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Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.
Iedere oplichting of poging tot oplichting van de verzekeraar kan strafrechtelijk vervolgd worden op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.
In geval van fraude is de verzekeraar gerechtigd alle beheers-, onderzoeks- en advocatenkosten te verhalen op de verzekerde-fraudeur.

Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - 
jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen. 

Baloise Belgium nv,  met maatschappelijke zetel City Link, Posthofbrug 16, 
2600 Antwerpen. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0096 met FSMA-nr. 24.941 A
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HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

 Artikel 1 Begrippen

 1.1 U’ (de verzekerde):
- de verzekeringnemer: de natuurlijke persoon die het contract afsluit 
- alle bij de verzekeringnemer inwonende personen 
- de natuurlijke persoon die in de Bijzondere Voorwaarden als verzekerde wordt aangeduid

 1.2 Wij
  Nateus nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 2652  
  (BS 24/12/2008), RPR 0808 719 880
 1.3 Derde
  Elke andere persoon dan de verzekerde die hiervoor werd omschreven.

HOOFDSTUK II OMVANG VAN DE WAARBORG

 Artikel 2 Basiswaarborg
Dit contract waarborgt, binnen de grenzen die erin bepaald zijn en binnen de grenzen van de verklaringen opgenomen 
in het verzekeringsvoorstel, de diefstal, het verlies of de verdwijning van het geheel of een gedeelte van de verzekerde 
voorwerpen, alsook de schade van welke aard ook aan die voorwerpen en dit ten belope van maximaal de verzekerde 
bedragen.

De voorwerpen zijn verzekerd wanneer:
- ze door u gedragen of gebruikt worden
- ze door u, waar dan ook, bewaard worden
- u ze vervoert of verzendt over land of water of langs de lucht  
Wanneer de voorwerpen zich bevinden in een onbeheerd autovoertuig gelden bovendien de bepalingen van artikel 5.1.

 Artikel  3 Waarborguitbreidingen
   Wij waarborgen de diefstal, de ontvreemding en het misbruik van vertrouwen gepleegd door uw dienstboden of door 

iedere andere persoon, aan wie de verzekerde voorwerpen werden toevertrouwd.

 Artikel 4 Territoriale grenzen
   De waarborg is geldig overal in Europa met uitsluiting van Albanië, Azerbeidzjan, Estland, Georgië, Hongarije, Kazakstan, 

Letland, Litouwen, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Tsjechië, Wit-Rusland, de Azoren,  
de Canarische eilanden, Malta en Turkije. 

 Artikel  5 Bijzondere bepalingen eigen aan bepaalde voorwerpen
 5.1 Voorwerpen in een onbeheerd autovoertuig
  Wanneer u de verzekerde voorwerpen achterlaat in een onbeheerd autovoertuig gelden volgende bepalingen:

a) overdag (tussen 07h00 en 20h00) worden alle voorwerpen samen verzekerd ten belope van maximaal € 750,00  
op voorwaarde dat:
- alle toegangen tot het autovoertuig op slot zijn en alle ramen gesloten zijn
en 
- zij zich bevinden in de volledig afgesloten bagageruimte van het autovoertuig 
en 
- de inhoud van de bagageruimte van buitenuit onzichtbaar is
Voorwerpen in breaks of coupés zonder automatisch neerklapbare hoedenplank zijn steeds uitgesloten. 

b) ’s nachts (tussen 20h00 en 07h00) worden de voorwerpen enkel verzekerd op voorwaarde dat het motorrijtuig geparkeerd 
staat in een niet-gemeenschappelijke privégarage die volledig gesloten is.

Juwelen en pelsen die u om het even wanneer in om het even welk voertuig achterlaat, zijn steeds uit de waarborg 
uitgesloten.

 5.2 Juwelen
U moet ervoor zorgen dat de rijgdraad van echte parels en het montuur van edelstenen in perfecte staat gehouden 
worden.

5.3 Bont
 U mag dit in bewaring geven. 

Behalve in geval van zware fout, doen wij afstand van verhaal op de bewaarder of zijn personeel. Deze afstand van 
verhaal geldt niet tegenover de eventuele verzekeraars of andere verantwoordelijke derden. 

