
 
 

HDI Global SE, Bijkantoor voor België 
Bijkantoor Kantoor IBAN: BE34 5645 1391 6090 – BIC: GKCCBEBB 
Tervurenlaan 273 / 1 Tel: +32 2 7730-811 Mechelsesteenweg 203 / 4 Tel: +32 3 2606-420 RPR Brussel – 0542.602.657  
B-1150 Brussel Fax: +32 2 7730-950 B-2018 Antwerpen   Fax: +32 3 2606-469 www.hdi.global 
   
Verzekeringsonderneming toegelaten onder NBB-nr. 2877 om alle takken “niet-leven” te beoefenen, behalve “arbeidsongevallen” (tak 1b) 
Maatschappelijke zetel: HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Duitsland / HR Hannover B 60320 / BaFin-nr. 5096 

Machinebreuk verzekering 
Informatiedocument voor het verzekeringsproduct 
 

  

HDI Global SE  December 2018 

 
Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen 
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke 
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
Een Machinebreuk-polis is een verzekeringscontract bedoeld om machines, zowel vaste productie installaties, als 
havenkranen, of aannemersmaterieel te verzekeren tegen materiele beschadiging. Het materieel is verzekerd zowel 
tijdens het normale gebruik als tijdens stilstand; en eveneens tijdens het demonteren, verplaatsen en remonteren, 
tijdens controle en revisie. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
Basiswaarborgen 
 
 Onhandigheid, toevallige nalatigheid, 

onervarenheid, vandalisme of 
kwaadwilligheid van personeelsleden of van 
derden 

 Vallen, stoten, botsen, indringen van 
vreemde substantie 

 Materiaal-, constructie- of montagefouten of 
–gebreken 

 Trillen ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen 
van delen, abnormale spanning, 
vermoeidheid van de materialen, doorslaan 
of te grote snelheid, middelpuntvliedende 
kracht 

 Falen van een aangekoppelde machine 
 Warmlopen, vastlopen door wrijving, 

toevallig ontbreken van smering 
 Waterslag, oververhitting, gebrek aan water 

in ketels, warmwatertoestellen, 
stoomapparaten (met uitzondering van 
ontploffingen) 

 Terugslag of waterstoot in zuigermachines of 
hydraulische installaties 

 Inwerking elektrische stroom ten gevolge 
van overspanning of spanningsval, te grote 
stroomsterkte, kortsluiting, boogvorming, 
invloed atmosferische elektriciteit 

 Wind, storm, vorst, kruien van ijs 
 

 
Welke soorten schades worden er vergoed? 
 
 De kosten  om de beschadigde goederen 

terug te brengen in de staat van voor de 
schade, beperkt tot de werkelijke waarde. 

 Indien bepaald inclusief kosten i.v.m. 
afbraak, transport, vrij maken of uit het 
water halen, overuren, buitenlandse 
technici, versneld vervoer 

Hoeveel bedraagt de te verzekeren waarde? 
 
 De basis is de nieuwvervangingswaarde van 

de verzekerde machines. 
  

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Niet verzekerd onder de basiswaarborg: 
onder meer onderstaande uitsluitingen 
(sommige uitsluitingen zijn wel afkoopbaar) : 
 
x FLEXA 
x Diefstal 
x Instorten van de gebouwen waarin de 

machines zich bevinden 
x Schade door ontijdig in werking treden, 

of lekkage, van automatische blusinstal-
laties. 

x Slijtage, progressieve schade, gebrek aan 
performantie, veroudering 

x Gebruiksderving, winstderving, genots-
derving, esthetische waardeverminde-
ring, contractuele boetes, alle niet-
stoffelijke schade van om het even welke 
aard. 

x Terrorisme, oorlog, vandalisme, staking, 
arbeidsconflicten,... 

x Normaal voorzienbare schade 
x Schade waarvoor een leverancier, her-

steller of monteur wettelijk of contrac-
tueel aansprakelijk is. 

x Schade in relatie met experimenten of 
proeven (niet bedoeld de normale peri-
odieke keuringen) 

x Schade tgv het niet normale gebruik van 
de machines 

 
   
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! Vrijstelling: de in de Bijzondere Voor-

waarden opgenomen vrijstelling blijft 
ten laste van de verzekerde 

! Bepaalde waarborgen zijn onderworpen 
aan beperkingen en/of limieten, terug te 
vinden in de algemene en bijzondere 
voorwaarden. 
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Waar ben ik gedekt? 

 Op locaties aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden van de polis. 
 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst 
• De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd van 

de overeenkomst 
• Alle mogelijke maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader) 
• U moet ons elk schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de 

Algemene Voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een 
schadegeval te beperken 

 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden. 

  

    

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsver-
zoeken in geval van spreiding van de premie. 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na 
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. 
De duurtijd, en al dan niet de automatische verlenging van deze, wordt eveneens vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
Het is mogelijk om het verzekeringscontract op te zeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse 
vervaldag van de overeenkomst. De overeenkomst moet worden opgezegd door middel van een 
aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzeggingsbrief met 
ontvangstbewijs. 
 
Hiervan kan deels afgeweken worden indien er specifieke bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden 
staan. 
 
Een volledig overzicht van de opzegmodaliteiten kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden 

 

 


