Algemene Voorwaarden Tentoonstellingen
Réf. 201805ECN

Een contract specifiek gericht op het verzekeren van uw kunstwerken
en tentoonstellingen
Jean Verheyen, ervaringsdeskundige op hoog niveau voor nationale en internationale
tentoonstellingen biedt u een waarborg “Alle Risico’s behalve” aan, met de mogelijkheid om
het transport van “Nagel tot Nagel” te dekken. Een zeer vlot bereikbare dienst en een op
maat afgestemde begeleiding volgens ieders behoefte.
AXA XL, marktleider in kunstverzekering, combineert meer dan 50 jaar ervaring met het
vermogen en de financiële soliditeit van AXA. Op de Belgische markt is de N.V. Jean
Verheyen, met een familiale en gepersonaliseerde aanpak dankzij 100 jaar ervaring en
vakkennis, de gevolmachtigde onderschrijver voor AXA XL.

N.V. Jean Verheyen
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Dit contract wordt beheerst door Belgisch Recht, in het bijzonder de Wet van 26 juni 1992,
zoals gewijzigd door de Wet van 16 maart 1994, en door de Algemene en Bijzondere
voorwaarden.

1. Voorwerp en reikwijdte van de dekking
De in deze Algemene Voorwaarden en de bijgevoegde Bijzondere Voorwaarden
bedoelde verzekering is op de verzekerde voorwerpen van toepassing
gedurende de plaatsing en het verblijf ervan in de speciaal daartoe bedoelde
ruimten.
De verzekering dekt alle materiële schades, verliezen en beschadigingen die het
rechtstreeks gevolg zijn van een gebeurtenis die te wijten is aan overmacht of
aan de schuld van derden, zoals: brand, waterschade, breuk, bliksem,
ontploffing - zelfs als deze geen brand tot gevolg heeft -, diefstal onder de in
artikel 6 genoemde voorwaarden, of een andere onopzettelijke oorzaak van de
zijde van de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde.

2. Uitbreiding voor vervoer
Indien dit op het polisblad uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt de dekking
uitgebreid tot het vervoer heen en terug ("van nagel tot nagel"-verzekering) en
tot de montage en demontage op de plaats van de tentoonstelling. De dekking
vangt aan op de aangewezen plaats van vertrek en duurt tot de terugkomst op
de eveneens door de verzekerde aangewezen plaats van terugkomst, met
inbegrip
van
het
tussenliggende
verblijf,
in
het
bijzonder
in
verpakkingswerkplaatsen, douane-entrepots en alle transitoplaatsen, zulks voor
de aangegeven periode.

3. Uitsluitingen
Van deze verzekering is uitgesloten alle materiële schade of verergering ervan
veroorzaakt door:
3.1.

3.2.

Opzet
Uitgesloten is schade die opzettelijk veroorzaakt of teweeggebracht is
door een verzekerde, of waaraan een verzekerde medeplichtig is,
alsmede, indien de verzekerde een rechtspersoon is, door een
bestuurder of gevolmachtigde van deze rechtspersoon.
Niet gedekt zijn diefstal, poging tot diefstal, verduistering of vandalisme
gepleegd door of met medeplichtigheid van een werknemer van de
verzekerde of de tot uitkering gerechtigde
Normale slijtage, oxidatie en andere geleidelijk werkende
invloeden
Uitgesloten is schade veroorzaakt door geleidelijke of normale door gebruik
of tijdsverloop veroorzaakte slijtage, alsmede schade veroorzaakt door
verandering van de chemische of organische componenten van een
voorwerp, met name: roest, langzame oxidatie, corrosie, erosie, besmetting,
gisting, rotting, verkleuring, verandering van de textuur of afwerking en/of
vervuiling.
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Is eveneens uitgesloten, schade veroorzaakt door temperatuur-,
luchtvochtigheids- of drukwisselingen, alsmede de blootstelling aan licht en
straling.

3.3

3.4.

3.5

3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
3.11

3.12
3.13

3.14
3.15

3.16

Dieren - Ongedierte
Uitgesloten is schade veroorzaakt door ongedierte, insecten, knaagdieren,
schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organismen alsmede
vlekken, beten of krabben van dieren in het algemeen.
Foutieve bewerking
Uitgesloten is schade veroorzaakt door gebrekkige of ondeskundige
restauratie, reparatie, renovatie, bewerking, ontsmetting of reiniging
(onder reiniging zal niet worden verstaan de normale huishoudelijke
schoonmaakwerkzaamheden).
Verdwijning of verlies
Uitgesloten is schade veroorzaakt door verdwijning of verlies, zoals deze
welke eerst tijdens een inventarisatie wordt vastgesteld, tenzij verzekerde
een andere schadeoorzaak dan verdwijning of verlies kan aantonen.
Lijsten - Glas
Uitgesloten is schade aan lijsten en beschermingsglazen van etsen,
tekeningen, aquarellen, klokken en andere kunstvoorwerpen.
Overheidsingrijpen
Uitgesloten is schade of verlies veroorzaakt door overheidsingrijpen
waaronder tevens wordt verstaan verbeurdverklaring of confiscatie door
een wettig ingestelde overheid.
Atoomkernreactie
Uitgesloten is schade veroorzaakt door bronnen van ioniserende straling of
van nucleaire oorsprong.
Oorlog
Uitgesloten is schade ontstaan door oorlog, burgeroorlog, oproer of
volksbewegingen.
Diefstal uit een onbeheerd geparkeerd vervoermiddel
Niet gedekt is verlies van verzekerde voorwerpen veroorzaakt door diefstal
uit een onbeheerd geparkeerd vervoermiddel.
Onzorgvuldigheid bij het verpakken en/of de opslag
Niet gedekt is schade aan of verlies van de verzekerde voorwerpen
veroorzaakt door onzorgvuldigheid bij het verpakken, ongeschiktheid van
de verpakking of een niet volgens de regels eigen aan het beroep gedane
opslag.
Voorwerpen in de open lucht
Niet gedekt is schade aan, diefstal van of vandalisme aan de voorwerpen
die in de open lucht zijn opgesteld.
Opslag ondergronds
De verzekering geeft geen dekking voor verlies van of materiële schade
door waterschade aan de verzekerde voorwerpen die in kelders en
souterrains in opslag of anderszins verblijven anders dan op paletten met
een hoogte van tenminste 15 centimeter boven de vloer.
Eigen gebrek
Niet gedekt is schade veroorzaakt door een gebrek van (of een deel van)
het verzekerde voorwerp zelf.
Mechanisch of elektrisch defect of storing
Niet gedekt is schade die zich beperkt tot de mechanische, elektrische of
elektronische delen van de verzekerde voorwerpen, alsmede de kosten
voor het herstellen van defecten, gebrekkige werking of ontregeling.
Klokken
Uitgesloten is het breken van glas van klokken, schade door het verkeerd
of te sterk opwinden van klokken, deuken of schade binnenin de klokken.
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3.17