5.4 Schilderijen
Is niet verzekerd de schade te wijten aan:
- een eigen gebrek, onder meer het afschilferen en het afspringen van verf
- restauratie of herstelling
- de inwerking van dag- of kunstlicht
- thermische of atmosferische invloeden
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5.5 Boeken en manuscripten
Is niet verzekerd de schade te wijten aan:
- vlekken en beschadiging veroorzaakt door het hanteren
- thermische of atmosferische invloeden

5.6 Muziekinstrumenten
Is niet verzekerd:
- het breken van snaren en het scheuren van vliezen of vellen onder meer van luidsprekers, trommels en dergelijke
- de schade door roest 
- de schade veroorzaakt door het hanteren zoals onder meer krassen en deuken
- de schade te wijten aan thermische of atmosferische invloeden

5.7 Geweren
De waarborg strekt zich uit tot het springen van geweerlopen.

Is niet verzekerd:
- de krassen op de geweerkolven
- de schade door corrosie en roest van de geweerlopen

5.8 Film- en fototoestellen 
De waarborg is enkel verworven indien u deze voorwerpen gebruikt als liefhebber.

 Artikel 6 Wat is niet verzekerd?
Dit contract waarborgt niet:
- de schade die u opzettelijk veroorzaakt
- de schade door diefstal of poging tot diefstal gepleegd door of met medeplichtigheid van uzelf of uw partner, van uw 

ascendenten of descendenten, alsook van hun partner
- de schade veroorzaakt door sleet, de waardevermindering, de langzame of natuurlijke beschadiging, thermische en 

atmosferische invloeden (vochtigheid, …), insecten (onder meer motten), wormen, knaagdieren of parasieten
- de schade die het gevolg is van reinigings-, onderhouds-, herstellings- of transformatiewerken
- de schade door deuken en schrammen of door een verkeerde behandeling van het verzekerde voorwerp of het gebruik 

ervan voor een doel waartoe het niet is bestemd
- de schade door inwerking van zand en stof
- de schade van elektrische of mechanische aard en functioneringsstoornissen die niet voortspruiten uit een welbepaald 

ongeval
- de schade door een eigen gebrek
- de schade wanneer het verzekerde voorwerp zich in een tentoonstelling bevindt
- de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met:

- (burger)oorlog, vijandelijkheden, oproer, omwenteling, opstand, militair of onrechtmatig verworven gezag, staking, 
opstoten of burgerlijke onlusten, tenzij u kunt bewijzen dat de schade noch rechtstreeks, noch  onrechtstreeks aan 
een van deze oorzaken te wijten is

- opeising in elke vorm door een militaire of politiemacht of door geregelde of ongeregelde strijdkrachten 
- om het even welke beslissing van de overheid (onder meer douaneautoriteiten) of van personen die door de overheid 

gemachtigd zijn en handelen binnen de perken van deze bevoegdheid
- een feit of opeenvolging van feiten met dezelfde oorsprong, mits dit feit of die feiten het gevolg zijn van radioactieve, 

giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen, radioactieve producten of afvalstoffen, 
alsook de schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit om het even welke ioniserende 
stralingsbron 

- het niet uitvoeren van preventie- of beveiligingsmaatregelen, opgelegd in het contract

HOOFDSTUK III SCHADEGEVALLEN

 Artikel 7  Preventiemaatregelen
U moet alle redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen en de gevolgen ervan te 
beperken.

 Artikel 8 Wat moet u doen bij een verzekerd schadegeval?
  U moet:

- ons binnen 48 uur, die volgen op de vaststelling van het ongeval, in kennis stellen van het schadegeval en ons alle 
inlichtingen en documenten bezorgen die ons toelaten om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval vast 
te stellen 

- onze afgevaardigde of onze expert toelaten zijn werkzaamheden uit te voeren

U mag:
- geen handelingen stellen die ons recht beperken om de gedane betalingen terug te vorderen van de aansprakelijke 

derde
- geen veranderingen aanbrengen aan het beschadigde voorwerp, die het onmogelijk of moeilijker maken om de oorzaak 

of de omvang van de schade vast te stellen, tenzij deze veranderingen dringend en noodzakelijk zijn 
- geen afstand doen van de verzekerde voorwerpen
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In geval van diefstal, poging tot diefstal of vandalisme moet u:
- binnen 24 uur klacht indienen, of, bij verlies, alle nuttige verklaringen afleggen bij de bevoegde overheid 
- ons onmiddellijk verwittigen indien de gestolen voorwerpen worden teruggevonden. Indien wij nog geen vergoeding 

betaald hebben, neemt u de teruggevonden voorwerpen opnieuw in uw bezit. De eventuele schade aan deze voorwerpen 
wordt door ons vergoed. Indien wij de vergoeding reeds betaald hebben, worden de gestolen voorwerpen onze eigen-
dom. Indien u de vergoeding terugbetaalt, onder aftrek van de eventuele herstellingskosten, krijgt u de voorwerpen 
terug.

