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ARTIKEL 1 – BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1. Verzekeringnemer: naar gelang van het geval:
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de overeenkomst sluit in zijn hoedanigheid van
exploitant van de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting;
of
de publieke- of privaatrechtelijke persoon die de overeenkomst sluit voor zover hij het onderwijs of
de beroepsopleiding organiseert in de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting;
of
de publieke- of privaatrechtelijke persoon die de overeenkomst sluit voor zover hij het in de
Bijzondere Voorwaarden omschreven kantoorgebouw gebruikt;
of
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de overeenkomst sluit voor zover hij de eredienst
organiseert in de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting.
2. Maatschappij: de verzekeringsonderneming vermeld in de bijzondere voorwaarden, waarmee de
overeenkomst gesloten wordt.
3. Benadeelde Derde: iedere persoon met uitzondering van de Verzekeringnemer.
Van de schadeloosstelling zijn evenwel uitgesloten:
− de persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval krachtens de artikelen 1382 tot 1386 bis
van het Burgerlijke Wetboek;
− de persoon die van alle aansprakelijkheid is ontheven krachtens artikel 18 van de wet van
03/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
− de verzekeringsonderneming die ter uitvoering van een andere verzekeringsovereenkomst dan
deze overeenkomst de geleden schade heeft vergoed.
4. Schadegeval: iedere gebeurtenis of iedere opeenvolging van gebeurtenissen van dezelfde oorsprong
waardoor schade wordt veroorzaakt die aanleiding geeft tot de toepassing van de dekking.

ARTIKEL 2 – VOORWERP VAN DE DEKKING
De verzekering heeft tot doel de objectieve aansprakelijkheid te dekken waartoe de in de Bijzondere
Voorwaarden omschreven inrichting voor de Verzekeringnemer aanleiding kan geven in geval van brand
of ontploffing op basis van artikel 8 van de wet van 30 juli 1979.
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ARTIKEL 3 – UITSLUITINGEN
Onverminderd de bepalingen van artikel 8 zijn van de verzekering uitgesloten:
− schade veroorzaakt door opzet van de Verzekeringnemer;
− schade veroorzaakt door een overtreding van wetten, regels of gebruiken die de activiteit van de in
de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting regelen, wanneer de gevolgen van deze
overtreding normaal voorzienbaar waren;
− materiële schade die het gevolg is van welke aansprakelijkheid ook van de Verzekerde, die
verzekeraar is door de dekking « Huurdersaansprakelijkheid », « Gebruikersaansprakelijkheid » of
« Verhaal van Derden » van een brandverzekerings-overeenkomst.
Voor de toepassing van deze uitsluiting verstaat men onder:
− huurdersaansprakelijkheid: schade, reddings-, opruimings-, en sloopkosten en onbruikbaarheid van
de onroerende goederen waarvoor de huurders aansprakelijk zijn krachtens de artikelen 1732,
1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek;
− gebruikersaansprakelijkheid: schade, reddings-, opruimings-, en sloopkosten en onbruikbaarheid
van de onroerende goederen waarvoor de gebruikers van een pand of van een gedeelte van een
pand aansprakelijk zijn krachtens artikel 1302 van het Burgerlijk Wetboek;
− verhaal van derden: schade, reddings-, opruimings-, en sloopkosten en onbruikbaarheid van de
onroerende goederen veroorzaakt door brand of ontploffing die de in de Bijzondere Voorwaarden
omschreven inrichting beschadigt en overslaat naar goederen die aan derden toebehoren,
waarvoor de Verzekerde aansprakelijk is krachtens de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk
Wetboek.

ARTIKEL 4 – VERZEKERDE BEDRAGEN
1. De verzekerde bedragen zijn per schadegeval:
− voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: 14.873.611,49 EUR;
− voor materiële schade: 743.680,57 EUR.
2. De voornoemde bedragen zijn gekoppeld aan het verloop van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, waarbij de basisindex die van juli 1991 is, d. i. 110,34 (basis 88).
De aanpassing gebeurt jaarlijks op 30 augustus en voor de eerste maal op 30 augustus 1992.
3. De bedragen die verzekerd zijn voor materiële schade zijn zowel van toepassing op beschadiging van
zaken als op zogenaamde immateriële schade (genotsderving, onderbrekingen van activiteiten,
bedrijfsschade, productiestilstanden, winstdervingen en andere gelijkaardige schade die niet uit
lichamelijke letsels voortkomt).
