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VOORWOORD 
 

Wij danken U voor het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen de verantwoordelijkheid die op ons 

rust om de goederen te verzekeren die u toebehoren of die u werden toevertrouwd, zeer ter har-

te. 

 

De huidige verzekeringsovereenkomst is vanuit verschillende opzichten een unieke overeen-

komst: wij hebben over de voorwaarden ervan onderhandeld bij ernstige en solvabele verzeke-

raars. Zij biedt een aantal voordelen die haar onderscheiden van andere op de verzekeringsmarkt 

beschikbare verzekeringen voor privécollecties. 

 

Behoudens anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, omvat deze overeenkomst de volgen-

de voordelen : 

 

� Iedere toevallige materiële schade is gedekt (artikel 1.1) tenzij uitdrukkelijk werd uitgeslo-
ten (artikel 2). U hebt dus een contract “Alle risico’s behalve”; 
 

� De overeenkomst bevat slechts zes uitsluitingen (artikel 2); 
 

� Breuk is niet uitgesloten en wordt gedekt zonder bijpremie; 
 

� Uw nieuwe aanwinsten worden automatisch en gratis verzekerd tot aan de volgende jaar-

lijkse vervaldag van uw overeenkomst (artikel 1.3). Zij kunnen echter niet van de aange-

nomen waarde genieten zolang zij niet aan de overeenkomst worden toegevoegd; 

 
� Uw apart opgesomde voorwerpen worden verzekerd voor de aangenomen waarde. U be-

schikt over een duidelijke en nauwkeurige lijst van uw verzekerde voorwerpen (wij raden 
u dan ook aan om die lijst regelmatig aan te passen); 
 

� Er is geen enkele vrijstelling die het bedrag van de vergoeding beïnvloedt; 
 

� De waardevermindering als gevolg van de restauratie van een werk, wordt vergoed (arti-
kel 4.1); 
 

� De “gehelen” van voorwerpen worden beschouwd als één geheel (artikel 4.2); 
 

� U hebt de keuze om een gestolen en teruggevonden voorwerp te recupereren (artikel 
4.5) ; 
 

� De beveilingingkosten worden ten laste genomen; 
 

� De betaling gebeurt binnen een termijn van maximum vier dagen te tellen vanaf de ont-

vangst van de vergoedingskwitantie van een schadegeval (artikel 4). 
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1. WAARBORG 
 

De waarborg wordt u verleend vanaf het ogenblik dat u de premie betaald hebt. 

 

1.1. Voor collectievoorwerpen  
 

Uw collectievoorwerpen zijn verzekerd tegen alle materiële schade die zich kan voordoen tijdens 

de verzekeringsperiode, op één van de vermelde risicoadressen, onder voorbehoud van de uit-

sluitingen, op basis van de vergoedingsregels en rekening houdende met de algemene en bij-

zondere voorwaarden. 

 

 

1.2. Voor juwelen, uurwerken en bont  
 

Uw juwelen, uurwerken en bondwerk zijn verzekerd tegen alle materiële schade die zich kan 

voordoen tijdens de verzekeringsperiode binnen de aangeduide geografische grenzen, onder 

voorbehoud van de uitsluitingen, op basis van de vergoedingsregels en rekening houdende met 

de algemene en bijzondere voorwaarden. 

 

 

1.3. Voor uw nieuwe aanwinsten  
 

Zodra u uw nieuwe aanwinsten in uw bezit zijn, zijn deze automatisch en gratis verzekerd tot een 

maximum van 10% van het totaalbedrag van de tariefcategorie tot dewelke het voorwerp behoort, 

en dat tot de vervaldag van uw overeenkomst. 
 

