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Woord vooraf 2
Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.
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Artikel 1 - Wat verstaat men onder....
1.1 U

De verzekeringnemer, dit is de persoon die het
verzekeringscontract sluit.
1.2 WIJ - ARCES

ARCES is een merk van P&V Verzekeringen cvba, erkend
onder het codenummer 0058 en met hoofdzetel te
Koningsstraat 151 te 1210 BRUSSEL.
De aangifte van het schadegeval en alle andere
mededelingen in verband met een schadegeval moeten
worden gestuurd naar ARCES, zetel van ANTWERPEN,
Desguinlei 92 te 2018 ANTWERPEN.
1.3 VERZEKERDEN

1. uzelf ;
2. indien u een fysiek persoon bent, uw helpers, voor
zover zij uw echtgeno(o)t(e) of uw bloedverwanten
in rechte lijn zijn ;
3. a) uw aangestelden ;
b) indien u een rechtspersoon bent, uw vennoten
en uw organen.
De verzekerden vermeld onder 3. hebben deze
hoedanigheid enkel in strafzaken en voor de burgerlijke
verdediging.

Artikel 2 - Wat verstaat men onder behoefte
aan rechtsbijstand ?
Een behoefte aan rechtsbijstand ontstaat op het ogenblik
dat de verzekerde, zijn tegenstrever of een derde een
wettelijk voorschrift of een contractuele verbintenis
niet naleeft of geacht wordt dit niet te doen, of nog
zodra de verzekerde over een wettig belang beschikt
een bedreigd recht te doen gelden.

Artikel 3 - Wat verstaat men onder schadegeval ?
Een behoefte aan rechtsbijstand geeft aanleiding tot
waarborg in de gevallen voorzien in de algemene of
bijzondere voorwaarden, wanneer volgende feiten zich
voordoen :
in strafzaken :
een dagvaarding om te verschijnen voor een straf- of
onderzoeksgerecht ;
in betwiste zaken :
een geschil van aard om onmiddellijk of later te worden voorgelegd aan een gewone of administratieve
rechtsmacht. De vorderingen ingediend bij vrijwillige
rechtsmachten en de aanvragen, bv. tot het bekomen
van voordelen of vrijstellingen gericht aan administratieve overheden behoren echter niet tot het toepassingsgebied van dit contract; het contract is slechts van

toepassing op het verhaal waartoe de beslissingen van
die rechtsmachten of overheden wettelijk aanleiding
kunnen geven.

Artikel 4 - Wanneer moet een schadegeval zich
voordoen opdat het contract toepasselijk zou
zijn ?
4.1 Het contract is toepasselijk op de schadegevallen

die zich voordoen terwijl het van kracht is voor zover
evenwel :
in strafzaken, de inbreuk gepleegd werd na de aanvang
van het contract;
in betwiste zaken, ARCES niet bewijst dat de gebeurtenis of de omstandigheid die aan de oorsprong ligt
van het geschil zich voordeed voor de aanvang van
het contract, of dat u ervan bij de onderschrijving van
het contract op de hoogte was of redelijkerwijze op
de hoogte kon zijn.
4.2 In bepaalde verzekerde materies verlenen wij

echter geen rechtsbijstand voor schadegevallen die
zich voordoen binnen een zekere periode te rekenen
vanaf de aanvangsdatum van het contract. Deze periode
waarvan de duur vastgesteld is in de algemene of
bijzondere voorwaarden, wordt “wachttijd” genoemd.

