
VennooTsCHapszeTel

frankrijklei 79 
2000 antwerpen  
tel. 03 247 35 11  
fax 03 247 35 90  

eXploiTaTiezeTel

louizalaan 222 
1050 Brussel  
tel. 02 645 72 11
fax 02 645 73 33

info@nateus.be
www.nateus.be

RPR 0808 719 880
nateus nv - Verzekeringsonderneming 
toegelaten onder codenr. 2652

VennooTsCHapszeTel

frankrijklei 79 
2000 antwerpen  
tel. 03 247 35 11  
fax 03 247 35 90  

eXploiTaTiezeTel

louizalaan 222 
1050 Brussel  
tel. 02 645 72 11
fax 02 645 73 33

info@nateus.be
www.nateus.be

RPR 0808 719 880
nateus nv - Verzekeringsonderneming 
toegelaten onder codenr. 2652

Inhoudstafel   
   

  1.  Voorwerp en omvang van de verzekering 2 

  2.  uitgesloten risico’s 2 

 art. 1 2
 art. 2 2
 art. 3 2
 art. 4 2
Worden uit de waarborg van het contract gesloten art. 5 2
Vrijstellingen art. 6 3

  3.  schadegevallen 3 

Formaliteiten art. 7 3
Regeling van ongevallen art. 8 3

  4.  algemene schikkingen 3 

Betwistingen art. 9 3
Allerlei art. 10 3

 Verzekering Van reisgoed en persoonlijke Voorwerpen 

 Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden - ref. B 2/013/2005/05

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



B
 2

/0
13

/2
00

5/
05

2

1. Mits voorafgaande betaling van de vermelde premie 
dekt deze polis het reisgoed van de verzekerde(n), op 
grond vande hiernavolgende voorwarden en tot beloop 
van het verzekerd bedrag voor de gevaren van diefstal en/
of verlies der aangeduide voorwerpen alsook alle schade 
eraan toegebracht en te wijten aan elke toevallige om-
standigheid.
De verzekering is geldig over GANS DE WERELD.
De verzekerde is ertoe verplicht alle gewone en normale 
veiligheidsmaatregelen te treffen om verlies, diefstal of 
beschadiging  van de verzekerde voorwerpen te beletten . 
Zo mag hij o.a deze voorwerpen onder geen beding zicht-
baar onbeheerd of onbewaakt achterlaten.

2. De polis dekt in aankoopwaarde het reisgoed (hierin 
begrepen de gedragen voorwerpen en kleding) dat ver-
zekerde meeneemt op reis of naar een verblijfplaats 
buiten zijjn normale woonplaats zoals het geregistreerd 
reisgoed of de handbagage, voor persoonlijk gebruik  be-
stemd, evenals datgene dat vooraf of naderhand te land, 
te water of per vliegtuig verstuurd wordt.
Tenzij zij uitdrukkelijk beschreven zijn en de waarde 
bepaald werd in de bijzondere voorwaarden zijn o.a. de 
sportartikelen, juwelen ; uurwerken, gouden, platina of 
zilveren voorwerpen, bontjassen en mutsen, lederen jas-
sen, vesten jurken of ensembles, fotoapparatuur, verre-
kijkers, radio’s band- en/of casetterecorders, CD –spe-
lers, iedere vorm van beroepsapparatuur en zonnebrillen 
slechts voor een maximum van 20% van het verzekerd 
bedrag van het reisgoed gedekt en met een maximum 
van BF 10.000 per voorwerp.
Campingmatriaal, sportartikelen en strandvoorwerpen 

zijn slechts in hun hoedanigheid van reisgoed gedekt 
doch niet wanneer zij gebruikt of bijvoorbeeld zonder 
bewaking achtergelaten worden op het strand of sport-
terreinen.

3. In geval voorwerpen, door onderhavig contract gedekt, 
bestaan uit paren en stellen ( zoals manchetknopen, 
hemdsknopen, oorringen enz) voor hun totale waarde 
verzekerd, zal de waarde van ieder voorwerp berekend 
worden door de totale waarde te delen door het aantal 
voorwerpen waaruit het paar of stel bestaat. 
In geval van verlies , diefstal of schade, zal de maatschapij 
de schadeclaim dus regelen door zich te steunen op deze 
waarde en zonder rekening te hoiden met de verminde-
ring die het paar of stel zou kunnen ondergaan door het 
feit dat het niet meer volledig is.  

4. De diefstal der verzekerde voorwerpen wanneer  deze 
zich in een autovoertuig bevinden is slechts  gedekt voor 
zover de diefstal met zichtbare braaksporen gebeurt, 
het rijtuig gans gestolen is en de reiskoffers en bagage 
onzichtbaar in een kofferruimte opgeborgen zijn . Hij is 
nooit gedekt wanneer deze verzekerde voorwerpen zich 
in een voertuig bevinden dat tussen 22 uur en 7 uur onbe-
heerd op de openbare weg of in een parking toegankelijk 
voor het publiek, wordt achtergelaten.
De bijzondere voorwerpen waarvan sprake in het tweede 
lid van artikel 2 hierboven zijn nooit verzekerd wanneer 
ze zich in een onbeheerd achtergelaten voertuig bevin-
den, noch overdag, noch ‘ s nachts, zelfs indien volledig 
op slot.

