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Fototoestel - en  Cameraverzekering  

 

Disclaimer : Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en 
verplichtingen zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen 

 

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering “alle risico’s” waarborgt u tegen schade aan en verlies van de u toebehorende en in de bijzondere voorwaarden 
omschreven fotocamera en accessoires ten gevolge van om het even welke oorzaak, tenzij deze uitgesloten is. Ingeval van 
tegenstrijdigheid, primeren de bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden. 

 

 

 Wat is verzekerd? 

 

 
Basiswaarborg:  

 

✓ Diefstal 

✓ verduistering  

✓ misbruik van vertrouwen 

✓ Accidentele schade  

✓ Brand en ontploffing 

✓ Waterschade  

✓ Natuurrampen  

✓ Bliksem 

✓ Hagel 

✓ sneeuw  

✓ Storm    

 

Aanvullende waarborg 
  
✓ De verzekeringsdekking wordt uitgebreid tot diefstal, 

verduistering of misbruik van vertrouwen gepleegd door 

dienstboden of om het even welke andere personen aan 

wie de verzekerde voorwerpen zouden toevertrouwd zijn, 

voor zover de verzekerde klacht indiende en er tegen de 

daders gerechtelijke vervolgingen ingesteld zijn. 

 

 

  

Wat is niet verzekerd? 

 
 
 

X Verlies of schade die voortvloeit uit: 

- slijtage, ontwaarding, langzame beschadiging, 
vochtigheid, motten of parasieten worden veroorzaakt 
evenals degene die uit om het even welk reinigings-, 
onderhouds-, herstellings- of verwerkingsproces. 

- oorlog of gelijkaardige feiten of om het even welke 
beslissing van een overheid of van personen die door 
deze overheden met enige beslissingsmacht bekleed zijn 
en binnen de perken van deze machten handelen  

- radioactieve, toxische, explosieve of andere gevaarlijke 
eigenschappen van nucleaire brandstoffen, radioactieve 
producten of afvalstoffen. 

- om het even welke bron van ioniserende stralen. 

- de bedrijvigheden van de verzekerde die verband 
houden met de professionele spektakel- of vermaak 
wereld. 

X breuk of vernietiging van fragiele voorwerpen of van 
voorwerpen die van natuur uit breekbaar zijn, tenzij de breuk 
veroorzaakt werd door toedoen van dieven of inbrekers of 
nog ten gevolge van brand. 

X blutsschade, de schrammen, evenals alle schade van 
mechanische en elektrische aard evenals de 
werkingsstoornissen die niet uit een gekarakteriseerd ongeval 
voortvloeien. 

X gewone diefstal van de verzekerde voorwerpen zonder 
vastgestelde inbraak evenals de diefstal van de verzekerde 
voorwerpen die zich ’s nachts in een niet bezet voertuig 
zouden bevinden. 

X De specifieke uitsluitingen die vermeld staan in de bijzondere 
voorwaarden.   

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

 Er is een financiële vrijstelling van toepassing: 10% van de schade met een minimum van €250.   

 Bij schadegeval zal de vergoeding voor het geleden verlies of de totale beschadiging van de verzekerde voorwerpen 

worden berekend rekening houdend met de afschrijving vergoedingsschaal die in de bijzondere voorwaarden wordt 

vermeld. 
 

 

Waar ben ik gedekt? 

✓ Alle landen van de E.U. en Zwitserland. Uitbreidingen via de bijzondere voorwaarden zijn echter mogelijk.  
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Wat zijn mijn verplichtingen? 

 
- Bij schade, dient u de aangifteprocedure uit artikel 3  van de algemene voorwaarden te volgen.  

- Het verzekerde materiaal dient steeds onder toezicht te staan van de verzekeringsnemer of diens toevertrouwde of achter 

slot bewaard worden.  

- De waarboro diefstal kan aan specifieke voorwaarden gekoppeld worden in de bijzondere voorwaarden.  

- U dient de premie te betalen. 

- Bij verhuizing dient u dit binnen de kortste termijn aan de verzekeraar te melden.  

 
 

 

 

Wanneer en hoe betaal ik?  

U hebt de verplichting om de premie te betalen op de vervaldag  en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. 
 

 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De begindatum van en duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden  In elk geval treedt het 
contract pas in werking zodra de eerste premie is betaald. De verzekering wordt daarna van rechtswege hernieuwd voor 
opeenvolgende periodes van één jaar.  

 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen per aangetekende brief 

of door afgifte van een brief tegen ontvangstbewijs.  Het contract kan worden opgezegd ná iedere schadeaangifte en uiterlijk 

1 maand ná de uitbetaling van de vergoeding of weigering van tussenkomst. U kan tevens het contract opzeggen bij verandering van 

woonplaats, gezinstoestand of huwelijksvermogenstelsel, bij verandering van beroep, bij rustpensioen of nog bij definitieve stopzetting 

van activiteit via een aangetekende brief met verzoek tot ontvangstmelding.  Tenslotte kan u het contract  opzeggen bij verlichting van 

het risico als de verzekeraar weigert uw premie te verminderen of bij verhoging van de premie en binnen een termijn van 3 maanden 

vanaf deze gebeurtenissen.   

 


