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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 
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Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering «Machinebreuk» is een speciaal voor zelfstandigen en ondernemingen ontworpen verzekering die de materiële schade 
dekt aan de verzekerde machines ten gevolge van onvoorziene en plotse gebeurtenissen. Het is een verzekering «genoemde gevaren»: 
alleen de schade als gevolg van de interne of externe oorzaken aangegeven in het contract zijn dus gedekt.
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Machinebreuk

 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

Basiswaarborgen
1. Vaste machines

 ✓  gebruikt op de ligging van het risico en opgenomen in de 
inventaris in de bijzondere voorwaarden (BV)
 ✓die onvoorzienbare en plotse materiële schade lijden, te wijten 
aan één van de externe of interne oorzaken die exhaustief 
opgenomen zijn in uw contract, waaronder voornamelijk:

Algemene uitsluitingen 
Is van de waarborg uitgesloten

 ✗ De schade:
 − door brand, ontploffingen van alle aard, 
 − door rechtstreekse blikseminslag,
 − door verwisselbare werktuigen (messen, slijpstenen, ...), of 
delen die door hun aard sneller verslijten en veelvuldig 
vervangen moeten worden (dichtingen, riemen, ...),
 − door de afvoer van water en ook het ontijdig inschakelen of 
het accidenteel afvoeren van water uit een installatie van 
automatische brandblusapparaten,
 − door diefstal of poging tot diefstal (behalve mobiele machines),
 − door de volledige of gedeeltelijke instorting van gebouwen.

 ✗ De gebruiksschade ten gevolge van:
 − experimenten of proeven,
 − het in werking houden of opnieuw in werking stellen van 
een beschadigde machine voor de definitieve herstelling,
 − een foutieve herstelling,
 − normale slijtage.

 ✗ De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft 
met een van de volgende gevallen:

 − elke vorm van oproer, volksbewegingen, terrorisme of 
sabotage evenals collectief geïnspireerde daden van 
vandalisme of kwaadwilligheid,
 − elke natuurramp zoals aardbevingen, overstromingen en 
sterke wind van minstens 160 km/u,
 − instorting, grondverschuiving, onvoldoende waterafvoer via 
de riolering, aardbeving, vallende stenen of rotsen, ...,

Externe oorzaken Interne oorzaken

• Vallen
• Stoten
• Botsen
• Vreemde substantie
• Wind, storm, vorst
• Onhandigheid
• Toevallige nalatigheid
• Onervarenheid
• Vandalisme
• Kwaadwilligheid
• Elektrisch risico

• Gebrek 
•  Materiaalgebrek
•  Constructiefout
•  Montagefout
•  Falen van een aangekop-

pelde machine of een 
beveiligings- of regeltoestel

•  Beveiligingstoestel
•  Warmlopen/vastlopen
•  Ontbreken van smeerstof
•  Trillen/ontregeling
•  Slechte uitlijning
•  Loskomen van delen
•  Oververhitting



 Wat is verzekerd? (vervolg)  Wat is niet verzekerd? (vervolg)

2. Mobiele machines
 ✓Gebruikt in en/of buiten de onderneming volgens wat is 
bepaald in de BV
 ✓Onvoorzienbare en plotse materiële schade te wijten aan een 
uitsluitend externe oorzaak die beperkend bepaald is door uw 
contract, waaronder voornamelijk:

 − Diefstal en poging tot diefstal
 − Grondverzakking
 − Vallen
 − Grondverschuiving
 − Stoten
 − Wind/storm
 − Botsen
 − Vorst, kruien van ijs
 − Instorting van gebouw
 − Flexa (Brand, ontploffing, bliksem, botsing van luchtvaartuigen)
 − Brand

 ✓Mogelijkheid om zowel de externe als interne oorzaken te 
dekken + Flexa + Diefstal + Transport

3. Bijkomende waarborgen
Aanvullingen op de basiswaarborg tegen een bijkomende 
premie, namelijk:

 ✓de onvoorzienbare en plotse materiële schade aan 
verwarmingsketels en andere stoommachines of drukvaten ten 
gevolge van een ontploffing te wijten aan hun eigen gebrek,
 ✓kosten voor versneld vervoer,
 ✓kosten voor verplichte afbraak,
 ✓kosten voor het verwijderen van verzekerde voorwerpen uit water,
 ✓kosten verbonden aan werkzaamheden uitgevoerd buiten de 
normale werkuren. 

 − iedere nucleaire brandstof, ieder radioactief product of 
iedere radioactieve afvalstof of iedere bron van ioniserende 
straling,
 − schade zoals schilfers, krassen, deuken alsook elke schade 
van esthetische aard,
 − onder garantie van een leverancier. 

 Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Er is onderverzekering wanneer de aangegeven waarde van 
een voorwerp lager is dan de nieuwvervangingswaarde

 ! De verzekerde aanvaardt in ieder geval het bedrag van de 
vrijstelling zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden

 ! Bepaalde kosten (opnieuw maken van tekeningen en 
modellen, reproduceren van opgeslagen informatie, 
verbeteringen) worden niet ten laste genomen

 Waar ben ik gedekt?

Uw verzekeringsdekking omvat alleen de plaatsen vermeld in de bijzondere voorwaarden, tenzij anders bepaald in uw contract.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om alle 
aanpassingen in de loop van het contract te melden.
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug preventieve 
maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. Gebruik om sneller te werken het formulier op www.allianz.be.

 Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling 
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden.

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. De verzekering gaat pas in na betaling van de eerste premie.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.


