis erkend wordt als terrorisme en voor zover terrorisme niet werd uitgesloten, dan
worden de contractuele verbintenissen van de maatschappij gepreciseerd en beperkt conform de Wet van
1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, waarvan de bepalingen
onder meer de omvang en de uitvoeringstermijn van de verzekeringsprestaties betreffen. De maatschappij
is hiertoe lid van de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool).
TRIP
Vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool): rechtspersoon zoals opgericht overeenkomstig
artikel 4 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door
terrorisme.
VERHAAL VAN DERDEN
De aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt ten aanzien van de verhuurder of eigenaar ingevolge de
artikelen 1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek voor de zaakschade veroorzaakt door een
schadegeval dat zich voortzet op goederen die eigendom zijn van derden.
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VERZEKERDE
De natuurlijke persoon of de publiekrechtelijke of de privaatrechtelijke rechtspersoon die optreedt in zijn
hoedanigheid:


als exploitant van de omschreven inrichting, of



als organisator van het onderwijs of de beroepsopleiding in de omschreven inrichting, of



als gebruiker van het kantoorgebouw in de omschreven inrichting, of



als organisator van de eredienst in de omschreven inrichting.

VERZEKERINGNEMER
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het contract sluit.
WET
De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie
van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, uitgevoerd door de Koninklijke Besluiten van 28 februari 1991 en
5 augustus 1991.
ZAAKSCHADE
Iedere beschadiging, vernieling of verlies van zaken, met uitsluiting van diefstal.
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HOOFDSTUK I
Artikel 1

-

OMVANG VAN DE DEKKING

VOORWERP VAN DE DEKKING

De verzekeringsovereenkomst heeft tot doel de objectieve aansprakelijkheid van de verzekerde, zoals
gedefinieerd door de wet, voor de schade aan benadeelde derden veroorzaakt door een brand of een
ontploffing tijdens de uitbating van de omschreven inrichting.

Artikel 2

-

DEKKINGSPERIODE

De dekking van het contract heeft zijn uitwerking wanneer de schade zich voordoet tijdens de periode dat
de dekking van kracht is, onverminderd artikel 5.2.

Artikel 3

-

UITSLUITINGEN

Onverminderd de artikelen 5 en 6 van deze algemene voorwaarden en het artikel 16 van de
administratieve bepalingen, dekt de maatschappij nooit:
a)

de uitkeringen ten voordele van de dader, die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

b)

de schade veroorzaakt door:

c)

•

de exploitatiemodaliteiten van de instelling, aanvaard door de verzekerde of door een zodanige
tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen eigen aan de verzekerde
activiteiten, dat de schadelijke gevolgen van die tekortkoming of deze exploitatiemodaliteiten –
volgens de mening van ieder die ter zake bevoegd is – voorzienbaar waren

•

staat van dronkenschap van de verzekerde of soortgelijke toestand veroorzaakt door het
innemen van andere producten dan alcoholische dranken.

zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde, die
verzekerbaar is door de dekking Huurders- of gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden
van een verzekeringsovereenkomst Brand.

Schade veroorzaakt door terrorisme via het gebruik van wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen
door de structuurwijziging van de atoomkern, is altijd uitgesloten.

Artikel 4
4.1.

- GEWAARBORGDE BEDRAGEN

De maatschappij verleent haar dekking per schadegeval:
•

voor letselschade:

24.042.600 EUR

•

voor zaakschade:

1.202.200 EUR

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen met als
basisindexcijfer dat van juli 2016, met name 178,36 (basis 1988). De aanpassing gebeurt jaarlijks
op 30 augustus.
Het verzekerde bedrag voor materiële schade is van toepassing zowel op de zaakschade als op de
onstoffelijke schade.
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4.2.

De reddingskosten enerzijds en de kosten en intresten anderzijds, zoals bepaald in artikel 17 van de
administratieve bepalingen, zijn eveneens gedekt.