Na deze termijn en boven dit maximum, wordt deze automatische uitbreiding u niet langer ver-

leend. Wij bevelen u aan om ons de lijst met uw nieuwe aanwinsten ten laatste binnen de 30 

dagen voor de vervaldag van uw overeenkomst over te maken. 
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2. UITSLUITINGEN 
 

Volgende materiële schade wordt door de verzekeraars uitgesloten: 

 

2.1. veroorzaakt door: 

a. roest, oxidatie, nevel of krimping; 

b. mijten of ongedierte; 

c. een eigen gebrek van het voorwerp; 

d. veranderingen van vochtigheidsgraad, van temperatuur of blootstelling aan het licht; 

e. graduele beschadiging of normale beschadiging veroorzaakt door het gebruik en door de tijd. 

 

2.2. veroorzaakt door machinebreuk of door een mechanisch of elektrisch defect van het voorwerp 

zelf. De indirecte en consecutieve materiële schade die daaruit voortvloeit, blijft verzekerd; 

 

2.3. veroorzaakt door of ten gevolge van : 

a. een daad van terrorisme; 

b. een nucleaire, biologische of chemische aantasting welke werd veroorzaakt door of het gevolg 

is van een daad van terrorisme met inbegrip van de intoxicatie of gedeeltelijke of gehele on-

bruikbaarheid van een verzekerd voorwerp door een nucleair, chemisch of biologisch middel; 

c. oorlog, een inval, daden van buitenlandse vijanden, van vijandigheden (of de oorlog verklaard 

werd of niet), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, onrechtmatig gebruik van militair ge-

zag; 

d. verbeurdverklaring, nationalisatie, opvordering, vernieling of beschadiging van voorwerpen 

door of op bevel van eender welke regering of publieke en/of lokale overheid; 

e. elke nucleaire reactie of besmetting ten gevolge van radioactiviteit; 

f. een vulkaanuitbarsting of een vloedgolf. 

 

2.4. aan juwelen of uurwerken, tenzij deze voorwerpen : 

a. door u gedragen worden; 

b. zich in een koffer of handtas bevinden die steeds fysiek met u in contact blijft; 

c. opgeborgen zijn in de kluis van één van uw risicoadressen waar u verblijft of van een bank of 

in de hoofdkluis van een hotel; 
 

Deze uitsluiting is echter niet van toepassing voor de juwelen of uurwerken met een totale waar-

de lager dan deze vermeld in uw bijzondere voorwaarden. 

 

2.5. Alle mogelijke gevolgen welke voortspruiten uit opzettelijk door de verzekerde veroorzaakte feiten 

en, in overeenstemming met de wet, alle gevolgen van frauduleuze daden toerekenbaar aan de 

verzekerde. 
 

2.6. gedekt door een andere verzekeringsovereenkomst, onverminderd de dwingende wettelijke 

bepalingen. 



 

 
 

 

eeckman.eu – ALGEMENE VOORWAARDEN  – COP20140101BE-NL  5/10 

3. UW VERPLICHTINGEN 
 

3.1. Bij het ondertekenen van de overeenkomst 
 

U dient het risico nauwkeurig aan te geven, zonder verzwijgingen of onjuiste mededelingen. Het 

is op basis daarvan dat de verzekeraars hun verplichtingen zijn aangegaan en dat de premie 

berekend is. Elk verzuim of elke opzettelijke onjuistheid of elke fraude in de verklaringen leidt tot 

nietigheid van de overeenkomst. 
 
 

3.2. Vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst 
 

Verbindt U zich ertoe om : 

� ons op de hoogte te brengen van elke belangrijke en duurzame wijziging van het risico dat u 

ons heeft aangegeven; 

� alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van de verzekerde goederen te ga-

randeren en ze in goede staat te bewaren;  
� indien u over beveiligingsmiddelen beschikt : 

− deze in goede staat van werking te houden. Bij gebrek : 
1. zo snel mogelijk de installateur verwittigen opdat deze over zou kunnen gaan tot de 

herstelling; 
2. ons op de hoogte te brengen als de herstelling niet kan plaatsvinden binnen 24 uur; 