Artikel 5 - Welke zijn de prestaties?
In de gevallen voorzien in de algemene of bijzondere
voorwaarden :
5.1 Verlenen wij onze rechtsbijstand aan de verzekerde

door de rechtsmiddelen aan te wenden die noodzakelijk
zijn voor de verdediging van zijn belangen zowel in der
minne als voor iedere gerechtelijke, buitengerechtelijke
of administratieve instantie.
5.2 Nemen wij, tot beloop van het verzekerd bedrag

aangeduid in de bijzondere voorwaarden, volgende
uitgaven ten laste :
de kosten en honoraria van advocaten, experten en
deurwaarders, noodzakelijk voor de verdediging van
de belangen van de verzekerde, de gerechtelijke en
buitengerechtelijke procedurekosten, inbegrepen de
gerechtskosten in strafzaken of inzake jeugdbescherming, alsook de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging.
Deze kosten worden rechtstreeks betaald zonder dat
u ze dient voor te schieten. Indien u echter B.T.W.plichtig bent, wordt deze belasting slechts ten laste
genomen in de mate dat ze niet terugvorderbaar is ;
 e verplaatsings- en verblijfkosten van de verzekerde
d
wanneer zijn persoonlijke verschijning voor een
buitenlands Hof of Rechtbank wettelijk vereist is of
ARCES | MERK VAN P&V VERZEKERINGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN | RB Professioneel

3/8

bevolen wordt, in de mate dat zij op een redelijke
wijze werden uitgegeven.
De terugbetaling van de verplaatsingskosten mag
niet meer bedragen dan het laagste bedrag dat zou
vereist zijn voor de verplaatsing per spoor of per
schip in eerste klasse, of de verplaatsing per vliegtuig
in economische of gelijkwaardige klasse ;
 e andere kosten (onderhandelingen, onderzoeken)
d
indien ARCES hiervoor voorafgaandelijk toestemming
gaf ;
5.3 Betalen wij, tot beloop van het verzekerd bedrag

aangeduid in de algemene of bijzondere voorwaarden,het
bedrag van de strafrechtelijke borgtocht vooruit, indien
deze in het buitenland geëist wordt door de plaatselijke
overheden teneinde, hetzij de invrijheidstelling van
de verzekerde te bekomen wanneer hij in voorlopige
hechtenis is genomen, hetzij zijn vrijheid te behouden
indien hij dreigt in hechtenis te worden genomen.
Het voorgeschoten bedrag, vermeerderd met de
wettelijke intresten van toepassing in Belgïe en de
eventuele terugvorderingskosten, moet terugbetaald
worden zodra de borgtocht is vrijgegeven of zodra de
verzekerde definitief is veroordeeld.

Artikel 6 - Wat verstaat men onder “verzekerd
bedrag” en “tussenkomstdrempel” ?
6.1 In elk van de verzekerde materies wordt onze

financiële tussenkomst verleend tot beloop van het in
de algemene of bijzondere voorwaarden vastgestelde
bedrag. Dit bedrag, “verzekerd bedrag” genoemd, geldt
per schadegeval, ongeacht het aantal verzekerden
betrokken in dit schadegeval.
Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn
in eenzelfde schadegeval dient u te bepalen welke
voorrang er bij de uitputting van het verzekerd bedrag
door ARCES moet verleend worden aan elk der
verzekerden.
6.2 In bepaalde verzekerde materies wordt onze

bijstand voor hoven en rechtbanken verleend voor
zover de belangrijkheid van het geschil, indien in geld
waardeerbaar, meer bedraagt dan het in de algemene of
bijzondere voorwaarden aangeduide bedrag. Dit bedrag,
“tussenkomstdrempel” genoemd, geldt per schadegeval,
ongeacht het aantal verzekerden betrokken in dit
schadegeval.
De verzekerde bedragen, wachttijden en
tussenkomstdrempels (met uitzondering van de
drempel voorzien in artikel 12.2) zijn vermeld in de
bijzondere voorwaarden.
6.3

