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ZAAKSCHADEVERZEKERING                                                                                                      

Informatiedocument over het verzekeringsproduct                                             

                                                                                                                                    

Maatschappij : Vander Haeghen NV voor rekening van       Product : Fine Art Polis 

StarStone                                                                                                                                                                                      

Disclaimer: 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 zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen 

 

Welk soort verzekering is dit? 

Deze  zaakverzekering alle risico’s vergoedt elke materiële schade ten gevolge van een schadegeval dat uw geïnventariseerde kunst – en/of 
verzamelobjecten. Het verzekeringscontract bestaat uit de algemene en bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de 
bijzondere voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden.  De bijzondere voorwaarden bakenen het exacte voorwerp van 
de verzekeringsovereenkomst af. 

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborg 

✓Alle risico’s: elke schade, diefstal en  verlies van goederen als 

gevolg van een plotse, toevallige en accidentele gebeurtenis, is 

gedekt.  Er zijn  tevens waarborguitbreidingen van toepassing die 

worden opgesomd in hoofdstuk 1 artikel 5 van de algemene 

voorwaarden.  

Nieuwe aanwinsten   

✓De voorwerpen verworven tijdens de duur van het contract zijn 

automatisch gedekt tot maximum 25% van het verzekerde bedrag in 

de betreffende categorie. Indien het voorwerp in geen enkel van de 

verzekerde categorieën van het contract voorkomt, zullen wij 

tussenkomen tot 25% van de aangegeven waarde.  

Wat is niet verzekerd? 

✗opzettelijke schade of schade veroorzaakt door u of door leden van 

uw familie alsook door elke persoon die een belang heeft bij de 
verzekering. 

✗schade die voorkomt uit het normaal gebruik, het langzame of 

natuurlijke verval of uit een eigen gebrek.  

✗schade die veroorzaakt wordt door insecten, wormen, knaagdieren, 

schimmels en parasieten van welke aard ook.  

✗schade die voortvloeit uit blootstelling aan het licht, of 

atmosferische omstandigheden of de evolutie van chemische 
bestanddelen van een voorwerp met inbegrip van het roesten of de 
oxidatie. 

✗schade als gevolg van een biologische, chemische, biochemische 

aantasting of een elektromagnetische straling veroorzaakt door elk 
feit of opeenvolging van feiten voorkomend uit radioactieve, toxische 
of explosieve bron.   

✗schade voorkomend uit elke brandstof  met nucleaire eigenschap, 

product of radioactief afval alsook rechtstreeks of onrechtreeks 
resulterend uit elke bron van ioniserende straling. 

✗ schade veroorzaakt door vlekken, bezoedeling, bevuiling alsook 

door brandvlekken van sigaren, sigaretten en/of pijpen, behalve deze 
voortvloeiend uit waterschade, brand of diefstal. 

✗schade als gevolg van elektrische, elektronische en mechanische 

storingen van het verzekerd voorwerp ontstaan zonder toevallige 
oorzaak en/of ten gevolge van zijn werking. 

✗Schade die voortvloeit uit een al dan niet verklaarde oorlog, een 

burgeroorlog of gelijkaardige feiten zoals burgerlijke of militaire 
oproer, bezettingen of opeising foor eender welke overheid, alsook 
collectieve geweldacties, volksbewegingen of oproer.     

✗Schade die voortvloeit uit manipulaties, werken of reiniging in het 

kader van de restauratie van het verzekerd voorwerp.  

✗Schade veroorzaakt tijdens de opbouw of verbouwing van het 

gebouw waarin het kunst-of verzamelvoorwerp zich bevindt.  

✗Elke genotsderving, winst- of interestenverlies.  

✗Uitsluitingen die opgenomen worden in de bijzondere 

voorwaarden.  

Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

!In geval van schade zullen de opgegeven risicoliggingen die meer dan 
120 gecumuleerde dagen in het verzekeringsjaar onbewoond zijn 
geweest, niet worden gewaarborgd behoudens andersluidend beding 
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vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. De opschorting van de 
waarborg wordt effectief vanaf de 121e dag om 00 uur. 

! Financiële waarborgbeperkingen zoals vermeld in de bijzonder 
voorwaarden.  
! Financiële vrijstellingen zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waar ben ik gedekt? 

 Op de ligging van het risico in België   

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

- U bent er toe gehouden uw domicilie in België te hebben.  

- U bent ertoe gehouden om de preventiemaatregelen vermeld in hoofdstuk 2, artikel 6 van de algemene voorwaarden te respecteren, 

alsmede bijkomende preventiemaatregelen te nemen die worden vermeld in de bijzondere voorwaarden.  

- U mag de risicoliggingen niet onbewoond laten.  

- Bij schadegeval, mag u geen handeling stellen die de subrogatie onmogelijk zou maken.  

- Bij een schadegeval dient de aangifteprocedure uit Hoofdstuk 4 artikel 10 van de algemene voorwaarden gevolgd te worden. 

- U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en  blijvende verzwaring van het risico met zich meebrengt nauwgezet 

mede te delen. 

- Bij nieuwe aanwinsten verbindt u er zich toe om ons binnen 90 dagen volgend op de aankoop te informeren alsook om een 

bijkomende premie te betalen. De waarborg is verworven in aangegeven waarde tot het ogenblik dat de aangenomen waarde met 

ons is overeengekomen. 

 Wanneer en hoe betaal ik?  

U hebt de verplichting om de premie te betalen, vermeerderd met taksen en kosten. Ze zijn te betalen binnen 30 dagen na het aanbieden van de 
kwitantie of de ontvangst van een kennisgeving van de vervaldag.   

Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De begindatum van en duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden  In elk geval treedt het contract pas in werking  

zodra de eerste premie is betaald. Behoudens opzegging wordt de verzekering daarna hernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar. Het 

contract eindig onmiddellijk indien u België verlaat. Bij overdracht onder levenden eindigt het contract van rechtswege voor roerende goederen 

vanaf het ogenblik dat u er geen beschikking meer over hebt  en voor onroerende goederen drie maanden na datum waarop de authentieke akte 

tot overdracht is verleden, met een uitzondering voor de overlevende niet uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) of de overlevende wettelijke 

samenwo(o)n(st)er en dit tot het einde van de verzekeringsperiode.  De opzegging door schadegeval heeft gevolgen 3 maanden ná datum van de 

officiële kennisgeving.  Bij fraude eindigt het contract onmiddellijk. 

 Hoe zeg ik mijn contract op?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen door middel van een aangetekende 
zending.  Het contract kan tevens worden opgezegd ná iedere schadeaangifte en uiterlijk 30 dagen ná de uitbetaling van de vergoeding of 
weigering van tussenkomst. Het contract kan worden opgezegd in geval van blijvende wijziging van het risico. Behoudens anders bepaald 
geschiedt elke opzegging per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Bij 
verhoging van tarief  zal u de mogelijkheid hebben om op te zeggen binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de 
tariefverhoging.  


