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Woordenlijst
Teneinde de tekst van uw verzekeringen te verlichten, hebben wij in deze woordenlijst de uitleg van bepaalde termen,
gemeenschappelijk voor de producten AXA Ondernemingen BOAR, opgenomen. De definities van termen eigen aan een
product zijn opgenomen in het glossarium van het betrokken product. Deze definities bakenen onze dekking af. Zij zijn
alfabetisch gerangschikt en staan vetgedrukt in de algemene voorwaarden.

Aangewezen goederen
Het geheel van de rubrieken:
 gebouw
 inhoud
In het kader van een verzekering die de bedrijfsschade dekt, worden beschouwd als aangewezen goederen, de goederen
toevertrouwd of gehuurd wanneer de verzekerde vanwege de eigenaar en/of de verhuurder een afstand van verhaal
geniet.

Aanslag
Iedere vorm van oproer, volksbeweging, terrorisme of sabotage.

Arbeidsconflict
Iedere collectieve betwisting, in welke vorm die zich ook voordoet in het kader van arbeidsverhoudingen, met inbegrip
van:
A. Staking
Door een groep werknemers, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk.
B. Lockout
Voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een
arbeidsconflict.

Bedrijfskosten
Zij omvatten:
A. de voorraden en koopwaar (60)
B. de diverse diensten en goederen (61)
C. de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (62)
D. de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten (63)
E. de andere bedrijfskosten (64).
De cijfers verwijzen naar het Genormaliseerd Minimum Rekeningenstelsel.
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Bedrijfsleider
 De bedrijfsleiders in rechte, te weten:
-

iedere rechtspersoon, inclusief zijn vaste vertegenwoordiger, gemandateerd overeenkomstig de Belgische of
buitenlandse wetgeving en/of de statuten en/of een managementovereenkomst naar Belgisch recht, met een
opdracht van bestuur, beheer of toezicht, met name, de bestuurders, de zaakvoerders, de leden van het
directiecomité, de dagelijkse bestuurders, de crisismanager

-

iedere natuurlijke persoon gemandateerd overeenkomstig de Belgische of buitenlandse wetgeving en/of de
statuten en/of een arbeidsovereenkomst, met een opdracht van bestuur, beheer of toezicht, met name de
bestuurders, de zaakvoerders, de leden van het directiecomité, de dagelijkse bestuurders, de crisismanager.

 De feitelijke bedrijfsleiders, te weten:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn aansprakelijkheid zou weerhouden zien door een rechtbank als
feitelijk zaakvoerder van uw onderneming, van een van uw dochtervennootschappen of van een externe entiteit.

Bedrijfsopbrengsten
Zij omvatten:
A. de omzet (70)
B. de variatie van de voorraden en van de bestellingen in uitvoering (71)
C. de stilgevallen productie (72)
D. de andere bedrijfsopbrengsten (74).
De cijfers verwijzen naar het Genormaliseerd Minimum Rekeningenstelsel.

Bedrijfsresultaat
Verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten.

Begunstigde
Degene in wiens voordeel verzekeringsprestaties bedongen zijn.

Bewaringskosten
Kosten die worden gemaakt, tijdens de normale duur van wederopbouw of wedersamenstelling van de beschadigde
goederen, om verergering van de stoffelijke schade aan de verzekerde en geredde goederen te voorkomen, alsook de
kosten voor verplaatsing en herplaatsing van vermelde goederen teneinde de beschadigde goederen te herstellen.

Bewoning
1. Regelmatig: geldt voor de lokalen die de inhoud bevatten of voor een deel van deze lokalen die alle nachten bewoond
zijn. In de laatste twaalf maanden vóór het schadegeval aanvaarden wij evenwel dat ze gedurende 115 nachten
onbewoond zijn geweest, waarvan ten hoogste 60 opeenvolgend.
2. Onregelmatig: geldt voor een bewoning die niet aan de in punt 1. hierboven vermelde omschrijving beantwoordt.
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Bezoldiging
Som van de voordelen in specie en in natura, die de in uw onderneming tewerkgestelde personen ontvangen krachtens
de contracten die ze binden met uzelf of, eventueel, met derden.

Brandkast
Metalen koffer voorzien van een veiligheidsslot met sleutelbediening of met een geheime code.

Buitengerechtelijke bemiddeling
De vrijwillige bemiddeling, zijnde de methode waarin de partijen bij schade, op vrijwillige basis, een beroep doen op een
neutrale onafhankelijke derde (de bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie) om, zonder
tussenkomst van een rechter en conform met de wettelijke bepalingen inzake bemiddeling, te proberen tot een
minnelijke oplossing te komen voor dit geschil. De erkende bemiddelaar heeft als opdracht de onderhandelingen tussen
de partijen bij het geschil te structureren en te coördineren, zonder hen een beslissing op te leggen.

Bureauticamaterieel
Ieder elektronisch kantoormaterieel, zoals fax, fotokopieerapparaat, telefoon, antwoordapparaat.

Collectieve gewelddaden
Oorlog, burgeroorlog, gewelddaden met collectieve drijfveer (onverminderd de dekking aanslag en arbeidsconflict),
opeising of gedwongen bezetting (zoals bezetting door een krijgsmacht of door andere strijders).

Computervirus of malware
Computerprogramma of geheel van computerprogramma's die ontworpen zijn om schade te berokkenen aan de
integriteit, de beschikbaarheid of de vertrouwelijkheid van de informaticasystemen.

Consolidatiedatum
Datum waarop geoordeeld wordt dat de toestand van de verzekerde, slachtoffer van het ongeval, niet meer kan
evolueren, hetzij naar een verergering, hetzij naar een verbetering. Deze datum mag in geen geval na het verstrijken van
een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van het ongeval, gelegen zijn.

Controle
Het feit te beschikken, in rechte of in feite, rechtstreeks of onrechtstreeks, over:
 de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen, deelbewijzen of ermee verbonden
rechten, en/of
 de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen, deelbewijzen of ermee verbonden
rechten op grond van overeenkomsten gesloten met andere aandeelhouders of vennoten, en/of
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 het recht om de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan.

Daad van kwaadwilligheid
Opzettelijke daad met de bedoeling schade te berokkenen.
Voor de verzekering .Com en de verzekering Cyber Protection omvat de daad van kwaadwilligheid ook:
 het bedrieglijk binnendringen of het zich bedrieglijk handhaven in een informaticasysteem;
 het bedrieglijk verwijderen, wijzigen of invoeren van gegevens in een informaticasysteem;
 het bedrieglijk belemmeren, veranderen of ontregelen van de werking van een informaticasysteem.
Voor de verzekering Cyber Protection omvat de daad van kwaadwilligheid eveneens de besmetting, vrijwillig of
onvrijwillig, door een computervirus of malware.

Daad van vandalisme
Irrationele daad waardoor iemand een goed beschadigt of vernielt.

Dagwaarde
De beurswaarde, marktwaarde of vervangingswaarde van een goed.

