
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MATERIELE SCHADE  
TENTENVERZEKERING  

Algemene Voorwaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



AV - Materiele Schade Tentenverzekering - 2015  2/4 

Dit contract wordt geregeld door de bepalingen van de wet betreffende de verzekering van  
4 april 2014 en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. 
 
Gezien Verzekerde aan de Verzekeraars bepaalde details en verklaringen heeft overgemaakt waarop de 
Verzekeraars zich hebben gebaseerd om te besluiten deze verzekering te aanvaarden, onder voorbehoud van de 
voorwaarden en middels betaling van de vastgestelde premie, wij, ondergetekenden Verzekeraars, verbinden ons 
ertoe de Verzekerde te vergoeden op de manier en binnen de limieten die volgen. 
 
Verzekeraars:  

VANDER HAEGHEN & C° n.a., Nerviërslaan 85, bus 2, 1040 Brussel,  
gevolmachtigde door de verzekeraar vermeld op het certificaat. 

 
 

1. VOORAFGAANDE VOORWAARDEN TOT 
ELKE ERKENNING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

 
Voorafgaande voorwaarde tot elke erkenning van 
aansprakelijkheid vanwege de Verzekeraars uit 
hoofde van onderhavig verzekeringscontract is dat 
de Verzekerde aan volgende verplichtingen heeft 
voldaan:  
 
1. Juistheid van de verklaringen 

De Verzekerde verbindt er zich toe alle belangrijke 
feiten die de beslissing van een Verzekeraar kunnen 
beïnvloeden, met name betreffende:  
a) zijn aanvaarding of niet van het risico; 
b) de bepaling van de premie; 
c) alle voorwaarden, uitsluitingen en limieten; 
correct te melden, na zich naar behoren te hebben 
geïnformeerd om de gegrondheid van deze feiten 
vast te stellen.  
 
2. Betaling van de premie 

De Verzekerde heeft de verschuldigde premie 
betaald of verbindt er zich toe deze te betalen 
binnen de 30 dagen die volgen op het eerste 
verzoek dat hem werd gericht, en in elk geval, vóór 
de datum waarop onderhavige verzekering in voege 
treedt.  
 
3. Vooraf bestaande voorwaarden 

De Verzekerde verklaart geen kennis te hebben, bij 
het invoegetreding van deze verzekering, van reële 
of dreigende feiten, omstandigheden of voorvallen 
van welke aard ook, die de mogelijkheid op een 
schadegeval dat door onderhavige verzekering is 
gedekt, vergroten of zouden kunnen vergroten. 
 
2. ALGEMENE UITSLUITINGEN 
 

Onderhavige verzekering dekt niet de 
schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
veroorzaakt worden door, voortvloeien uit of 
waaraan volgende feiten hebben bijgedragen: 
1. Inbeslagname door de douane 

Het beslag of de verbeurdverklaring, de vernietiging 
of de beschadiging van de goederen door, of op 
bevel van een regering, van een openbare of 
plaatselijke overheid, ten gevolge van smokkel, 
onwettig handel of onwettig vervoer waarvan de 
Verzekerde kennis heeft.  
 
2.  Insijpelen, vervuiling of aantasting:  

De infiltratie, de vervuiling of de aantasting, behalve 
als dit wordt ontdekt tijdens de duur van 
onderhavige verzekering en de rechtstreekse 

oorzaak is van een schadegeval dat door dit 
contract wordt gedekt.  
 
3. Geluidsmuur (uitsluitend hoofdstuk 

betreffende de materiële schade) 
Het verlies, de vernietiging of de schade die 
rechtstreeks worden veroorzaakt door de 
schokgolven die worden teweeggebracht door 
vliegtuigen en andere luchtvaartuigen die zich tegen 
sonische of supersonische snelheid verplaatsen.  
 
3. BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN 

 
1. Beding van zorgvuldigheid:  

De Verzekerde zal alle redelijke 
voorzorgsmaatregelen nemen en, op elk moment, 
de nodige stappen zetten en ertoe bijdragen om een 
schadegeval dat door deze verzekering gedekt is, te 
vermijden of te verminderen, en, algemeen, met de 
nodige professionele voorzichtigheid handelen alsof 
geen enkele verzekering werd aangegaan.  
 