3. als een goede huisvader alle veiligheidsmaatregelen te nemen zich opdringen tijdens 

de onderbreking van de werking; 

− deze niet te wijzigen zonder onze voorafgaande toestemming; 

− in geval van defect, alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor de herstelling en 
ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

 

 

3.3. Bij schadegeval 
 

Op straffe van verval van dekking, verbindt u zich ertoe om : 

� onmiddellijk, (op kosten van de verzekeraars indien het schadegeval gedekt is ), de redelij-

ke en noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde : 

− het schadegeval te voorkomen of de omvang ervan te beperken; 

− de verzekerde goederen veilig te stellen; 

− alle verhaalsmogelijkheden voor de verzekeraars te vrijwaren; 

− het vaststellen van de schade toe te laten; 
� ons het schadegeval aan te geven binnen 24 uur na vaststelling van de schade; 

� in geval van verlies, diefstal, verdwijning of vermeent kwaad opzet, klacht in te dienen bij de 

politiediensten en ons het nummer van het proces-verbaal mee te delen; 

� ons, in voorkomend geval, een restauratiebestek over te maken; 

� mee te werken om de nodige vervolgingen in te stellen of over te gaan tot de verhaalsvervol-

gingen en waarop de verzekeraars aanspraak zouden kunnen maken; 

� alle nuttige inlichtingen en bewijzen te verstrekken die redelijkerwijze vereist zouden kunnen 

zijn. 
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4. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERAARS 
 

De verzekeraars verbinden zich ertoe om de verzekerde binnen de 4 dagen  na de ontvangst 

van de vergoedingskwitantie te vergoeden en, in voorkomend geval, na teruggave van de ver-

goede voorwerpen, waarvoor hij vergoed werd. 
 

 

4.1. Bepaling van de schadevergoeding 
 

Voor de opgelijste voorwerpen  vergoeden de verzekeraars, naar keuze van de verzekerde : 

� ofwel de kosten van de herstelling van de voorwerpen, inclusief de eventueel vastgestel-
de waardevermindering na restauratie, zonder echter de aangenomen waarde te over-

schrijden; 
� ofwel de aangenomen waarde. 

 

Voor de niet-opgelijste voorwerpen , vergoeden de verzekeraars de verzekerde op basis van 

de aankoopwaarde van een gelijkwaardig voorwerp onmiddellijk voor het schadegeval zonder het 

totale verzekerde bedrag per categorie van voorwerpen en het maximum per voorwerp zoals 

vermeld in uw bijzondere voorwaarden te overschrijden. Deze waarde wordt vastgesteld in onder-

ling overleg of bij gebrek daaraan, door een gezamenlijk aangestelde deskundige. 
 

Bij een volledig schadegeval met betrekking tot juwelen en/of uurwerken, behouden de verzeke-

raars zich het recht voor om over te gaan tot de vervanging ervan. 
 

 

4.2. Geheel van voorwerpen  
 

Bij een volledig schadegeval van een voorwerp dat deel uitmaakt van een geheel, heeft de ver-

zekerde de keuze tussen de twee volgende procedures : 

� ofwel zal de schadevergoeding gelijk zijn aan de waarde van het geheel gedeeld door het 

aantal voorwerpen; 

� ofwel geeft hij wat overblijft van het geheel terug en zal de schadevergoeding gelijk zijn 
aan de waarde van het geheel; 

 

Het feit dat de voorwerpen deel uitmaken van een geheel wordt vastgesteld in onderling overleg 

of bij gebrek daaraan, door een gezamenlijk aangestelde deskundige. 
 

 

4.3. Vrijstelling 
 

De verzekeraars houden de eventuele vrijstelling in op het bedrag van de schadevergoeding. 
 