Derde
A. Verzekeringen Diefstal, .Com, Bedrijfsschade, Machinebreuk, Persoonsverzekeringen en Vervoerd materieel
en koopwaar
Iedere andere persoon dan de verzekerde of dan de in het contract vermelde verzekerden.
B. Verzekeringen Brand
Iedere andere persoon dan de verzekerde of dan de in het contract vermelde verzekerden.
Voor de dekking Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
C. Verzekering Cyber Protection
Iedere andere persoon dan de verzekerde of dan de in het contract vermelde verzekerden.
Voor de dekking BA Cyber wordt bovendien bepaald dat de aangestelden de hoedanigheid van derden hebben voor
de zaakschade.
Voor de dekking Rechtsbijstand E-reputation: dezelfde definitie is van toepassing.
D. Verzekeringen BA Uitbating, BA Na Levering en verzekeringen BA Garage
Iedere andere persoon dan de verzekerde of dan de in het contract vermelde verzekerden.
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De aangestelden, vennoten, zaakvoerders en bestuurders alsook de leden van uw gezin en de andere personen die
gewoonlijk bij u inwonen, voor zover ze deelnemen aan de activiteit van het bedrijf, hebben de hoedanigheid van
derden voor zaakschade.
Voor de verzekering Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
E. Verzekeringen BA Landbouw
Iedere andere persoon dan de verzekerde of dan de in het contract vermelde verzekerden.
De aangestelden, vennoten, zaakvoerders en bestuurders alsook de leden van uw gezin en de andere personen die
gewoonlijk bij u inwonen, voor zover ze deelnemen aan de activiteit van het bedrijf, hebben de hoedanigheid van
derden voor zaakschade.
Worden ook als derden beschouwd, de vrijwillige helpers voor de schade die ze lijden door het landbouwbedrijf.
Voor de verzekering Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
F. Verzekering BA Beroep (para)medische sector
Iedere andere persoon dan:
 uzelf, als verzekeringnemer;
 uw vennoten, zaakvoerders, bestuurders en aangestelden in de uitoefening van hun functies;
 de personen aangewezen als verzekerden in de bijzondere voorwaarden.
Voor de verzekering Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
G. Verzekering BA buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers
Iedere andere persoon dan de verzekerde of dan de in het contract vermelde verzekerden.
Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 3 juli 2005, zal de vrijwilliger die schade berokkent aan zichzelf, nooit
beschouwd worden als derde.
Voor de verzekering Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
H. Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing
Iedere andere persoon dan de verzekerde of dan de in het contract vermelde verzekerden.
Iedereen behalve uzelf als verzekeringnemer, heeft de hoedanigheid van derde. 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 ongeval.
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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 verzekeraar van de Objectieve
Aansprakelijkheid.
I. Verzekeringen BA Beroep, BA Beroep van de Dierenartsen
Iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan:
 de verzekerden;
 de echtgenoot van de aansprakelijke verzekerde, zijn wettelijk samenwonende partner of de persoon met wie hij
gewoonlijk samenleeft.
J. Verzekeringen BA Beroep van de dienstverleners, BA Beroep van de bouwactoren
Iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan de verzekerde.
K. Verzekering BA Beroep van de studiebureaus
Iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan:
 de verzekerde;
 uw echtgenoot of de gewoonlijk met u samenwonende persoon en, op voorwaarde dat zij bij u inwonen en door
u worden onderhouden, hun bloed- en aanverwanten in rechte lijn.
L. Verzekering BA van de Onderwijs- en Opleidingsberoepen
Iedere andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan:
 de verzekerde;
 de echtgenoot van de verzekerde of zijn samenwonende partner en, op voorwaarde dat zij bij de verzekerde
inwonen en door de verzekerde worden onderhouden, hun bloed- en aanverwanten in rechte lijn.

Dochtervennootschap
 Iedere rechtspersoon waarover u op de aanvangsdatum van de verzekeringsovereenkomst of vóór deze datum de
controle heeft of waarover u de controle verwerft tijdens de verzekeringsperiode
 Iedere rechtspersoon waarover een dochtervennootschap de controle heeft op de aanvangsdatum van de
verzekeringsovereenkomst of vóór deze datum of waarover ze de controle verwerft tijdens de verzekeringsperiode.

Domotica-installatie
Geheel van informatica, elektronische, elektrische en telecommunicatietechnologieën dat toegepast wordt voor het
beheer van een gebouw door middel van een centrale eenheid door gebruik te maken van een
laagspanningselektriciteitsnetwerk om comfort, veiligheids-, bewakings-, energiebeheers- en communicatiefuncties
tussen huishoudtoestellen die geïntegreerd zijn in het systeem of om gestuurde processen te beheren.
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Eigen risico
Aandeel dat bepaald is in de bijzondere voorwaarden en/of in de algemene voorwaarden, dat ten laste van de
verzekerde blijft bij een schadegeval.

Eis
A. Verzekeringen BA Beroep
 De schriftelijke vordering tot schadevergoeding van derden gericht tegen een verzekerde of tegen ons, of
 Het geheel van vorderingen tot schadevergoeding in verband met hetzelfde schadeverwekkend feit.
B. Verzekering BA van de bestuurders
 Iedere vordering tot schadeloosstelling die schriftelijk wordt ingesteld tegen één of meer verzekerden of tegen
ons, op grond van een fout of een nalatigheid;
 Iedere vordering tot schadeloosstelling die schriftelijk wordt ingesteld tegen één verzekerde (of meerdere
verzekerden) of tegen ons op grond van een fout of een nalatigheid die hij niet begaan heeft tijdens zijn beheer,
maar waarvoor hij als bestuurder toch wettelijk aansprakelijk is.
Vormen één en dezelfde eis met als datum deze van de eerste vordering tot schadeloosstelling:
 alle vorderingen tot schadeloosstelling die voortvloeien uit identieke, samenhangende, doorlopende of
herhaalde fouten of nalatigheden, of
 alle vorderingen tot schadeloosstelling die voortvloeien uit fouten of nalatigheden die hun oorsprong vinden in
een geheel van gelijkaardige feiten,
en dit:
 ongeacht het aantal benadeelde personen is en/of het aantal betrokken verzekerden;
 ongeacht het al dan niet identiek zijn van de ingeroepen rechtsgronden.

Elektrisch materieel
Ieder toestel dat op elektriciteit werkt en dat geen informaticamaterieel of elektronisch materieel is.

Elektronisch materieel
Elektronische uitrusting.