Artikel 7 - Wat bij schadegeval ?
7.1 VERPLICHTINGEN VAN
SCHADEGEVAL

DE VERZEKERDE

BIJ

A. Aangifte
Ieder schadegeval moet binnen de kortst mogelijke tijd
schriftelijk aangegeven worden bij ARCES - Desguinlei
92 - 2018 Antwerpen - en ten laatste binnen de 12
maanden nadat de verzekerde er kennis van kreeg. De
aangifte dient plaats, datum, oorzaak, omstandigheden
en gevolgen van het schadegeval te vermelden, alsook
de naam van de verzekeringsmaatschappij en het
nummer van uw contract.
Alle kosten en honoraria die, met betrekking tot
welke verplichting ook, gemaakt werden vóór de
schadeaangifte, blijven ten laste van de verzekerde,
tenzij blijkt dat zij, ten aanzien van de aangiftedatum,
dringend noodzakelijk waren.
B. Overdracht van stukken
De verzekerde moet binnen de kortst mogelijke tijd alle
documenten aan ARCES overdragen, inzonderheid alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke akten, briefwisseling
of contracten in verband met het schadegeval, alsook
alle bewijsstukken en –materiaal in verband met zijn eis.
C. Inlichtingen
De verzekerde moet aan ARCES zonder verwijl alle
nuttige inlichtingen verschaffen en alle opzoekingen
in verband met het schadegeval vergemakkelijken,
inzonderheid door aan ARCES de door de tegenstrever
ondernomen stappen of aangenomen houding mee te
delen.
7.2 BEHEER VAN HET DOSSIER

A. ARCES onderzoekt samen met de verzekerde
de aan te wenden middelen om tot een oplossing te
komen. Met uitzondering van de dringende bewarende
maatregelen, blijven de kosten en honoraria in verband
met om het even welke verplichting, gemaakt zonder
voorafgaandelijke akkoord van ARCES, ten laste van de
verzekerde.
B. In geval van verschil van mening met ARCES over
de gedragslijn die moet worden gevolgd voor de
regeling van het schadegeval, wordt het geschil geregeld
overeenkomstig de objectiviteitsclausule beschreven in
artikel 7.4.
7.3 KEUZE VAN ADVOCATEN EN VAN EXPERTEN

A. 1. De verzekerde is vrij in de keuze van een advocaat
of van iedere andere persoon die de vereiste
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure
toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen,
te vertegenwoordigen of te behartigen :
 anneer moet worden overgegaan tot een
w
gerechtlijke of administratieve procedure;
telkens er zich met ons een belangenconflict
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voordoet.
2. Evenwel, indien voor een zaak die in België moet
gepleit worden, de verzekerde een advocaat kiest
die niet ingeschreven is aan een Belgische Balie,
draagt hijzelf de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten en honoraria.
Hetzelfde geldt voor schadegevallen die in het buitenland worden gepleit, wanneer verzekerde zich
laat bijstaan door een advocaat die niet ingeschreven is aan de Balie van het rechtsgebied waar de
zaak gepleit wordt.
3. ARCES mag zich de contracten met de advocaat
of de persoon die de vereiste kwalificaties heeft
krachtens de op de procedure toepasselijke wet
niet voorbehouden.
B. Wanneer het nodig is een expert aan te stellen, heeft de
verzekerde de mogelijkheid deze vrij te kiezen. Indien
de verzekerde echter een expert kiest, werkzaam
in een provincie of in een buitenlands administratief
gebied overeenkomend met een provincie, andere
dan deze waar de opdracht moet uitgevoerd worden,
draagt hij zelf de daaruit voortvloeiende bijkomende
kosten en honoraria.
Indien de verzekerde binnen de 15 dagen na het
verzoek van ARCES hieromtrent, niet de gegevens
van de expert van zijn keuze heeft meegedeeld,
wordt aangenomen dat verzekerde de keuze hiervan
overlaat aan ARCES.
C. Indien ARCES meent dat de kosten en honoraria
van de door de verzekerde gekozen advocaten,
deurwaarders en experten, overdreven hoog zijn,
verbindt de verzekerde zich ertoe op verzoek van
ARCES, de tuchtrechtelijke overheid waarvan die
personen afhangen of de bevoegde rechtbank te
vragen deze bedragen vast te stellen.
7.4 OBJECTIVITEITSCLAUSULE

