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HOOFDSTUK I
Artikel 1

-

-

VERZEKERING MACHINEBREUK

BASISDEKKING

Wij verzekeren het bedrijfsmaterieel, dat wil zeggen de elektrische, elektronische en mechanische
machines, toestellen en installaties die dienen tot de uitbating (met inbegrip van de technische uitrusting
van het gebouw zoals personenliften en goederenliften, waaronder ook het elektronische gedeelte) en de
motoren, met uitzondering van het mobiel materieel (heftrucks en elektrische transpaletten blijven echter
wel gedekt), tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade op voorwaarde dat dit materieel
zich bevindt in de in de bijzondere voorwaarden vermelde plaatsen of in de onmiddellijke omgeving ervan
wat het gedekte mobiel materieel betreft en bedrijfsklaar is, dat wil zeggen na montage en nadat de
proeven van inwerkingstelling voldoening hebben gegeven:
•

zowel tijdens het in bedrijf of in rust zijn;

•

tijdens het uit elkaar nemen, verplaatsen of hermonteren noodzakelijk voor het onderhoud, de
inspectie, revisie of herstelling.

Wij eisen geen inventaris met de opsomming en beschrijving van het verzekerde materieel vanaf het
ogenblik dat u na schadegeval het bestaan en de aankoopwaarde ervan aan de hand van
aankoopfacturen, leveringsbewijzen, boekingen, huur- of leasingovereenkomsten of elk ander wettelijk
toegelaten bewijsmiddel kan aantonen.
De aangegeven waarde die onder uw verantwoordelijkheid wordt vastgesteld, moet bij het opnemen ervan
in het contract gelijk zijn aan de nieuwwaarde van het geheel van het bedrijfsmaterieel waarvan u eigenaar
of huurder bent en dat aangewend wordt voor de bedrijfsactiviteit.
Het materieel dat u wordt toevertrouwd voor herstelling, onderhoud, wijziging, programmering of dat
bestemd is voor de verkoop, blijft echter uitgesloten van de verzekering.

Artikel 2

-

AANVULLENDE DEKKINGEN

Wij verzekeren eveneens, tot maximum 13.550 EUR per schadegeval, voor het geheel van de aanvullende
dekkingen, en zonder 100 % van het verzekerde bedrag van het bedrijfsmaterieel te overschrijden, de
volgende dekkingsuitbreidingen:
A.

de verplaatsing van vast bedrijfsmaterieel.
De dekking wordt uitgebreid tot de verplaatsingen, inbegrepen het demonteren, monteren en de
proeven, van het verzekerde vast bedrijfsmaterieel binnen het in de bijzondere voorwaarden
aangeduide risico.

B.

Voor zover zij voortvloeien uit een vergoedbaar schadegeval in de basisdekking Machinebreuk :
a. andere schade dan brand- en ontploffingschade aan voetstukken of funderingen van het
verzekerde materieel;
b. de kosten om het verzekerde materieel uit het water te halen of vrij te maken;
c. de afbraakkosten die noodzakelijk zijn om de herstelling of vervanging van het verzekerde
materieel mogelijk te maken, alsook de kosten voor de wederopbouw;
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d. de kosten voor werkzaamheden die buiten de normale werkuren uitgevoerd zijn;
e. de kosten voor het versneld vervoer van materialen en vervangingsstukken die noodzakelijk zijn
voor de herstelling;
f. de kosten voor het beroep doen op technici uit het buitenland.
De dekking blijft ook verworven voor schade aan vervangingsmaterieel, van hetzelfde type en met
vergelijkbare technische prestaties, dat tijdens herstellingen, naar aanleiding van een vergoedbaar
schadegeval in de basisdekking Machinebreuk, tijdelijk door derden te uwer beschikking wordt gesteld.
Deze dekking is beperkt tot de aansprakelijkheid die u wettelijk of krachtens een contract kan oplopen voor
schade aan dat materieel.
De schadevergoeding zal berekend worden op basis van de werkelijke waarde.
Deze dekking wordt verleend tijdens gans de duur van de herstellingen tot 100 % van de verzekerde
bedragen van het beschadigde materieel.
De kosten voor het opruimen en het eventuele storten van de brokstukken van het beschadigde verzekerde
materieel zijn gedekt tot 10 % van het bedrag van de gedekte stoffelijke schade.

