
Productfiche Machinebreuk Safe 2

Deze fiche geldt voor de volgende voertuigen met een MTM van > 3,5 ton: vrachtwagens, trekkers, en takelwagens en ook 
hun aanhangwagens of opleggers.

Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de verzekering Machinebreuk Safe 2 goed. Hierin staat wanneer wij 
betalen en hoeveel wij betalen maar ook wanneer wij niet betalen.
Lees ook de Bijzondere Voorwaarden goed. Daarin staat het toestel dat wij verzekeren en voor welke waarde dat toestel 
verzekerd is.

Waarvoor is deze 
verzekering nuttig?

De verzekering Machinebreuk Safe 2 is een verzekering die de schade aan een toestel 
verzekert. Wij verzekeren het omschreven toestel dat in de Bijzondere Voorwaarden staat.  
Is dat toestel beschadigd bij het inschakelen, tijdens het gebruik als werktuig of bij het uit-
schakelen? Of is dat toestel beschadigd omdat het omschreven voertuig waarop het toestel 
gemonteerd is of hangt een schadegeval heeft gehad? Of is dat toestel gestolen? Dan betalen 
wij voor die schade.
Het toestel is ook verzekerd terwijl het in rust is.

Welke toestellen 
verzekeren wij?

• een toestel dat vast gemonteerd is op het omschreven voertuig om te gebruiken als werk-
tuig, of

• een meeneemheftruck.
Wij verzekeren maximaal 2 toestellen per omschreven voertuig.

De volgende toestellen 
kunt u bij ons verzekeren

Betonmixer
Betonpomp
Chapemachine 
Compressor op aanhangwagen
Hogedrukreiniger op aanhangwagen
Hoogtewerker
Koelinstallatie
Laadklep (bijv. Dhollandia)
Laadkraan (bijv. Palfinger, Atlas, e.d.)
Ladderlift/Verhuislift
Ladderlift op aanhangwagen
Lier
Meeneemheftruck (bijv. Kooiaap, Moffett, e.d.)
Mortelmachine
Hydraulisch optrekmechanisme (bijv. voor laadplatform, kiep- of laadbak)
Hydraulische arm en pomp van een tankinstallatie
Hydraulisch systeem voor afzetcontainers
Hydraulisch systeem met een lier
Pomp van een tankinstallatie
Stroomgenerator op aanhangwagen
Vuilniswagen (de afvalinzamelingsinstallatie)

In welke landen bent u 
verzekerd?

In alle landen waar het omschreven voertuig, waarop het toestel gemonteerd is of hangt bij 
ons verzekerd is in Omnium. Dat zijn alle landen die in de wet staan voor de verzekering BA 
Motorrijtuigen + Bosnië-Herzegovina, FYROM (Macedonië), Montenegro en Servië.

NIEUW!
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Te verzekeren waarde U kiest zelf het bedrag waarvoor u het omschreven toestel, de montagekosten en de kosten 
om het toestel klaar te maken voor gebruik wilt verzekeren. Staan de kosten voor het trans-
port en de verpakking van het omschreven toestel ook op de factuur van het omschreven 
toestel? Dan mag u die kosten ook verzekeren. Het bedrag dat u kiest, is de verzekerde 
waarde.
De waarde die u kiest, hoeft niet dezelfde te zijn als de echte waarde. Zij mag wel niet hoger 
zijn dan de nieuwwaarde van het omschreven toestel. 
Dat noemen wij een eersterisicoverzekering.

Onder nieuwwaarde van het omschreven toestel verstaan wij de som van:
• de prijs van het omschreven toestel toen het nieuw was. Dat is de prijs zonder kortingen;
• de kosten die u hebt betaald voor de montage van het omschreven toestel op het 

omschreven voertuig;
• de kosten om het omschreven toestel klaar te maken voor gebruik;
• de kosten voor het transport en de verpakking van het omschreven toestel als die ver-

meld staan op de factuur die u hebt betaald bij aankoop van het omschreven toestel.

Wij verzekeren gratis:
• de BTW die u niet kunt terugkrijgen van de belastingdienst.

Machinebreuk Welke schade verzekeren wij bij het risico Machinebreuk? Schade door:
technisch defect – mechanisch defect – hydraulisch defect – elektrisch of elektronisch 
defect – oververhitting – het niet tijdig smeren van het toestel – te zware belasting van het 
toestel.
Voor sommige schade betalen wij niet. Bijvoorbeeld de kosten voor onderzoek.

Brand Welke schade verzekeren wij bij het risico Brand? Schade door:
vuur – ontploffing – blikseminslag – kortsluiting in de elektrische installaties van het  
toestel – bluswerken.
Voor sommige schade betalen wij niet. Bijvoorbeeld schroeischade.

Diefstal Welke schade verzekeren wij bij het risico Diefstal? Schade door:
diefstal, onder andere carjacking, homejacking en joyriding – poging tot diefstal van de 
meeneemheftruck.
+ enkel voor de meeneemheftruck ook de kosten: voor het vervangen van de sloten of 
sleutels bij diefstal van de sleutels of de afstandsbedieningen – voor het vervangen van de 
gestolen boorddocumenten of nummerplaat. 
Voor sommige schade betalen wij niet. Bijvoorbeeld verduistering.