In geval van verschil van mening met ARCES over de
gedragslijn die moet worden gevolgd voor de regeling
van het schadegeval en na kennisgeving door ARCES van
diens standpunt of van diens weigering om de stelling
van de verzekerde te volgen, heeft laatstgenoemde
het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen
onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering
in te stellen.
Zo de advocaat het standpunt van ARCES bevestigt,
wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van de
kosten en honoraria van deze raadpleging.
Indien tegen het advies van deze advocaat de verzekerde
op zijn kosten een procedure begint en een beter
resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen
indien hij het standpunt van ARCES zou hebben gevolgd,
is ARCES gehouden zijn waarborg te verlenen en de
kosten en de honoraria van de raadpleging terug te

betalen die ten laste van de verzekerden zouden zijn
gebleven.
In alle gevallen verbindt de verzekerde er zich toe
ARCES op de hoogte te houden van de evolutie van
het dossier.
Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de
verzekerde bevestigt, zijn wij, ongeacht de afloop van de
procedure, ertoe gehouden onze waarborg te verlenen
met inbegrip van de kosten en de honoraria van de
raadpleging.
7.5 MEDEDELING VAN DE RECHTEN VAN DE VERZEKERDE

1. Telkens er zich een belangenconflict voordoet, zal
ARCES de verzekerde op de hoogte brengen van het
recht bedoeld in artikel 7.3.A.1.
2. Telkens er een verschil van mening bestaat over de
regeling van het schadegeval, zal ARCES de verzekerde
op de hoogte brengen van de mogelijkheid die hij heeft
om gebruik te maken van de in artikel 7.4 bedoelde
procedure.
7.6. SUBROGATIE

Tot het bedrag van onze tegemoetkoming worden
we in de plaats gesteld in de rechten die u tegenover
derden kunt doen gelden. De indeplaatsstelling omvat
meer bepaald de vergoedingen van rechtspleging.

Artikel 8 - Aangiften
8.1 a. 
Bij de onderschrijving van het contract dient u

volledig en juist te antwoorden op de vragen die u
in het verzekeringsvoorstel worden gesteld.
b. In de loop van het contract moet u ons iedere
wijziging van het risico onmiddellijk mededelen.
8.2 U verbindt er zich toe voor iedere jaarlijkse vervaldag

- aan de hand van een vragenlijst die wij u toesturen alle gegevens die van aard zijn het risico te bepalen of
die als basis dienen voor de premieberekening, aan te
geven.
Indien u ons de bovenvermelde aangifte niet terugstuurt
binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf
de verzending van de vragenlijst, kunnen wij u per
aangetekend schrijven in gebreke stellen aan deze
verplichting te voldoen binnen de 15 dagen.
Na het verstrijken van deze termijn zullen wij een
premie kunnen vorderen op basis van de ons vroeger
meegedeelde veranderlijke gegevens verhoogd met
30%, onder voorbehoud van nazicht en verbetering
nadien.
8.3 U verbindt er zich toe ons op ieder moment toe te

laten de veranderlijke gegevens te verifiëren en ons de
boeken en documenten nuttig bij deze verificatie mede
te delen.
8.4 Indien naar aanleiding van een schadegeval blijkt dat

uw verklaringen onjuist of onvolledig waren, dan zijn wij
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slechts gehouden het schadegeval ten laste te nemen,
naar verhouding van de betaalde premie en deze die u
had moeten betalen.
Indien de nalatigheid of valse verklaring met opzet
gebeurde, zal de verzekerde vervallen zijn van ieder
recht op waarborg.