Roken
Uitgesloten is
brandplekken.

schade

afkomstig

van

door

rokers

veroorzaakte

3.18

Tapijten
Uitgesloten is schade aan tapijten en tapijtwerken door onuitwisbare
vlekken, behoudens die welke voortvloeien uit onvoorziene waterlekkages
of het overlopen van leidingen en water-en verwarmingstoestellen.
3.19 Breekbare voorwerpen
Is niet gedekt: verbrijzeling of breuk van voorwerpen die breekbaar zijn of
van breekbaar materiaal zijn vervaardigd, zoals porselein, keramiek,
aardewerk, zandsteen, kalk, marmer, albast, was, kunstgietijzer, fijnsteen,
hardsteen, glaswerk, schilderijen onder glas, glas-in-lood ramen, vitrines,
spiegels, elektrische of elektronische lampenbollen of -buizen, tenzij de
breuk het rechtstreekse gevolg is van een brand, waterschade, ontploffing
of verzekerde diefstal.
3.20 Natuurrampen
Uitgesloten is schade veroorzaakt door overstromingen, aardbevingen,
vloedgolven, vulkaanuitbarstingen of andere natuurrampen.
3.21 Terrorisme
Uitgesloten is schade veroorzaakt door terroristische acties.
3.22 Indirecte Verliezen
Uitgesloten zijn indirecte verliezen van welke aard dan ook, zoals:
gederfde inkomsten, schadevergoeding, uiteenlopende heffingen en
belastingen, boetes van welke aard dan ook, in het bijzonder die welke
verband houden met een termijn of uitstel/vertraging vanwege welke
oorzaak dan ook.
3.23 Staking
Behoudens tegenstrijdige vermelding in de bijzondere voorwaarden is
uitgesloten schade veroorzaakt door een stakingsfeit.

4. Mededelingsplichten
4.1. Bij het sluiten van het contract.
Het contract wordt opgesteld op basis van de verklaringen van de
Verzekeringsnemer en de premie wordt dienovereenkomstig vastgesteld. De
Verzekeringsnemer dient bij het sluiten van het contract alle door hem gekende
omstandigheden aan te geven, waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat de
Maatschappij op basis daarvan het risico beoordeelt en die zij te haren laste
neemt.
Wanneer onvolledige of onjuiste verklaringen bij het sluiten van het contract niet
met opzet zijn gebeurd, worden de sancties vernoemd onder nummer 4.2. niet
toegepast.
4.2. Tijdens de looptijd van het contract
§ 1. Vóór zich een schadegeval voordoet.
De Verzekeringsnemer of, bij diens afwezigheid, de Verzekerde moet bij de
Maatschappij via een aangetekende brief aangifte doen van de nieuwe
omstandigheden of van iedere wijziging in een van de omstandigheden uit de
Bijzondere Voorwaarden, met betrekking tot de specifieke elementen van de
verzekerde risico's.
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Deze aangifte moet gebeuren vóór de wijziging wanneer die plaatsvindt door
toedoen van de Verzekeringsnemer of de Verzekerde, en in de andere gevallen
binnen de week nadat de Verzekeringsnemer of de Verzekerde ervan op de
hoogte is.
Wanneer
- een onvolledige of onjuiste aangifte niet met opzet is gebeurd,
of
- wanneer deze wijziging een verzwaring van het risico inhoudt
en indien de Maatschappij
- die de juiste elementen kent, of
- indien de verzwaring had bestaan bij het sluiten van het contract,
slechts zou hebben ingestemd onder andere voorwaarden,
dan moet zij, binnen een maand na de dag waarop zij kennis krijgt van de
onvolledigheid of onjuistheid of van de verzwaring, de wijziging van het contract
voorstellen met terugwerkende kracht op de dag waarop zij kennis heeft
gekregen van de onvolledigheid of onjuistheid of op de dag van de verzwaring.
Indien de Maatschappij het bewijs levert dat zij het verzwaarde risico in geen
geval zou hebben verzekerd, kan zij het contract binnen dezelfde termijn
ontbinden. Indien het voorstel tot wijziging van het verzekeringscontract door de
Verzekeringsnemer wordt geweigerd, of indien het binnen de maand na de
ontvangst niet wordt aanvaard, kan de Maatschappij het contract binnen twee
weken ontbinden.
§2. Nadat zich een schadegeval heeft voorgedaan.
Indien een schadegeval optreedt vóór de wijziging van het contract of de
ontbinding van kracht is geworden, en
- indien de onvolledigheid of onjuistheid van de aangifte niet kan worden
verweten aan de Verzekeringsnemer, of
- indien de Verzekeringsnemer de verplichting vernoemd in § 1 van dit artikel is
nagekomen,
is de Verzekeraar ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te verrichten.
§ 3. Indien een schadegeval optreedt en de Verzekeringsnemer de verplichting
vernoemd in § 1 van dit artikel niet is nagekomen,
a) is de Maatschappij gehouden de overeengekomen prestatie te verrichten
wanneer het verzuim van aangifte niet kan worden verweten aan de
Verzekeringsnemer;
b) is de Maatschappij enkel gehouden de prestatie te verrichten volgens de
verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de Verzekeringsnemer
had moeten betalen indien rekening was gehouden met de verzwaring, wanneer
het verzuim van aangifte kan worden verweten aan de Verzekeringsnemer.
Indien de Verzekeraar echter het bewijs levert dat hij het (verzwaarde) risico in
geen geval zou hebben verzekerd, is zijn prestatie bij een schadegeval beperkt
tot de terugbetaling van alle betaalde premies.
c) Indien de Verzekeringsnemer met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, kan de
Maatschappij de waarborg weigeren. De vervallen premies tot het ogenblik
waarop de Maatschappij weet heeft gekregen van het bedrog, moeten aan haar
worden betaald als schadevergoeding.
4.3. Andere verzekeringen
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Indien de risico's die dit contract waarborgt, gedekt worden of gaan worden door
een andere verzekering, moet de Verzekeringsnemer hiervan aangifte doen bij de
Maatschappij. Tijdens de looptijd van het contract moet deze aangifte gebeuren
binnen de termijnen vernoemd onder nummer 4.2.