 Artikel 9 Wat indien u uw verplichtingen niet naleeft?
Wij kunnen de schadevergoeding verminderen of terugvorderen evenredig met het door ons geleden nadeel:
- indien u niet alle redelijke en noodzakelijke maatregelen neemt om een schadegeval te voorkomen en de gevolgen 

ervan te voorkomen en te beperken
- of indien u uw verplichtingen niet naleeft

Het niet-naleven van een termijn wordt niet als een verzuim beschouwd, indien u de gevraagde mededeling zo snel 
mogelijk hebt gedaan.

Indien u uw verplichtingen met bedrieglijk opzet niet bent nagekomen, hebben wij het recht om onze waarborg te wei-
geren.

 Artikel 10 Schadevergoeding
10.1  Aangenomen waarde

Mits melding in de Bijzondere Voorwaarden, wordt de verzekering afgesloten in ‘aangenomen waarde’, d.w.z. dat elk 
voorwerp verzekerd is ten belope van de waarde opgenomen in de schatting vermeld in het contract. Deze waarde wordt 
door u en door ons aanvaard als de basis voor de berekening van de vergoeding bij schadegeval. 

Op elke jaarlijkse vervaldag bezorgt u ons een schatting van de verzekerde voorwerpen. Zo niet, wordt de schadevergoeding 
vastgesteld in werkelijke waarde, behoudens voor de hierna vermelde goederen. Onder werkelijke waarde wordt begrepen: 
de nieuwwaarde na aftrek van de stoffelijke waardevermindering op grond van ouderdom, gebruik en onderhoudstoestand 
en na aftrek van het technische en technologische waardeverlies van het goed. De nieuwwaarde is de kostprijs om de 
verzekerde goederen op datum van het verzekerde schadegeval opnieuw samen te stellen met nieuwe gelijkaardige 
voorwerpen en materialen.

Voor juwelen wordt de schadevergoeding vastgesteld in vervangingswaarde. De vervangingswaarde is de aankoopprijs 
op de dag van het verzekerde schadegeval die normaal moet betaald worden op de Belgische markt voor een identiek of 
gelijkwaardig voorwerp, dit wil zeggen een voorwerp met dezelfde ouderdom, van hetzelfde merk, dat zich in dezelfde 
staat bevindt, …

Voor film- en fototoestellen, geweren en muziekinstrumenten wordt de schadevergoeding altijd bepaald in ‘aangenomen 
waard’.

Bijzondere bepalingen voor film- en fototoestellen, jachtgeweren en muziekinstrumenten
Voor zover deze voorwerpen gewone gebruiksvoorwerpen zijn zonder artistieke of verzamelwaarde en u deze gebruikt 
als liefhebber, worden zij verzekerd in ‘aangenomen waarde’. Deze aangenomen waarde moet overeenstemmen met 
het bedrag van de aankoopfactuur van een nieuw voorwerp, btw inbegrepen. 

In geval van totaal verlies wordt de vergoeding berekend als volgt:
- gedurende het 1ste jaar volgend op de aankoop: 90 % van het verzekerde bedrag
- gedurende het 2de jaar volgend op de aankoop: 80 % van het verzekerde bedrag
- gedurende het 3de jaar volgend op de aankoop: 75 % van het verzekerde bedrag
- vanaf het 4de jaar volgend op de aankoop: 5 % vermindering per begonnen jaar

10.2 Diverse bepalingen
- Indien voorwerpen, die een paar of een stel vormen (zoals manchetknopen, hemdsknopen, oorringen, enz.), verzekerd 

zijn door één verzekerd bedrag, is elk voorwerp dat deel uitmaakt van het paar of het stel verzekerd voor dat bedrag 
gedeeld door het aantal voorwerpen waaruit het paar of het stel bestaat. Bij de vaststelling van de schadevergoeding 
wordt geen rekening gehouden met de waardevermindering die het paar of het stel ondergaat door het feit dat het niet 
meer volledig is.