Artikel 9 - Op welke situaties is de waarborg
toepasselijk ?
Voor uzelf is de waarborg uitsluitend toepasselijk op de
geschillen die voortvloeien uit de aangeduide activiteit.
Voor de andere verzekerden is de waarborg uitsluitend
toepasselijk op de geschillen die voortvloeien uit
de activiteit die de verzekerde verricht door deel te
nemen aan de aangeduide activiteit.
De waarborg is niet toepasselijk op de geschillen
die voortvloeien uit situaties in het privé-leven,
zelfs indien deze situaties gevolgen hebben op de
hierbovenvermelde activiteit.
Wij bedoelen met aangeduide activiteit
beroepsactiviteit zoals nader omschreven in
bijzondere voorwaarden; zij omvat niet alleen
uitdrukkelijk vermelde activiteiten, maar ook deze
er normaal uit voortvloeien.

uw
de
de
die

Artikel 10 - Op welk principe steunt onze
waarborg ?
Onze waarborg is verworven telkens wanneer een
uitsluiting of een beperking voorzien in de algemene of
bijzondere voorwaarden dit niet belet.
Indien een geschil terzelfdertijd behoort tot meerdere
materies, dan is onze waarborg verworven voor zover
al deze materies verzekerd zijn.

Artikel 11 - Wat is de omvang van onze
waarborg in bepaalde materies ?
IN FORMULE I
11.1 BURGERLIJK VERHAAL, BURGERLIJKE VERDEDIGING
EN STRAFZAKEN

A. Burgerlijk verhaal
Geen enkele andere uitsluiting of waarborgbeperking
dan die welke voortvloeit uit de algemene of
bijzondere voorwaarden, is van toepassing.
B. Burgerlijke verdediging
Wij verlenen onze waarborg niet, indien de
verzekerde wiens burgerrechtelijke aansprakelijkheid
wordt ingeroepen, beroep kan doen op de dekking van
een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering,
behalve ingeval van belangenconflict tussen de
verzekerde en de verzekeraar die deze waarborg
verleent.

Onder burgerrechtelijke aansprakelijkheid verstaan
wij de verplichting die bestaat, buiten iedere
overeenkomst, tot herstel van de aan anderen
veroorzaakte schade.
C. Strafzaken
1. 
Wij nemen de strafrechtelijke verdediging van
de verzekerde waar wanneer hij vervolgd wordt
wegens een inbreuk op wetten, besluiten, decreten,
en/of reglementen. Onze waarborg strekt zich
tevens uit tot een verzoek om gratie wanneer
de verzekerde veroordeeld wordt tot een
vrijheidsberovende straf.
2. 
In afwijking van 1 verlenen wij onze waarborg
niet voor het vooronderzoek en de vervolgingen
in verband met misdaden en andere opzettelijk
begane misdrijven. Onze prestaties worden echter
wel achteraf toegekend indien de verzekerde
uiteindelijk niet wordt veroordeeld wegens
opzettelijk misdrijf.
11.2 CONTRACTEN

Wij verlenen onze waarborg niet, indien de
verzekerde wiens contractuele aansprakelijheid
wordt ingeroepen, beroep kan doen op de dekking
van een aansprakelijkheidsverzekering, behalve ingeval
van belangenconflict tussen de verzekerde en de
verzekeraar die deze waarborg verleent.
Het innen van schuldvorderingen is niet begrepen in
de waarborg van dit contract, behoudens uitbreiding
voorzien in de bijzondere voorwaarden.
Met het innen van schuldvorderingen bedoelen wij elk
geschil waarin de verzekerde betaling vordert wegens
geleverde goederen of alle andere diensten en dat geen
betwisting ten gronde meebrengt.
11.3 SOCIALE ZAKEN

Wij verlenen onze waarborg niet voor collectieve
arbeidsgeschillen noch voor geschillen in verband met
collectieve afdanking of sluiting van ondernemingen.
11.4 FISCAAL RECHT

Wanneer er een geschil is tussen de verzekerde en
een fiscale administratie, is onze waarborg verworven
telkens een verhaal mogelijk is.
Onze waarborg is nooit verworven voor fiscale
overtredingen die met bedrieglijk opzet begaan werden.
De bewijslast hiervan berust bij ARCES.
11.5 ADMINISTRATIEF RECHT

Geen enkele andere uitsluiting of waarborgbeperking
dan die welke voortvloeit uit de algemene of bijzonderen
voorwaarden, is van toepassing.
11.6 MATERIES BETREFFENDE ONROERENDE GOEDEREN