5. Opgave van de verzekerde voorwerpen: termijn en wijze van
opgave
Indien deze overeenkomst is gesloten op basis van een open polis, biedt de
verzekering pas dekking nadat vóór de aanvang van elke tentoonstelling opgave
is gedaan van de volgende gegevens:
- de naam van de tentoonstelling;
- de datum van opening en sluiting voor het publiek;
- de datum van aanvang en beëindiging van de dekking;
- de exacte plaats(en) waar de tentoonstelling plaatsvindt, alsmede de
beveiligingsmiddelen;
- de aard en de waarde van de tentoongestelde voorwerpen, alsmede een lijst
met de beschrijving en geschatte waarde van de verzekerde kunstwerken.
Bovendien moet worden aangegeven of de verzekering moet worden uitgebreid
tot het vervoer en, indien dit het geval is, door wie het vervoer wordt verzorgd,
alsmede de plaatsen van herkomst en bestemming van de verzekerde
voorwerpen.
Voor de door de verzekerde gedane opgaven wordt met een op het polisblad
vastgelegde regelmaat een aanhangsel opgesteld.

6. Preventiemaatregelen
A) TIJDENS HET VERBLIJF
De dekking tegen diefstal gaat pas in wanneer alle preventiemaatregelen tijdens
het verblijf door de verzekeraar zijn goedgekeurd en door de verzekerde worden
nageleefd.
De verzekerde is verplicht:
- De tentoongestelde en/of geïnstalleerde voorwerpen gedurende de volledige
duur van het verblijf op de locatie waar de tentoonstelling wordt opgebouwd,
gehouden en afgebouwd te beschermen door middel van permanent, actief
toezicht van dichtbij.
Alle
bestaande
mechanische,
elektronische
en
personele
beschermingsmiddelen in te zetten.
- Voorwerpen van edelmetaal, juwelen, edelstenen, parels van eerste kwaliteit,
goudwerk, uurwerken en alle breekbare voorwerpen, alsmede kleine (= minder
dan 30 cm groot) en/of zeer waardevolle voorwerpen tentoon te stellen in
stevige vitrines, voorzien van dik glas en veiligheidssloten.
In afwijking van het hiervoor bepaalde dekt deze verzekering diefstal met
geweldpleging tegen bewakers, ook indien de preventiemaatregelen niet door
de verzekeraar zijn goedgekeurd.
B) TIJDENS HET VERVOER
1) Door een vervoerder verricht vervoer
De vervoersdekking gaat pas in wanneer de volgende regels zijn nageleefd:
De verzekerde kiest verpakkers uit die hun werk naar behoren verrichten (op
basis van de in de bedrijfstak gebruikelijke normen) en vervoerders die zijn
gespecialiseerd in het vervoer van kunstwerken; de verzekerde moet hen – op
straffe van verlies van rechten – op de hoogte brengen van de hierboven
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genoemde voorwaarden voor vervoer, bewaking en toezicht.
Vervoer over de weg
De uit hoofde van dit contract verzekerde voorwerpen moeten apart, zonder
bijlading, worden vervoerd, tenzij de verzekeraar hiervoor van tevoren
toestemming heeft gegeven. Het vervoer vindt plaats in een volledig afgesloten,
onopvallend voertuig dat is uitgerust met een beschermingsvoorziening tegen
onbevoegd gebruik van het voertuig en met een brandblusapparaat met grote
capaciteit dat te allen tijde voor de bemanning toegankelijk is. Elk voertuig
moet ten minste door twee personen worden bemand; één van hen moet
voortdurend in het voertuig aanwezig zijn.
In alle gevallen waarin deze personen geen toezicht op het voertuig kunnen
houden, moet het voertuig onder de bewaking van politie worden gesteld, of, bij
gebreke hiervan, voortdurend op een vooraf door de verzekeraar goedgekeurde
wijze worden beveiligd.
In het geval dat de verzekerde voorwerpen op een andere plaats worden
opgeslagen dan binnen de tentoonstellingsruimte (bij overslagpunten, in
opslagruimten, bij verpakkingsbedrijven, of bij houders of bewakers van het
voorwerp), moeten deze in een brandkast worden geplaatst of, bij gebreke
hiervan, voortdurend worden beveiligd op een vooraf door de verzekeraar
goedgekeurde wijze.
Vervoer door de lucht, over zee of per spoor
Kunstwerken die door de lucht, over zee of per spoor worden vervoerd, moeten
worden begeleid door een door de verzekerde aangewezen verantwoordelijke
persoon, die gedurende het volledige vervoer belast is met het toezicht.
Bij gebreke hiervan moet getracht worden aan de waarde, aan de aard van de
kunstwerken, alsmede aan de moeilijkheid van het traject aangepaste vormen
van toezicht te vinden, die van tevoren door de verzekeraar moeten worden
goedgekeurd.
2) Voor eigen rekening verricht vervoer
Wanneer het vervoer door de verzekerde en/of diens werknemers wordt verricht,
wordt diefstal tijdens het vervoer uitsluitend gedekt, indien er sprake is van:
−
diefstal als gevolg van een het middel van vervoer overkomen ongeval;
−
diefstal als gevolg van brand;
−
diefstal met geweldpleging.
De verpakking moet zijn aangepast aan de aard van de vervoerde kunstwerken.