Toestelschade Welke schade verzekeren wij bij het risico Toestelschade? Schade:
door een aanrijding – door een ongeval – door contact tussen de verschillende delen van de 
voertuigcombinatie – door kanteling – tijdens en door het vervoer van uw voertuig waarop 
het omschreven toestel gemonteerd is of hangt, inclusief het laden en lossen ervan – door 
vandalisme – door knagen van kleine dieren die de kabels hebben beschadigd – doordat 
u bij het tanken de verkeerde brandstofkeuze hebt gemaakt (enkel voor de meeneem- 
heftruck).
Voor sommige schade betalen wij niet. Bijvoorbeeld door kanteling terwijl het voertuig 
werkt als werktuig en de voorzorgsmaatregelen niet zijn genomen.

Natuurevenementen
en Aanrijding met
dieren

Welke schade verzekeren wij bij het risico Natuurevenementen en Aanrijding met dieren? 
Schade door: 
storm – hagel – bliksem – neerstortende rotsen – vallende stenen – lawine – druk van heel 
veel sneeuw – overstroming – aardbeving – aardverschuiving of grondverzakking – vulkaan- 
uitbarsting – aanrijding met dieren.

Welke kosten betalen wij 
ook nog?
(maximaal tot 20 % van 
de verzekerde waarde)

• Demontagekosten en voor de meeneemheftruck ook de sleepkosten en kosten om de 
meeneemheftruck te laten terugbrengen naar België. Wij betalen voor alle kosten samen 
maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW per toestel.

• Douanekosten.
• Kosten om de meeneemheftruck voorlopig te stallen. Wij betalen maximaal 5,00 EUR per 

dag met een maximumbedrag van 150,00 EUR exclusief BTW.
• Kosten voor inschrijving na beschadiging of diefstal van de nummerplaat van de mee-

neemheftruck.
• Kosten voor het opruimen, redden, blussen en plaatsen van signalisatie. Wij betalen voor 

alle kosten samen maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW.
Betaalt de verzekering Omnium van het voertuig waarop het omschreven toestel gemon-
teerd is of hangt al voor deze kosten? Dan betaalt de verzekering Machinebreuk Safe 2 niets.
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De verzekering Machinebreuk Safe 2 is een verzekering van een goed naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering nemen? Informeer u dan  
grondig over uw wettelijke bescherming, onze segmentatiecriteria en onze Algemene Voorwaarden op www.baloise.be.

Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt 
u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11
Zetel: Marsveldstraat 23, 1050 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
info@baloise.be – www.baloise.be – RPR Antwerpen – BTW BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
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Wat betalen wij in geval 
van schade?

• Bij herstelbare schade: wij betalen de herstellingsfactuur 
+ de BTW op de herstellingsfactuur die u niet kunt terugkrijgen van de belastingdienst;
- het eigen risico;
- de voorafbestaande schade of schade die wij eerder betaald hebben, maar die niet 

hersteld is.
• Bij totaal verlies: wij betalen de werkelijke waarde van het toestel

+ de BTW op de werkelijke waarde van het toestel die u niet kunt terugkrijgen van de 
belastingdienst;

- de schrootwaarde (tenzij wij de opbrengst van de verkoop van het schroot krijgen).
Wij betalen nooit meer dan de verzekerde waarde.

Eigen risico
Machinebreuk en 
Toestelschade

Het deel dat u zelf moet betalen is 2,50 % van de verzekerde waarde per schadegeval en per 
omschreven toestel. U moet wel minimaal 625,00 EUR en maximaal 1.250,00 EUR betalen 
per omschreven toestel. 

Verlaging van het eigen 
risico Machinebreuk en 
Toestelschade

Bent u verzekerd voor schade die ontstaat door een schadegeval dat wij onder  Machinebreuk 
of Toestelschade verzekeren? En hebt u bij ons ook een verzekering Omnium Safe 2  
genomen die u verzekert bij Voertuigschade aan het omschreven voertuig waarop het 
omschreven  toestel is gemonteerd of hangt? En hebt u schade waarvoor deze beide verze-
keringen gelden?
Dan betalen wij als het schadebedrag exclusief BTW hoger is dan de volgende som:
• de helft van het eigen risico bij Voertuigschade (minimaal 625,00 EUR), plus
• de helft van het eigen risico bij Machinebreuk of Toestelschade (minimaal 625,00 EUR per 

omschreven toestel).
Let op! Als de helft van een eigen risico lager is dan 625,00 EUR, dan verhogen wij dat 
bedrag naar 625,00 EUR.

Géén eigen risico! In de situaties hieronder moet u geen deel van het schadebedrag zelf betalen:
• bij de risico’s Brand, Diefstal, Natuurevenementen en Aanrijding met dieren;
• bij het risico Toestelschade voor:

- totaal verlies;
- schade aan de kabels door het knagen van kleine dieren.


