
























A LGEMENE VO O R W AA R D E N
VERZEKERING « ALLE RIS I C O ’ S » -
P L E Z I E R BOT E N



Inhoudstafel

Blz.

Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 4

I. Dekkingsvoorwaarden 5
Artikel 1: Waarborgen 5

Afdeling A - Verliezen en averijen aan de aangeduide boot 5

Artikel   2: Doel en omvang van de verzekering 5
Artikel   3: Uitgesloten risico’s 5
Artikel   4: Bijstand, redding, opruiming, opzoekingen 6

Afdeling B - Diefstal van onderdelen en toebehoren 6

Artikel   5: Doel en omvang van de verzekering 6

Afdeling C - Bijzondere bepalingen gemeen aan de Afdelingen A en B 6

Artikel   6 t.e.m. 9: Verzekerde waarde en vergoeding 6-7
Artikel 10 t.e.m. 11: Overlating 8
Artikel 12: Evenredigheidsregel 8
Artikel 13: Vrijstelling 8
Artikel 14: Maximale vergoeding voor bijstand, redding, opruiming en opzoekingen 8
Artikel 15: Vergoeding bij verlies of diefstal 9
Artikel 16: Raming van de uitgaven 9
Artikel 17: Omvang van de schade 9

II. Gemeenschappelijke bepalingen aan het geheel van de waarborgen
voorzien door deze verzekeringsovereenkomst 10
Artikel 18: Reddingskosten 10
Artikel 19: Algemene uitsluitingen 10-11
Artikel 20: Omschrijving en wijziging van het risico 11
Artikel 21: Verplichte aangifte 11
Artikel 22: Verplichting van de verzekerde in de loop van de overeenkomst 11
Artikel 23 t.e.m. 24: Begin en duur van de verzekering 12
Artikel 25 t.e.m. 27: Betaling van de premie 12
Artikel 28 t.e.m. 33: Schadegevallen 13
Artikel 34: Recht op verhaal - Indeplaatsstelling 13
Artikel 35: Verjaring 13
Artikel 36: Tariefwijziging 14
Artikel 37 t.e.m. 38: Einde van de overeenkomst - Opzegging 14
Artikel 39 t.e.m. 40: Taksen, belastingen en kosten 14
Artikel 41 t.e.m. 42: Rechtsmacht - Woonplaats 15
Artikel 43 t.e.m. 45: Algemene bepalingen 15
Artikel 46: Statutaire toetreding 15

Verzekering « Alle Risico’s » - Plezierboten



4

Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen

1. Verzekeringsnemer: de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die de verzekering afsluit(en) en zich verbind(t)(en)
de premies te betalen.

2. Ethias: Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende
verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, schade aan voertuigen te land (behalve spoorwegmaterieel),
boten, vervoerde goederen, andere schade aan goederen; burgerlijke en algemene aansprakelijkheid, alsmede
uit hoofde van motorvoertuigen en boten; rechtsbijstand, borgtocht, allerlei geldelijke verliezen, hulpverlening
(KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979), burgerlijke aansprakelijkheid luchtvaartuigen en
luchtvaartuigcasco (KB van 23 januari 1985, BS van 2 februari 1985) en krediet (KB van 3 oktober 1988, BS van
11 oktober 1988) - RPR Luik 0402.370.054

Maatschappelijke zetel rue des Croisiers 24   B-4000 Luik.

3. Verzekerde: de verzekeringsnemer, zijn aangestelden en, in het algemeen, iedere persoon die van de waarborg
van de verzekeringsovereenkomst geniet.

4. Derden: alle andere personen dan de verzekerde, zijn organen, al of niet bezoldigde bedienden, werklieden en
aangestelden, terwijl zij onder zijn gezag staan en de zaakvoerders in feite of in rechte.

4. Aangeduide boot: de boot omschreven in de speciale voorwaarden en bestaande uit:

a) de romp en de motorische apparatuur;

b) de onderdelen en toebehoren die zich aan boord van de boot bevinden, en die doorgaans noodzakelijk zijn 
bij de scheepvaart of tot uitsluitend gebruik van de boot zoals tuig, ankers, touwwerk, kettingen en 
meerkabels;

c) de bijbehorende en op naam van de boot ingeschreven onderdelen en aangeduid in de speciale 
voorwaarden, wanneer deze onderdelen aan boord zijn of gesleept worden, of indien zij uitsluitend gebruikt 
worden voor de behoeften aan boord.

6. Schadegeval: ieder feit dat schade veroorzaakt en aanleiding kan geven tot de toepassing van de waarborg van
onderhavige verzekeringsovereenkomst.

7. Overlating: afstand van de aangeduide boot en/of van de verzekerde voorwerpen aan Ethias.

Verzekering « Alle Risico’s » - Plezierboten



I. Dekkingsvoorwaarden

Artikel 1 - Waarborgen

De hierna vermelde waarborgen, bepaald door de artikelen 2 tot en met 5, zijn slechts verworven zo zij uitdrukkelijk
vermeld worden in de bijzondere en speciale voorwaarden van deze polis.