7. Premiebetaling
7.1. De premie - of bij opsplitsing van de premie, de delen en bijbehorende
premiekosten - waarvan het bedrag in het contract wordt vastgesteld, alsook de
belastingen en taksen op de verzekeringscontracten waarvan de teruginning niet
verboden is, zijn te betalen op de zetel van de Maatschappij of in de woonplaats
van de lasthebber die zij daartoe eventueel heeft aangesteld. De vervaldata
worden vastgesteld in de Bijzondere voorwaarden.
7.2. Indien de premie (of een premiedeel) binnen tien dagen na de vervaldatum
niet is betaald, kan de Maatschappij - onverminderd haar recht om voor de
rechtbank de uitvoering van het contract te eisen - bij aangetekend schrijven de
Verzekeringsnemer of de persoon die instaat voor de betaling van de premies, in
gebreke stellen.
De ingebrekestelling omvat de aanmaning tot betaling van de premie binnen twee
weken nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven.
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Als de genoemde termijn van twee weken verstreken is, kan het contract worden
opgeschort of ontbonden.
Als de waarborg is opgeschort, komt hieraan een einde wanneer de
Verzekeringsnemer de vervallen premies, eventueel vermeerderd met de
interesten, heeft betaald.

8. Verplichtingen in geval van schade
Bij een schadegeval moet de Verzekeringsnemer of, bij diens afwezigheid, de
Verzekerde:
1) Op straffe van verval, behoudens toeval of overmacht, zodra hij op de hoogte
is en uiterlijk binnen vijf dagen, het schadegeval melden aan de zetel van de
Maatschappij, schriftelijk - bij voorkeur via een aangetekende brief - of mondeling
tegen ontvangbewijs;
Bij diefstal of verlies moet aangifte worden gedaan binnen 24 uur.
2) Onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om de omvang van het
schadegeval te beperken en de verzekerde goederen te vrijwaren;
3) Bij diefstal, poging tot diefstal of verlies:
- de plaatselijke politie verwittigen binnen twaalf uur na het ogenblik waarop hij
weet heeft van het schadegeval;
- een klacht indienen bij het Parket;
- zijn medewerking verlenen aan de politie en de Maatschappij, om de opsporing
van de daders en het terugvinden van de gestolen of verloren voorwerpen te
versnellen.
4) In de aangifte van het schadegeval of, als dat onmogelijk is, in een latere,
snel mogelijk opgemaakte aangifte, melding maken van de datum en
omstandigheden van het schadegeval, de gekende of vermoedelijke oorzaken,
aard en het geraamde bedrag van de schade, de aangegane waarborgen
dezelfde risico's bij andere verzekeraars.

zo
de
de
op

5) Op eenvoudig verzoek van de Maatschappij onmiddellijk alle documenten
overmaken die nodig zijn voor de expertise.
6) Binnen twintig dagen (bij diefstal of verlies binnen vijf dagen) aan de
Maatschappij een geraamde, oprecht verklaarde en door hem ondertekende lijst
bezorgen van de verzekerde, vernielde, verdwenen of beschadigde voorwerpen.
Indien de Verzekerde een van de verplichtingen uit §1 tot §6 hierboven niet
nakomt, behoudens toeval of overmacht, heeft de Maatschappij het recht om
haar prestatie te verminderen, ten belope van de schade die zij heeft geleden.
Indien de Verzekeringsnemer of de Verzekerde te kwader trouw valse
verklaringen aflegt, met name indien hij het bedrag van de schade overdrijft,
voorwerpen die bij het schadegeval niet bestonden, als vernield of verdwenen
opgeeft, alle of een deel van de verzekerde voorwerpen verbergt of wegneemt,
geen melding maakt van het bestaan van andere verzekeringen voor dezelfde
risico's, de aangifte wettigt met onjuiste documenten of bedrieglijke middelen
aanwendt, dan verliest de Verzekerde elk recht op de waarborg voor dit
schadegeval.
7) Wanneer een derde aansprakelijk kan worden gesteld, zelf de door de
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geldende wet-en regelgeving vereiste maatregelen treffen om de mogelijkheden
tot verhaal van de schade te behouden.

9. Vaststelling van de grootte van de schade
1) De in de polis vermelde voorwerpen zijn verzekerd in opgegeven waarde.
2) Indien de schade niet in der minne wordt vastgesteld, is een minnelijke
expertise altijd verplicht, onder voorbehoud van de respectieve rechten van de
partijen. Elke partij kiest een expert. Als de aldus aangestelde experten het niet
met elkaar eens zijn, kiezen zij een derde expert. De drie experten handelen
gemeenschappelijk en bij meerderheid van stemmen.
Indien een van de partijen geen expert benoemt of indien de twee experten het
niet eens raken over de keuze van de derde, gebeurt de aanstelling door de
Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg of van de Rechtbank van
koophandel in het rechtsgebied waar het schadegeval zich heeft voorgedaan.
Deze benoeming gebeurt op eenvoudig verzoek van de meest gerede partij,
gedaan ten vroegste twee weken na de verzending, aan de andere partij, van een
aangetekend schrijven van ingebrekestelling met ontvangbewijs.
De expertise, na schadegeval, gebeurt bij verzekering voor rekening van wie het
behoort, met de Verzekeringsnemer van het contract.
Elke partij betaalt de kosten en erelonen van haar expert en desgevallend de helft
van de erelonen van de derde expert en van de kosten van zijn benoeming.
3) De verzekering mag geen winst opleveren voor de Verzekerde; zij waarborgt
alleen het herstel van zijn materiële verliezen, afgezien van ieder verlies van
genot, voordeel of interesten.
Aangezien de verzekerde som niet kan worden beschouwd als bewijs van het
bestaan en de waarde, op het ogenblik van het schadegeval, van de getroffen
goederen, is de Verzekerde gehouden dit en de omvang van de schade te
bewijzen met alle middelen en documenten die in zijn macht liggen.
Bij een totaal of gedeeltelijk schadegeval behoudt de Maatschappij zich het recht
voor het voorwerp te vervangen, met de toestemming van de Verzekerde, of de
schade te vergoeden in geld. In dat geval wordt de schadevergoeding geraamd
op basis van de vervangingswaarde van de voorwerpen op de dag van het
schadegeval, met aftrekking van de ouderdom.