A. Met materies betreffende onroerende goederen
bedoelen wij de schadegevallen in verband met elk
onroerend goed waarvan u eigenaar, blote eigenaar,
vruchtgebruiker, huurder of bewoner bent.
ARCES | MERK VAN P&V VERZEKERINGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN | RB Professioneel

6/8

B. In alle rechtstakken en onverminderd de toepassing
van de beperkingen die voortvloeien uit de algemene of
bijzondere voorwaarden is onze waarborg toepasselijk
op de schadegevallen in verband met het onroerend
goed dat aangewend wordt voor de uitoefening van
de aangeduide activiteit, of dat bestemd is ervoor
aangewend te worden.

Artikel 12 - Welke zijn de algemene uitsluitingen ?

Indien slechts een gedeelte van een onroerend goed
hiertoe bestemd is, dan beperkt de waarborg zich tot de
schadegevallen die verband houden met dat gedeelte.

aan het Hof van Cassatie wanneer de inzet ervan, indien
in geld waardeerbaar, geen 1.239,47 € in hoofdsom
bedraagt.

Indien meerdere onroerende goederen aangewend
worden voor de uitoefening van de aangeduide activiteit,
dan beperkt de waarborg zich tot de schadegevallen die
verband houden met het onroerend goed aangeduid
in de bijzondere voorwaarden, behoudens uitbreiding
voorzien in de bijzondere voorwaarden.

12.3 De waarborg is niet toepasselijk op :

Met onroerende goederen bedoelen we zowel
gebouwde als ongebouwde onroerende goederen.
C. In afwijking van littera B., verlenen wij evenwel
onze waarborg niet wanneer de verzekerde wiens
aansprakelijkheid wordt ingeroepen beroep kan doen
op een aansprakelijkheidsverzekering, behalve in geval
van belangenconflict tussen de verzekerde en de
verzekeraar die deze waarborg verleent.
11.7 INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT, MEDEDINGINGSRECHT, WETGEVING OP DE
HANDELSPRAKTIJKEN EN PRIJSREGLEMENTERING

Onze waarborg is niet toepasselijk op de geschillen in
verband met uitvindingsoctrooien of kweekcertificaten.
Behoudens uitbreiding voorzien in de bijzondere
voorwaarden, is onze waarborg niet toepasselijk op
het verhaal wegens namaking, bedrieglijke nabootsing
of onwettig gebruik van gedeponeerde merken,
tekeningen of modellen.

12.1 De boeten, opdeciemen en dadingen met het

Openbaar Ministerie zijn niet begrepen in de verzekering,
evenmin als de te betalen bedragen in hoofdsom en
bijkomende bedragen waartoe de verzekerde zou
kunnen veroordeeld worden.
12.2 In geen geval zal een geschil voorgelegd worden

A. schadegevallen die, zelfs onrechtstreeks, het gevolg
zijn van oorlogsfeiten ;
B. schadegevallen die zich voordoen bij lock-out ;
C. schadegevallen die zich voordoen bij oproer,
stakingen, bezetting van werkplaatsen of collectieve
(politieke of ideologische) gewelddaden, behalve
indien de verzekerde kan bewijzen dat hij er niet
actief heeft aan deelgenomen ;
D. schadegevallen van catastrofale aard ten gevolge
van de eigenschappen van nucleaire producten of
brandstoffen, of van radioactief afval ;
E. geschillen in verband met dit contract ;
F. de verdediging van belangen van derden of van
de belangen aan de verzekerde overgedragen door
afstand van betwiste rechten of conventionele
subrogatie, en evenmin voor geschillen waarbij de
verzekerde betrokken is in de hoedanigheid van borg ;
G. geschillen in verband met de politieke of
vakbondsactiviteiten van de verzekerde. Nochtans
verlenen wij onze prestaties a posteriori wanneer
de rechtbank van oordeel is dat het niet gaat om
politieke of vakbondsactiviteiten ;
H. geschillen inzake :

