
Algemene 
voorwaarden

Comfort Thuis Flex
Het gestalde voertuig

Algemene Voorwaarden

06.2022



COMFORT THUIS FLEX - HET GESTALDE VOERTUIG
Algemene voorwaarden

Voor zover uw bijzondere voorwaarden dit vermelden en in tegenstelling met de definitie van inhoud vermeld in uw 
woonverzekering vergoeden wij u voor alle schade aan het (de) hierna vermelde voertuig(en) ten gevolge van een 
plotselinge en onvoorzienbare gebeurtenis die voortvloeit uit een gedekt gevaar dat niet is uitgesloten, wanneer zij 
in het gebouw of in een omtrek van één kilometer ervan geparkeerd zijn.

	■ motorrijtuig(en) met drie of meer wielen
	■ motorfiets(en)
	■ trekcaravan(s)
	■ motorbo(o)t(en)
	■ jetski('s)

waarvan het aantal vastgesteld is in de bijzondere voorwaarden.

Wij dekken geen schade
	■ veroorzaakt door de botsing van een ander voertuig
	■ voortvloeiend uit diefstal of poging tot diefstal
	■ voortvloeiend uit een daad van vandalisme of kwaad opzet
	■ voortvloeiend uit terrorisme.

De algemene voorwaarden van de Verzekering Woning Basisdekkingen, waarvan de referentie is voorzien in uw 
bijzondere voorwaarden, zijn onverminderd van toepassing, tenzij de voorwaarden van de optie hiervan afwijken. In 
voorkomend geval primeren de voorwaarden van de optie.

Vergoedingsmodaliteiten

Deze voertuigen worden vergoed tegen handelswaarde. Behalve andersluidende bepaling is onze tegemoetkoming 
beperkt tot 22.000 EUR per voertuig ; dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

WOORDENLIJST

Om de tekst van uw verzekeringen te verlichten, hebben wij hier in deze « Woordenlijst » de uitleg van bepaalde termen 
en uitdrukkingen, die in de algemene voorwaarden in het vet zijn gedrukt, gebundeld ; u vindt de definitie van deze 
termen in de woordenlijst van uw woonverzekering. 
Deze definities begrenzen onze dekking. De woorden zijn alfabetisch gerangschikt.
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AXA Belgium, N.V. van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, 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
Inter Partner Assistance, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0487 om de tak hulpverlening uit te oefenen • (K.B. 04-07-1979 en 13-07-1979, B.S. 14-07-1979) •  
Maatschappelijke zetel: Regentlaan 7 - B-1000 Brussel (België) • KBO nr.: BTW BE 0415.591.055 RPR Brussel

Via MyAXA vindt u op axa.be een 
overzicht van al uw documenten en 

services.

AXA geeft u een antwoord op:

U wilt veilig door het leven en een zorgeloze toekomst.
Het is ons vak u oplossingen voor te stellen die uw familie en omgeving

beschermen en helpen al uw plannen actief voor te bereiden.
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