Artikel 3

-

KEUZEDEKKINGEN

Ongeacht de aanvankelijke oorzaak, zijn van de verzekering uitgesloten, maar kunnen toch facultatief
verzekerd worden mits bijpremie en uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden:
A.

de onrechtstreekse verliezen, dat wil zeggen de kosten gemaakt naar aanleiding van een
vergoedbaar schadegeval in de basisdekking Machinebreuk (telefoonkosten, kosten voor postzegels,
verplaatsingskosten, …). Deze kosten worden ten laste genomen door een verhoging met 10 % van
de vergoeding verschuldigd naar aanleiding van dit schadegeval;

B.

schade aan ketels en andere stoomapparaten voortvloeiend uit hun eigen gebrek.
Wanneer deze dekkingsuitbreiding werd onderschreven, wordt de dekking uitgebreid tot de
onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade en verliezen aan ketels en andere stoomapparaten
of recipiënten onder druk, te wijten aan een ontploffing ingevolge hun eigen gebrek.

C.

Het verlies van koopwaar in koelkasten, koelkamers, ijskasten, invriezers, diepvriezers, kamers met
gecontroleerde atmosfeer, koeltogen en koelrekken, mobiele koelinstallaties.
1. Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
In geval van verlies van koopwaar dat zich in koeltogen, koelrekken en mobiele koelinstallaties
bevindt, is de vergoeding beperkt tot maximum 13.550 EUR.
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2. Dekking
De dekking wordt uitgebreid tot schade veroorzaakt aan de verzekerde koopwaar die zich in de
koelinstallaties bevindt door :
a. stilstand van de koudeproductie ten gevolge van :
• een vergoedbaar schadegeval in de basisdekking Machinebreuk;
• een schadegeval vergoedbaar in het kader van de dekkingen brand, arbeidsconflicten en
aanslagen, inwerking van elektriciteit, storm, hagel, ijs- of sneeuwdruk op voorwaarde dat
deze onderschreven werden;
• een onvoorzienbare onderbreking ongeacht de oorzaak ervan, behalve deze beoogd door
de artikelen 11.A.h. en 11.B.n., van de elektriciteitsvoorziening door het openbaar net,
voor een ononderbroken minimumduur van 6 uur;
b. besmetting te wijten aan een koelvloeistof ten gevolge van een vergoedbaar schadegeval in
de basisdekking Machinebreuk met uitsluiting van schade :
• te wijten aan een gebrekkig of ontoereikend onderhoud;
• voortvloeiend uit gewichtsverlies, een eigen gebrek, een schimmelziekte, bederf of
natuurlijke verrotting van de koopwaar;
• te wijten aan ongeschikte opslag, gebrekkige verpakkingen en/of onvoldoende ventilatie.
3. Uitsluiting
Is uitgesloten van de dekking, de verzekerde koopwaar bedorven tijdens de termijn van nietbeschadiging die vastgesteld is op 12 uur, tenzij deze koopwaar bedorven werd door accidentele
besmetting of tenzij verse koopwaar, die nog niet de vereiste temperatuur heeft bereikt, werd
aangetast.
4. Verplichting
Naast uw verplichtingen voorzien in de gemeenschappelijke bepalingen verbindt u er zich ook
toe, op straffe van verval :
a. tenminste tweemaal per jaar de koelinstallaties te laten controleren en onderhouden door
een onderhoudsfirma of de fabrikant.
U verbindt er zich toe deze controle en/of dit onderhoud in een register op te nemen samen
met de eventuele facturen.
De volgende prestaties zullen in dit register worden opgenomen :
•

testen van de veiligheidsvoorzieningen;

•

preventief onderhoud en analyses;

•

herstelling van de gebreken veroorzaakt door slijtage en corrosie en veroorzaakt door
normaal gebruik;
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b. de koelinstallaties te voorzien van een audiovisueel alarmsysteem op batterij dat in werking
treedt bij het uitvallen van de elektrische stroom of zodra de temperatuur een van de
toegelaten grenswaarden bereikt.
Het noodplan zal dusdanig opgevat zijn dat de herstellings- en vrijwaringsmaatregelen
getroffen worden zodra een schadegeval zich voordoet en dit 24 uur op 24, 365 dagen per
jaar.
5. Vergoeding
In afwijking van artikel 5 wordt de vergoeding voor deze dekkingsuitbreiding als volgt berekend :
a. door optelling van de aankoopprijzen van de beschadigde koopwaar, met inbegrip van de
eventuele bewarings- en douanerechten, alsook de kosten die door u bedachtzaam gemaakt
werden om het schadegeval te beperken;
b. door van het in a. bekomen bedrag de opbrengst van de verkoop van de beschadigde
koopwaar af te trekken;
c. door van het in b. bekomen bedrag het eigen risico voorzien in de bijzondere voorwaarden af
te trekken.
De voor deze dekkingsuitbreiding betaalde vergoedingen mogen in geen geval het voor de
verzekerde koopwaar aangegeven bedrag overschrijden.