Afdeling A - Verliezen en averijen aan de aangeduide boot

Artikel 2 – Doel en omvang van de verzekering

Ethias waarborgt, tot beloop van de verzekerde bedragen, de risico’s van gehele of gedeeltelijke vernieling, van
verlies door verdwijning, van diefstal of overlating en beschadiging te wijten aan elke toevallige omstandigheid die
de aangeduide boot zou ondergaan, zowel tijdens de pleziervaart als tijdens een al dan niet uitgerust verblijf te
land of te water, voor zover het schadegeval voortspruit uit:

a) schipbreuk, stranding, schok of botsing met een vast, beweegbaar of vlottend voorwerp, brand, ontploffing,
bliksem, storm, orkaan, vloedgolf, en in het algemeen alle scheepvaartongevallen;

b) glasbreuk (inbegrepen de ruiten in plexiglas, maar met uitsluiting van alle andere plastiek materialen), behalve
van de verstralers, kruis- en seinlichten, achteruitkijkspiegels, instrumentenbord en spiegels;

c) diefstal, poging tot diefstal en beschadiging aan de aangeduide boot door het feit van dieven of door
kwaadwillige daden van derden;

d) schadegevallen overkomen tijdens de verrichtingen van laden, lossen, te waterlaten of droogleggen.

Artikel 3 - Uitgesloten risico’s

Is van de verzekering uitgesloten, verlies of schade: 

a) overkomen aan meubelen, persoonlijke zaken of voorwerpen die zich aan boord van de aangeduide boot
bevinden;

b) voortspruitend uit diefstal van afneembare motoren, van onderdelen en ander toebehoren dan de toegevoegde
eenheden, behalve indien zij samen met de aangeduide boot zijn gestolen;

c) voortkomend van slijtage, ouderdom, eigen gebrek, slecht onderhoud, verkeerde uitrusting of de werking van
organen van de aangeduide boot;

d) voortkomend van verlies van winst, interest of verwacht voordeel, verschil van beursnoteringen of andere
onrechtstreekse schade zoals gebruiksderving, noterings-, bewakings- of verblijfskosten;

e) voortkomend uit verrichtingen voor reiniging, restauratie, herstelling en onderhoud, sleepverrichtingen
uitgevoerd door de verzekerde boot of verplichting tot bijstand;

f ) veroorzaakt door weersomstandigheden en ondermeer door regen, sneeuw, vorst, hagel en ijs, behalve indien
zij het gevolg is van een gewaarborgd schadegeval;

g) veroorzaakt door temperatuurverschillen, vochtigheid, verdroging (zoals versplintering, corrosie en roest) of
door insekten, wormen en knaagdieren en, behalve indien zij voortspruiten uit een gewaarborgd schadegeval,
deuken, schrammen, krassen en strepen;

h) overkomen aan buitenboordmotoren ten gevolge van in het water vallen tijdens het monteren, demonteren of
voortvloeiend uit een defecte vastlegging;

i) te wijten aan het springen van de luchtbanden ten gevolge van overdruk indien de aangeduide boot een
rubberboot is.
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Artikel 4 - Bijstand, redding, opruiming, opzoekingen

Ethias waarborgt, tot beloop van de verzekerde bedragen, terugbetaling van de kosten uitgegeven voor:

a) het weer vlot maken ten gevolge van stranding van de aangeduide boot;

b) opzoekingen, ontvangen bijstand en redding bij nood van de aangeduide boot en/of de opvarenden.

Is begrepen in de waarborg bijstand en redding, de waarde van de voorwerpen aangehaald in de afdelingen A
en B, voor zover gewaarborgd, die tijdens deze verrichtingen prijsgegeven zijn.

De waarborg van de opzoekingskosten is uitgebreid tot de kosten die ten laste van de verzekerde vallen
ingevolge verrichtingen uitgevoerd door gewaarschuwde hulporganisaties die zich speciaal verplaatst hebben
om de aangeduide boot en/of de passagiers op te zoeken;

c) opruiming, indien ten gevolge van stranding of schipbreuk de openbare macht de opruiming van het wrak
beveelt, zonder dat de verzekerde zich van zijn verplichtingen kan ontlasten door overlating van het wrak.
Ethias behoudt zich het recht voor ofwel zelf de verrichtingen tot opruiming te doen uitvoeren ofwel deze
verrichtingen over te laten aan de zorgen van de eigenaar van de aangeduide boot. Zij zal haar keuze kenbaar
maken binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag der ingebrekestelling.

Zijn evenwel uitgesloten van de verzekering, de onkosten naar aanleiding van:

a) stranding voortspruitend uit het normale spel der getijen;

b) elk van de verzekering uitgesloten schadegeval in uitvoering van artikel 3 der algemene voorwaarden.

Afdeling B - Diefstal van onderdelen en toebehoren

Artikel 5 - Doel en omvang van de verzekering

Ethias waarborgt, tot beloop van de verzekerde bedragen, het risico van diefstal of poging tot diefstal van
onderdelen en toebehoren van de aangeduide boot gewoonlijk noodzakelijk voor de scheepvaart, binnen de
volgende perken:

a) de afneembare motor is slechts gewaarborgd wanneer hij achter slot geborgen is of wanneer hij op zijn plaats
op de achtersteven van de aangeduide boot staat, op voorwaarde dat hij voorzien is van een in werking
gestelde beveiliging tegen diefstal;

b) het toebehoren dat integraal deel uitmaakt van de aangeduide boot is slechts gewaarborgd indien het zodanig
aan de boot vastgehecht is dat het enkel door afrukken of demonteren weggenomen kan worden;

c) het toebehoren dat zich in de cabines, kisten of koffers van de aangeduide boot bevindt is slechts verzekerd bij
diefstal gepleegd met braak, geweld of bedreiging. Verloren voorwerpen of verdwijningen zijn derhalve niet
gewaarborgd.