Evenredigheidsregel
De evenredigheidsregel vermindert de schadevergoeding die wij u verschuldigd zijn bij een schadegeval wanneer de
inlichtingen die u ons hebt meegedeeld en die hebben gediend tot het opstellen van de verzekering, onjuist zijn.
Er bestaan twee soorten evenredigheidsregels: die van de bedragen en die van de premies.
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A. De evenredigheidsregel van de bedragen is van toepassing, binnen de wettelijke perken, wanneer de bedragen die u
hebt beslist te verzekeren ontoereikend zijn.
Hij werkt als volgt: schadevergoeding x

verzekerd bedrag
bedrag dat verzekerd had moeten worden

B. De evenredigheidsregel van de premies is van toepassing, binnen de wettelijke perken, wanneer het evaluatierooster
of een element dat een invloed kan hebben op de premie niet of niet meer overeenstemt met de werkelijkheid.
Hij werkt als volgt: schadevergoeding x

betaalde premie
premie die betaald had moeten worden

Expertisekosten
De terugbetaling aan de verzekerde van de honoraria (alle eventuele taksen inbegrepen) die hij effectief heeft betaald
aan de deskundige aan wie hij de raming van de schade aan zijn verzekerde goederen heeft opgedragen en voor de
bepaling van de schadevergoeding, zonder dat deze schadeloosstelling groter mag zijn dan de bedragen die voortvloeien
uit de toepassing van het hieronder vermelde barema:
Vergoedingen buiten expertisekosten

Barema in % van die vergoedingen

tot 7.378 EUR

5,00 % (minimum 245 EUR)

Van

7.378,01 EUR tot

49.183 EUR

367 EUR + 3,50 % op het deel boven

7.378 EUR

van

49.183,01 EUR tot

245.912 EUR

1.832 EUR + 2,00 % op het deel boven

49.183 EUR

van 245.912,01 EUR tot

491.823 EUR

5.766 EUR + 1,50 % op het deel boven

245.912 EUR

Van 491.823,01 EUR tot 1.475.469 EUR

9.456 EUR + 0,75 % op het deel boven

491.823 EUR

boven 1.475.469 EUR

16.834 EUR + 0,35 % op het deel boven 1.475.469 EUR
(maximum: 24.591 EUR)

Vergoedingen uit aansprakelijkheidsverzekeringen en indirecte schade worden niet in de vergoeding meegerekend.
De bovenstaande schijven komen overeen met het ABEX-indexcijfer van de bouwkosten 744 en volgen de evolutie ervan.
Voor wat betreft de eenvoudige risico’s bepaald door de Koning en uitsluitend voor wat betreft de bedragen boven de
hierboven bepaalde barema’s, stelt de verzekerde, in geval van betwisting van het bedrag van de vergoeding, een expert
aan die het bedrag van de vergoeding in overleg met ons zal vastleggen. Indien er geen akkoord is, zullen de twee experts
een derde expert aanstellen. De definitieve beslissing over het bedrag van de vergoeding wordt dan genomen door de
experts bij meerderheid van stemmen. De kosten van de door de verzekerde aangestelde expert en, in voorkomend
geval, de derde expert worden door ons voorgeschoten en zijn ten laste van de partij die in het ongelijk werd gesteld.

Extern mandaat
Het mandaat uitgeoefend door een natuurlijke persoon, die u of een van uw dochtervennootschappen gemandateerd
heeft om een functie uit te oefenen van bestuurder of zaakvoerder in een externe entiteit waarin u en/of een van uw
dochtervennootschappen deelnemingen heeft zonder er de controle over te hebben.
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Externe entiteit
Iedere Belgische of buitenlandse vennootschap andere dan een dochtervennootschap, alsook iedere stichting,
vereniging zonder winstoogmerk of gelijkwaardig in iedere andere jurisdictie waarin de verzekerde op uw verzoek of op
verzoek van een van uw dochtervennootschappen een extern mandaat bekleedt.

Gebouw
A. Begripsomschrijving
Het geheel van de al dan niet gescheiden constructies, zoals omschreven in de bijzondere voorwaarden en gelegen
op het in de bijzondere voorwaarden aangegeven adres.
Maken eveneens deel uit van het gebouw als zij op hetzelfde adres gelegen zijn:
 de niet-communicerende bijgebouwen en de aanhorigheden die uit om het even welk materiaal bestaan, voor
zover de totale grondoppervlakte ervan niet meer dan 30 % van die van het hoofdgebouw bedraagt;
 de funderingen, de binnenplaatsen, de terrassen, de toegangen, de omheiningen, het hekken, de hagen;
 de materialen op de bouwplaats bestemd om in het gebouw te worden verwerkt;
 de door de eigenaar van het gebouw blijvend aan zijn erf verbonden goederen overeenkomstig artikel 525 van het
Oud Burgerlijk Wetboek, de vaste aanpassingen en inrichtingen aangebracht door de eigenaar van het gebouw,
alsook de goederen die door incorporatie als onroerend worden beschouwd zoals ingerichte keuken,
geïnstalleerde badkamer, meters, kabels.
B. Gebruik
Het gebouw mag slechts bestemd zijn voor het volgende gebruik:
 beroep of activiteiten omschreven in de bijzondere voorwaarden;
 de woning, privégarage.
Het gebouw mag met een ander gebouw communiceren, voor zover dit laatste beantwoordt aan de hiervoor
vermelde bouwcriteria en bestemd is voor hetzelfde gebruik of voor woongebruik.

Gebruiksderving van onroerend goed
Zij omvat, met uitsluiting van bedrijfsschade:
A. in de verzekering Eenvoudige Risico's
 genotsderving van het gebouw door de eigenaar of de kosteloze gebruiker, geraamd op de huurwaarde, of
 verlies van huur vermeerderd met de huurlasten indien het gebouw was verhuurd ten tijde van het schadegeval;
 de contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde als huurder voor de voornoemde schade.
De gebruiksderving is beperkt tot de normale herstellingsduur van de constructies of delen van constructies die
werkelijk beschadigd of onbruikbaar geworden zijn door het schadegeval. Deze vergoeding mag niet gecumuleerd
worden voor eenzelfde periode en eenzelfde getroffen woning met de dekking van de voorlopige woningkosten.
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B. in de verzekering Speciale Risico's
1.  genotsderving van de onroerende goederen door de eigenaar of de kosteloze gebruiker, geraamd op de
huurwaarde van de in punt 2. hierna genoemde constructies;
 verlies van huur vermeerderd met de huurlasten opgelopen door de verhuurder indien de in punt 2. hierna
genoemde constructies werkelijk waren verhuurd ten tijde van het schadegeval;
 de contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde als huurder voor de voornoemde schade.
2. De gebruiksderving is beperkt tot de constructies of delen van constructies die werkelijk beschadigd of
onbruikbaar geworden zijn door het schadegeval. Zij is beperkt tot de normale herstellingsduur, zonder evenwel
de duur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van het schadegeval, te mogen overschrijden.

Gegevens
 Het geheel van minuten, stukken of documenten die betrekking hebben op de verhouding tussen de verzekerde en
zijn klant en die beroepsmatig in het bezit van de verzekerde zijn, met uitsluiting van alle roerende waarden
 De informaticadata die voortvloeien uit de input en de verwerking die de verzekerde uitvoert op de data die
toebehoren aan derden.

Handelswaarde
De prijs die de verzekerde normaal van een goed zou krijgen als hij het op de binnenlandse markt te koop stelde.

Huurder
De verzekerde die de verbintenissen van een huurcontract aangaat. De kosteloze gebruiker wordt gelijkgesteld met de
huurder.