Artikel 4

-

EIGEN RISICO

In ieder schadegeval blijft het in de bijzondere voorwaarden vermelde eigen risico van toepassing.

Artikel 5
A.

-

BEREKENING VAN DE VERGOEDING

De vergoeding wordt bepaald:
a. door optelling van de "loonkosten" en de "kosten voor materialen en vervangingsstukken" (cf. B.
en C.) die gemaakt dienen te worden om het beschadigde voorwerp terug in zijn
werkingstoestand te brengen van voor het schadegeval;
b. door van de in a. in aanmerking genomen kosten de afschrijvingen voor slijtage af te trekken,
hetzij :
• voor de elektronische machines, toestellen en installaties, de elektrische en elektronische
delen ten belope van 5 % per jaar met een maximum van 50 %;
• voor de delen waarvan de normale werking een slijtage door wrijving, schuring of rollen
inhoudt ten belope van 10 % per jaar met een maximum van 50 %;
• voor de hiervoor niet omschreven delen zal de afschrijving bepaald worden bij monde van
expert.
Deze afschrijvingen worden aangerekend vanaf het bouwjaar, de laatste vervanging of de laatste
herwikkeling;
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c. door het in b. bekomen bedrag te beperken tot de werkelijke waarde van het voorwerp
onmiddellijk voor het schadegeval, dat wil zeggen tot de nieuwwaarde op de dag van het
schadegeval na aftrek van de slijtage en van de technische waardevermindering;
d. door van het in c. bekomen bedrag de waarde van de brokstukken en van de stukken die nog op
welke wijze ook kunnen worden gebruikt, af te trekken;
e. door van het in d. bekomen bedrag het eigen risico voorzien in de bijzondere voorwaarden af te
trekken;
f. door in geval van onderverzekering de evenredigheidsregel toe te passen op het in e. bekomen
bedrag.
B.

De "loonkosten" worden berekend :
a. door het in aanmerking nemen van :
• de loon- en verplaatsingskosten met betrekking tot het demonteren, herstellen en opnieuw
monteren, rekening houdend met de gebruikelijke lonen en verplaatsingskosten die in België
in rekening gebracht worden voor werkzaamheden uitgevoerd tijdens de normale werkuren;
• de bijkomende kosten voor werkzaamheden die uitgevoerd worden buiten de normale
werkuren, tot 50 % van het bedrag van de kosten weerhouden onder de vorige paragraaf,
onverminderd de tegemoetkomingsgrens vermeld in artikel 2;
• wanneer er voor de werkzaamheden een beroep wordt gedaan op technici uit het buitenland,
het loongedeelte dat hoger is dan de gebruikelijke lonen waarvan sprake in de eerste
paragraaf, de verplaatsings- en verblijfskosten en, in het algemeen, alle bijkomende kosten
die voortvloeien uit de inschakeling van deze technici, onverminderd de
tegemoetkomingsgrens vermeld in artikel 2.
b. door bij het in a. bekomen bedrag van de kosten de desbetreffende taksen toe te voegen, met
uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde voor zover u deze kunt terugvorderen.

C.

De "kosten voor materialen en vervangingsstukken" worden berekend :
a. door het in aanmerking nemen van :
• de kostprijs van de gebruikte materialen en vervangingsstukken, alsook de kosten voor het
vervoer, op de goedkoopste wijze, van deze materialen en stukken;
• de bijkomende kosten voor versneld vervoer ten belope van 50 % van het bedrag van de
vervoerkosten
weerhouden
onder
de
vorige
paragraaf,
onverminderd
de
tegemoetkomingsgrens vermeld in artikel 2;
b. door bij het in a. bekomen bedrag van de kosten de desbetreffende rechten en taksen toe te
voegen, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde voor zover u deze kunt
terugvorderen.

D.

Wij betalen de reddingskosten zoals omschreven in artikel 11. D. 1 van de gemeenschappelijke
bepalingen.
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E.