4. De kosten die voortvloeien zowel uit de maatregelen die de verzekeraar heeft gevraagd om de
gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken als uit de dringende en redelijke
maatregelen die de Verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een
schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen
of te beperken, worden, mits zij met de zorg van een goed huisvader zijn gemaakt, door de
verzekeraar gedragen, ook wanneer de aangewende pogingen vruchteloos zijn geweest. Zij komen te
zijnen laste boven de verzekerde som.
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ARTIKEL 5 – BESCHRIJVING VAN HET RISICO
ARTIKEL 5.1 - VERPLICHTINGEN BIJ DE ONDERSCHRIJVING VAN HET CONTRACT
Onverminderd de bepalingen van artikel 8.
1. De Verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle hem bekende
omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die
van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de Maatschappij. Indien op sommige
schriftelijke vragen van de Maatschappij niet wordt geantwoord, bijvoorbeeld op de vragen in het
verzekeringsvoorstel, en de Maatschappij toch de overeenkomst heeft gesloten, kan zij zich, behalve
in geval van bedrog, later niet meer op dat verzuim beroepen.
2. Wanneer het opzettelijk verwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico de
Maatschappij misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig. De premies die
vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de Maatschappij kennis heeft gekregen van het opzettelijk
verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen haar toe.
3. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, stelt de
Maatschappij binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag waarop zij van het verzwijgen
of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen
met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het verzwijgen of van het onjuist
meedelen. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de Verzekeringnemer wordt
geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst
van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kan de Maatschappij de overeenkomst opzeggen
binnen de vijftien dagen.
Niettemin kan de Maatschappij, indien zij het bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben
verzekerd, de overeenkomst opzeggen binnen de termijn van een maand te rekenen van de dag
waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen.
ARTIKEL 5.2 - VERPLICHTINGEN IN DE LOOP VAN HET CONTRACT
Onverminderd de bepalingen van artikel 8.
In de loop van de overeenkomst heeft de Verzekeringnemer de verplichting, om onder de voorwaarden
van artikel 5.1, 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.
Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de Maatschappij, indien
die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben
verzekerd, moet zij binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop zij van de
verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende
kracht tot de dag van de verzwaring. Indien het voorstel tot wijziging van de overeenkomst door de
Verzekeringnemer wordt geweigerd of indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te
rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet wordt aanvaard, kan de Maatschappij de
overeenkomst opzeggen binnen de vijftien dagen.
Indien de Maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben
verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de
dag waarop zij kennis heeft gekregen van de verzwaring.
Wanneer in de loop van de overeenkomst, het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk
en blijvend verminderd is en wel zo dat de Maatschappij, indien die vermindering bij het sluiten van de
overeenkomst had bestaan, onder andere voorwaarden zou hebben verzekerd, staat zij een
overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag waarop zij van de vermindering van het
risico kennis heeft gekregen. Indien de contractanten het over de nieuwe premie niet eens worden binnen
een maand na de aanvraag tot vermindering door de Verzekeringnemer, kan deze laatste de
overeenkomst opzeggen.
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ARTIKEL 6 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst wordt gesloten voor een duur van één jaar, tenzij anders bepaald in de Bijzondere
Voorwaarden. Ze wordt stilzwijgend voor dezelfde duur hernieuwd, tenzij één van beide partijen er zich
ten minste drie maanden voor het verstrijken van de overeenkomst in een aangetekende brief tegen
verzet. De overeenkomsten van minder dan een jaar worden niet stilzwijgend hernieuwd.
2. De verzekering treedt pas in werking na betaling van de eerste premie of, indien er een onderscheid
gemaakt wordt tussen voorlopige en definitieve premie, van de eerste voorlopige premie.
3. Indien de Verzekeringnemer om welke reden ook de bij artikel 2 bedoelde aansprakelijkheid niet meer
op zich neemt, dient hij de Maatschappij hiervan binnen acht dagen te verwittigen. Indien hij deze
verplichting niet vervult en hier voor de Maatschappij nadeel uit voortvloeit, heeft de Maatschappij het
recht een vermindering van haar prestatie t.o.v. de Verzekeringnemer te eisen tot het beloop van het
nadeel dat ze geleden heeft. In geval van frauduleus opzet mag de Maatschappij iedere dekking t.o.v.
de Verzekeringnemer afwijzen.