10. Onderverzekering
Indien uit de schattingen blijkt dat de waarde van het getroffen voorwerp op de
dag van het schadegeval de gewaarborgde som voor dit voorwerp overschrijdt,
wordt de Verzekerde beschouwd als zijn eigen verzekeraar voor het overschot en
draagt hij bijgevolg een evenredig deel van de schade.
Wanneer het schadegeval betrekking heeft op een deelbaar voorwerp of op een
voorwerp dat behoort tot een paar, tooi of garnituur, kan de Maatschappij niet
gedwongen worden tot betaling van een schadevergoeding die boven de waarde
van het getroffen deel ligt, bepaald volgens de beschrijving in artikel 9 over de
raming en modaliteiten van de afwikkeling van de schade. Indien de waarde van
het geheel waartoe het getroffen voorwerp behoort, op de dag van het
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schadegeval groter is dan de verzekerde som voor dit geheel, wordt eveneens de
evenredigheidsregel toegepast.

11. Restauratie
De restauratie van kunstwerken na een schadegeval kan, na voorafgaande
goedkeuring door de door de verzekeraar ingeschakelde expert, worden
uitgevoerd overeenkomstig de door de uitlener geuite wensen, dat wil zeggen in
het land en door de restaurateur van zijn keuze.

12. Betaling van de uitkering
De uitkering wordt door de verzekeraar betaald:
a)
Indien geen gerechtelijke actie is ingesteld, binnen 30 dagen nadat in
onderling overleg is vastgesteld dat de verzekeraar hiertoe verplicht is.
b)
Indien wel gerechtelijke actie is ingesteld, binnen 15 dagen, te rekenen
vanaf het akkoord of de uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan. In geval
van hoger beroep kan de termijn pas aanvangen na de beëindiging van het
geding.
Indien de gestolen voorwerpen na de uitkering van het schadebedrag worden
teruggevonden, is de verzekerde verplicht de verzekeraar hiervan onmiddellijk
op de hoogte te brengen. De verzekerde heeft in dit geval een maand de tijd om
hetzij afstand te doen van de teruggevonden voorwerpen, hetzij deze geheel of
gedeeltelijk terug te nemen. Indien binnen de genoemde termijn geen keuze
wordt gemaakt of in geval van afstand, behoudt de verzekeraar zich de
mogelijkheid voor toestemming te geven voor eigendomsoverdracht.
In geval van terugname wordt de uitkering herzien, rekening houdend met de
waarde van de teruggenomen voorwerpen op de dag van de schade, en is de
verzekerde verplicht het te veel ontvangen bedrag terug te betalen,
vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf het tijdstip dat de
uitkering aan de verzekerde is betaald tot aan het tijdstip waarop het
teruggevonden voorwerp ter beschikking van de verzekerde is gesteld, onder
aftrek van het bedrag van de eventuele waardevermindering of van de kosten
die voor het terugvinden van de voorwerpen zouden kunnen zijn gemaakt.
In geval de gestolen voorwerpen vóór de uitkering van het schadebedrag worden
teruggevonden, moet de verzekerde de voorwerpen terugnemen.
De verzekeraar verplicht zich ertoe de gemaakte kosten voor het terugvinden van
deze voorwerpen terug te betalen, evenals de door de voorwerpen geleden
beschadigingen.

13. Foto’s, Audiovisuele gegevensdragers, Software en Applicaties
1) Foto’s
Foto’s zijn enkel verzekerd indien ze onder een beschermende inlijsting
gepresenteerd worden. In geval van verlies en/of schade aan foto’s vergoeden
wij enkel de herstel-, restauratie- en/of reproductiekosten.
2) Audiovisuele gegevensdragers
Audiovisuele gegevensdragers worden vergoed op basis van de prijs van een
lege gegevensdrager, vermeerdert met de kosten van de overbrenging van een
master op deze drager.
Audiovisuele gegevensdragers worden in geen geval vergoed op basis van de
ontwerp- en productiewaarde.
3) Software en applicaties
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Software en applicaties worden uitsluitend gedekt als de verzekerde hiervan een
back-up heeft bewaard. De uitkering is beperkt tot de kosten die zijn gemoeid
met het overzetten van deze back-up.

14. Afstand van verhaalsrecht - Subrogatie
Afstand van verhaalsrecht
1) Behoudens in geval van opzet, bedrog of grove schuld is de verzekeraar bereid
afstand te doen van het verhaalsrecht dat hij als gevolg van het doen van een
uitkering ter zake van een schade zou mogen uitoefenen tegen door de
verzekerde aangewezen en goedgekeurde vervoerders, transitobedrijven,
opslagbedrijven, verpakkingsbedrijven, die belast zijn met het vervoer, de
verpakking of de bewaking van de verzekerde voorwerpen of een gedeelte
hiervan, of tegen houders of bewakers van de verzekerde voorwerpen.
De afstand van verhaal is slechts geldig boven de bedragen die zijn vastgesteld
in de geldende wetten, beschikkingen of overeenkomsten inzake de
aansprakelijkheidsbeperking van vervoerders en andere betrokken partijen.
In het geval dat de betrokken vervoerder of diens onderaannemer – behalve in
geval van overmacht – geen bewijs kan leveren dat hij de in artikel 6 bedoelde
voorwaarden heeft nageleefd, behoudt de verzekeraar zich het recht voor het
door hem ter zake van de schade uitgekeerde te verhalen.
De afstand van verhaalsrecht binnen die hierboven bedoelde grenzen komt ten
gunste van de verzekeraar van de vervoerder en andere betrokken partijen.
De afstand van verhaal is niet van toepassing wanneer een derde die geen partij
bij de vervoers- of verpakkingsovereenkomst is, aansprakelijk kan worden
gesteld.
2) De Verzekeraar doet afstand van verhaal tegen de organisatoren van de
tentoonstelling en hun werknemers, behoudens in geval van opzet of merkelijke
schuld van een van deze personen (in een dergelijk geval is het verhaal
uitsluitend gericht tegen de veroorzaker van de schade).
Indien de aansprakelijke derde evenwel is verzekerd, kan de verzekeraar,
ondanks de afstand van verhaal, zijn verhaalsrecht uitoefenen voor zover een
aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is.
Subrogatie
Behoudens de hierboven bedoelde gevallen van afstand van verhaal, gaan door
het doen van een uitkering ter zake van een schade de rechten van de
verzekerde jegens derden bij wijze van subrogatie over op de verzekeraar.

