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Bijlage 1: Algemene Voorwaarden voor Optionele Verzekeringen 
van de Pakketten 

Van toepassing vanaf 20 maart 2017 

  

  

  

De algemene voorwaarden van toepassing voor de Optionele  

Verzekering van de Pakketten zijn beschreven in artikel VI. OPTIONELE 

VERZEKERINGEN van de Algemene Voorwaarden Pakketten en in 

huidige bijlage.   

  

De verzekering is onderschreven bij de Maatschappijen 

vertegenwoordigd door NV Jean Verheyen, met sociale zetel te 1210 

Sint Joost te Node, Grensstraat 17 en geregistreerd bij de bevoegde 

autoriteiten onder de volgende nummers:   

  

Nationaal Nr: 0431.491.731  

CBFA: 12.555  

HRB: 493.772   

 

 

Ingevolgde de uitkering van de schade aan of het verlies van de 

goederen van de Klant (=verzekerde), worden de verzekeraars, ten 

gevolge van deze uitkering, tegenover derden in de rechten gesteld van 

de door de verzekeraar vergoede Klant en wordt door de Klant 

(=verzekerde) toelating verleend aan de verzekeraars om de naam van 

de Klant te gebruiken in elk geding of elke wettelijke maatregel welke 

de verzekeraars menen te moeten ondernemen om hun rechten te 

vrijwaren. Tevens verbindt de Klant (= verzekerde) er zich toe de 

nodige documenten en inlichtingen te verschaffen en de nodige bijstand 

te verlenen voor het geding of de wettelijke maatregel, mits vergoeding 

door verzekeraars van de kosten welke hiermee gepaard gaan. 
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Risico’s die niet worden gedekt door de basisverzekering en de 

aanvullende verzekering  

  

1. Schade, verliezen en/of kosten ontstaan door neming, 

verbeurdverklaring en welk ander voorval ook, die het gevolg zijn 

van contrabande, verboden handel of sluikhandel;  

  

2. Rejection-risico’s : de weigering van onbeschadigde verzekerde 

goederen en zaken door de bevoegde autoriteiten en de gevolgen 

ervan;  

  

3. De contractuele en/of de extra-contractuele aansprakelijkheid van de 

verzekerde voortvloeiend uit schade en/of verliezen hoe dan ook 

veroorzaakt door de verzekerde goederen en zaken; 

  

4. Schade, verliezen en/of kosten veroorzaakt door eigen gebrek van 

de verzekerde goederen en zaken; zowel als de elektrische of 

elektronische gebreken, behalve deze door een verzekerd gevaar 

veroorzaakt zijn;   

  

5. Gebrekkige conditionering en/of gebrekkige verpakking van de 

verzekerde goederen en zaken uitgevoerd door de verzekerde en/of 

zijn ondergeschikten vóór aanvang van de reis;  

  

6. Schade, verliezen en/of kosten veroorzaakt door vertraging niet 

veroorzaakt door een verzekerd gevaar;  

  

7. De onrechtstreekse schade, verliezen en/of kosten zelfs ten gevolge 

van een verzekerd gevaar;  

  

8. Het verschil van rechten bij aankomst ter bestemming; 

  

9. Vrij van abandonnement kan nooit vermeld worden aangezien deze 

verzekering steeds "vrij van abandonnement" wordt aangegaan;  

  

10.  Schade, verliezen en/of kosten die rechtstreeks, onrechtstreeks, 

geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt worden door staking, oproer, 

volksoploop, lock-out of onlusten voortkomend uit arbeidsgeschillen; 

terrorisme of een politiek ingegeven actie;  
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11.  Schade, verliezen en/of kosten die rechtstreeks, onrechtstreeks, 

geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt worden door - of ontstaan uit 

oorlog met of zonder verklaring, burgeroorlog, revolutie, 

vijandelijkheden, vergeldingsmaatregelen, aanhouding, neming, 

molest door welke regering ook, vriend of vijand, erkend of niet 

erkend, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke onlusten 

of elke vijandige daad gepleegd door of tegen een oorlogvoerende 

macht; kaping, inbeslagneming, arrest, onder dwangbevel plaatsen 

of detentie, die voortvloeien uit de risico’s zoals vermeld in de vorige 

alinea, alsook de gevolgen ervan of van iedere poging daartoe;   

  

12.  Achtergelaten mijnen, torpedo’s, bommen of andere 

achtergelaten oorlogswapens; andere oorlogsrisico’s bepaald in de 

Belgische wet; alle oorlogsongevallen en oorlogsgevaren in het 

algemeen schade, verliezen en/of kosten die rechtstreeks, 

onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt worden door of 

ontstaan uit de risico’s van uitsluitingen radioactieve besmetting 

zoals beschreven in de onderstaande  clausule nr. CN200 van de 

Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw van 

27 mei 2004:  

“Uitsluiting van radioactieve besmetting, van chemische, biologische, 
biochemische en elektromagnetische wapens, en uitsluiting van 
abandonnement van radioactieve goederen". 