4. ln geval van overlijden van de Verzekeringnemer blijft de overeenkomst voortbestaan ten voordele van
de erfgenamen die verplicht zijn van de premies te betalen, onverminderd het recht van de
Maatschappij om de overeenkomst op te zeggen, binnen de drie maand te rekenen vanaf de dag
waarop zij kennis kreeg van het overlijden, op één van de wijzen bepaald in artikel 6.8.
De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen, op één van de wijzen bepaald in artikel 6.8,
binnen de drie maand en veertig dagen na het overlijden.
5. In geval van definitieve stopzetting van de exploitatie door de Verzekeringnemer wordt de
overeenkomst van rechtswege opgezegd.
6. De Maatschappij behoudt zich het recht voor de overeenkomst via een aangetekende brief op te
zeggen:
− in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens
betreffende de omschrijving van het risico, bij het sluiten van de overeenkomst zoals bepaald in
artikel 5.1. en in geval van verzwaring van het risico zoals bepaald in artikel 5.2.;
− na elke schadeaangifte, maar uiterlijk een maand na betaling van de schadevergoeding;
− in geval van niet-betaling van de contractuele vrijstelling;
− in geval van niet-betaling van de premie, zolang de schorsing van de dekkingen niet beëindigd is;
− in alle gevallen waarbij de Verzekeringnemer een geheel of gedeeltelijk verval van de dekkingen
oploopt;
− in geval van wijziging van de volledige of gedeeltelijke wetgeving betreffende de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid of de verzekering ervan waardoor de omvang van de verplichtingen van de
Maatschappij kan worden beïnvloed;
− in geval van weigering van de Verzekeringnemer om schadepreventie- maatregelen te nemen die
door de Maatschappij noodzakelijk geacht worden.
7. De Verzekeringnemer kan de overeenkomst opzeggen:
01 in geval van vermindering van het risico, zoals bepaald in artikel 5.2.;
02 na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de kennisgeving door de
Maatschappij van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding;
03 indien de Maatschappij één of meerdere waarborgafdelingen opzegt;
04 in geval van premieverhoging op de wijze bepaald in artikel 7.2.
8. De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 6.1, 7.1 en
7.2; gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag
volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende
brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post. Deze termijn bedraagt drie maanden in
geval van opzegging na het zich voordoen van een schadegeval tenzij wanneer de Verzekeringnemer,
of de Verzekerde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met
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de bedoeling de Maatschappij te misleiden: in dat laatste geval wordt de opzegging van kracht na één
maand te rekenen vanaf de datum van de betekening.
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de
opzegging, wordt door de Maatschappij terugbetaald.
9. In geval van faillissement van de Verzekeringnemer blijft de overeenkomst bestaan ten voordele van
de massa van de schuldeisers die de Maatschappij het bedrag verschuldigd is van de premies
vervallen vanaf de faillietverklaring.
De Maatschappij en de curator van het faillissement hebben evenwel het recht om de overeenkomst
op te zeggen. De Maatschappij kan de overeenkomst echter maar opzeggen ten vroegste drie
maanden die volgen op de faillietverklaring.
10. 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.
11. De beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding, de opzegging, de schorsing van de overeenkomst
of van de dekking kunnen door de Maatschappij alleen aan de benadeelde derden tegengeworpen
worden voor schadegevallen die voorvallen na het verstrijken van een termijn van 30 dagen na de
kennisgeving van het feit door de Maatschappij, via een aangetekende brief, aan de burgemeester van
de gemeente waarin de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven inrichting zich bevindt. De termijn
gaat de dag na de indiening van de aangetekende kennisgevingsbrief bij de post in.
De schadegevallen die zich voordoen terwijl de beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding, de
opzegging, de schorsing van de overeenkomst of van de dekking al van kracht is tussen partijen, maar
voor het verstrijken van de voornoemde termijn van 30 dagen, geven aanleiding tot het instellen van
verhaal door de Maatschappij op de Verzekeringnemer overeenkomstig artikel 8.3.

ARTIKEL 7 – PREMIE
1. De premie is jaarlijks en vooraf betaalbaar op de vervaldagen vastgesteld door het contract. Zij is
geldig betaald tegen kwitantie uitgaande van de Maatschappij. De premie mag slechts vermeerderd
worden met de jaarlijkse taksen op de verzekeringscontracten, de polis- en bijvoegselkosten.
De Maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag de dekking van de overeenkomst
schorsen of de overeenkomst opzeggen indien de Verzekeringnemer in gebreke is gesteld bij
deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.