Worden niet als "loonkosten" en "kosten voor materialen en vervangingsstukken" beschouwd en
blijven dus te uwen laste :
a. de kosten voor het wedersamenstellen van tekeningen, modellen, vormen en matrijzen van de
constructeur die nodig zijn om een herstelling uit te voeren, de kosten voor het opsporen van de
oorzaak en de gevolgen van een gebrek, de kosten voor het reproduceren van de informatie die
op om het even welke informatiedrager (kaarten, schijven, banden, enz…) opgeslagen is;
b. de bijkomende kosten die naar aanleiding van een herstelling gemaakt worden om revisies uit te
voeren, of wijzigingen of verbeteringen aan te brengen;
c. de kosten met betrekking tot noodherstellingen of voorlopige herstellingen.

F.

Zodra een beschadigd voorwerp opnieuw in werking is, wordt het beschouwd als hersteld in zijn
werkingstoestand van vóór het schadegeval. Op dat ogenblik eindigen onze verplichtingen voor dit
schadegeval.

G.

U heeft in geen geval het recht ons het beschadigde voorwerp over te laten.

Artikel 6

-

AUTOMATISCHE AANPASSING

De verzekerde bedragen, de premies, de eigen risico’s en de vergoedingsgrenzen worden op de jaarlijkse
vervaldag van de premie automatisch aangepast volgens de verhouding tussen :
• het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 100 in 1988) dat op dat ogenblik van kracht is
en
• het indexcijfer vermeld in de bijzondere voorwaarden wat de verzekerde bedragen, de premies en de
eigen risico’s betreft;
• het indexcijfer 171,56 wat de vergoedingsgrenzen betreft, vermeld in deze algemene voorwaarden.
De index wordt twee keer per jaar berekend en wordt op 1 januari en 1 juli van toepassing. Hij is op 1
januari gelijk aan de index van de voorgaande maand juni en op 1 juli aan de index van de voorgaande
maand december. Het indexcijfer der consumptieprijzen wordt gepubliceerd door het ministerie van
Economische Zaken.

4185522 – 04.2014

8.

Verzekering Machinebreuk

HOOFDSTUK II

-

VERZEKERING BIJKOMENDE KOSTEN

Wordt gedekt mits bijpremie en uitdrukkelijke overeenkomst in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 7
A.

-

DEKKING

Wij dekken de hieronder vermelde bijkomende kosten, die noodzakelijkerwijze worden gemaakt
tijdens de uitkeringstermijn, voor zover ze rechtstreeks voortvloeien uit een vergoedbaar
schadegeval in de basisdekking Machinebreuk. Deze uitkeringstermijn begint na het verstrijken van
een wachttijd van drie werkdagen en mag geen maand overschrijden.
Het gaat om bijkomende kosten die noodzakelijkerwijze en bedachtzaam werden gemaakt met als
enig doel :
• de stopzetting van de activiteit te voorkomen of de onderbreking of de vermindering van de
activiteit van het beschadigde verzekerde materieel te beperken;
• het werk voortzetten dat normalerwijze door het beschadigde verzekerde materieel wordt
verricht, in omstandigheden die de normale werking zo goed mogelijk benaderen, dat wil zeggen
in dezelfde omstandigheden als wanneer het schadegeval niet had plaats gevonden.

B.

Zijn enkel gedekt :
• de kosten voor het huren van vervangingsmaterieel met gelijke kenmerken of met gelijkwaardige
technische prestaties als het beschadigde voorwerp;
• de kosten voor werkzaamheden tegen betaling van een maakloon die door een derde of door
andere installaties die u toebehoren zijn uitgevoerd;
• de kosten voor de uitvoering van het werk door manuele methodes in afwachting dat het
beschadigde materieel hersteld is;
• de kosten voor tijdelijk personeel;
• de kosten voor de overuren van uw personeel;
• de kosten voor het overbrengen van het materieel of van een gedeelte ervan naar andere
lokalen, alsook de kosten voor het vervoer van de onontbeerlijke toebehoren naar of van andere
lokalen.

Artikel 8

-

VERZEKERD BEDRAG

Het verzekerde bedrag wordt vastgesteld op 2.700 EUR per schadegeval. Het is vastgesteld op eerste risico
en geeft onze maximumverbintenis per schadegeval weer.
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Artikel 9
A.