Huurders- (of gebruikers)aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor stoffelijke schade die de verzekerde als huurder of gebruiker oploopt ten aanzien van de
verhuurder of eigenaar van het gebouw krachtens de artikelen 1302, 1732, 1733 en 1735 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Implosie
Een plotselinge en hevige uiting van krachten te wijten aan het binnendringen van gassen, dampen of vloeistoffen in
welke toestellen en recipiënten dan ook, met inbegrip van buizen en leidingen.
De hierboven bepaalde uitingen die plaatsvinden in toestellen of recipiënten worden echter enkel als implosie
beschouwd wanneer de wanden ervan een zodanige breuk ondergaan hebben dat, ten gevolge van het binnendringen
van gassen, dampen of vloeistoffen, een plotseling evenwicht van de spanningen binnen en buiten de toestellen of
recipiënten ontstaat.
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Informaticamaterieel
Het volgende materieel, voor zover het tot professioneel gebruik dient:
A. computer: rekenmachine die in staat is om logische en rekenkundige operaties uit te voeren en voorzien is van
geregistreerde programma's. Ze omvat de input- en outputeenheden, het centrale geheugen, de verwerkings- en
controle-eenheden;
B. besturingssysteem: geregistreerde software die geïntegreerd is in de computer, waardoor op deze laatste ieder ITprogramma kan worden uitgevoerd;
C. randapparatuur: input- en outputeenheden die verbonden zijn of kunnen worden verbonden met de centrale
eenheid, zoals printers, modems en alle schermtypes.

Inhoud
Het geheel van de hierna genoemde goederen die zich in het gebouw, met inbegrip van zijn binnenplaatsen en tuinen
en op zijn terrassen en toegangen bevinden en die aan een verzekerde toebehoren of hem zijn toevertrouwd:
A. 1. meubilair;
2. materieel;
3. koopwaar;
4. dieren (uitgezonderd dieren die normaal in het wild leven);
5. landbouw-, tuinbouw-, wijnbouw- of fruitteeltproducten;
6. het deel van de elektrische en domotica-installatie dat niet in het gebouw is opgenomen.
B. Uitgesloten blijven:
1. meubilair dat toebehoort aan de gasten van de verzekerde;
2. waarden, uitgezonderd wat geldt voor de verzekering Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico's en Diefstal
Speciale Risico's;
3. betaal- en creditkaarten;
4. de motorrijtuigen, behalve:
 de motorrijtuigen die als koopwaar worden beschouwd;
 de niet-ingeschreven motorrijtuigen die als materieel worden beschouwd, met inbegrip van de tuintoestellen
met eigen beweegkracht, de heftrucks en de elektrische transpaletten;
 de al dan niet ingeschreven motorrijtuigen, beoogd in het materieel van landbouw-, tuinbouw-, wijnbouw-,
fruitteelt- of veeteeltbedrijven;
5. niet-ingezette edelstenen en echte parels.
Bij een verzekeringsovereenkomst tot dekking van een building in overeenstemming met de specifieke bepalingen van
het inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico's, wordt de inhoud gedefinieerd als alle roerende goederen die u
toebehoren, die bestemd zijn voor collectief gebruik van de inwoners en die zich in de gemeenschappelijke delen van
het gebouw bevinden, daarin inbegrepen de binnenplaatsen en tuinen.
Blijven uitgesloten:
 motorrijtuigen;
 elke inrichting aangebracht door de huurders;
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 materieel;
 koopwaar;
 dieren;
 landbouw-, tuinbouw-, wijnbouw- of fruitteeltproducten;
 het deel van de elektrische en domotica-installatie dat niet in het gebouw ingelijfd is;
 waarden.

Juwelen
Als sieraad dienende voorwerpen:
 van edelmetaal (goud, zilver, platina);
 met één of meer edelstenen of één of meer natuur- of kweekparels.

Kelder
Ieder vertrek waarvan de vloer 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.

Kernrisico
Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, voortbrenging
van ioniserende stralingen van alle aard, uiting van de schadelijke eigenschappen van kernbrandstoffen of nucleaire
substanties of van radioactieve producten of afvalstoffen.

Koopwaar
Voorraden, grondstoffen, levensmiddelen, in bewerking zijnde producten, afgewerkte producten, verpakkingen,
afvalstoffen met betrekking tot de uitoefening van uw beroep of tot onderhouds- en herstelwerkzaamheden, alsook aan
uw cliënteel toebehorende goederen.

Kunstglaswerk
Glaswerk dat op ambachtelijke wijze, d.w.z. op manuele en unieke wijze wat vorm, kleur en decoratie betreft,
vervaardigd wordt.

Landbouwbedrijf
Bedrijf met als doel het verbouwen van de grond, het fokken van huisdieren en het verkopen van producten afkomstig
van dit bedrijf. Ze omvat ook de niet-verbouwbare gronden alsook de percelen waarvoor u het gebruik door anderen
toelaat.
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LAR
Zie definitie van Legal Village.

Legal Village
Legal Village NV – Maatschappelijke zetel: Boomkwekerijstraat 25 te B-1000 Brussel – Tel. : 02 678 55 50 – KBO-nr.: BTW
BE 0403.250.774 RPR Brussel, maatschappij gespecialiseerd in de afhandeling van schadegevallen met betrekking tot
de rechtsbijstandsverzekering.
AXA Belgium vertrouwt aan Legal Village het beheer toe van schadegevallen voor alle contracten in zijn
verzekeringsportefeuille met betrekking tot de tak rechtsbijstand, conform de bepalingen van artikel 4 b. van het
Koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de rechtsbijstandsverzekering.

Letselschade
Iedere aantasting van de fysieke integriteit en de geldelijke of morele gevolgen ervan.

Levering van producten
De materiële bezitsoverdracht van de producten of het in omloop brengen ervan.

Machine
Deel van het materieel dat energie voortbrengt of een werk verricht, ongeacht of dat materieel elektrisch,
elektronisch, mechanisch of anders werkt.

Manipulering
De tijd nodig voor het behandelen, het tellen, het opnemen of het opbergen van waarden in en uit de brandkast of de
kassa.

Materieel
De voor beroepsdoeleinden gebruikte roerende goederen die geen koopwaar vormen en die uw eigendom zijn of aan u
zijn toevertrouwd, inzonderheid de uitrusting, de mobiele industriële of commerciële inrichtingen, de archieven,
documenten, handelsboeken, kopieën van plannen, modellen en informatiedragers, met uitsluiting van de originelen.
In het trefwoord materieel zijn ook begrepen:
A. ieder goed dat eigendom is van uw personeel en waarvoor u de verantwoordelijkheid opneemt;
B. iedere vaste aanpassing of inrichting aangebracht door de huurders of de gebruikers, die geen koopwaar vormt;
C. de niet-ingeschreven motorrijtuigen, met inbegrip van de tuintoestellen met eigen beweegkracht, de heftrucks en de
elektrische transpaletten;
D. de al dan niet ingeschreven motorrijtuigen die worden gebruikt in de landbouw-, tuinbouw-, wijnbouw-fruitteelt- of
veeteeltbedrijven, voor zover zij eigendom zijn van uzelf of van personen die gewoonlijk bij u inwonen.
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Materiele wedersamenstellingswaarde
De kosten voor het dupliceren, daarin begrepen de kosten voor het heropnemen van gegevens, maar met uitsluiting van
de onderzoeks- en studiekosten die specifiek voor u zijn.