2. Definities: 

Onderhavig contract, de Bijzondere Voorwaarden 
en het Verzekeringsvoorstel moeten samen worden 
gelezen, als één enkel document, en alle woorden 
of uitdrukkingen waaraan een bijzondere betekenis 
werd toegekend in gelijk welk onderdeel van dit 
contract, behouden die zelfde betekenis, waar ze 
ook staan.  
3. Naleving van de bepalingen 

De Verzekerde moet de bepalingen naleven en 
voldoen aan de voorwaarden van onderhavig 
contract of deze die er bij aanhangsel aan zijn 
toegevoegd. 
 
4. Rechtsbevoegdheidsbepaling 

Onderhavig contract wordt geregeld door de 
bepalingen van het Wetboek Verzekeringen, 
evenals door de Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden die volgen. Voor de uitvoering ervan, 
kiezen de Verzekeraars woonplaats te Brussel, op 
het kantoor van hun Algemene Mandataris van wie 
het adres op onderhavig contract te vinden is en 
aanvaarden de rechtsbevoegdheid van de 
Belgische rechtbanken.  
 
5. Onmogelijkheid tot opzegging 

Dit contract kan niet worden opgezegd, noch door 
de Verzekerde noch door de Verzekeraars, behalve 
als “het Evenement” niet kan plaatsvinden om een 
reden die buiten het kader van de garanties valt en 
op voorwaarde dat geen enkele klacht reeds werd of 
zal worden ingediend uit hoofde van dit contract. De 
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Verzekeraars kunnen, naar goeddunken, een 
gedeeltelijke terugbetaling van de premie 
aanbieden. 
 
6. Bewaring van de archieven 

De Verzekerde moet de nodige archieven bewaren 
betreffende het voorwerp van onderhavige 
verzekering om het bedrag van een schadegeval of 
een premie te kunnen bepalen. Hij moet het, op elk 
moment, de Verzekeraars of hun behoorlijk 
aangestelde vertegenwoordigers mogelijk maken 
om genoemde archieven te inspecteren of na te 
kijken en de documenten die zij nodig achten te 
fotokopiëren.  
 
7. Overdracht 

Onderhavig contract kan niet worden overgedragen, 
noch geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Verzekeraars.  
 
8. Overeenstemming met de wetgeving 

De bepalingen van dit contract die niet zouden 
overeenstemmen met de wetgeving van het land 
waar de verzekering wordt toegekend, zullen 
worden gewijzigd om aan te sluiten op de minimale 
vereisten van deze wetgeving.  
 
9. Verplichtingen van de Verzekerde bij een 
schadegeval 

Alle omstandigheden of voorvallen die aanleiding 
kunnen geven tot een klacht uit hoofde van dit 
contract zullen enkel geldig door de Verzekeraars in 
beschouwing worden genomen, op uitdrukkelijke 
voorwaarde dat de Verzekerde:  
 
a) de persoon die daartoe is aangeduid in de 
Bijzondere Voorwaarden, onmiddellijk en via de 
snelste weg, op de hoogte brengt zodra hij kennis 
heeft van deze omstandigheden of voorvallen, 
 
b) de feiten zo snel mogelijk schriftelijk bevestigt, 
met vermelding van alle inlichtingen waarover hij 
beschikt, 
 
c) geen enkele aansprakelijkheid toegeeft en geen 
enkele belofte tot betaling maakt zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Verzekeraars of van hun aangeduide 
vertegenwoordiger,  
 
d) alle nodige maatregelen neemt om een 
schadegeval dat door dit contract wordt gedekt, tot 
een minimum te herleiden of te verhinderen en 
handelt volgens de richtlijnen van de Verzekeraars 
of van hun vertegenwoordiger, 
 
e) op eigen kosten het volgende aan de 
Verzekeraars of aan hun aangeduide 
vertegenwoordiger levert: 
- alle nodige bijstand, 
- alle vereiste inlichtingen, 
- alle documenten en archieven die noodzakelijk 

zijn om de schadevergoeding uit hoofde van dit 
contract te ramen en te bepalen, 

- alle fotokopieën en uittreksels van documenten 
die hem kunnen gevraagd worden, 

 

f) op vaststaande wijze het bewijs van het 
schadegeval levert en de bewijsstukken van het 
bedrag ervan voorlegt, 
 
g) onmiddellijk aan de Verzekeraars of aan hun 
vertegenwoordigers, de juridische aktes of andere 
documenten overmaakt die hij zou hebben 
ontvangen in verband met een klacht uit hoofde van 
dit contract; 
 
h) onmiddellijk de politiediensten waarschuwt bij een 
schadegeval ten gevolge van diefstal of bedrog en 
de dossiers en het proces-verbaal dienaangaande 
bewaart.  
 