Afdeling C - Bijzondere bepalingen gemeen aan de Afdelingen A en B

• verzekerde waarde en vergoeding

Artikel 6

De bedragen vermeld in de bijzondere of de speciale voorwaarden van de overeenkomst vormen voor ieder
gewaarborgd voorwerp de verzekeringswaarde en de grens van de verplichting van Ethias.
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Artikel 7

Bij volledig verlies, diefstal of overlating van de aangeduide boot zal de vergoeding, eventueel onder aftrek van de
waarde van de terugverkregen goederen, als volgt bepaald worden:

a) indien de verzekerde waarde gelijk is aan de cataloguswaarde van de aangeduide boot, in nieuwe staat,
toegevoegde eenheden, onderdelen, toebehoren en btw inbegrepen:

• bij een schadegeval overkomen tijdens de eerste zes maanden te rekenen vanaf de eerste facturatie zal de 
vergoeding gelijk zijn aan de verzekerde waarde;

• bij een schadegeval overkomen vanaf de zevende maand zal de vergoeding gelijk zijn aan de verzekerde 
waarde, onder aftrek van een forfaitaire afschrijving van 1 % per maand verlopen sedert de zesde;

b) indien de verzekerde waarde gelijk is aan de werkelijke waarde van de aangeduide boot, toegevoegde
eenheden, onderdelen, toebehoren en btw inbegrepen, zal de vergoeding overeenkomen met de verzekerde
waarde onder aftrek van een forfaitaire afschrijving van 1 % per maand verlopen sedert de datum van uitgifte
van de aankoopfactuur of een deskundig proces-verbaal dat het bedrag van de verzekerde waarde wettigt;

c) ongeacht de verzekerde waarde, zal de vergoeding overeenstemmen met de verkoopwaarde vanaf de dag dat
de aangeduide boot vijf jaar oud is, te rekenen vanaf de dag van de eerste facturatie.

Artikel 8 

Bij elke jaarlijkse vervaldag heeft de verzekeringsnemer de mogelijkheid de nieuwe cataloguswaarde van de
aangeduide boot in nieuwe staat aan Ethias mede te delen of haar een nieuw deskundigenverslag te bezorgen.

Voor zover de aangeduide boot ouder is dan twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste facturatie, behoudt
Ethias zich het recht voor op haar kosten een deskundige aan te wijzen die de werkelijke waarde van de aangeduide
boot zal vaststellen.

Zowel de verzekerde waarde als de premie worden dan dienovereenkomstig aangepast. 

Bij niet-toepassing van de verzekerde waarde wordt de vergoeding bij schadegeval berekend op basis van de
laatste in de overeenkomst of eventuele bijvoegsels opgenomen waarde.

Artikel 9

In geval van gedeeltelijke vernieling en indien het verlies of de averij, veroorzaakt aan de aangeduide boot door een
gewaarborgd schadegeval, vervang- of herstelbaar is, betaalt Ethias het bedrag voor vervanging of herstelling van
de averij. Zij kan ook zelf de boot in orde maken.

Daarenboven staat zij in voor de gewettigde kosten, bewezen door gekweten rekeningen, van vervangingen en
herstellingen nodig geacht door deskundigen om de aangeduide boot opnieuw in goede staat van zeewaardigheid
te brengen.

Voor wat betreft de vergoeding van schade veroorzaakt aan de zeilen, is de tegemoetkoming van Ethias beperkt tot
de vervangingskosten, onder aftrek van 10 % afschrijving per jaar ouderdom.

Geen enkele vergoeding is verschuldigd voor zeilen die meer dan acht jaar oud zijn.

Voor wat betreft de schade veroorzaakt aan het touwwerk, is de tegemoetkoming van Ethias beperkt tot 50 % van
de vervangingskosten.

Geen enkele vergoeding is verschuldigd voor touwwerken die meer dan vijf jaar oud zijn. 

De waarborg der beschadigingen bedoeld in littera c) van artikel 2 hiervoor is beperkt tot 10 % van de verzekerde
waarde van de aangeduide boot.
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Artikel 10 - Overlating

In uitdrukkelijke afwijking van alle wettelijke bepalingen van kracht op de dag van het schadegeval, kan overlating
enkel en alleen plaats hebben in de volgende gevallen:

a) verlies zonder melding, volledige diefstal of volledige vernietiging van de aangeduide boot.

Bij verlies zonder melding kan de overlating slechts drie maanden na de laatste ontvangen nieuwberichten
plaats hebben. Het verlies wordt geacht te zijn gebeurd op de datum van dit laatste nieuwsbericht.

Bij gewaarborgde diefstal van de aangeduide boot kan de overlating slechts twee maanden na de datum van
aangifte bij de bevoegde autoriteit plaats hebben.

b) onzeewaardigheid voortspruitend uit een gewaarborgd schadegeval. 

Indien het totale bedrag voor herstelling van averij nodig voor het opnieuw zeewaardig maken van de
aangeduide boot, gelijk aan of hoger is dan het bedrag van de vergoeding die toegekend zou worden bij
volledig verlies, wordt de aangeduide boot als onzeewaardig beschouwd en kan overgelaten worden aan
Ethias.

Artikel 11

In de gevallen van de hierboven bepaalde overlating zal Ethias altijd de mogelijkheid hebben te kiezen tussen
aanvaarding van de overlating en vergoeding voor volledig verlies zonder overdracht van eigendom. Ethias zal haar
beslissing kenbaar maken binnen de dertig dagen na volledige aangifte van de bewijsstukken inzake het recht van
de verzekerde tot overlating.