Meubilair
Gedeelte van de inhoud dat gevormd wordt door de roerende goederen bestemd voor privégebruik, met uitzondering
van voertuigen, en iedere vaste aanpassing of inrichting aangebracht door de huurders of de bewoners, die geen
koopwaar vormt.

Natuurrampen
Hoogwater, overstromingen, vloedgolven, aardverschuivingen en, zonder tegenaanwijzing, aardbevingen.

Nieuwwaarde
A. voor het gebouw: de kostprijs van de wederopbouw met inbegrip van het honorarium van architecten,
veiligheidscoördinatoren, studiebureaus en, als zij fiscaal niet verhaalbaar of aftrekbaar zijn, taksen en rechten
allerhande;
B. voor het meubilair: de kostprijs voor wedersamenstelling, daarin begrepen, als zij niet fiscaal verhaalbaar of
aftrekbaar zijn, taksen en rechten allerhande;
C. voor de machines: de aankoopprijs in nieuwe toestand, kortingen uitgesloten, inclusief de verpakkings-, vervoer- en
eventuele montagekosten, evenals, als zij niet fiscaal verhaalbaar of aftrekbaar zijn, taksen en rechten allerhande;
D. voor het elektrisch materieel, elektronisch materieel en informaticamaterieel: de prijs, zonder korting, van in alle
opzichten identiek nieuw materieel, met hetzelfde vermogen en hetzelfde rendement of, bij ontstentenis, als het
voorwerp niet meer beschikbaar is op de markt, van het model dat dat materieel onmiddellijk vervangt van hetzelfde
type met een vergelijkbare uitrusting, afzonderlijk gekocht en verhoogd met de verpakkings-, vervoer- en
montagekosten, alsook eventuele belastingen en rechten, behalve de belasting op de toegevoegde waarde, in de
mate waarin zij door de verzekerde kan worden teruggevorderd.

Omzet
Het totaal van de sommen, zonder de belasting over de toegevoegde waarde, betaald of verschuldigd aan de verzekerde
onderneming voor de verkoop van koopwaar, producten en de levering van werken of diensten, uit hoofde van de in de
bijzondere voorwaarden aangewezen activiteit.

Ongeval
A. Aansprakelijkheidsverzekeringen
Een plotselinge gebeurtenis, die onvrijwillig en onvoorzienbaar is voor u, voor uw vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of aangestelde leidende personen.
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B. Persoonsverzekeringen
Plotselinge gebeurtenis die een letsel teweegbrengt en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het gestel
van de getroffene ligt. Het begrip ongeval wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de rechtspraak met betrekking tot
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
1. Ongeval van het privéleven:
Ongeval dat zich niet voordoet tijdens en door het feit van de beroepsactiviteit die in uw belang uitgeoefend
wordt.
Gedekt zijn de beroepsactiviteiten die als werknemer of als zelfstandige uitgeoefend worden in het belang van
andere personen dan u, behalve dakwerken en werken op een hoogte van meer dan 5 meter. Als voor deze
activiteiten de arbeidsongevallenwet, privé- of overheidssector, van toepassing is, zullen de gewaarborgde
vergoedingen slechts verschuldigd zijn op het gedeelte van het loon, vastgesteld voor de prestaties van het
privéleven, boven het maximum dat in aanmerking wordt genomen voor de wettelijke vergoedingen (in
overeenstemming met de arbeidsongevallenwet, privé- of overheidssector).
2. Ongeval van het beroepsleven:
Ongeval dat de verzekerde overkomt tijdens en door het feit van de beroepsactiviteit die hij in het kader van de
aangeduide onderneming uitoefent in uw belang.
Het ongeval overkomen tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit wordt, behoudens tegenbewijs, geacht
als overkomen door het feit van die activiteit.
De weg van en naar het werk, in de zin van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, die betrekking heeft op
deze beroepsactiviteit, is gelijkgesteld met de beroepsactiviteit.
C. Verzekering Arbeidsongevallen – Wettelijke dekking
Een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk.

Onstoffelijke gevolgschade
Iedere onstoffelijke schade die het gevolg is van gedekte letselschade of stoffelijke schade.

Onstoffelijke niet-gevolgschade
Schade "zuiver onstoffelijk" genoemd, die niet het gevolg is van letselschade of stoffelijke schade.

Onstoffelijke schade
Ieder geldelijk nadeel dat voortvloeit uit het verlies van voordelen verbonden met de uitoefening van een recht, het genot
van een goed en inzonderheid: verlies van markten, cliënteel, handelsfaam, winst, prestatie, de gebruiksderving van
onroerend goed of van roerend goed, de productiestilstand en dergelijke schade meer.

Ontploffing
Een plotselinge en hevige uiting van krachten te wijten aan de uitzetting van gassen of dampen, ongeacht of die gassen
of dampen reeds tevoren aanwezig waren dan wel gelijktijdig werden ontwikkeld.
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De hierboven bepaalde uitingen die plaatsvinden in toestellen of recipiënten worden echter enkel als ontploffing
beschouwd wanneer de wanden ervan een zodanige breuk ondergaan hebben dat, ten gevolge van de uitzetting of het
binnendringen van gassen, dampen of vloeistoffen, een plotseling evenwicht van de spanningen binnen en buiten de
toestellen of recipiënten ontstaat.

Oproer
Gewelddadige manifestatie, zelfs als zij niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen
plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de organen die
met de handhaving van de openbare orde belast zijn, zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de
gestelde openbare machten omver te werpen.

Organisatie
Iedere feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers,
waarbij onder feitelijke vereniging wordt verstaan iedere vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer
personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige
doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle
uitoefenen op de werking van de vereniging.

Plannen, modellen en informatiedragers
De unieke en originele exemplaren, daarin begrepen gietvormen, vormen, tekeningen, Jacquard-kartons, industriële of
commerciële etsen.

Reddingskosten
Kosten die voortvloeien uit:
 de door ons gevraagde maatregelen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;
 de maatregelen die de verzekerde redelijkerwijs heeft genomen om het 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 ze onverwijld moet nemen en niet de mogelijkheid heeft ons eerst te verwittigen en ons akkoord
te vragen, teneinde onze belangen niet te schaden.
Als het gaat om maatregelen om een schadegeval te voorkomen, moet er bovendien dreigend gevaar zijn, dat wil zeggen
dat als de maatregelen niet worden genomen, er onmiddellijk en zeker een schadegeval zal gebeuren.