10. De Verzekeraars behouden zich het recht 
voor, zo zij dit wensen 

 
a) de maatregelen te nemen die zij nodig achten om 
de gevolgen van een schadegeval te voorkomen, te 
verzachten of te beperken, 
 
b) de verdediging te nemen of te leiden en klachten 
tegen de Verzekerde af te wikkelen die door dit 
contract gedekt zijn, 
 
c) de rechten of het verhaal waarover de 
Verzekerde beschikt, verder te zetten in zijn naam 
of op gelijk welke andere wijze (of nu al of niet een 
betaling gebeurde, uit hoofde van dit contract).  
 
De terugvorderingen (na aftrek van de kosten die 
werden aangegaan om ze te bekomen) na de 
vergoeding van een schadegeval dat door dit 
contract is gedekt, zullen worden verrekend alsof ze 
werden uitgevoerd vóór de uitkering en alle nodige 
regulariserende zullen gebeuren. 
 
11.  Rechten van de Verzekeraars 

De Verzekeraars behouden zich het recht voor, naar 
goeddunken, de verdediging op zich te nemen en te 
leiden of een klacht af te wikkelen of een 
rechtsgeding in te spannen om een vergoeding van 
derden te bekomen, of het nu voor of na de 
afhandeling van een schadegeval en al of niet in de 
naam van de Verzekerde gebeurt of op gelijk welke 
andere manier.  
 
12.  Inwerkingtreding van de garantie  

De datum van de inwerkingtreding van de garantie 
is deze die vermeld wordt op het Dekkingsattest of 
de Dekkingsverklaring die wordt uitgegeven voor 
rekening van de Verzekeraars, na ontvangst van de 
officiële aanvaarding door de Verzekerde van het 
vastgestelde premiebedrag.  
Het verzekeringscontract zal vervolgens worden 
afgeleverd dadelijk na inning van de premie, en 
geldt als bewijs van het invoegetreding van de 
verzekering.  
 
4. GEDEKTE RISICO’S 

 
Alle rechtstreekse risico’s of verlies of materiële 
schade aan de tenten die zich voordoen tijdens de 
verhuur aan derden. In geval van totaal verlies, zal 
10% per jaar voor de vetusteit afgetrokken zijn. 
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5. UITGESLOTEN RISICOS  
 

(zie ook de algemene uitsluitingen) 
Het verlies of de schade die worden veroorzaakt 
door of het gevolg zijn van het volgende:  
 
a) Ongedierte, insecten, eigen gebreken, verborgen 
gebreken, normale slijtage of geleidelijke 
beschadiging. Deze uitsluiting is niet van toepassing 
op het verlies en de schade veroorzaakt door een 
lek in de sprinklers.  
 
b) Bedrog of kwaadwilligheid vanwege de 
Verzekerde, zijn werknemers of derden aan wie de 
goederen werden toevertrouwd of geleverd. Deze 
uitsluiting is niet van toepassing op een algemene 
vervoeraannemer.  
 
c) De tekorten die worden vastgesteld bij een 
inventaris of een voorraadcontrole of de 
geheimzinnige verdwijningen of de niet-
overeenstemmingen.  
 
d) De onrechtstreekse verliezen en de onthouding 
van vruchtgebruik 
 
e) De herstelling of de reparatie van de 
onvermijdelijke beschadiging van de goederen 
waarvoor de Verzekerde verantwoordelijk is, 
wegens een opzettelijke daad van de Verzekerde of 
van een persoon die voor zijn rekening handelt. 
 
f) de schaden gebeurd tijdens het vervoer. 
 
g) het schaden tijdens de montering en 
demontering. 
 
Inzake de roerende goederen, de schadegevallen 
die worden veroorzaakt door of het gevolg zijn van:  
 
a) Ombouw-, renovatie- en herstellingswerken of 
een slecht uitgevoerd werk aan deze laatste, 
b) De mechanische of elektrische defecten of 
machinebreuk. Deze uitsluiting is beperkt tot de 
machinebreuk van interne oorsprong en is niet van 
toepassing op machinebreuk door een zichtbaar en 
accidenteel gewelddadig extern feit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  WOORDENLIJST 

 
Storm: 

- De inwerking van wind waarvan een 
pieksnelheid van ten minste 80 km/u werd 
gemeten door het K.M.I.-station dat het dichtst 
bij de tent(en) is gelegen 
 

- De inwerking van wind die andere goederen 
beschadigt die binnen een straal van 10 km rond 
de tent(en) gelegen zijn en die verzekerbaar zijn 
tegen stormwind of een gelijkwaardige 
windweerstand vertonen als verzekerbare 
goederen. 

 