IN FORMULE II

huwelijksvermogenstelsels,

De bepalingen van formule I zijn toepasselijk.

personen- en familierecht,

Wij verlenen echter onze waarborg niet voor
schadegevallen inzake :
contracten en schuldvorderingen,
fiscaal recht,
administratief recht,
i
ndustrieel
en
intellectueel
eigendomsrecht,
mededingingsrecht,wetgeving op de handelspraktijken
en prijsreglementering,
vennootschapsrecht.
Onze waarborg blijft evenwel verworven voor
schadegevallen
inzake
materies
betreffende
onroerende goederen, onverminderd de beperkingen
voortvloeiende uit artikel 11.6.

erfrecht, schenkingen en testamenten ;
I. geschillen aangaande contracten, welke ook hun
juridische benaming is, in verband met het bouwen,
verbouwen, herbouwen of afbreken van onroerende
goederen ;
J. geschillen in verband met rechtsgedingen inzake
faillissement of concordaat die tegen de verzekerde
gevoerd worden ;
K. schadegevallen waarbij de verzekerde betrokken
is in de hoedanigheid van eigenaar, blote eigenaar,
vruchtgebruiker, huurder, bestuurder of houder
van een motorvoertuig, aanhangwagen, caravan,
luchtvaartuig, boot of zeilboot ;
L. schadegevallen in verband met de wettelijke
bepalingen inzake sociaal verweer.
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12.4 Voor de formule II worden onze prestaties niet

verleend voor procedures voor internationale of supranationale gerechtshoven.

Artikel 13 - Geschillen tussen verzekerden
De waarborg wordt nooit verleend aan verzekerde
personen andere dan uzelf, wanneer zij rechten kunnen
laten gelden ofwel tegen elkaar, ofwel tegen uzelf.

KADASTRAAL INKOMEN
het kadastraal inkomen van het aanslagjaar dat
overeenstemt met het referentiejaar.
Voor de nieuwe ondernemingen wordt, zolang er geen
referentiejaar is, de premie vastgesteld op basis van
de gekende of verwachte gegevens van een volledig
werkingsjaar.
Van zodra het referentiejaar in aanmerking kan worden
genomen, maar dit niet volledig is, worden het zakencijfer
en de huurgelden verhoudingsgewijs aangepast.

Artikel 14 - Waar moet het schadegeval zich
voordoen opdat het contract toepasselijk zou
zijn?
Onze waarborg is verworven voor elk schadegeval dat
valt onder de bevoegdheid van een rechtbank van één
van de lidstaten van EEG of van Oostenrijkse, Noorse,
Zweedse of Zwitserse rechtbank en dat aan diens
rechtmacht onderworpen is.

Artikel 15 - De premies
De premie is vooraf betaalbaar tegen de vervaldag
bepaald in de bijzondere voorwaarden.
De premie wordt berekend in functie van de veranderijke
gegevens met betrekking tot het hierna bepaalde
referentiejaar en die in de bijzondere voorwaarden als
berekeningsbasis werden weerhouden zoals zakencijfer,
aantal werknemers, huurgelden of kadastraal inkomen.
Wij bedoelen met :
REFERENTIEJAAR

het voorlaatste burgerlijk jaar dat het verzekeringsjaar
waarvoor de premie verschuldigd is voorafgaat.
VERZEKERINGSJAAR

de periode begrepen tussen twee jaarlijkse vervaldagen
van de premie, of, indien de aanvangsdatum van het
contract verschillend is van de jaarlijkse vervaldag,
de periode begrepen tussen die eerste datum en de
eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.
ZAKENCIJFER

het totaal van de bedragen, zonder taksen, die aan u
voor goederen of diensten geleverd in het referentiejaar
verschuldigd zijn.
AANTAL WERKNEMERS

het aantal personen die u in de loop van het
referentiejaar tewerkgesteld heeft, ongeacht de aard of
de duur van de arbeidsovereenkomst.
HUURGELDEN
de gedurende het referentiejaar ontvangen of betaalde
huurgelden en lasten.
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