
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. 
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. 
Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele 
voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

Welk soort verzekering is dit?    
De verzekering Montage Proefdraaiverzekering dekt de schade aan de in de bijzondere voorwaarden omschreven metalen constructies, 
mechanische, elektrische of elektronische machines, toestellen en installaties, montage-uitrusting en andere voorwerpen die zich op de 
montageplaats bevinden en die zich tijdens de in de bijzondere voorwaarden gespecificeerde montage- en proeftermijnen voordoet. De 
schade moet veroorzaakt worden door een onvoorzienbare en plotselinge gebeurtenis die voortvloeit uit een gedekt gevaar vermeld in de 
rubriek “wat is verzekerd?”. 

Wat is verzekerd?  

De verzekering wordt afgesloten op basis van de aangegeven 
waarde, vastgesteld onder uw verantwoordelijkheid en dekt de 
onvoorzienbare en plotselinge schade aan de in de bijzondere 
voorwaarden omschreven voorwerpen die zich tijdens de 
in de bijzondere voorwaarden gepreciseerde montage- en 
proeftermijnen voordoet en aan één van de volgende oorzaken 
te wijten is :

 ✔ onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, 
vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden van de 
verzekeringnemer of van derden

 ✔ fouten in het ontwerp, de constructie, de berekeningen, de 
plannen, de werkplaats of de montage, gebreken of fouten 
in het materiaal

 ✔ vallen, stoten, botsen en indringen van een vreemde 
substantie alsook alle andere montageongevallen

 ✔ brand, bliksem, ontploffing andere dan die van explosieven, 
botsing met allerhande luchtvaart- en ruimtetuigen alsook 
met andere voorwerpen die daarbij weggeslingerd of 
omvergeworpen worden

 ✔ storm en hagel, vorst, kruien van het ijs, grondverschuiving 
en -verzakking

 ✔ Het verlies of de beschadiging van verzekerde voorwerpen 
ten gevolge van gewone diefstal of diefstal met inbraak 
of van een diefstalpoging op de montageplaats zijn 
gelijkgesteld met onvoorzienbare en plotselinge schade.

De vergoeding wordt vastgesteld rekening houdend met de 
loonkosten en kosten voor materialen en vervangingsstukken 
zonder de aangegeven waarde van het beschadigde voorwerp 
te overschrijden.

Bijkomende dekkingen (mits bijpremie):
 – schade tijdens het laden, vervoer en lossen van de 

omschreven goederen
 – bijkomende kosten: 

• versneld vervoer
• overuren
• nachtwerk
• beroep op buitenlandse technici

Wat is niet verzekerd?  

 ✘ Schade te wijten aan het niet naleven van de regels van 
de kunst

 ✘ Schade ten gevolge van slijtage en/of voortijdige 
vermoeidheid 

 ✘ Schade te wijten aan reeds bestaande gebreken of fouten 
 ✘ Schade in verband met oorlog, gelijkaardige feiten 

en burgeroorlog, arbeidsconflict en iedere collectief 
geïnspireerde daad van geweld, opzettelijke daad die 
een goed beschadigt, vernielt of verontreinigt door het 
gebruik van biologische- of chemische middelen, opeising, 
bezetting

 ✘ Schade door tuigen bestemd om te ontploffen door 
wijziging van de atoomkernstructuur

 ✘ Schade door nucleaire brandstof, radioactief product of 
afvalstof, iedere bron van ioniserende straling

 ✘ Schade door het in werking houden of weer in werking 
stellen van een beschadigd voorwerp vóór de definitieve 
herstelling

 ✘ Natuurrampen
 ✘ Gebruiksderving, winstderving, genotsderving, 

klantenverlies, contractuele boeten, strafsommen voor 
vertraging en voor ontoereikend rendement

 ✘ Kosten voor verwijderen, weer inbrengen of verlies van 
stoffen in bewerking of elk ander product in de machines, 
leidingen of vergaarbakken

 ✘ Verliezen of schade rechtstreeks veroorzaakt door proeven 
aan vuurvaste bekledingen

 ✘ Kosten bij herstellen of wederopbouwen om herzieningen/
correcties uit te voeren of verbeteringen/wijzigingen aan 
te brengen

 ✘ Kosten voor: het zoeken naar of evalueren van schade; 
het in overeenstemming brengen van verzekerde goederen 
met contractuele specificaties of vereisten van controle-
instelling

 ✘ Schade van esthetische aard
 ✘ Kosten voor het opnieuw maken van tekeningen/modellen/

vormen; kosten voor opsporen van oorzaak en gevolgen 
van een gebrek, kosten voor het reproduceren van de 
informatie op een informatiedrager; kosten voor voorlopige 
of noodherstellingen 

 ✘ Verlies ontdekt bij periodieke inventaris of uitvoeren 
controle

 ✘ Schade door computervirus
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Wat zijn mijn verplichtingen? 

 – Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen 
als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar 

 – In de loop van de overeenkomst:
• elke wijziging aangeven die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan betekenen. Voorbeeld: ongebruikelijke 

stopzetting van de werkzaamheden
• de maatschappij op ieder moment toegang tot de bouwplaats verlenen
• de voorzorgs- en controlemaatregelen vóór de proeven in werking stellen, het materieel en de installaties voor de uitvoering van 

de werken in goede staat van werking houden, na vaststelling van een gebrek alle maatregelen ter correctie nemen
 – Bij schadegeval:

• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken
• het schadegeval onmiddellijk melden en zo snel mogelijk de juiste omstandigheden, de oorzaak en de omvang van de schade 

melden
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: de expert ontvangen, de nodige documenten en facturen 

bezorgen, bijstand verlenen om subrogerend verhaal in te stellen, zich onthouden van wijzigingen en verplaatsingen van 
beschadigde voorwerpen …

Wanneer en hoe betaal ik? 

De premie is eenmalig, in haar geheel verschuldigd en vooraf betaalbaar bij de ontvangst van het vervaldagbericht of op voorlegging 
van de premiestaat.

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De duur en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt afgesloten voor 
de duur van de montage- en proefperiodes. De dekking voor elk voorwerp begint te lopen na het lossen ervan op de montageplaats en 
eindigt na de eerste van de volgende data: einde van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde proeftermijn, voorlopige oplevering, 
ingebruikname of indienststelling. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste premie. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekeringsovereenkomst heeft een bepaalde duurtijd. In de gevallen waarin de verzekeringsovereenkomst vóór haar einddatum 
kan opgezegd worden, moet dat gebeuren per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangstbewijs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?    

 ! Schade lager dan of gelijk aan het bedrag van de vrijstelling (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde). De vrijstelling is vermeld 
in de algemene en/of bijzondere voorwaarden

 ! Bedrag van de schadevergoeding boven de vergoedingsgrenzen voorzien in de algemene en/of bijzondere voorwaarden
 ! Onderverzekering: om onderverzekering te vermijden, moet voor elk voorwerp de aangegeven waarde op ieder ogenblik gelijk zijn 

aan de nieuw-vervangingswaarde
 ! Niet-nakomen van de preventiemaatregelen opgelegd door de algemene en/of bijzondere voorwaarden

Waar ben ik gedekt ?  

 ✔ Op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres van het risico