Artikel 12 - Evenredigheidsregel

Bij gedeeltelijke schade zal de verzekerde eventueel zijn evenredig deel van de schade dienen te dragen indien uit
de schaderaming blijkt dat de waarde van het beschadigde goed op de dag van het schadegeval hoger is dan het
bedrag waarvoor het verzekerd is of indien de werkelijke waarde van de aangeduide boot op de dag van het
schadegeval hoger is dan de verzekerde waarde.

Artikel 13 - Vrijstelling

Ethias geniet per schadegeval volgende vrijstelling:

• Afdeling A - Verliezen en averijen aan de aangeduide boot

10 % van het bedrag van de schade met inachtname van een minimum van 125,00 euro en een maximum van
500,00 euro.

• Afdeling B - Diefstal van onderdelen en toebehoren

1 % van de verzekerde waarde met inachtname van een minimum van 125,00 euro.

Bijgevolg zal de schade die het vrijgestelde bedrag niet overschrijdt, geen aanleiding geven tot schadevergoeding;
boven dit bedrag zal de vrijstelling worden afgetrokken van de schade.

Artikel 14 - Maximale vergoeding van bijstand, redding, opruiming en opzoekingen

Wat de waarborgen overeenkomstig artikel 4 betreft, is de verbintenis van Ethias beperkt tot 100 % van de
verzekerde waarde van de aangeduide boot met een maximum van 25 000,00 euro per schadegeval.
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Artikel 15 - Vergoeding bij verlies of diefstal

Bij verlies zonder melding of gewaarborgde diefstal van de verzekerde voorwerpen, betaalt Ethias de verschuldigde
vergoeding ten vroegste op de 30ste dag na ontvangst van de schadeaangifte.

De verzekerde verbindt zich de verloren of gestolen goederen die men binnen deze termijn weer zou vinden terug te
nemen, aangezien Ethias enkel gehouden is tot beloop van de gewaarborgde schade en kosten.

Zo bovendien de verloren of gestolen voorwerpen geheel of gedeeltelijk na deze termijn worden teruggevonden, en
voor zover Ethias de overlating niet aanvaard heeft, is de verzekerde de vergoeding aan Ethias verschuldigd en
gehouden ze haar in de kortst mogelijke tijd terug te betalen.

Indien nochtans de teruggevonden goederen schade opliepen of indien het slechts een gedeelte van de verzekerde
goederen betreft, is de verplichting tot terugbetaling opgeschort totdat de vergoeding met betrekking tot de schade
geleden door de verzekerde is vastgesteld. Op dat ogenblik heeft de vereffening uitwerking tot beloop van het
verschuldigde bedrag en is de verzekerde verplicht het saldo binnen de kortst mogelijke tijd terug te betalen aan
Ethias.

Artikel 16 - Raming van de uitgaven

De verzekerde moet, vooraleer de beschadigde boot te laten herstellen, een raming van de uitgaven aan Ethias
overmaken opdat deze terzake kan beslissen. Bij een dringende noodzaak tot onmiddellijke herstelling of
vervanging van stukken, is het de verzekerde toegestaan die te laten doen zonder voorafgaande melding aan
Ethias, voor zover het schadebedrag de 500,00 euro niet overschrijdt en de uitgave gestaafd wordt met een
gedetailleerde factuur. Is het schadebedrag hoger, dan kan de verzekerde, voor rekening van Ethias, doen overgaan
tot de nodige herstellingen of vervangingen indien na verloop van acht dagen vanaf de aangetekende verzending
van de uitgavenraming naar Ethias, deze niet meer is opgetreden.

Artikel 17 - Omvang van de schade

Bij enigheid over de omvang van de schade wordt deze vastgesteld door een tegenonderzoek op
gemeenschappelijke kosten. 
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II. gemeenschappelijke bepalingen aan het geheel van de
waarborgen voorzien door deze verzekeringsovereenkomst

Artikel 18 - Reddingskosten

Ethias neemt de reddingskosten die betrekking hebben op de gedekte schade ten laste. De dekking wordt verleend
rekening houdend met zowel de definitie als het bedrag van de betrokken waarborg.

a) Definitie

Zijn alleen gedekt: 

1. de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die Ethias heeft gevraagd om de gevolgen van gedekte 
schadegevallen te voorkomen of te beperken; 

2. de kosten die voortvloeien uit de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging en als een 
goed huisvader heeft genomen overeenkomstig de regels van de zaakwaarneming, ofwel om een gedekt 
schadegeval te voorkomen, ofwel om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, voor zover dat: 

• deze maatregelen dringend zijn, dit wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze onmiddellijk te nemen, 
zonder mogelijkheid om Ethias te verwittigen en voorafgaand haar akkoord te verkrijgen, op gevaar af 
de belangen van deze te schaden; 

• indien het gaat om maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen, er nakend gevaar is, dit wil 
zeggen dat er op zeer korte termijn een gedekt schadegeval zou volgen indien deze maatregelen niet 
werden genomen.

De verzekerde verbindt zich ertoe Ethias onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke reddingsmaatregel die
genomen is.

Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat ten laste van de verzekerde blijven: 

• de kosten die voortvloeien uit maatregelen om een gedekt schadegeval te voorkomen bij ontstentenis van 
nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is; 

• de kosten die voortvloeien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid om 
preventiemaatregelen te nemen die hij eerder had moeten nemen.

b) Waarborgbedrag

De waarborg wordt toegekend tot beloop van het verzekerd bedrag met een maximum van 18 592 014,36 euro.
Dit maximumbedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen met basis
113,77 van november 1992 (basis 1988 = 100).

Artikel 19 - Algemene uitsluitingen

Zijn steeds uitgesloten, ongeacht de oorspronkelijke oorzaak, het verlies, de beschadiging (of verergering ervan) die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één van de volgende omstandigheden:

1. de zware fout van de verzekerde, zijn directieleden en de eigenaar(s)/bruikleengever(s) van de verzekerde
boot. Onder zware fout wordt verstaan: de schade veroorzaakt in staat van dronkenschap of onder invloed van
verdovende middelen gebruikt zonder doktersvoorschrift.

2. diefstallen, kwaadwillige daden of plunderingen van de aangeduide boot of van de verzekerde voorwerpen
begaan door de verzekerde of de aangestelden van de verzekerde of met hun medeplichtigheid;

3. schade voortvloeiend uit de deelname van de aangeduide boot aan snelheidswedstrijden, weddenschappen,
uitdagingen, regelmatigheids-, behendigheids-, uithoudingswedstrijden en competities;

4. schade opgelopen terwijl de aangeduide boot tegen betaling in huur of leen wordt gegeven, evenals tijdens het
gebruik voor andere doeleinden dan de pleziervaart, behalve indien het gaat om redding van of bijstand aan
personen of boten in nood of in moeilijkheden;

5. schade opgelopen indien op het ogenblik van het schadegeval de aangeduide boot bestuurd wordt door een
persoon die geen houder is van de geldige geschiktheidsgetuigschriften die geëist worden door de openbare
reglementen om de aangeduide boot te mogen besturen of indien het verplichte veiligheidsmateriaal niet in
orde is of niet overeenstemt met de van kracht zijnde voorschriften, behalve indien deze persoon bewijst dat
het schadegeval niet rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met deze inbreuk;
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6. oorlog, burgeroorlog, staat van beleg, krijgswet;

7. opeising in welke vorm ook, gehele of gedeeltelijke bezetting van de plaatsen waar de verzekerde goederen
zich bevinden, door een leger- of politiemacht, of door geregelde of ongeregelde strijders;

8. gerechtelijke of administratieve beslissing, of een beslissing van enige rechterlijke of feitelijke overheid;

9. een verschijnsel van wijziging van de atoomkern of radioactiviteit.

Nochtans kan de verzekerde de waarborg genieten indien hij bewijst dat het verlies of de schade geen rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt met deze gebeurtenissen.

Artikel 20 - Omschrijving en wijziging van het risico

De overeenkomst is opgesteld volgens de inlichtingen verstrekt door de verzekeringsnemer, die voor hun
nauwkeurigheid instaat.

A. Bij de totstandkoming van de overeenkomst

De verzekeringsnemer is verplicht alle hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij
redelijkerwijze moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn bij de beoordeling van het risico
door Ethias en in het bijzonder de andere verzekeringen die hetzelfde voorwerp hebben.

B. In de loop van de overeenkomst

• Verzwaring van het risico

De verzekeringsnemer heeft de verplichting 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. De overeenkomst zal in
gemeenschappelijk akkoord worden aangepast.

• Vermindering van het risico

Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat
Ethias, indien de vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou
hebben verzekerd, staat Ethias, op vraag van de verzekeringsnemer, een premievermindering toe.

Artikel 21 - Verplichte aangifte

Indien de verzekeringsnemer, terwijl de overeenkomst nog geldig is, aanvullende waarborgen met betrekking tot
hetzelfde risico doet dekken door andere verzekeringen, om welke reden en voor welk bedrag ook, moet hij binnen
acht dagen daarvan aangifte doen bij Ethias per aangetekende brief. Deze aangifte moet de naam van de nieuwe
verzekeraar, de aanvangsdatum en het nummer van de overeenkomst alsook de aanvullende waarborgen
vermelden.

In dat geval kan Ethias de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de bepalingen van artikel 38.

Bij ontbreken van deze verklaring binnen de voorgeschreven termijn en van vaststelling ervan door bijvoegsel, 
zijn de verzekeringsnemer, zijn vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden bij een schadegeval van al hun rechten
vervallen.

Artikel 22 - Verplichtingen van de verzekerde in de loop van de overeenkomst

A. De verzekerde moet: 

1. te allen tijde de afgevaardigden van Ethias toestaan de verzekerde voorwerpen te onderzoeken, zonder dat 
dit enige aansprakelijkheid vanwege Ethias inhoudt; 

2. alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de verzekerde voorwerpen in goede onderhouds- en 
werkingstoestand te houden en zich naar de geldende wettelijke en administratieve voorschriften schikken; 

3. de verzekerde voorwerpen alleen binnen de door de constructeur bepaalde technische toepassings- en 
werkingsgrenzen gebruiken.

B. Ethias mag haar dekking volledig weigeren wegens de niet-uitvoering van de bij de voornoemde 
paragraaf A. 3. bepaalde verplichting, op voorwaarde dat er een causaal verband bestaat tussen de
tekortkoming en het voorvallen van het schadegeval.
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• begin en duur van de verzekering

Artikel 23

De verzekering wordt van kracht op de dag vermeld in de overeenkomst op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de
eerste premie betaald is.