-

BEREKENING VAN DE VERGOEDING

De vergoeding wordt bepaald :
a. door optelling van de verzekerde kosten die tijdens de uitkeringstermijn redelijkerwijs gemaakt
werden;
b. door van de in a. in aanmerking genomen kosten, de normale bedrijfskosten en de gewaarborgde
kosten die verhaald of verhaalbaar zijn na de herstelling of de vervanging van het beschadigde
voorwerp af te trekken. Dit verhaal wordt slechts in rekening gebracht binnen de grenzen van de
uitkeringstermijn;
De vergoeding mag in geen geval het verzekerde bedrag in het hiervoor vermelde artikel 8
overschrijden.

B.

In geval van meningsverschil omtrent de opportuniteit van herstellen dan wel vervangen, zullen wij
slechts gehouden zijn tot betaling van de gewaarborgde kosten voor de kortste periode nodig om het
beschadigde voorwerp te herstellen of te vervangen.

C.

Voor de berekening van de vergoeding, zal er echter rekening gehouden worden met een normale
herstellings- of vervangingsperiode, desnoods vastgesteld door een deskundige.

Artikel 10 -

AUTOMATISCHE AANPASSING

Het verzekerde bedrag en de premie worden op de jaarlijkse vervaldag van de premie automatisch
aangepast volgens de verhouding tussen :
• het indexcijfer van de consumptieprijzen (basis 100 in 1988) dat op dat ogenblik van kracht is
en
• het indexcijfer vermeld in de bijzondere voorwaarden wat de premie betreft,
• het indexcijfer 171,56 wat het verzekerde bedrag betreft, vermeld in deze algemene voorwaarden.
De index wordt twee keer per jaar berekend en wordt op 1 januari en 1 juli van toepassing. Hij is op 1
januari gelijk aan de index van de voorgaande maand juni en op 1 juli aan de index van de voorgaande
maand december. Het indexcijfer der consumptieprijzen wordt gepubliceerd door het ministerie van
Economische Zaken.
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HOOFDSTUK III
Artikel 11 A.

-

GEMEENSCHAPPELIJKE UITSLUITINGEN

UITSLUITINGEN

Wordt uitgesloten van de dekking, de schade :
a. veroorzaakt aan het verzekerde materieel ten gevolge van het zich voordoen van een van de
gevaren die door de brand- of diefstalverzekering verzekerbaar zijn;
b. aan het verzekerde materieel, die meer dan 15 jaar oud is, wanneer de oorzaak van de schade
van interne oorsprong is. Voor de berekening van de ouderdom wordt de periode genomen
tussen de datum van ingebruikname in nieuwe staat vermeld op de aankoopfactuur of bij gebrek,
de bouwdatum van het verzekerde goed tot de datum van het schadegeval;
c. beperkt tot één verwisselbaar elektronisch element van het verzekerde materieel;
d. veroorzaakt aan :


buigzame buizen, leidingen, pijpen en andere gelijkaardige installaties, al dan niet opgesomd,
waarop de verzekerde machines, toestellen en installaties aangesloten zijn;



muntautomaten;



automatische verdelers en andere machines, toestellen en installaties gebruikt in selfservice.
Blijft echter gedekt, de schade aan automatische verdelers en andere machines, toestellen
en installaties die ter beschikking van de cliënteel gesteld worden en onontbeerlijk zijn in het
kader van de uitoefening van de verzekerde professionele activiteit;



goederen die koopwaar vormen of voor demonstratie dienen;



goederen die uitsluitend of hoofdzakelijk voor privé-gebruik dienen;



verwisselbare werktuigen zoals boren, messen, slijpstenen, zaagbladen en zagen;



delen die door hun aard onderworpen zijn aan snelle slijtage of herhaalde vervanging, zoals
kabels, kettingen, riemen, pakkingen, dichtingen, buigzame leidingen, lucht- en andere
rubberbanden, transportbanden, pantser- en slijtplaten, graaf- en grijptanden, zeven en
accumulatoren;



vormen, matrijzen, clichés, letters en gelijkaardige voorwerpen;



brandstoffen, fluïde, smeermiddelen, harsen, katalysators en, in het algemeen, alle
verbruiksstoffen; deze uitsluiting is niet van toepassing op vloeibare diëlektrica;



vuurvaste bekleding;



alle delen in glas of een gelijkaardig materiaal alsook aan buizen, lampen en kleppen van
elektrisch en elektronisch materieel wanneer deze beschadigd zijn in afwezigheid van elke
andere aan het verzekerde materieel gedekte stoffelijke schade;