 

4.4. Eigendom van een beschadigd en vergoed voorwerp 
 

De verzekeraars worden eigenaar van het voorwerp dat ze hebben vergoed als volledig schadegeval. 
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4.5. Recuperatie van de verloren of gestolen voorwerpen  
 

In geval van recuperatie van verzekerde voorwerpen na een schadegeval, brengen wij u zo snel 

mogelijk schriftelijk op de hoogte op het laatste adres dat u ons meegedeeld heeft. Als voorwer-

pen gerecupereerd worden, moet de verzekeringnemer of de verzekerde ons zo snel mogelijk 

schriftelijk op de hoogte brengen. 
 

Het staat de verzekerde vrij om de voorwerpen die de verzekeraars vergoed hebben, terug te 

kopen binnen de 90 dagen na de ontvangst van de briefwisseling die hen op de hoogte bracht 

van de recuperatie. 
 

De verzekeraars zullen van de verzekerde het laagste van volgende twee bedragen terugvorde-

ren: 

� het vergoede bedrag, vermeerderd met de wettelijke interestvoet; 

� de aankoopwaarde van een gelijkwaardig voorwerp op het moment van de recuperatie. Deze 
waarde wordt bepaald in onderling overleg, of bij gebrek daaraan, door een gezamenlijk aan-

gestelde deskundige. 

 

 

4.6. Wisselkoers 
 

Ongeacht de munteenheden vermeld in de bijzondere voorwaarden, zal de schadevergoeding in 

euro worden betaald. De eventuele wisselkoers is deze die in voege was op het moment dat de-

ze overeenkomst van kracht werd. 
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5. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

De tussenkomst van de verzekeraars is ondergeschikt aan de voorwaarde dat de verzekering-

nemer en de verzekerde de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst hebben uitgevoerd. 
 

Wanneer in het bijzonder de contractueel voorziene preventie- en onderhoudsmaatregelen niet 

genomen werden, behouden de verzekeraars zich ten aanzien van de verzekerde het recht voor 

om de dekking vervallen te verklaren. 
 

 

5.1. Duur van de overeenkomst en betaling van de premie  
 

De overeenkomst is aanvankelijk onderschreven voor de verzekeringsperiode zoals vermeld in 

de bijzondere voorwaarden. Op het einde van deze periode zal de overeenkomst al dan niet her-

nieuwd worden op de wijze vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
 

U dient de premie die wij van u vorderen te voldoen binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de dag 

van ons verzoek tot betaling. 
 

Elke premie die niet betaald werd binnen de 30 dagen na de jaarlijkse vervaldag van de overeen-

komst, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest 

op aan een jaarlijkse rentevoet van 11%, alsook een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% 

van het niet betaalde bedrag op de vervaldag. 
 

De niet betaling van de premie kan ernstige gevolgen hebben. Ze kan namelijk leiden tot de op-

schorting van de dekking of de ontbinding van uw contract, overeenkomstig de wettelijke bepa-

lingen. 
 

 

5.2. Opzegging en hernieuwing 
 

In geval van stilzwijgende hernieuwing van de overeenkomst, kan elk van de partijen de overeen-

komst opzeggen door middel van een kennisgeving ten minste drie maanden voor de jaarlijkse 

vervaldag. 
 

Elke opzegging moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden op het laatste door u of door ons mee-

gedeelde adres. 
 

In geval van schade kan de overeenkomst door u of door ons op vraag van de verzekeraars op-

gezegd worden binnen de 30 dagen na de schadeloosstelling of weigering van schadeloosstel-

ling. In dat geval zal u het deel van de jaarlijkse premie dat overeenkomt met de periode waarin 

het risico niet gedekt is, terugbetaald worden. 
 

In geval van hernieuwing van uw overeenkomst, geeft U ons uw uitdrukkelijke toestemming ak-

koord te gaan, in uw naam en voor uw rekening, met de vervanging van een verzekeraar door 

één of meerdere andere verzekeraar(s) bij de jaarlijkse vernieuwing van de huidige overeen-

komst. Deze eventuele aanpassing zal u meegedeeld worden door middel van uw jaarlijkse pre-

mie-aanvraag. 
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5.3. Subrogatie 
 

De verzekeraars treden in de rechten van de verzekerde, ten belope van de schadevergoeding 

die zij hem uitgekeerd hebben. 