  

In afwijking van alle tegenstrijdige wettelijke en/of contractuele 

bepalingen zullen volgende bedingen van toepassing zijn:  

  

A. Deze verzekering dekt in geen geval verlies, schade, 

aansprakelijkheid of kosten, die rechtstreeks, onrechtstreeks, 

geheel en/of gedeeltelijk veroorzaakt worden door of ontstaan 

uit:  

  

i ioniserende stralingen van of radioactieve besmetting door 

nucleaire brandstof en/of nucleair afval en/of door de 

verbranding van nucleaire brandstof;  

ii de radioactieve, toxische, ontplofbare of andere gevaarlijke 

of besmettende eigenschappen van eender welke nucleaire 
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installatie, reactor en/of andere nucleaire constructie of 

bestanddeel;  

iii eender welk wapen of middel, waarbij atoom- of nucleaire 

splitsing en/of fusie, of andere gelijksoortige reactie of 

radioactieve kracht of materie worden gebruikt;  

iv 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, agrarische, 

medische,  

wetenschappelijke of andere gelijkaardige vreedzame 

doeleinden;  

v eender welk chemisch, biologisch, biochemisch of 

elektromagnetisch wapen.  

  

B. Deze verzekering wordt steeds "vrij van abandonnement" 

aangegaan voor alle radioactieve goederen en/of zaken, zelfs 

indien deze radioactief geworden zijn na de aanvang van het 

risico.  

  

13.  De schade, het verlies en/of de kosten die rechtstreeks, 

onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt/worden of 

het gevolg is/zijn van cybernetische aanvallen, zoals beschreven in 

de hieronder vermelde Clausule nr. CN001 van de Koninklijke 

Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw van 27 

november 2003:  

“Uitsluiting van cybernetische aanvallen”. 

 

(a) Zonder afbreuk te doen aan punt (b) hierna, zal deze verzekering 

in geen geval dekking geven voor verlies, schade, 

aansprakelijkheid en/of kosten, die rechtstreeks, onrechtstreeks, 

geheel en/of gedeeltelijk veroorzaakt worden door of ontstaan uit 

het gebruik of aanwending, als een middel om kwaad te 

berokkenen, van eender welke computer, computersysteem, 

computer software programma, kwaadwillige code, computer 

virus of procédé of eender welk ander elektronisch systeem.   

(b) Indien deze clausule bijgevoegd wordt aan verzekeringspolissen 

die dekking geven voor de risico’s van oorlog, burgeroorlog, 
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revolutie, muiterij, opstand of de daaruit ontstane burgerlijke 

onlusten of eender welke vijandige daad gepleegd door of tegen 

een oorlogvoerende macht, of terrorisme of elke daad van eender 

welke persoon die handelt uit politieke overwegingen, zal punt 

(a) niet leiden tot het uitsluiten van verliezen (die anders wel 

gedekt zouden zijn) ontstaan uit het gebruik van eender welke 

computer, computersysteem of computer programmatuur of 

eender welk ander elektronisch systeem in het lanceer- en/of 

sturingssysteem en/of afvuurmechanisme van eender welk 

wapen of projectiel.   

  

Clausules ook van toepassing op de basisverzekering en de 

aanvullende verzekering  

  

1. Clausule N° CN102 – van de Koninklijke Belgische Vereniging van 

Transportverzekeraars vzw van 31 maart 2011  

  

De waarborg verleend door dit verzekeringscontract blijft steeds 

onderworpen aan bepalingen van dwingend recht, uitgevaardigd 

door nationale, internationale of supranationale overheden en met 

een rechtstreekse werking op verzekeringsdiensten en waardoor 

sancties, beperkingen of verbodsbepalingen worden opgelegd.  

  

2. Clausule N° CN103 – van de Koninklijke Belgische Vereniging van 

Transportverzekeraars vzw van 29 november 2012  

  

In afwijking van alle andersluidende contractuele en/of wettelijke 

bepalingen kan ingeval van kaping door zeerovers of piraterij het 

abandonnement slechts ingeroepen worden na 18 maanden, te 

rekenen vanaf de datum waarop verzekerde hiervan kennis had. 

 

In geval van regeling in totaal verlies ingevolge de niet-aanvaarding 

van het abandonnement door de verzekeraars en indien verzekerde 

terug in het bezit wordt gesteld van de verzekerde goederen en 

zaken, verbindt verzekerde zich tot terugbetaling van de uitgekeerde 

vergoeding, beperkt evenwel tot de residuele waarde van de 

goederen en zaken, berekend volgens poliscondities en onder aftrek 

van alle redelijk en met akkoord van de verzekeraars door de 
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verzekerde gemaakte kosten tot behoud van de verzekerde 

goederen en zaken in risico.  

 

In afwijking van alle andersluidende contractuele en/of wettelijke 

bepalingen is de regeling in totaal verlies ingevolge de niet-

aanvaarding van het abandonnement onderworpen aan het recht 

van verzekeraars om, alvorens tot schaderegeling in totaal verlies 

over te gaan, van verzekerde een zekerheidsstelling te eisen ter 

vrijwaring van diens terugbetalingsplicht. 

 

Intresten noch bankkosten worden in aanmerking genomen.  

  