- Wij behouden ons het recht voor om de beschadigde, vernielde, verloren of gestolen voorwerpen geheel of gedeeltelijk 
te vervangen of te herstellen.

- Wanneer het contract onderschreven werd voor rekening en ten bate van derden:
- heeft het slechts uitwerking in de mate dat de voorwerpen niet verzekerd zijn door een andere verzekering met 

hetzelfde voorwerp en door de derden zelf onderschreven
- zal de schadevergoeding uitsluitend worden uitgekeerd aan u, verzekeringnemer. U moet op uw verantwoordelijkheid 

en zonder enige mogelijkheid tot verhaal vanwege die derde tegen ons, de betaling aan die derde verrichten.
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10.3 Expertise
Indien er geen akkoord is over het bedrag van de schadevergoeding kunt u een expert aanstellen, die samen met onze 
expert het bedrag van de schadevergoeding vaststelt. Bij gebrek aan akkoord tussen deze experten, stellen zij een derde 
expert aan. De 3 experten bepalen met meerderheid van stemmen het definitieve bedrag van de schadevergoeding. Bij 
gebrek aan een meerderheid van stemmen is de beslissing van de derde expert doorslaggevend.
Stelt een van de partijen haar expert niet aan, of indien een van de experten zijn opdracht niet vervult of indien de  
2 experten het niet eens worden over de keuze van de derde expert, dan wordt deze, op verzoek van de meest gerede 
partij, aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg. 
Elke partij draagt de kosten en erelonen van haar expert. De kosten en erelonen van de derde expert, alsook de kosten 
van zijn aanstelling, worden door elke partij voor de helft gedragen.

 Artikel 11 Subrogatie  
Wij treden in uw rechten om de bedragen die wij ten laste hebben genomen te verhalen op de personen die aansprakelijk 
zijn voor het verzekerde schadegeval.
U mag bijgevolg geen afstand van verhaal doen zonder onze toestemming.

HOOFDSTUK IV BESCHRIJVING VAN HET VERZEKERDE RISICO 

 Artikel 12 De nauwkeurige beschrijving van het risico
Het contract wordt opgesteld volgens de beschrijving die u geeft van het te verzekeren risico. 

Bij het afsluiten van het contract  
- U moet ons het risico volledig en juist voorstellen en alle u bekende omstandigheden, die u redelijkerwijs kunt 

beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op onze beoordeling van het risico, nauwkeurig meedelen.  
U geeft ons eveneens alle andere verzekeringen met hetzelfde voorwerp op.

- U hebt de verplichting ons een volledig ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel over te maken.
- U verbindt zich ertoe ons alle bewijsstukken te overhandigen die de verzekerde waarde moeten staven, zoals: 

- voor normale gebruiksvoorwerpen: de aankoopfactuur van nieuwe voorwerpen
- voor alle waardevolle voorwerpen of voorwerpen met een artistieke of verzamelwaarde: de waardeattesten, afge-

leverd op uw kosten, door erkende speciaalzaken (juweliers, bonthandelaars, kunstgaleriehouders e.d.) 
- U hebt de verplichting alle voorwerpen van eenzelfde aard waarvoor u de bedoelding had huidig contract af te sluiten, 

te verzekeren en niet enkel de voorwerpen die door gebruik of door het dragen aan het grootste risico zijn blootgesteld. 
Deze verplichting geldt niet voor de voorwerpen met een waarde kleiner dan € 125,00

In de loop van het contract 
U moet ons zo spoedig en zo nauwkeurig mogelijk iedere wijziging meedelen die u redelijkerwijze moet beschouwen als 
gegevens, die de kans dat een schadegeval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verzwaart dan wel vermindert.

 Artikel 13 Fraude in de beschrijving van het risico 
Indien u opzettelijk informatie verzwijgt of onjuist meedeelt, waardoor wij worden misleid bij de beoordeling van dat 
risico:
- bij het afsluiten van het contract, is dit van rechtswege nietig
- in de loop van het contract, kunnen wij het met onmiddellijke uitwerking opzeggen 
Wij zijn gerechtigd om alle premies, die u reeds hebt betaald tot op het ogenblik dat wij kennis kregen van de fraude, te 
behouden als schadevergoeding en interesten.