15. Ingangsdatum van de verzekering
De verzekering komt tot stand door acceptatie door de verzekeraar van de door
de verzekeringnemer ingediende aanvraag. De door de verzekeraar geboden
dekking overeenkomstig de in artikel 1 en in de Bijzondere Voorwaarden
genoemde voorwaarden gaat in op de dag na de premiebetaling (om 00:00 uur)
en ten vroegste op de datum en het tijdstip die in de Bijzondere Voorwaarden zijn
vastgesteld.
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16. Duur en einde van de verzekering
Het contract wordt gesloten voor de duur die in de Bijzondere voorwaarden is
vastgesteld.
I. In de volgende gevallen en omstandigheden kan het contract vóór de normale
vervaldatum worden ontbonden:
16.1. Door de Verzekeringsnemer of de Maatschappij:
Jaarlijks, op de vervaldatum van het contract, mits een opzegging van minimum
drie maanden indien de Bijzondere Voorwaarden voorzien in de stilzwijgende
verlenging op de vervaldatum.
16.2. Door de Erfgenaam of de Maatschappij, bij eigendomsoverdracht van de
goederen waarop de verzekering betrekking heeft.
16.3. Door de Maatschappij:
1) Bij niet-betaling van de premies;
2) Bij verzwaring van de risico's;
3) Bij onvolledige of onjuiste aangifte van het risico bij het sluiten of tijdens de
looptijd van het contract;
4) Na schadegeval;
5) Bij vereffening van de Verzekeringsnemer of de Verzekerde;
16.4. Door de Verzekeringsnemer:
1) Bij het wegvallen van verzwarende omstandigheden die in de polis zijn
vermeld, indien de Maatschappij geen vermindering van de overeenkomstige
premie toestaat;
2) Bij stopzetting van de activiteit of ontbinding van de Maatschappij.
16.5. Door de curator van het faillissement van de Verzekeringsnemer of de
Verzekerde tijdens de drie maanden na de aangifte van het faillissement.
II. Het contract wordt van rechtswege ontbonden in de volgende gevallen:
16.6. - verlies van de verzekerde goederen door een niet gewaarborgd voorval
- bewarend beslag, uitvoerend beslag op de verzekerde goederen of een andere
wettelijke of gerechtelijke maatregel die de verzekeringsnemer of de verzekerde
het recht ontneemt om te beschikken over de verzekerde voorwerpen
- bij overdracht onder levenden van de verzekerde voorwerpen zodra de
verzekeringsnemer ze niet meer bezit.
16.7. Bij ontbinding in de loop van een verzekeringsperiode wordt het gedeelte
van de premie voor het gedeelte van deze periode na de ontbinding niet
verworven door de Maatschappij.
In de gevallen vernoemd onder de nummers 16.2., 16.3.1. en 16.4.2. heeft de
Maatschappij evenwel recht op dit gedeelte van de premie, als schadevergoeding
voor de ontbinding.
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Wanneer de Verzekeringsnemer, de Erfgenaam of de curator het contract kan
opzeggen, dient dit te gebeuren via een aangetekende brief aan de zetel van de
Maatschappij. De opzegging moet worden betekend aan de Verzekeringsnemer.
Behoudens de gevallen vernoemd in de artikelen 16.3.1. en 16.3.4. wordt de
ontbinding pas van kracht na het verstrijken van een termijn van één maand, te
rekenen vanaf de dag na de afgifte van de aangetekende brief.
In het geval vernoemd in artikel 16.3.4. wordt de ontbinding onmiddellijk van
kracht.

17. Verjaring en bevoegde rechter
Iedere vordering die uit dit contract voortvloeit verjaart na drie jaar, te rekenen
vanaf de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft (artikel 34 van de Wet van 24
juni 1994)
Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie van de artikelen en
voorwaarden van onderhavig contract behoren tot de uitsluitende bevoegdheid
van de Belgische Rechtbanken.

18. Bescherming van de persoonlijke levensfeer
Verantwoordelijke voor de verwerking
Jean Verheyen nv, met maatschappelijke zetel te Grensstraat 17, 1210 Brussel,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0431.491.731 (hierna ‘Jean Verheyen’ genoemd).
Functionaris voor de gegevensbescherming
De functionaris voor de gegevensbescherming
gecontacteerd worden op de volgende adressen:

van

Jean

Verheyen

per post:

Jean Verheyen nv - Data Protection Officer
Grensstraat 17
1210 Brussel

via e-mail:

privacy@verheyen.be

kan

Doeleinden van de gegevensverwerking en bestemmelingen van de
gegevens
De persoonsgegevens die door de betrokkene zelf worden meegedeeld of die op
legitieme wijze door Jean Verheyen worden ontvangen van ondernemingen van
de groep AXA, van ondernemingen die in relatie staan met deze ondernemingen,
van de werkgever van de betrokkene of van derden, mogen door Jean Verheyen
verwerkt worden voor de volgende doeleinden:
•

het beheer van het personenbestand:
o

Dit zijn verwerkingen die uitgevoerd worden om de databases – in
het bijzonder de identificatiegegevens – met betrekking tot alle
natuurlijke en rechtspersonen die in relatie staan met Jean
Verheyen, samen te stellen en up-to-date te houden.

o

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst en voor de naleving van een wettelijke
verplichting.