De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen,
te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de Verzekeringnemer van de achterstallige
premies, in voorkomend geval vermeerderd met de intresten, zoals bepaald in de laatste aanmaning
of gerechtelijke uitspraak, een einde aan die schorsing.
Wanneer de Maatschappij haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de
overeenkomst nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling,
bedoeld in het derde lid; in dat geval wordt de opzegging, ten vroegste 15 dagen te rekenen vanaf de
eerste dag van de schorsing, van kracht. Indien de Maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft
voorbehouden, geschiedt de opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig lid 3 en 4.
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de Maatschappij de later nog te
vervallen premies te eisen op voorwaarde dat de Verzekeringnemer in gebreke werd gesteld
overeenkomstig het derde lid. Het recht van de Maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies
voor twee opeenvolgende jaren.
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2. Indien de Maatschappij haar tarief verhoogt, heeft ze het recht de premie vanaf de volgende jaarlijkse
vervaldag te wijzigen. De Verzekeringnemer mag de overeenkomst evenwel opzeggen binnen 30
dagen na de kennisgeving van de verhoging. Hierdoor is de overeenkomst ten vroegste op de
volgende jaarlijkse vervaldag niet meer van kracht voor de Verzekerde, op voorwaarde dat er een
termijn van ten minste drie maanden ligt tussen deze vervaldag en de kennisgeving van de
premieverhoging. Indien dit niet het geval is, blijft de overeenkomst tot na de jaarlijkse vervaldag van
kracht, gedurende de tijd die nodig is om de termijn van drie maanden te voltooien.

ARTIKEL 8 – BEPALINGEN DIE BIJ SCHADE VAN TOEPASSING ZIJN
1. Recht van de benadeelde derden
De verzekering geeft de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar.
De door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met
uitsluitingen van de overige schuldeisers van de Verzekerde.
2. Tegenstelbaarheid van excepties, nietigheid en verval van recht
De excepties, de nietigheid en 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 niet worden tegengeworpen.
3. Recht van verhaal van de verzekeraar op de Verzekeringnemer
De verzekeraar kan zich, voor zover hij volgens de wet op de verzekeringsovereenkomst de prestaties
had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal voorbehouden tegen de
Verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de Verzekerde die niet de
Verzekeringnemer is.
De verzekeraar is op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht de Verzekeringnemer of, in
voorkomend geval, de Verzekerde die niet de Verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn
voornemen om verhaal in te stellen van zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit
gegrond is.
4. Verplichtingen van de Verzekeringnemer
De Verzekeringnemer moet:
a) zo snel mogelijk schriftelijk aan de Maatschappij ieder schadegeval meedelen waarvan hij kennis
heeft. De aangifte moet de plaats, het uur, de datum, de oorzaak, de omstandigheden en de
gevolgen van dit schadegeval bevatten, alsook, indien nodig, de namen en de woonplaats van de
slachtoffers;
b) aan de Maatschappij alle gerechtelijke of buiten gerechtelijke akten bezorgen binnen 48 uur na de
betekening ervan, haar alle nuttige inlichtingen verschaffen en ieder onderzoek betreffende het
schadegeval vergemakkelijken;
c) op de gerechtszittingen verschijnen, de proceshandelingen verrichten die de Maatschappij nuttig
acht;
d) zich onthouden van iedere erkenning van aansprakelijkheid, iedere bespreking met de
benadeelden, iedere transactie, iedere vaststelling van schade, iedere betaling zonder toestemming
van de Maatschappij.
De erkenning zonder meer van de omstandigheden van het schadegeval, alsook het verschaffen van
de eerste geldelijke of medische hulp worden niet beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid
en leiden niet tot verval.
Indien de Verzekeringnemer niet voldoet aan de verplichtingen bepaald in artikel 8.4 1 tot 4, en hieruit
nadeel voortvloeit voor de Maatschappij, heeft deze laatste het recht een vermindering van haar
prestatie t.o.v. de Verzekeringnemer te eisen tot het beloop van het nadeel dat ze geleden heeft. De
Maatschappij mag haar dekking t.o.v. de Verzekeringnemer evenwel afwijzen indien de
Verzekeringnemer met frauduleus opzet de voornoemde verplichtingen niet vervuld heeft.
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5. Vergelijken - Minnelijke onderhandelingen
Vanaf het ogenblik dat de Maatschappij tot het geven van dekking is gehouden en voor zover deze
wordt ingeroepen, is zij verplicht zich achter de Verzekerde te stellen binnen de grenzen van de
dekking.
Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover de belangen van de Maatschappijen van
de Verzekerde samenvallen, heeft de Maatschappij het recht om, in de plaats van de Verzekerde, de
vordering van de benadeelde te bestrijden. De Maatschappij kan deze laatste vergoeden indien
daartoe grond bestaat.
Die tussenkomsten van de Maatschappij houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid
vanwege de Verzekerde en zij mogen hem geen nadeel berokkenen.
De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden worden zo spoedig mogelijk aan de
Verzekeringnemer meegedeeld.
De Maatschappij die schadevergoedingen betaald heeft, treedt in de rechten en de vorderingen die de
Verzekerde kunnen toebehoren.
6. Rechtspleging
01 De Maatschappij betaalt de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding ten belope van de
dekking. De Maatschappij betaalt, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de intrest op de in hoofdsom
verschuldigde schadevergoeding, de kosten betreffende burgerrechtelijks rechtsvorderingen,
alsook de erelonen en de kosten van de advocaten en de deskundigen, maar alleen in zover die
kosten door haar of met haar toestemming zijn gemaakt of, in geval van belangenconflict dat niet te
wijten is aan de Verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt.
02 Indien het schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolgingen tegen de Verzekerde,
belast de Maatschappij zich, op haar kosten, met de verdediging van de betichte door de advocaat
door haar gekozen, zolang de burgerlijke belangen niet geregeld zijn.
De Verzekerde kan op zijn kosten een advocaat naar zijn keuze aanstellen.
De Verzekerde moet persoonlijk verschijnen wanneer de rechtspleging dit vereist.
03 Wanneer de Verzekerde bij verzuim niet verschijnt of zich niet onderwerpt aan een door de
rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel, moet hij de schade die de verzekeraar zou hebben
geleden vergoeden.
04 In geval van strafrechtelijke veroordeling mag de Maatschappij er zich niet tegen verzetten dat de
Verzekerde zich achtereenvolgens op alle rechtsinstanties beroept. Daarmee verband houdende
kosten vallen evenwel slechts ten laste van de Maatschappij als zij zich daartoe akkoord heeft
verklaard.
De Maatschappij mag de Verzekerde verplichten in hoger beroep te gaan voor wat betreft enkel de
burgerlijke veroordelingen.
Wanneer de Maatschappij vrijwillig is tussengekomen, moet zij de Verzekerde te gepasten tijde op
de hoogte brengen van elk rechtsmiddel dat zij tegen de gerechtelijke beslissing met betrekking tot
de omvang van de aansprakelijkheid van de Verzekerde instelt; de Verzekerde beslist op eigen
risico of hij al dan niet het door de Maatschappij ingestelde rechtsmiddel volgt.
7. Vrijstelling
Bij elk schadegeval blijft een in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde deelneming ten laste van de
Verzekeringnemer. Deze deelneming kan niet tegengeworpen worden aan de benadeelde derden.
8. Subrogatie van de Maatschappij
De Maatschappij treedt in de rechten van de benadeelde derden die ze schadeloos gesteld heeft en
ook in de rechten van de Verzekeringnemer tegen de voor het schadegeval aansprakelijke derden tot
het beloop van de door haar betaalde sommen.
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ARTIKEL 9 – TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST IN DE TIJD
De overeenkomst is van toepassing op de schadegevallen die zich voordoen terwijl de overeenkomst van
kracht is, onverminderd de bepalingen van artikel 6.1 1.
De verplichting van de verzekeraar strekt zich uit tot vorderingen die na het einde van de overeenkomst
worden ingediend, wanneer de schadeverwekkende gebeurtenis zich in de loop van de overeenkomst
heeft voorgedaan.

ARTIKEL 10 – DIVERSEN
1. Mededeling
Om geldig te zijn, moeten de voor de Maatschappij bestemde mededelingen of kennisgevingen aan haar
in de overeenkomst vermelde adres gedaan worden, die welke voor de Verzekeringnemer bestemd zijn,
moeten, om geldig te zijn, aan het in de overeenkomst vermelde adres of aan het adres waarvan de
Verzekeringnemer later kennis gegeven zou hebben aan de Maatschappij, gedaan worden.
2. Verzekeringsattest
Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de Maatschappij aan de Verzekeringnemer een
verzekeringsattest af overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991. Een
duplicaat van dit attest wordt bezorgd aan de burgemeester van de gemeente waar de in de Bijzondere
Voorwaarden omschreven inrichting zich bevindt.

_____________________________________
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