 Artikel 14 De verzwaring van het risico
Binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij in kennis werden gesteld van een onjuiste of 
onvolledige beschrijving van het risico of van een verzwaring ervan, kunnen wij:
- een wijziging van uw contract voorstellen met aanvang:

- op de dag waarop wij in kennis werden gesteld van de onjuiste of onvolledige beschrijving van het risico bij het 
afsluiten van uw contract

- met terugwerkende kracht op de dag van de verzwaring van het risico, in de loop van het contract, ongeacht of u 
deze verzwaring al dan niet hebt aangegeven

Indien u het voorstel tot wijziging van uw contract weigert, of indien u ons voorstel niet hebt aanvaard bij het verstrijken 
van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, kunnen wij uw contract opzeggen binnen 
15 dagen volgend op deze termijn van 1 maand.

- het contract opzeggen indien wij het bewijs leveren dat wij het risico in geen geval zouden verzekerd hebben.

 Artikel 15 De vermindering van het risico 

Wanneer het risico aanzienlijk en blijvend is verminderd, en wel zo dat, indien de vermindering had bestaan op het 
ogenblik van het afsluiten van het contract, wij onder andere voorwaarden zouden verzekerd hebben, zullen wij een 
overeenkomstige premievermindering toekennen vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis 
hebben gekregen.

Indien wij niet tot een akkoord komen met u over de nieuwe premie binnen een maand vanaf uw verzoek tot vermindering, 
kunt u het contract opzeggen.
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 Artikel 16 Niet-naleven van verplichtingen bij verzwaring van het risico of fraude in de beschrijving van het risico 
Wij leveren de overeengekomen prestatie indien het verzwijgen of het onjuist meedelen bij de beschrijving van het risico 
u niet kan verweten worden.
Indien dit verzwijgen of onjuist meedelen u daarentegen wel kan verweten worden, leveren wij de prestatie in verhouding 
tussen de betaalde premie en de premie die u zou moeten betaald hebben indien u het risico waarvan de ware aard door 
het schadegeval aan het licht kwam, correct had beschreven. 
Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico in geen geval zouden verzekerd hebben, zullen wij ons beperken tot 
de terugbetaling van alle premies betaald vanaf het ogenblik waarop het risico onverzekerbaar werd. 
Wij zullen het schadegeval niet ten laste nemen indien u ons opzettelijk hebt misleid met betrekking tot de elementen 
ter beoordeling van het risico.

HOOFDSTUK V DE PREMIE  

 Artikel 17 Algemeen
De premie, met inbegrip van taksen, bijdragen en kosten, moet op ons verzoek of van elke met dat doel aangewezen 
persoon in de Bijzondere Voorwaarden op de vervaldag vooraf worden betaald.

 Artikel 18 Niet-betaling van de premie 
Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen wij de dekking schorsen of uw contract opzeggen. Wij stellen u 
hiervan in gebreke per aangetekende brief.
De schorsing van dekking of de opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen 
vanaf de dag die volgt op de afgifte ter post van onze aangetekende brief. Wij behouden ons hierbij het recht voor om een 
forfaitair bedrag aan te rekenen voor onze administratiekosten.
Indien wij de dekking geschorst hebben, kunnen wij het contract nog opzeggen indien wij ons dit recht in de ingebreke-
stelling hebben voorgehouden. In dat geval heeft de opzegging slechts uitwerking ten vroegste na het verstrijken van een 
termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de 1ste dag van de schorsing. Indien wij ons dit recht niet hebben voorbehouden 
in de ingebrekestelling, kan de opzegging slechts gebeuren mits een nieuwe aanmaning zoals hoger vermeld.
Als de dekking geschorst is, zullen wij de waarborgen opnieuw in voege stellen om 00h00 de dag nadat wij de integrale 
betaling van de gevorderde premies, desgevallend verhoogd met het bedrag van de administratiekosten en de interesten 
ontvangen hebben.

HOOFDSTUK VI HET VERLOOP VAN HET CONTRACT

 Artikel 19 Aanvang van uw contract

  Uw contract vangt aan op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, voor zover de eerste premie is betaald. Het 
uur van aanvang van de verzekering is op 00h00 vastgesteld, dit van de beëindiging op 00h00. 