De verzekeringsnemer heeft, behalve voor verzekeringsdekkingen met een duur van minder dan 30 dagen, 
de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving,
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het begin van de dekking.

De overeenkomst komt tot stand vanaf de ontvangst door Ethias van het voor haar bestemde exemplaar, behoorlijk
ondertekend door de verzekeringsnemer.

Artikel 24

Behoudens andersluidend beding in de bijzondere of speciale voorwaarden, is de verzekering afgesloten voor een
duur van één jaar, plus het gedeelte van het jaar vanaf de datum van het van kracht worden van de polis tot de
volgende jaarlijkse vervaldag.

Zij wordt vervolgens stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar, zonder enige formaliteit,
onder dezelfde bepalingen en voorwaarden behalve indien één van de partijen zich er tegen verzet door een
aangetekend schrijven dat minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst ter post is
afgegeven.

Een verzekering met een duur van minder dan één jaar, wordt niet verlengd door stilzwijgende hernieuwing.

• betaling van de premie

Artikel 25

De premie is de prijs der verzekering; in geval van opzegging, opheffing of vermindering van de verzekering betaalt
Ethias, binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf het van kracht worden, de betaalde premies met
betrekking tot de vernietigde waarborgen en de niet-gelopen verzekeringstermijn terug.

Artikel 26

De premies zijn vooruitbetaalbaar bij aanbieding van de factuur of het vervaldagbericht.

Artikel 27

In geval van niet-betaling van de premie wordt de waarborg geschorst of de verzekeringsovereenkomst opgezegd,
na ingebrekestelling per aangetekende brief, houdende een aanmaning tot betaling binnen een termijn van 
15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte ter post van de aangetekende brief.

De schorsing of de opzegging hebben uitwerking na het verstrijken van voornoemde termijn.

Als de waarborg geschorst is: 

a) wordt als gevolg van de betaling door de verzekeringsnemer van de achterstallige premies, in voorkomend
geval vermeerderd met de interesten, een einde gemaakt aan de schorsing; 

b) kan Ethias, in geval van niet-betaling, de verzekeringsovereenkomst opzeggen, als zij zich die mogelijkheid
heeft voorbehouden in de ingebrekestelling tot betekening van de schorsing; in dat geval wordt de opzegging
van kracht na het verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

De onbetaalde premie en de premies die vervallen tijdens de schorsing komen aan Ethias toe bij wijze van
forfaitaire vergoeding. Het recht van Ethias op premies vervallen tijdens de schorsing, is evenwel beperkt tot twee
opeenvolgende jaren.

Geen enkele gebeurtenis voorgevallen tijdens de periode van de schorsing kan bindend zijn voor Ethias; de betaling
van de premies gedurende of na een eventueel schadegeval ontheft de verzekeringsnemer niet van verval.

Verzekering « Alle Risico’s » - Plezierboten

12



• Schadegevallen

Artikel 28

De verzekering kan worden gesloten ten behoeve van wie het aangaat. In dat geval is de verzekerde hij die in geval
van schade aantoont belang te hebben bij de verzekering.

Alle excepties eigen aan de verzekeringsovereenkomst en waarop Ethias zich tegen de verzekeringsnemer kan
beroepen zijn tegenstelbaar aan de verzekerde, wie het ook zij.

Artikel 29

Bij schadegeval betreffende de door deze overeenkomst gedekte risico’s, moet de verzekerde daarvan zodra
mogelijk aangifte doen en in elk geval binnen vijf dagen vanaf het ogenblik dat hij er kennis van had.

De aangifte moet gedateerd en ondertekend zijn en vermelden: plaats, datum en uur van het schadegeval,
oorzaken en aard, omstandigheden waarin het zich heeft voorgedaan, naam, voornamen en woonplaats van de
voornaamste getuigen.

Artikel 30

In geval van diefstal, moet de verzekerde bovendien, binnen 24 uur na het ogenblik van de vaststelling, klacht
neerleggen bij de bevoegde politieautoriteit en Ethias op de hoogte stellen van de getroffen maatregelen.

Artikel 31

De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te
beperken.

Artikel 32

Indien de verzekerde één van de verplichtingen hem opgelegd door de artikelen 29, 30 en 31 niet nakomt en er
daardoor nadeel ontstaat voor Ethias, kan deze aanspraak maken op een vermindering van haar prestatie tot
beloop van het door haar geleden nadeel.

Ethias kan haar dekking weigeren, indien de verzekerde de in de artikelen 29, 30 en 31 van deze overeenkomst
bedoelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

Artikel 33

De verzekerde verbindt zich ertoe het bewijs te leveren van het bestaan en van de waarde van de artikelen,
waarover hij reclameert.

Indien de waarde van het verzekerde belang bepaalbaar is en indien het verzekerd bedrag lager is dan die waarde,
dan is Ethias slechts tot prestatie gehouden naar de verhouding van dat bedrag tot die waarde.

Artikel 34 - Recht op verhaal - Indeplaatsstelling

Ethias behoudt uitdrukkelijk haar rechten en die van de verzekerde voor, tegen alle daders van een schadegeval,
borgen of aansprakelijken uit welke hoofde ook, zelfs tegen alle verzekeraars.

Te dien einde stelt de verzekerde haar, door het enkel feit van de overeenkomst, in al zijn rechten,
rechtsvorderingen en verhalen tot beloop van de betaalde vergoeding. Hij is verplicht deze indeplaatsstelling in de
vergoedingskwitantie te herhalen.