 I Voorwerp en omvang van de verzekering 

 II uitgesloten risico’s 

5. Worden uit de waarborg van het contract gesloten
a)  de ongevallen die het gevolg zijn van:

oorlog, met of zonder oorlogsverklaring, vijandelijk-
heden, burgeroorlog, oproer, omwenteling, opstand, 
militair of onrechtmatig verworven gezag, staking, 
opstoten of burgerlijke onlusten tenzij verzekerde kan 
bewijzen dat het ongeval noch rechtstreeks noch on-
rechtstreeks aan één dezer oorzaken te wijten is elk 
rechtstreeks of onrechtstreeks feit dat een wijziging 
teweegbrengt aan de atoombouw der stof, de kunst-
matige versnelling van de atoomdeeltjes, uitstraling 
voortkomend van radio-isotopen 

b)  de schade veroorzaakt door de sleet, de waardever-
mindering , de langzame beschadiging, de vochtig-
heid, knaagdieren, motten of parasieten, evenals 
deze die voortspruiten uit gelijk welk reinigings- on-
derhouds- of herstellingsmiddel

c)  de deuken, schrammen evenals alle elektrische of 
mechanische schade en funktioneringsstoornissen 
die niet voortspruiten uit een welbepaald ongeval 

d)  het breken van uiterst breekbare voorwerpen zoals 
o.a. glaswerk, porselein , en ruiten 

e)  optische brillen , kontaktlenzen, hoorapparaten, en 
protheses 

f)  de schade te wijten aan ontvreemding , diefstal, mis-
bruik van vertrouwen of oneerlijkheid van bedienden, 
vertegenwoordigers of bezoldigde aangestelden in 
dienst van de verzekerde 

g)  de schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt 
door weerhouding, verbeurdverklaring of beslag-
legging door tol- of staatsoverheid, door buitmaken, 
beslaglegging of weerhouding, kaping/piraterij uitge-
zonderd, van schepen en vliegtuigen waar het reis-
goed zich aan boord bevindt evenals hun gevolgen 
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7. Formaliteiten 
Bij schadegeval dient verzekerde , op straf van verval 
van zijn rechten op vergoeding, zich naar volgende voor-
schriften te schikken:
a)  in geval van diefstal, verlies of schade in het alge-

meen: een verklaring af te leggen:      
1.  ten laatste binnen de 12 uur die volgen op de vast-

stelling van het schadegeval bij de plaatselijke 
overheid.

2.  Onmiddellijk bij de directie van het vakantieoord  
In beide gevallen zal verzekerde bij zijn verklaring 
een gedetailleerde en gecijferde staat van de be-
schadigde voorwerpen voegen.

b)  in geval van diefstal, verlies, schade of omwisseling 
van het geregistreerd reisgoed:

 onmiddellijk klacht neerleggen bij de bevoegde over-
heid van het betrokken vervoer bedrijf en de schade 
laten vaststellen overeenkomstig het reglement van 
dit bedrijf

c)  binnen de 15 dagen de verzekeringsmaatschappij 
verwittigen en alle gekende omstandigheden van het 
schadegeval met benaderende raming van de schade 
mededelen
Verzekerde zal eveneens , door voorlegging van do-
cumenten en copij van zijn verklaring,de aangewende 
stappen, zoals in paragrafen a) en b) van onderhavig 
artikel voorzien, rechtvaardigen.

Op aanvraag van de maatschappij zal verzekerde een 
gecijferde inventaris voorleggen van al het hem toe-
behorend reisgoed dat zich op het ogenblik van het 
schadegeval buiten zijn gewone woonst bevond. 

  
8. Regeling van ongevallen 
Indien uit de inventaris blijkt dat de waarde der verze-
kerde voorwerpen de verzekerde som overtreft , zal de 
verzekerde voor het verschil als zijn eigen verzekeraar 
worden beschouwd en zal hij zijn aandeel in de schade 
ponds-pondsgewojs moeten dragen.

Het bedrag van de door de maatschappij verschuldigde 
vergoeding bij ongeval zal vastgesteld worden op ba-
sis van de aankoopwaarde , rekening houdend met het 
waardeverlies voor ouderdom , en zal uitbetaald worden 
binnen de 30 dagen die volgen op de datum waarop, bij 
gemeen akkoord, de omvang van de schade werd vast-
gesteld.

Tenzij anders bedongen, wordt het waardeverlies forfai-
tair vastgesteld op 15% degressief per begonnen jaar.

In plaats van het bedrag der schade te betalen behoudt 
de maatschappij zich nochtans het recht voor de bescha-
digde, vernielde, verloren of gestolen voorwerpen geheel 
of gedeeltelijk te vevangen of te herstellen.

 schadegevallen III

9. Betwistingen
De betwistingen met betrekking tot deze polis worden 
aan de Belgische Rechtbanken voorgelegd   

10. Allerlei
Voor al wat dit contract betreft kiest de maatschappij als 
enige woonst haar zetel in Antwerpen.

Alle vergoedingen zijn betaalbaar zonder intrest op de 
zetel van de maatschappij dertig dagen na erkenning van 
de verplichting tot betalen of indien een rechterlijke be-
slissing ertoe heeft bevolen.
Voor al wat niet vermeld is in de algemene en bijzondere 
voorwaarden , wordt het contract beheerd door de wetge-
ving inzake verzekeringen. 

 algemene schikkingen VI

h)  specien, bankbiljetten, reisticketten, titels en waar-
den evenals goederen, monsters of collecties be-
roepshalve meegenomen    

6. Vrijstellingen
Voor alle bestemmingen zal een niet – afkoopbare vrijstel-
ling per schadegeval worden afgetrokken van 2000 BF