4.3.

De rechten van de benadeelde derden zullen naar evenredigheid verminderd worden tot de
verzekerde bedragen, wanneer het totaal van de gevorderde schadeloosstellingen de verzekerde
bedragen overschrijdt.

HOOFDSTUK II
Artikel 5

-

SCHADEGEVALLEN

RECHT VAN DE BENADEELDE DERDEN

5.1.

De excepties, vrijstellingen, de nietigheid of het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de
overeenkomst en die hun oorzaak vinden in een feit dat zich voor of na het schadegeval heeft
voorgedaan, kunnen aan de benadeelde derden niet worden tegengeworpen.

5.2.

De maatschappij kan aan de benadeelde derden de beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding,
de opzegging of de schorsing van de overeenkomst of van de dekking slechts tegenwerpen ten
aanzien van schadegevallen, die plaatsvinden na verloop van een termijn van 30 dagen na de
kennisgeving door de maatschappij van deze beëindiging, nietigverklaring, ontbinding, opzegging of
schorsing van de overeenkomst of van de dekking.
De kennisgeving moet geschieden bij aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de
burgemeester van de gemeente waar het verzekerde risico gevestigd is.
De termijn begint te lopen op de dag volgende op die, waarop de aangetekende brief bezorgd is.

5.3.

De schadegevallen die zich voordoen terwijl de beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding, de
opzegging of de schorsing van de overeenkomst of van de dekking al van kracht is tussen de
verzekerde en de maatschappij, maar vóór het verstrijken van de voornoemde termijn van 30 dagen,
geven aanleiding tot het instellen van verhaal door de maatschappij op de verzekerde
overeenkomstig artikel 6.

5.4.

Iedere rechtsvordering van de benadeelde derde verjaart na verloop van 3 jaar te rekenen vanaf de
datum van het schadegeval.

Artikel 6

-

VERHAAL

6.1.

De maatschappij beschikt over een recht van verhaal op de verzekerde in alle gevallen waarbij de
maatschappij haar prestaties had kunnen weigeren of verminderen, zoals bij exceptie, uitsluiting,
nietigheid of verval van verzekeringsprestaties.

6.2.

De maatschappij is verplicht om de verzekerde kennis te geven van haar voornemen om verhaal in
te stellen zodra zij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is. Laat de maatschappij
na een voorafgaandelijke kennisgeving te sturen, dan vervalt haar recht van verhaal.

6.3.

Bij een gedeeltelijk verval, is het verhaal beperkt tot het verschil tussen het bedrag van de door de
maatschappij betaalde vergoedingen en het bedrag van de dekking dat de maatschappij aan de
verzekerde verschuldigd is krachtens de verzekering.

6.4.

Het verhaal heeft betrekking op de schadevergoedingen in hoofdsom en ook de gerechtskosten en
interesten die de maatschappij dient te betalen.
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HOOFDSTUK III

-

Artikel 7

OPHOUDEN MET DRAGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

-

BIJZONDERHEDEN

Onverminderd artikel 11 van de Administratieve Bepalingen, moet de verzekerde, indien hij om enigerlei
reden ophoudt met het dragen van de in artikel 1 bedoelde aansprakelijkheid, daarvan binnen de 8 dagen
mededeling doen aan de maatschappij.
Indien de verzekerde deze verplichting niet nakomt en de maatschappij aantoont dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen deze tekortkoming en het schadegeval, kan het recht op verzekeringsprestaties
geheel of gedeeltelijk vervallen. Dit betekent dat de maatschappij haar waarborg kan verminderen ten
belope van de door haar geleden schade.

Artikel 8

-

VERZEKERINGSATTEST

Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst bezorgt de maatschappij aan de verzekeringnemer een
verzekeringsattest overeenkomstig de wet.
De maatschappij stuurt een duplicaat van het attest naar de burgemeester van de gemeente waar zich de
omschreven inrichting bevindt.
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