Sabotage
Clandestien georganiseerde actie met economische of sociale bedoelingen, individueel of groepsgewijs uitgevoerd,
waarbij geweld gepleegd wordt op personen, of goederen vernield worden om het verkeer of de normale werking van
een dienst of een onderneming te hinderen.
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Schadegeval
A. Verzekering / dekking Rechtsbijstand
Enige betwisting waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt een recht te doen gelden of zich tegen een aanspraak
te verzetten, tot en met een rechtsgeding, en bij uitbreiding, alle vervolgingen waarbij de verzekerde ertoe gebracht
wordt zich te verdedigen voor een straf- of onderzoeksgerecht.
Als eenzelfde schadegeval geldt, iedere opeenvolging van betwistingen die uit eenzelfde schadeverwekkend feit,
waarin een of meerdere personen, verzekerde of derde, betrokken zijn, voortvloeien of met elkaar in verband staan.
Onder met elkaar in verband staan verstaat men het feit dat een schadegeval nauwe, al dan niet juridische,
verbanden vertoont die eventueel bij een rechtsvordering het samenvoegen met een andere betwisting of geschil
kunnen rechtvaardigen.
B. Verzekering Rechtsbijstand (para)medische sector
Elke vervolging waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt zich te verdedigen voor een straf- of onderzoeksgerecht.
Worden beschouwd als eenzelfde schadegeval alle vervolgingen waarin een of meerdere personen, verzekerde of
derde, betrokken zijn, voortvloeiend uit eenzelfde gebeurtenis of die nauwe, al dan niet juridische, verbanden
vertoont die eventueel bij een rechtsvordering de samenvoeging ervan rechtvaardigen.
Het schadegeval wordt geacht zich te hebben voorgedaan in de loop van het verzekeringsjaar waarin de eerste van
deze vervolgingen zich heeft voorgedaan.
C. Verzekering BA Beroep (para)medische sector
Het zich voordoen van letsel- of zaakschade die te wijten is aan een aansprakelijkheid verwekkend feit.
Alle letsel- en zaakschade, ongeacht het aantal slachtoffers, dat te wijten is aan hetzelfde aansprakelijkheid
verwekkend feit of aan een opeenvolging van soortgelijke feiten, wordt beschouwd als deel uitmakend van een en
hetzelfde schadegeval en worden geacht overkomen te zijn in de loop van het verzekeringsjaar tijdens hetwelk de
eerste van deze schade zich heeft voorgedaan.
D. Verzekering Vervoerd materieel en koopwaar
Iedere gebeurtenis, verzekerd door de verzekering Vervoerd materieel en koopwaar, die een verlies of schade aan het
vervoerde materieel en koopwaar heeft veroorzaakt.

Slijtage
De waardevermindering die verband houdt met de ouderdom van het goed en met de mate waarin het versleten is.

Software
Volledig en gedocumenteerd geheel van programma's ontworpen om geleverd te worden aan verschillende gebruikers
met het oog op eenzelfde toepassing of eenzelfde functie.
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Speciale voorwerpen
Stijlmeubelen en kunstvoorwerpen, verzamelingsvoorwerpen, zilverwerk, juwelen, schilderijen en in het algemeen alle
kunst- en kostbare voorwerpen, met uitsluiting van waarden.

Springstof
Iedere stof die vatbaar is voor een chemische of fysische transformatie gepaard gaande met het ogenblikkelijk vrijkomen
van energie of gas met vernielende kracht, waarbij die stof in zichzelf de voor deze vervorming noodzakelijke elementen
vindt, met of zonder ontsteking.

Stoffelijke schade
Iedere beschadiging, vernieling of ieder verlies van een goed, met uitsluiting van diefstal.
Specifiek bij de verzekeringen .Com en Machinebreuk: iedere fysische vernieling, geheel of gedeeltelijk, van het
verzekerde materieel.

Storten
De kosten voor het storten op de stortplaats van de brokstukken van het beschadigde verzekerde goed met inbegrip van
deze waarvoor bijzondere wettelijke verplichtingen bestaan omwille van het schadelijk of giftig karakter van deze
brokstukken.

Terrorisme
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 overheid 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 onze
contractuele verbintenissen 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. Wij zijn hiertoe lid van de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool).

Tijdelijk verblijf
Dit begrip veronderstelt dat de verzekerde minstens één nacht ter plaatse logeert.

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.
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U
A. Alle verzekeringen behalve de verzekering BA van de Bestuurders
De verzekeringnemer, d.w.z. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst
onderschrijft.
B. Verzekering BA van de Bestuurders
De verzekeringnemer, d.w.z. de in de bijzondere voorwaarden aangewezen rechtspersoon die de
verzekeringsovereenkomst afsluit en handelt voor rekening en in het voordeel van de verzekerden.

Uitkeringstermijn
Periode die begint bij het verstrijken van de wachttijd en beperkt is tot de tijd waarin het bedrijfsresultaat van de
onderneming aangetast wordt door de stoffelijke schade, zonder de in de algemene of bijzondere voorwaarden
bepaalde termijn te overschrijden.
Voor de verzekering Cyber Protection gaat het om de periode die begint bij het verstrijken van de wachttijd en beperkt
is tot de tijd waarin het bedrijfsresultaat van de onderneming aangetast wordt door het gedekt schadegeval, zonder de
in de bijzondere voorwaarden bepaalde termijn te overschrijden.

Uitvoering van werken
De materiële buitenbezitstelling van de bewerkte producten, goederen, onderdelen of voertuigen, het ter beschikking
stellen of de inbedrijfstelling van werken, zodra u of uw aangestelden daadwerkelijk uw/hun beschikkingsmacht of
controlemacht over die producten, goederen, voertuigen of werken verloren heeft/hebben.

Variabele kosten
Zij omvatten:
 de voorraden en koopwaar (60)
 80 % van de kosten voor water, gas, elektriciteit en stoom (6120)
 de kosten voor kredietverzekering (61313)
 de kosten voor transportverzekering (61315)
 de commissielonen aan derden (6132)
 de vervoerkosten en bijkomende kosten (6133)
 de kosten voor uitzendpersoneel (6134)
 de kosten voor discontering van schuldvorderingen (653)
 de wisselkoersverschillen (654)
 de andere in de bijzondere voorwaarden vermelde variabele kosten.
De andere kosten worden geacht niet variabel te zijn.
De cijfers verwijzen naar het Genormaliseerd Minimum Rekeningenstelsel.
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Vast materieel
Materieel dat technisch niet ontworpen is om geregeld vervoerd of verplaatst te worden en niet bestemd is om vervoerd
of verplaatst te worden.