Artikel 35 - Verjaring

De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit deze verzekeringsovereenkomst bedraagt 
drie jaar.
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Artikel 36 - Tariefwijziging

Indien Ethias haar tarief verhoogt, is deze tariefaanpassing van toepassing vanaf de eerstvolgende jaarlijkse
vervaldag die volgt op de betekening ervan aan de verzekeringsnemer.

De verzekeringsnemer kan nochtans de overeenkomst opzeggen binnen de drie maanden na de betekening.

De overeenkomst zal ophouden uitwerking te hebben op de jaarlijkse vervaldag volgend op de betekening van de
opzeg, op voorwaarde dat de betekening van de aanpassing minstens drie maanden voor die vervaldag is geschied.
Zoniet, blijft de uitwerking van de overeenkomst na de jaarlijkse vervaldag verder van kracht gedurende de tijd die
vereist is om de termijn van drie maanden te voltooien.

• einde van de overeenkomst - Opzegging

Artikel 37

De overeenkomst kan worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

De opzegging heeft, behoudens tegenstrijdige bepaling, uitwerking na het verstrijken van de in de opzegging
bepaalde termijn. Deze termijn mag niet korter zijn dan één maand te rekenen van de dag volgend op de
betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de
datum die volgt op zijn afgifte ter post.

Artikel 38

Ethias kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen: 

a) gedurende de periode van de schorsing van de waarborg te wijten aan het niet-betalen van de premie. 
De opzegging heeft pas uitwerking 15 dagen na de datum van het versturen van de aangetekende brief; 

b) na elke aangifte van een schadegeval en ten laatste één maand na de uitbetaling of de weigering tot
uitbetaling van de schadevergoeding.

Nochtans wordt de opzegging van kracht bij de betekening ervan, wanneer de verzekerde één van zijn
verplichtingen ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling Ethias te misleiden; 

c) indien de verzekeringsnemer de waarborg met betrekking tot één of meer prestaties opzegt; 

d) in geval van faillissement van de verzekeringsnemer, ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring.

De verzekeringsnemer kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen: 

a) na elk aangegeven schadegeval en ten laatste binnen de maand na uitbetaling of de weigering tot uitbetaling
van de schadevergoeding; 

b) indien Ethias de waarborg met betrekking tot één of meer prestaties opzegt.

In geval van faillissement van de verzekeringsnemer, kan de curator binnen drie maanden na de faillietverklaring de
overeenkomst opzeggen.

• Taksen, belastingen en kosten

Artikel 39

Vervolgingskosten voor betaling der premies en aanvullende premies, kosten van verzekeringsovereenkomsten en
bijvoegsels, zegel- en registratiekosten, boeten en dergelijke zijn ten laste van de verzekeringsnemer.

Zo ook de prijs der stukken en documenten die de verzekerde moet overleggen ter gelegenheid van schadegevallen.

Artikel 40

Alle onder gelijk welke benaming en door ongeacht welke autoriteit ten laste van Ethias uit hoofde van geïnde
premies of verzekerde kapitalen geheven of te heffen taksen, belastingen en kosten zijn en blijven uitsluitend voor
rekening van de verzekeringsnemer en worden tegelijk met de premies geïnd.
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• Rechtsmacht - Woonplaats

Artikel 41

Alle betwistingen tussen de verzekeringsnemer en Ethias waartoe de uitvoering van deze overeenkomst aanleiding
zou geven, hetzij als aanlegger of als verweerder, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken.

Fiscale boeten en registratiekosten die verschuldigd zouden zijn om reden van overlegging voor het gerecht van de
verzekeringsovereenkomst, bijvoegsels en, gebeurlijk, van het verzekeringsvoorstel, zullen ten laste vallen 
van de verliezende partij.

Artikel 42

De voor Ethias bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten, om geldig te zijn, aan haar zetel in België
gedaan worden. Die welke voor de verzekeringsnemer bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het adres dat door
hem in de overeenkomst is aangewezen of aan het adres dat hij nadien aan Ethias zou hebben bekend gemaakt.

• Algemene bepalingen

Artikel 43

Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de aangetekende brief waarvan sprake is in
verschillende artikels van de overeenkomst, in afwijking van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek, een
voldoende aanmaning vormt en dat de verzending ervan definitief bewezen is door het afgiftebewijs van de post en
de inhoud ervan door de briefdoorslagen of de dossiers van Ethias.

Artikel 44

De verzekeringsnemer verplicht zich tot het aanvaarden van alle aangetekende brieven en correspondentie of
dergelijke die hem zouden toegezonden worden door Ethias of haar gerechtigde afgevaardigden; hij zal
verantwoordelijk zijn voor elke inbreuk op deze verplichting. In geval van weigering dezer brieven en
correspondentie, zullen zij worden beschouwd als door hem ontvangen.

Artikel 45

De geschreven zowel als de gedrukte clausules, voorwaarden en bepalingen van deze verzekeringsovereenkomst en
haar bijvoegsels zijn uitdrukkelijk overeengekomen en mogen in geen geval als dreigend beschouwd worden daar
de verzekering slechts is aangegaan in het vertrouwen op de stipte en volledige uitvoering ervan.

Artikel 46 - Statutaire toetreding

Indien de verzekeringsnemer de hoedanigheid van lid van Ethias bezit, erkent hij een exemplaar van de statuten te
hebben ontvangen en verklaart daar zonder voorbehoud mee in te stemmen.