 Artikel  20 Duur van uw contract

De duur van uw contract is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Op het einde van de verzekeringsperiode wordt uw 
contract stilzwijgend verlengd voor de periode vermeld in uw Bijzondere Voorwaarden, tenzij het door een van de partijen 
ten minste 3 maanden vóór het verstrijken van de lopende periode werd opgezegd bij een ter post aangetekende brief.

 Artikel  21 Einde van uw contract
21.1 U kunt het contract opzeggen:

- tegen het einde van elke verzekeringsperiode, ten minste 3 maanden vóór de vervaldag
- in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en het tarief of van het tarief alleen overeenkomstig artikel 22
- tegen de aanvangsdatum van uw contract, wanneer tussen de datum van het afsluiten en de aanvangsdatum meer 

dan een jaar verloopt mits betekening van de opzeg ten minste 3 maanden vóór de aanvangsdatum
- na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de 

schadevergoeding
- bij risicovermindering overeenkomstig artikel 15

21.2 Wij kunnen het contract opzeggen 
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode, ten minste 3 maanden vóór de vervaldag
- tegen de aanvangsdatum van uw contract, wanneer tussen de datum van het afsluiten en de aanvangsdatum meer 

dan 1 jaar verloopt mits betekening van de opzeg ten minste 3 maanden vóór de aanvangsdatum
- in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 18
- in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijke onjuiste mededeling van het risico in de loop van uw contract 

overeenkomstig artikel 13
- in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens bij de beschrijving van het 

risico bij het afsluiten van uw contract of in geval van verzwaring van het risico zoals bepaald in artikel 14
- in geval van wijziging van de wetgeving die een invloed kan hebben op de draagwijdte van de waarborg
- indien door u woonstkeuze in het buitenland wordt gedaan
- na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk 1 maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de 

schadevergoeding
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21.3 Vorm en uitwerking van de opzegging
De opzegging gebeurt per aangetekende brief. Deze opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van:
- 1 maand, behoudens in geval van niet-betaling van de premie, wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en tarief of 

alleen het tarief en in geval van opzeg op de vervaldag
- 3 maanden, in geval van opzeg na een schadegeval. Deze opzeg kan evenwel van kracht worden na 1 maand wanneer 

u of de begunstigde een van uw verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling 
ons te misleiden, op voorwaarde dat wij een klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend bij een onderzoeks-
rechter of tot dagvaarding voor een vonnisgerecht zijn overgegaan op basis van de artikelen 192, 196, 197, 496 of 510 
tot 520 van het Strafwetboek

vanaf de dag te rekenen vanaf de dag die volgt op de afgifte ter post. 
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de opzegging wordt 
door ons terugbetaald.

21.4 Overdracht van de verzekerde voorwerpen 
De verzekering eindigt onmiddellijk van rechtswege in geval van overdracht van de verzekerde voorwerpen, ongeacht of 
dit gebeurt na overlijden of bij leven. 
In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft de waarborg echter nog verworven aan de langstlevende niet uit 
de echt gescheiden echtgenoot tot het verstrijken van de lopende verzekeringsperiode.

 Artikel 22 Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of van het tarief 
Indien wij onze verzekeringsvoorwaarden en ons tarief of enkel ons tarief wijzigen, kunnen wij deze gewijzigde voorwaarden 
of tarieven toepassen vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag, nadat wij u daarover vooraf hebben ingelicht.
U kunt evenwel uw contract of de betrokken waarborg van de voorwerpen die aan de wijziging onderworpen zijn, binnen 
een maand opzeggen indien deze kennisgeving uiterlijk 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag werd gedaan en binnen 
3 maanden bij een latere kennisgeving.
Deze opzegging kan evenwel ten vroegste uitwerking hebben op de eerstkomende jaarlijkse hoofdvervaldag, volgend op 
de kennisgeving van de voorwaarden en/of tariefwijziging.
Deze opzeggingsmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief voorvloeit 
uit een algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd en wanneer de toepassing ervan gelijk is 
voor alle maatschappijen. De bepalingen van dit artikel doen gaan afbreuk aan de bepaling van artikel 20.

HOOFDSTUK VII DIVERSE BEPALINGEN

 Artikel 23 Samenstelling van uw contract
Uw contract bestaat uit 2 delen:
- de Algemene Voorwaarden beschrijven de inhoud van de waarborgen, de uitsluitingen alsook onze wederzijdse rechten 

en verplichtingen
- de Bijzondere Voorwaarden beschrijven uw persoonlijke gegevens en de waarborgen die u hebt onderschreven.  