Verhaal van derden
De aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt ingevolge de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Oud Burgerlijk Wetboek
voor:
1. de stoffelijke schade veroorzaakt door een verzekerd schadegeval dat zich voortzet op goederen die eigendom zijn
van derden, gasten inbegrepen;
2. de aantasting van het bedrijfsresultaat tijdens de uitkeringstermijn wanneer de bedrijfsactiviteit van deze derden
werd stopgezet of vertraagd ingevolge het gebeuren van een verzekerd schadegeval;
3. voor de verzekering Brand Eenvoudige Risico's: de kosten die ten laste worden genomen in het kader van de
bijdekkingen ten gevolge van een gedekt schadegeval;
of
4. voor de verzekering Brand Speciale Risico's: de reddingskosten, de kosten van opruiming en afbraak nodig voor de
wederopbouw of de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen, de bewaringskosten, de kosten
voor het opsporen van lekken in defecte waterinstallaties van het gebouw, de kosten voor het openbreken en
herstellen van wanden, vloeren en zolderingen met het oog op het herstellen van de defecte elektrische of
waterinstallaties, de kosten van wederaanleg van aan het gebouw palende binnenpleinen en tuinen die beschadigd
werden door de blussings-, beschuttings- of reddingswerken, voorzover het gebouw herbouwd wordt, de
expertisekosten, ingevolge het zich voordoen van een schadegeval verzekerd door titel II - hoofdstukken I en IV van
de specifieke bepalingen Brand Speciale Risico's.
De dekking wordt niet verleend voor schade veroorzaakt door rook, door toxische stoffen, met inbegrip van asbest, door
bijtende, aantastende, vernielende of schadelijke stoffen, door blussingsproducten aan de lucht, de bodem, de
ondergrondse en oppervlaktewateren. Eveneens uitgesloten is dezelfde schade veroorzaakt aan planten en dieren
behalve indien zij beroepshalve in een landbouw-, tuinbouw- of visteeltbedrijf worden gebruikt.

Verhaal van huurders of gebruikers
De aansprakelijkheid die de verzekerde oploopt ingevolge een constructiefout of gebrek aan onderhoud van het
gebouw voor:
1. de stoffelijke schade;
2. de aantasting van het bedrijfsresultaat tijdens de uitkeringstermijn wanneer de bedrijfsactiviteit van deze huurder
of gebruiker werd stopgezet of vertraagd ingevolge het gebeuren van een verzekerd schadegeval;
3. voor de verzekering Brand Eenvoudige Risico's: de kosten die ten laste worden genomen in het kader van de
bijdekkingen ten gevolge van een gedekt schadegeval;
of
4. voor de verzekering Brand Speciale Risico's: de reddingskosten, de kosten van opruiming en afbraak nodig voor de
wederopbouw of de wedersamenstelling van de beschadigde verzekerde goederen, de bewaringskosten, de kosten
voor het opsporen van lekken in defecte waterinstallaties van het gebouw, de kosten voor het openbreken en
herstellen van wanden, vloeren en zolderingen met het oog op het herstellen van de defecte elektrische- of
waterinstallaties, de kosten van wederaanleg van aan het gebouw palende binnenpleinen en tuinen die beschadigd
werden door de blussings-, beschuttings- of reddingswerken, voorzover het gebouw herbouwd wordt, de
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expertisekosten, ingevolge het zich voordoen van een schadegeval verzekerd door titel II - hoofdstukken I en IV van
de specifieke bepalingen Brand Speciale Risico's.
In zijn hoedanigheid van:
A. ofwel verhuurder, krachtens artikel 1721, 2e lid van het Oud Burgerlijk Wetboek, ten opzichte van de huurders;
B. ofwel als eigenaar ten opzichte van de andere bewoners dan de huurders.

Vervangingswaarde
De aankoopprijs die normaal betaald moet worden op de nationale markt voor een identiek of gelijkaardig goed.

Vervuiling
De aantasting door wijziging van de kenmerken van de kwaliteit van de atmosfeer, het water, de bodem door inbreng of
ontneming van materies of energie.

Verzekerde
A. Verzekeringen Diefstal, .Com, Bedrijfsschade en Machinebreuk
 uzelf, als verzekeringnemer;
 de bij u inwonende personen;
 hun personeel en het uwe tijdens de uitoefening van hun functies;
 uw mandatarissen en vennoten in de uitoefening van hun functies;
 enig ander persoon die door deze verzekeringen als verzekerde zou worden aangewezen.
B. Verzekeringen Brand
 uzelf, als verzekeringnemer;
 de bij u inwonende personen;
 hun personeel en het uwe tijdens de uitoefening van hun functies;
 uw mandatarissen en vennoten in de uitoefening van hun functies;
 enig ander persoon die door deze verzekeringen als verzekerde zou worden aangewezen.
Indien de verzekering door de vereniging van mede-eigenaars wordt onderschreven, worden ook als verzekerden
beschouwd zowel de vereniging als elk van de mede-eigenaars, waarbij iedereen verzekerd is voor zijn privatief
gedeelte en voor zijn aandeel in de mede-eigendom.
Voor de dekking Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
C. Verzekering Cyber Protection
 uzelf, als verzekeringnemer;
 uw vennoten, zaakvoerders, mandatarissen en aangestelden in de uitoefening van hun functies;
 enig ander persoon die door deze verzekering als verzekerde zou worden aangewezen.
Voor de dekking Rechtsbijstand E-reputation: dezelfde definitie is van toepassing.
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D. Verzekeringen BA Uitbating, BA Na Levering en verzekeringen BA Garage
 uzelf, als verzekeringnemer;
 uw familieleden en andere personen die gewoonlijk bij u inwonen voor zover ze deelnemen aan de activiteit van
het bedrijf;
 uw vennoten, zaakvoerders, bestuurders en aangestelden in de uitoefening van hun functies;
 het personeel dat occasioneel te uwer beschikking wordt gesteld.
Voor de verzekering Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
E. Verzekeringen BA Landbouw
 uzelf, als verzekeringnemer;
 uw vennoten, zaakvoerders, bestuurders en aangestelden in de uitoefening van hun functies;
 het personeel dat occasioneel te uwer beschikking wordt gesteld;
 uw familieleden en andere personen die gewoonlijk bij u inwonen voor zover ze deelnemen aan de activiteit van
het landbouwbedrijf;
 de personen aan wie u gratis dieren of materieel zonder motor uitleent.
Voor de verzekering Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
F. Verzekering BA Beroep (para)medische sector
 uzelf, als verzekeringnemer;
 uw vennoten, zaakvoerders, bestuurders en aangestelden in de uitoefening van hun functies;
 enig ander persoon die door de bijzondere voorwaarden als verzekerde zou worden aangewezen.
Voor de verzekering Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
G. Verzekering BA buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers
Uzelf, in uw hoedanigheid van verzekeringnemer, iedere persoon die als verzekerde is aangeduid in de bijzondere
voorwaarden, als burgerlijk aansprakelijke organisatie voor de schade veroorzaakt door de vrijwilligers op wie hij
(of desgevallend de feitelijke verenigingen, afdelingen van de verzekeringnemer, aangeduid in de bijzondere
voorwaarden van het contract) een beroep heeft gedaan bij toepassing van artikel 5 van de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van vrijwilligers.
Voor de verzekering Rechtsbijstand: dezelfde definitie is van toepassing.
H. Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing
Uzelf, in uw hoedanigheid van verzekeringnemer, zijnde de natuurlijke persoon, publiek- of privaatrechtelijke
rechtspersoon, die optreedt in zijn hierna vermelde hoedanigheid tegenover de inrichting zoals omschreven in de
bijzondere voorwaarden:
 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.
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I. Persoonsverzekering
Diegene(n) in wiens persoon het risico van het zich voordoen van het ongeval gelegen is.
Deze personen zijn:
 met naam vermeld in de bijzondere voorwaarden,
en/of
 niet met naam vermeld in de bijzondere voorwaarden, maar vormen ofwel een bepaalde identificeerbare groep
van personen, ofwel het geheel of een bepaald deel van uw bezoldigde personeel.
J. Verzekering Vervoerd materieel en koopwaar
Iedere persoon die, voor eigen rekening, door middel van het (de) genoemde voertuig(en) het vervoer uitvoert van
verzekerd materieel en koopwaar.
K. Verzekering Arbeidsongevallen
Door u tewerkgestelde personen die onder toepassing van de wet vallen, ten gunste van wie u de verzekering
krachtens de wet sluit.
L. Verzekering BA van de Bestuurders
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon:
 die een lid van het bestuursorgaan van uw onderneming (of van een van uw dochterondernemingen) is, was of
zal zijn, of
 die de dagelijks bestuurder van uw onderneming (of van een van uw dochterondernemingen) is, was of zal zijn,
of
 die werkelijke bestuursbevoegdheid in uw onderneming (of van een van uw dochterondernemingen) heeft,
gehad heeft of zal hebben.
Worden daarom beschouwd als verzekerden: de bedrijfsleider en de bestuurder van uw onderneming, de
managementvennootschap die via zijn vaste vertegenwoordiger het beheer van uw onderneming uitoefent, de
persoon aan wie u gevraagd heeft om een extern mandaat uit te oefenen, ...
Er wordt verduidelijkt dat de notie van verzekerde iedere persoon omvat die de functie van werknemer uitoefent,
uitgeoefend heeft of zal uitoefenen.
M. Verzekeringen BA Beroep, BA Beroep van de dienstverleners, BA Beroep van de studiebureaus, BA Beroep van
de Dierenartsen
 u als natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 uw vennoten, zaakvoerders, bestuurders en aangestelden, in de uitoefening van hun functies in uw dienst;
 de stagiairs en de medewerkers, in de uitoefening van hun functie in uw dienst;
 iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, vermeld in de bijzondere voorwaarden.
N. Verzekering BA Beroep van de bouwactoren
 u;
 uw bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité en al uw andere organen die belast zijn met het
beheer of het bestuur, welke de benaming van hun functie ook is, en al uw aangestelden in de uitoefening van
hun functies;
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 uw personeel, uw stagiairs, leerlingen en andere medewerkers;
 de andere verzekerde personen, vermeld in de bijzondere voorwaarden.
O. Verzekering BA van de Onderwijs- en Opleidingsberoepen
 u;
 de helpers in de uitoefening van hun functie in uw dienst.