Deze statuten vormen dus samen met de algemene en bijzondere en speciale voorwaarden van de polis de
grondslag van de overeenkomst voor wat Ethias betreft.
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Voor meer informatie

Ethias
Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73 - B-3500 Hasselt
Tel. 011 28 21 11
Fax 011 28 20 20
www.ethias.be
e-mail: info.verzekering@ethias.be

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst of over het beheer van een schadegeval kan worden gericht aan:

• Ethias - Dienst 2160 - Prins-Bisschopssingel 73 - B-3500 Hasselt - fax 011 28 26 60 - klachten.col@ethias.be

• Ombudsman van de verzekeringen - de Meeûsplantsoen 35 - B-1000 Brussel - fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as

• Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Congresstraat 12-14 - B-1000 Brussel - fax 02 220 58 17 - cob@cbfa.be



bijlage aan de algemene voorwaarden

VOORRANGSCLAUSULES

Terrorisme of sabotage

Zijn  van deze overeenkomst uitgesloten de schade, van welke aard ook, de verliezen, kosten of uitgaven die het
rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van een daad van terrorisme of sabotage.

Onder daad van terrorisme of sabotage wordt verstaan een clandestien georganiseerde actie of een dreiging tot
actie met ideologische, politieke, etnische of godsdienstige bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd,
waarbij geweld gepleegd wordt op personen of de economische waarde van materiële of immateriële goederen
gedeeltelijk of totaal vernield wordt:

• hetzij om indruk te maken op het publiek en een klimaat van onveiligheid te scheppen of druk op de
autoriteiten uit te oefenen;

• hetzij om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te hinderen.

Oorlogsrisico’s

Deze verzekering dekt in geen geval verlies, schade, aansprakelijkheid of kosten, die rechtstreeks, onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk veroorzaakt worden door of ontstaan uit: oorlog, vijandelijke inval, gelijk welke handeling van
buitenlandse vijanden, vijandelijkheden of oorlogshandelingen (met of zonder oorlogsverklaring), burgeroorlog,
muiterij, volksbeweging die de vorm aanneemt van een volksopstand, militaire maatregelen, opstand, rebellie,
revolutie, machtsgreep door gewapende strijdkrachten of overweldigers.

Uitsluiting van radioactieve besmetting, van chemische, biologische, biochemische of
elektromagnetische wapens

Deze verzekering dekt in geen geval verlies, schade, aansprakelijkheid of kosten, die rechtstreeks, onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk veroorzaakt worden door of ontstaan uit: 

1. ioniserende straling van of radioactieve besmetting door nucleaire brandstof en/of afval en/of door de
verbranding van nucleaire brandstof;

2. de radioactieve, toxische, ontplofbare of andere gevaarlijke of besmettende eigenschappen van eender welke
nucleaire installatie, reactor en/of andere nucleaire constructie of bestanddeel;

3. eender welk wapen of middel, waarbij atoom- of nucleaire splitsing en/of fusie, of andere gelijksoortige reactie
of radioactieve kracht of materie wordt gebruikt;

4. radioactieve, toxische, ontplofbare of andere gevaarlijke of besmettende eigenschappen van eender welke
radioactieve materie.

De uitsluiting in deze paragraaf is niet toepasselijk op radioactieve isotopen, andere dan nucleaire brandstof,
wanneer zulke isotopen voorbereid, vervoerd, opgeslagen, of gebruikt worden voor commerciële, medische,
wetenschappelijke of andere gelijkaardige vreedzame doeleinden. Deze waarborg is niet van toepassing op
goederen, installaties of uitrustingen van nucleaire centrales, installaties voor opslag van nucleaire brandstoffen
en/of afval noch op heropwerkingsinstallaties voor nucleiare brandstoffen.

5. eender welk chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73
B-3500 Hasselt
Tel. 011 28 21 11
Fax 011 28 20 20

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, schade aan voertuigen te
land (behalve spoorwegmaterieel), boten, vervoerde goederen, andere schade aan goederen; burgerlijke en algemene aansprakelijkheid, alsmede uit hoofde van
motorvoertuigen en boten; rechtsbijstand, borgtocht, allerlei geldelijke verliezen, hulpverlening (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979), burgerlijke aansprakelijkheid
luchtvaartuigen en luchtvaartuigcasco (KB van 23 januari 1985, BS van 2 februari 1985) en krediet (KB van 3 oktober 1988, BS van 11 oktober 1988) - RPR Luik 0402.370.054
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Cyberrisk

Voor zover de overeenkomst materieel verzekert waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische gegevens, wordt
gepreciseerd dat alleen de fysieke aantasting van de stoffen waaruit deze goederen bestaan verzekerd is.

De schade berokkend aan de elektronische gegevens, de software of computerprogramma’s en dergelijke, wordt
alleen beschouwd als een fysieke aantasting wanneer deze  het rechtstreekse gevolg is van een voorafgaande
gedekte fysieke schade aan de elektronische installatie waarop deze informaticagegevens, programma’s of software
geïnstalleerd werden. 

Zijn dus onder meer  uitgesloten, het verlies, het wissen, de verandering van software, programma’s of
elektronische gegevens door  virussen, besmettingen, vergissingen (bij de programmering, het inbrengen van
gegevens of andere), nalatigheid, kwaadwilligheid, defecten en/of elektrische of elektronische storingen, de
inwerking van magneetvelden en defecten van externe netwerken. 

Onder defecten van externe netwerken wordt verstaan de gebrekkige teletransmissie van gegevens waardoor de
verzekerde verlies lijdt.