Zij vervangen de Algemene Voorwaarden indien ze hiermee strijdig zouden zijn.

 Artikel 24 Verscheidene verzekeringnemers
   Indien de verzekering wordt afgesloten door meer dan een verzekeringnemer, dan zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar 

tegenover ons gebonden.

 Artikel 25 Woonplaats en briefwisseling
- Alle briefwisseling die u naar ons stuurt, is geldig verzonden indien zij gestuurd is naar onze exploitatiezetel.
- Alle briefwisseling die wij naar u sturen, is geldig verzonden, ook ten aanzien van erfgenamen en rechtverkrijgenden, 

indien zij verstuurd is naar het adres aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden of het adres dat later aan ons werd 
meegedeeld.

- Ingeval er verscheidene verzekeringnemers zijn, is elke mededeling die wij aan een van hen richten, geldig ten opzichte 
van allen. 

 Artikel  26 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing op dit contract. Alle geschillen in verband met dit contract behoren uitsluitend tot 
de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 Artikel 27 Wie kan u helpen bij de uitvoering van uw contract? 
Uw verzekeringsmakelaar kan u inlichten over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien. De verzekeringsmakelaar 
zal u bij de uitvoering van het contract steeds ter zijde staan.

Daarnaast kunt u steeds contact opnemen met de Ombudsman van Nateus nv:
Ombudsman Nateus nv
Frankrijklei 79 – 2000 Antwerpen
Tel.: 03 247 36 37 – Fax 03 247 35 90
E-mail: ombudsman@nateus.be
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U kunt natuurlijk ook terecht bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen:
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35 - 1000 Brussel
Tel.: 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as

 Artikel 28 Bescherming persoonlijke levenssfeer
Nateus nv verwerkt uw meegedeelde persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992  
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar 
uitvoeringsbesluiten. 
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Nateus nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen.

Nateus nv verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:  
- het aanbieden van een volledige dienstverlening in verzekeringen, d.i. de evaluatie en aanvaarding van het risico, 

het afsluiten van het verzekeringscontract, het beheer en de verdere opvolging ervan, het beheer en afhandelen van 
schadegevallen en het opmaken van statistieken

- naar aanleiding van controlewerkzaamheden, met name bij onderzoek en opsporing van frauduleuze praktijken en 
onregelmatigheden

- voor zover u zich hiertegen niet uitdrukkelijk hebt verzet, voor marketingdoeleinden
Uw persoonsgegevens kunnen tevens voor deze doeleinden worden meegedeeld aan derden met wie Nateus nv 
contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is en waarvan u op verzoek een lijst kunt bekomen.  
Deze personen zijn contractueel onderworpen aan een speciale geheimhoudingsplicht.
Nateus nv heeft het recht uw persoonsgegevens die relevant zijn voor de beoordeling van de risico’s en het beheer van 
de contracten en schadegevallen, mee te delen aan Datassur ESV, de Meeûsplantsoen 29 in 1000 Brussel. 
U geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Nateus nv om voor dezelfde doeleinden persoonsgegevens in verband met 
uw gezondheid te verwerken. U gaat er eveneens mee akkoord de persoonsgegevens in verband met uw gezondheid te 
laten behandelen, buiten de verantwoordelijkheid van een professionele gezondheidsberoepsbeoefenaar, door personen 
die deze gegevens nodig hebben in de functie die ze uitoefenen. Deze personen zijn onderworpen aan een speciale 
vertrouwelijkheidsverplichting. 
U geeft uitdrukkelijk de toestemming aan uw behandelende artsen en aan alle andere personen die door Nateus nv 
ondervraagd worden, om alle inlichtingen in verband met uw gezondheidstoestand, nodig voor het afsluiten, het beheer 
of de uitvoering van uw verzekeringscontract, met inbegrip van een verklaring over uw doodsoorzaak, te verstrekken 
aan de adviserende geneesheer van Nateus nv.
U hebt steeds het recht tot inzage en tot verbetering van uw persoonsgegevens. Hiertoe richt u een gedateerd en 
ondertekend verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart, aan de verantwoordelijke voor de verwerking 
(Nateus nv, Datassur ESV,…).   
Voor bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer in Brussel.