 

5.4. Medeverzekering 
 

De verbintenis van de medeverzekeraars gebonden aan dit verzekeringscontract is uniek en niet 

solidair aan mekaar gebonden wat betekent dat elke verzekeraar zich enkel engageert tot haar 

individueel onderschreven gedeelte. De medeverzekeraars zijn onderling dus niet verantwoorde-

lijk voor elkaars gedeelte wanneer om welke reden dan ook één of meerdere medeverzekeraars 

hun verplichtingen niet nakomen. 

 

5.5. Betaling van de taksen en rechten 
 

Wij verbinden ons ertoe om de taksen met betrekking tot de overeenkomst bij de bevoegde over-

heden te voldoen. 

 

5.6. Toepasselijk recht, arbitrage en juridische bevoeg dheid 
 

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en in het bijzonder door de wet van 

25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten. 

 

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd. Het feit dat een rechtbank oordeelt dat een beding niet 

van toepassing is, tast de geldigheid van andere bedingen ervan niet aan. 

 

5.7. In geval van meningsverschil 
 

Wij zullen er alles aan doen om u volledige voldoening te geven in de uitvoering van deze over-

eenkomst. Indien u echter niet akkoord zou gaan met de toepassing van deze overeenkomst, kan 

u uw bezwaren richten tot : 
 

Eeckman  Art & Insurance 

@  : art@eeckman.eu 

T  : +32 (0)2 539 00 80 

F  : +32 (0)2 537 96 19 

 

Als het probleem nog steeds niet opgelost is binnen de 30 dagen nadien, kan u zich wenden tot : 
 

Ombudsman van de Verzekeringen 

de Meeûssquare, 35 

B 1000 Brussel 

@  : info@ombudsman.as 

F  : +32 (0)2 547 59 75 
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6.  LEXICON 
 
U : De verzekeringnemer, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de verze-

keringsovereenkomst onderschrijft, de premie betaalt en aangifte doet van 

het risico. 
   
De verzekerde : De natuurlijke persoon of natuurlijk personen, of de rechtspersoon of 

rechtspersonen, titularis(sen) van het eigendomsrecht of het vruchtgebruik 

over de verzekerde goederen. 
   
Wij, ons 

 
: Léon EECKMAN N.V.  

Marconistraat 167 B5 

B 1190 Brussel 

FSMA : A12934  

NN° : 0455565448 

die handelt in de hoedanigheid van lasthebber van de verzekeraars. 
   
Verzekeraar(s) : De verzekeringsonderneming(en) vermeld in de bijzondere voorwaarden.  
   
Materiële schade : Elke fysieke aantasting van de integriteit van een verzekerd voorwerp ten 

gevolge van een ongeval, inclusief diefstal. Alle materiële schade ten ge-

volge van een ongeval wordt beschouwd als één en hetzelfde schadege-

val. 
   
Ongeval : Een schadelijke en plotse, onopzettelijke en onvoorzienbare gebeurtenis. 
   
Daad van terrorisme 

 
: Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideolo-

gische, 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 onder-

neming te belemmeren. 
   
Aangenomen waarde 

 
: De waarde per voorwerp, vastgesteld in onderling overleg en aangeduid 

op de lijst met verzekerde voorwerpen. Onverminderd fraude verbinden de 

verzekeraars zich ertoe om deze nooit te betwisten. 
   
Vrijstelling : Bedrag van de schade dat te uwen laste blijft. 
   
Waardevermindering : Verlies van economische waarde van een voorwerp na restauratie. 
   
Fraude : Elke gedrag met als doel het opzettelijk misleiden of schade berokkenen. 
 