ten gevolge van de verharding van producten;

e. van alle aard waarvan de oorsprong of de omvang het gevolg is van een computervirus;
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f. opzettelijk veroorzaakt door of met medeplichtigheid van de verzekerde ;
g. ten gevolge van elke opzettelijke daad die een goed beschadigt, vernielt of verontreinigt door het
gebruik van biologische of chemische middelen;
h. overkomen naar aanleiding van een van hierna vermelde gebeurtenissen :
• volledig of gedeeltelijke instorten van de gebouwen die het verzekerde materieel inhouden;
• vallen van stenen of rotsblokken en natuurrampen;
i. te wijten aan een exploitatie of een gebruik dat niet overeenkomt met de voorschriften van de
fabrikant, aan proeven, onverminderd artikel 2. A. Het nazien van de goede werking wordt niet
als proef beschouwd;
j. waarvoor een leverancier, een hersteller, monteur of een verhuurder van het verzekerde
materieel of de onderhoudsfirma wettelijk of contractueel aansprakelijk zijn;
k. die voorkomt door het in gebruik houden of het opnieuw in gebruik nemen van een beschadigd
verzekerd materieel vóór de definitieve herstelling of voordat de regelmatige werking hersteld is;
B.

Is eveneens uitgesloten :
a. de gebreken of fouten die al bestonden bij het sluiten van de verzekering en die u bekend waren
of hadden moeten zijn;
b. slijtage;
c. andere geleidelijke of aanhoudende beschadigingen die niet door een ongeval veroorzaakt
worden maar door chemische, thermische of mechanische inwerking van welke vernielende
agentia ook;
d. foutieve herstelling;
e. schade veroorzaakt door het niet nemen of het niet naleven van de nodige voorzorgsmaatregelen
om het verzekerde materieel in goede staat van onderhoud en werking te houden;
f. schade veroorzaakt door de niet-naleving van de geldende wettelijke en administratieve
voorschriften;
g. schade ontdekt naar aanleiding van een inventaris of controle;
h. het verlies van en de kosten voor het verwijderen, weer inbrengen van stoffen in bewerking of elk
ander product in de machines of vergaarbakken;
i. verlies van en schade aan andere voorwerpen dan de verzekerde voorwerpen;
j. indirecte schade met inbegrip van stillegging, gebruiksderving, imago-, productie- of
rendementsverlies en uitbatingsschade;
k. schade van esthetische aard met inbegrip van schilfers, krassen en deuken;
l. de onderhoudskosten;
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m. de eenvoudige verdwijningen waarvoor geen verklaring is;
n. aanslagen en arbeidsconflicten, collectieve gewelddaden,
kwaadwilligheid met collectieve drijfveer;

daden van

vandalisme

of

o. schade met betrekking tot een kernrisico.
C.

Zijn uitgesloten, de bijkomende kosten die rechtstreeks of onrechtreeks voortvloeien uit :
a. beperkingen opgelegd door de overheid betreffende de herstelling van het beschadigde
verzekerde materieel, de wederopbouw of het opnieuw in gebruik nemen van de onderneming;
b. een achterstand in de herstelling of de vervanging van het beschadigde materieel te wijten aan
een gebrek van uw financiële middelen;
c. de verbetering of wijziging van het verzekerde materieel ter gelegenheid van de herstelling of de
vervanging ervan;
d. de onmogelijkheid om het beschadigde materieel te herstellen of te vervangen doordat het
materieel niet meer gemaakt wordt of doordat de vervangingsstukken niet meer beschikbaar zijn.
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13.

Als bedrijfsleider neemt u beslissingen die uw eigen toekomst bepalen. Maar ook het lot van andere personen
en het voorbestaan van uw bedrijf hangen er van af.
Samen met uw verzekeringsmakelaar maakt AXA het tot zijn taak om u raad te geven bij het inschatten van de
risico's verbonden aan uw activiteit, de keuze van een eenvoudige totaaloplossing en het uitvoeren van uw
preventiepolitiek.
Wij helpen u bij :
•

het anticiperen op de risico's

•

het beschermen en motiveren van uw personeel

•

het beschermen van uw bedrijfslokalen, voertuigen, machines en koopwaar

•

het beschermen van uw resultaten

•

het herstellen van de gevolgen van schade berokkend aan derden.
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