15

•

•

•

•

•

het beheer van de verzekeringsovereenkomst:
o

Dit betreft de verwerking die wordt uitgevoerd met het oog op de –
al dan niet geautomatiseerde – aanvaarding of weigering van
risico’s vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst of bij
latere herwerkingen ervan; op de opmaak, bijwerking en
beëindiging van de verzekeringsovereenkomst; op de – al dan niet
geautomatiseerde – inning van de onbetaalde premies; op het
beheer van de schadegevallen en de regeling van de
verzekeringsprestaties.

o

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst en voor de naleving van een wettelijke
verplichting.

de dienstverlening aan de klanten:
o

Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd in het kader van de
digitale diensten die, bijkomend aan de verzekeringsovereenkomst,
worden verleend aan de klanten (bijvoorbeeld de ontwikkeling van
een digitale klantenzone).

o

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst en/of van deze bijkomende digitale
diensten.

het beheer van de relatie tussen Jean Verheyen en de
verzekeringstussenpersoon:
o

Dit betreft verwerkingen uitgevoerd
samenwerking
tussen
Jean
verzekeringstussenpersoon.

in het kader van
Verheyen
en

de
de

o

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van
gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen die bestaan uit de
uitvoering van de overeenkomsten tussen h Jean Verheyen en de
verzekeringstussenpersoon.

de opsporing, preventie en bestrijding van fraude:
o

Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd om – al dan niet op
geautomatiseerde wijze – verzekeringsfraude op te sporen, te
voorkomen en te bestrijden.

o

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van
gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen die bestaan uit de
vrijwaring van het technische en financiële evenwicht van het
product, de tak of de verzekeringsmaatschappij zelf.

de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme:
o

Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd om – al dan niet op
geautomatiseerde wijze – het witwassen van geld en de
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financiering van terrorisme op te sporen, te voorkomen en te
bestrijden.
o

•

•

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een
wettelijke verplichting die Jean Verheyen moet naleven.

bewaking van de portefeuille:
o

Dit betreft verwerkingen die uitgevoerd worden om – al dan niet op
geautomatiseerde wijze – het technische en financiële evenwicht
van de verzekeringsportefeuilles te controleren en in voorkomend
geval te herstellen.

o

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van
gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen die bestaan uit de
vrijwaring of het herstel van het technische en financiële evenwicht
van het product, de tak of de verzekeringsmaatschappij zelf.

statistische studies:
o

Dit betreft verwerkingen uitgevoerd door Jean Verheyen of een
derde met het oog op statistische studies voor diverse doeleinden,
zoals
verkeersveiligheid,
preventie
van ongevallen thuis,
brandpreventie, verbetering van de beheerprocessen van Jean
Verheyen, aanvaarding van risico’s en tarifering.

o

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van
gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen die bestaan uit het
maatschappelijke engagement, het streven naar efficiëntie en de
verbetering van de kennis van haar vakgebieden.

In de mate dat de mededeling van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de
hiervoor opgesomde doeleinden, mogen de persoonsgegevens meegedeeld
worden aan andere ondernemingen van de AXA Groep en aan ondernemingen
en/of personen die ermee in verbinding staan (advocaten, experts, adviserende
artsen,
herverzekeraars,
medeverzekeraars,
verzekeringstussenpersonen,
dienstverleners, andere verzekeringsmaatschappijen, vertegenwoordigers, followup bureaus voor tarifering, schaderegelingsbureaus, Datassur).
Deze gegevens mogen ook meegedeeld worden aan de controle-instanties, aan
de bevoegde overheidsdiensten en aan elk ander overheids- of privéorganisme
waarmee Jean Verheyen persoonsgegevens kan uitwisselen in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving.
Gegevensverwerking met het oog op direct marketing
De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig
ontvangen door Jean Verheyen van ondernemingen van de Groep AXA, van
ondernemingen die ermee in verbinding staan of van derden, mogen door Jean
Verheyen verwerkt worden met het oog op direct marketing (commerciële acties,
gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, bekendheid, …),
om haar kennis van de klanten en prospecten te verbeteren, om deze laatste op
de hoogte te brengen van haar activiteiten, producten en diensten, en om
commerciële aanbiedingen te bezorgen.
Om een optimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen
deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan
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personen in hun hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten gunste
van Jean Verheyen en/of de verzekeringstussenpersoon.
Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde
belangen van Jean Verheyen bestaande uit de ontwikkeling van haar economische
activiteit. In voorkomend geval kunnen deze verwerkingen gebaseerd zijn op de
toestemming van de betrokkene.
Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie
In geval van overdracht van persoonsgegevens naar derden die zich buiten de
Europese Unie bevinden, houdt Jean Verheyen zich aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen die van kracht zijn voor dergelijke overdrachten. Jean
Verheyen waarborgt namelijk een adequaat beschermingsniveau voor de aldus
overgedragen persoonsgegevens, op basis van de door de Europese Commissie
ingestelde alternatieve mechanismen, zoals de standaard contractuele
voorwaarden of ook de bindende ondernemingsregels voor de AXA Groep in geval
van overdrachten binnen de groep (B.S. 6/10/2014, p. 78547).
De betrokkene kan van de door Jean Verheyen getroffen maatregelen om
persoonsgegevens te mogen overdragen buiten de Europese Unie een kopie
verkrijgen door zijn aanvraag te sturen naar Jean Verheyen op het hierna
vermelde adres (paragraaf ‘Contact opnemen met Jean Verheyen’).
Gegevensbewaring
Jean Verheyen bewaart de persoonsgegevens die verzameld worden met
betrekking tot de verzekeringsovereenkomst tijdens de hele duur van de
contractuele relatie of van het beheer van de schadedossiers, met bijwerking
ervan telkens de omstandigheden dit vereisen, dit verlengd met de wettelijke
bewaartermijn of met de verjaringstermijn om het hoofd te kunnen bieden aan
een vordering of eventueel verhaal, ingesteld na het einde van de contractuele
relatie of na de afsluiting van het schadedossier.
Jean Verheyen bewaart de persoonsgegevens met betrekking tot geweigerde
offertes of offertes waaraan Jean Verheyen geen gevolg heeft gegeven tot vijf
jaar na de uitgifte van de offerte of de weigering om een contract af te sluiten.
Noodzaak om persoonsgegevens mee te delen
De persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene die Jean Verheyen vraagt
om mee te delen, zijn noodzakelijk voor de afsluiting en de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst. De niet-mededeling van deze gegevens kan de
afsluiting of de goede uitvoering van de verzekeringsovereenkomst onmogelijk
maken.
Vertrouwelijkheid
Jean Verheyen heeft alle vereiste maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid
van de persoonsgegevens te vrijwaren en om zich te wapenen tegen nietgemachtigde toegang, misbruik, wijziging of wissing van deze gegevens.
Jean Verheyen volgt hiertoe de standaarden inzake veiligheid en continuïteit van
de dienstverlening en evalueert regelmatig het veiligheidsniveau van zijn
processen, systemen en toepassingen, alsook dat van zijn partners.
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Rechten van de betrokkene
De betrokkene heeft het recht:
•