Verzekeringsjaar
De periode tussen:
 ofwel twee jaarlijkse premievervaldagen;
 ofwel de datum van inwerkingtreding van de verzekering en de eerste jaarlijkse premievervaldag;
 ofwel de laatste jaarlijkse premievervaldatum en de datum van de inwerkingtreding van de opzegging van de
verzekering.

Vestiging
Geheel van goederen die op dezelfde plaats gelegen zijn of binnen eenzelfde omheinde ruimte verzameld zijn en
bijdragen tot dezelfde exploitatie.

Volksbeweging
Gewelddadige beweging, zelfs als zij niet beraamd is, van een groep personen die, zonder dat er opstand is tegen de
gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of
onwettige daden.

Vrijwilliger
De natuurlijke persoon die een activiteit van vrijwilligerswerk verricht, met inbegrip van de personen belast met een
mandaat of die lid zijn van een bestuursorgaan van de organisatie.

Vrijwilligerswerk
Iedere activiteit:
A. die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, en
B. die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep
of organisatie of van de samenleving als geheel, en
C. die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht
en
D. die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een aanstelling als statutair personeelslid.
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Het gedekte vrijwilligerswerk is datgene dat verricht wordt op het Belgisch grondgebied, alsook het vrijwilligerswerk dat
buiten België wordt verricht, maar dat georganiseerd wordt vanuit België, op voorwaarde dat de vrijwilliger zijn
hoofdverblijfplaats heeft in België.

Waarden
Staven edelmetalen, munten, bankbiljetten, zegels, aandelen of obligaties, cheques (met uitsluiting van betaal- en
creditkaarten) en andere betalingstitels zoals maaltijdcheques, ecocheques en dienstencheques of andere
handelseffecten.

Wachttijd
In de bijzondere voorwaarden of in algemene voorwaarden vermelde periode die begint op de dag en het uur van de
stoffelijke schade en gedurende dewelke geen vergoeding verschuldigd is.
In persoonsverzekering begint de wachttijd op de dag van het ongeval.
In de verzekering Cyber Protection, inzake verlies van omzet bij onlineverkoop, begint de wachttijd op de dag en het uur
van de totale of gedeeltelijke onbeschikbaarheid.

Waterinstallatie
Iedere leiding die water aanvoert, vervoert of afvoert, ongeacht de oorsprong ervan, met inbegrip van de aan deze
leidingen verbonden toestellen.

Werkelijke waarde
Nieuwwaarde onder aftrek van slijtage.

Werknemer
Voor toepassing van de dekkingen van de titel “Burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurders” en de titel
“Rechtsbijstand – strafrechtelijke verdediging”
Iedere natuurlijke persoon die verbonden is door een arbeidsovereenkomst met u of met een van uw
dochtervennootschappen of iedere natuurlijke persoon wiens situatie statutair geregeld is, uitsluitend in de volgende
gevallen:
 wanneer zijn aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht samen met deze van een bedrijfsleider
 wanneer zijn persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang komt in het kader van zijn functies van bestuur, beheer
of toezicht, uitgeoefend met of zonder bevoegdheidsdelegatie, op voorwaarde dat uw aansprakelijkheid en/of deze
van een van uw dochtervennootschappen niet in het gedrang komt als opdrachtgever voor eenzelfde fout.
Voor toepassing van de dekkingen van de titel “Tewerkstellingsfout”
Iedere natuurlijke persoon die verbonden is door een arbeidsovereenkomst met u of met een van uw
dochtervennootschappen, of wiens situatie statutair geregeld is.
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Wet
Voor de Verzekering Arbeidsongevallen – Wettelijke dekking: de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen,
alsook alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan.

Wij
AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 0407-1979, B.S. 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, B-1000 Brussel (België)– Internet: www.axa.be – Tel.: 02
678 61 11 – KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
Voor de schadegevallen Rechtsbijstand wordt het beheer toevertrouwd aan Legal Village.

Zaakschade
Iedere beschadiging, vernieling of ieder verlies van een goed, met uitsluiting van diefstal.
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Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere personen en het
voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af.
Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van de risico's
verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van uw preventiepolitiek.
Wij helpen u bij:
 het anticiperen op de risico's
 het beschermen en motiveren van uw personeel
 het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar
 het beschermen van uw resultaten
 het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden.
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