om van Jean Verheyen de bevestiging te krijgen of de hem betreffende
persoonsgegevens verwerkt of niet verwerkt worden, en om deze
gegevens - indien ze verwerkt worden - te raadplegen;

•

om zijn persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, te laten
rechtzetten en in voorkomend geval te laten aanvullen;

•

om zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen;

•

om de verwerking van zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden
te laten beperken;

•

om zich, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te
verzetten tegen een verwerking van de persoonsgegevens op basis van de
gerechtvaardigde belangen van Jean Verheyen. De verantwoordelijke voor
de verwerking verwerkt dan de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij
aantoont dat er rechtmatige en dwingende redenen voor de verwerking
zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de
betrokkene;

•

om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met
het oog op direct marketing, met inbegrip van de profilering die wordt
verricht met het oog op direct marketing;

•

om bezwaar te maken tegen een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op
een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, waaraan
voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem aanmerkelijk treft; als
deze geautomatiseerde verwerking echter noodzakelijk is voor de
afsluiting of de uitvoering van een contract, heeft de persoon het recht op
een menselijke tussenkomst van Jean Verheyen, om zijn standpunt te
uiten en om de beslissing van Jean Verheyen te betwisten;

•

om zijn persoonsgegevens die hij aan Jean Verheyen heeft meegedeeld, te
ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;
om
deze
gegevens
door
te
zenden
aan
een
andere
verwerkingsverantwoordelijke,
als
(i)
de
verwerking
van
zijn
persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming of noodzakelijk is
voor de uitvoering van een contract en (ii) de verwerking gebeurt aan de
hand van geautomatiseerde processen; en te verkrijgen dat zijn
persoonsgegevens
rechtstreeks
van
de
ene
naar
de
andere
verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, als dat technisch
haalbaar is;

•

om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen
aan de verwerkingen die rechtmatig gebeurden vóór de intrekking ervan,
als de verwerking van zijn persoonsgegevens gebaseerd is op zijn
toestemming;
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Contact opnemen met Jean Verheyen
De betrokkene die zijn rechten wil uitoefenen, kan Jean Verheyen contacteren
door per post een gedateerde en ondertekende brief te sturen, vergezeld van een
recto/verso fotokopie van zijn identiteitskaart, naar het adres: Jean Verheyen NV,
Data Protection Officer, Grensstraat 17, 1000 Brussel.
Jean Verheyen zal de aanvragen verwerken binnen de wettelijk voorziene
termijnen. Behoudens duidelijk ongegronde of overmatige aanvragen, zal geen
enkele betaling gevorderd worden voor de verwerking van zijn aanvragen.
Klacht indienen
Als de betrokkene meent dat Jean Verheyen de reglementering ter zake niet
naleeft, wordt hij verzocht eerst contact op te nemen met Jean Verheyen.
De betrokkene kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit voor de Bescherming
van Persoonsgegevens op het volgende adres:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be
De betrokkene kan ook klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van
zijn woonplaats.

DEFINITIES
In deze verzekeringsvoorwaarden moet worden verstaan onder:
Atoomkernreactie: Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt
kernfusie, kernsplitsing, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;

zoals

Diefstal: De wederrechtelijke toeëigening van een voorwerp
Eigen risico:Het op het polisblad vermelde bedrag dat per gebeurtenis voor
rekening van verzekerde blijft.
Materiële schade: Elke plotselinge, onvoorziene vernieling of beschadiging
van een voorwerp.
Schade: Elke vernieling, beschadiging of diefstal.
Verlies: De onvoorziene, uitvoerig omschreven verdwijning van een verzekerd
voorwerp in het kader van een bepaalde gebeurtenis die duidelijk kan worden
gerapporteerd.
Vervangingswaarde: Bedrag dat wij moeten betalen ter vervanging van het
verzekerde voorwerp door een voorwerp van dezelfde aard dat in een
vergelijkbare staat verkeert.
Verzameling: Een qua aantal bepaalde en beperkte verzameling die een
samenhangend geheel vormt.
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Waardevermindering: De waardevermindering komt overeen met het
verschil tussen de marktwaarde van het voorwerp vóór de schade en de
waarde ervan na restauratie. De waardevermindering wordt geschat door
een expert die erkend is voor het type beschadigde voorwerpen. Bij stellen
en verzamelingen wordt de waardevermindering geraamd voor het totaal en
niet per voorwerp.

JEAN VERHEYEN N.V. – Erkend door FSMA als gevolmachtigde onderschrijver – Ondernemingsnr. 0431 491 731 – RPR : Brussel
Sociale zetel : Grensstraat 17, B 1210 Brussel – T : +32(0)2 250 63 11 – F : +32(0)2 250 63 00
Web : www.verheyen.be – E-mail : info@verheyen.be – transport@verheyen.be - patrimony@verheyen.be
Bank : IBAN : BE25 3100 0003 8482 – BIC : BBRUBEBB
AXA Belgium N.V. Troonplein 1, B 1000 Brussel, bezit meer dan 10% van het kapitaal
Buitenrechtelijke klachtenregeling : OMBUDSMAN VERZEKERINGEN V.Z.W.
De Meeûssquare 35, B 1000 Brussel – E-mail : info@ombudsman.as
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