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Tussenvoegsel 

DIEFSTAL 
 
Aanvullende algemene voorwaarden 
 
 
 
 
 
 
Artikel 120 - VOORWERP VAN DE VERZEKERING 

 
De dekking “ Diefstal “ bestaat uit de vergoeding van schade aan de goederen die specifiek 
vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden door : 
 
diefstal of poging tot diefstal gepleegd : 
 
A. met inbraak, inklimming, geweld of bedreiging die het leven of de fysieke integriteit van de 

verzekerde* onmiddellijk in gevaar brengt; 
 
B. met gebruik van valse sleutels, gestolen of gevonden sleutels voor zover het schadegeval 

zich voordoet binnen de acht dagen die volgen op de aangifte van het verlies of de diefstal 
van deze sleutels; 

 
C. door iemand die heimelijk in het gebouw* is binnengedrongen of die er zich heeft laten 

insluiten en er sporen heeft achtergelaten 
 
Indien vermeld in de bijzondere voorwaarden, wordt deze dekking aangevuld met de vergoeding 
van de schade aan het gebouw*, aan het materieel* en aan de inboedel*, veroorzaakt door de 
inbraak, tot een bedrag van maximum 2.500 EUR, en dit zonder toepassing van de evenredig-
heidsregel. 
 
Bij diefstal of poging tot diefstal door iemand in dienst van de exploitant, wordt de dekking slechts 
verleend voorzover die persoon gerechtelijk schuldig wordt bevonden aan de feiten die hem ten 
laste worden gelegd. 
 
 
 
Artikel 121 - UITSLUITINGEN 

 
Onverminderd de uitsluitingen bedoeld onder de artikelen 2 en 3 en onder meer de uitsluiting van 
de schade veroorzaakt door terrorisme*, zijn niet gedekt : 
 
A. diefstal en kruimeldiefstal van waardevolle voorwerpen van edelmetaal, bont en juwelen, 

alsook schade aan die goederen; 
 
B. diefstal, kruimeldiefstal en beschadiging gepleegd door of met medeplichtigheid van : 
 
 1) de exploitant, zijn echtgenote, hun bloedverwanten in opgaande en dalende lijn alsook de 

echtgenoten van die personen; 
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 2) elke andere persoon die gewoonlijk bij de exploitant inwoont, maar niet bij hem in dienst 

is; 
 
 3) iedereen in dienst van de exploitant tijdens de diensturen of, indien ze gepleegd worden 

buiten die uren, anders dan door inbraak of met geweldpleging; 
 
C. diefstal, kruimeldiefstal en beschadiging gepleegd naar aanleiding van het overkomen van 

een brand, een ontploffing*, een blikseminslag of het neerstorten van lucht- of ruimte-
vaartuigen of delen ervan; 

 
D. schade veroorzaakt door toedoen van dieven, die kan worden verzekerd door de andere 

afdelingen van deze polis; 
 
E. voorzover ze geen koopwaar* vormen, motorvoertuigen, aanhangwagens en hun toebe-

horen en inhoud; 
 
F. goederen die zich buiten bevinden, op de binnenplaatsen, in de tuinen, gangen en 

toegangen, in de externe uitstalramen, alsook in de alleenstaande bijgebouwen of in 
bijgebouwen die zonder interne verbinding belenden aan de hoofdconstructie alsook 
goederen onder tenten en tenten gebruikt voor evenementen en feesten; 

 
G. indien de verzekerde* het gebouw* slechts gedeeltelijk gebruikt, de goederen die zich in de 

gemeenschappelijke delen bevinden en, als ze niet op slot zijn, in de kelders en op de 
zolders; 

 
H. wanneer het aangewezen gebouw* in aanbouw, in verbouwing en/of herstelling is; 
 
I. immateriële schade* ten gevolge van diefstal; 
 
J. diefstallen gebeurd in het aangewezen gebouw* als, in het kader van een activiteit die vrije 

toegang voor het publiek met zich meebrengt, ze zich voordoen tijdens de openingsuren. 
 
 
 
Artikel 122 - SCHADEGEVALLEN 

 
Verplichtingen 
 
A. Naast hetgeen voorgeschreven wordt in artikel 21 van de algemene voorwaarden, moet de 

verzekerde* bij diefstal of poging tot diefstal, op straffe van verval van rechten, onmiddellijk 
klacht indienen bij de gerechtelijke of politionele overheid. 

 
B. In afwijking van artikel 21 B2 van de algemene voorwaarden, wordt de termijn van 8 dagen 

vervangen door een termijn van 72 uren. 
 
C. In geval van afwezigheid, zelfs tijdelijk, moeten alle buitendeuren en in geval van 

gedeeltelijke bewoning van het gebouw* door de verzekerde*, alle deuren die op de 
gemeenschappelijke ruimten uitgeven, op slot gedaan worden. 

 
 De ramen moeten eveneens op de juiste wijze worden afgesloten. Tijdens de sluiting van de 

lokalen moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen genomen worden zoals : 
 
 • sleutels van kluizen of meubels die omwille van hun inhoud gewoonlijk gesloten moeten 

worden, bewaren op een plaats die moeilijk te bereiken is voor dieven; 
 
 • het alarmsysteem aansluiten en alle bewakingssystemen in werking stellen als de lokalen 

hiermee uitgerust zijn. 
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 Als één van de verplichtingen niet nagekomen wordt, is de sanctie, voorzien in artikel 21 D 

van de algemene voorwaarden, van toepassing. 
 
D. Zo snel mogelijk de diefstal of het verlies van sleutels aangeven. 
 
 
Schadegevallen 
 
De schadevergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig de vergoedingsgrenzen en/of vrijstel-
lingen zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. 
 
Teruggevonden voorwerpen 
 
Indien gestolen voorwerpen worden teruggevonden moet de verzekerde* de maatschappij* 
daarvan onmiddellijk verwittigen.  Als de vergoeding op dat ogenblik niet betaald werd, is zij slechts 
verschuldigd voor de schade die aan deze voorwerpen zou zijn berokkend. 
 
Is de vergoeding al gestort, dan kan de verzekerde* binnen 30 dagen de teruggevonden goederen 
overlaten aan de maatschappij*; als die termijn verstreken is, eindigt de mogelijkheid tot overlating.  
Ingeval de goederen niet worden overgelaten, moet de gestorte vergoeding, eventueel verminderd 
met de vergoeding van de door die voorwerpen geleden schade, worden terugbetaald aan de 
maatschappij* binnen 45 dagen na de teruggave van de betrokken voorwerpen. 
 
Verhaal 
 
De afstand van verhaal van de maatschappij* voorzien in de voorwaarden van het contract is 
afgeschaft. 
 
Evenredigheidsregel toegepast op de bedragen 
 
In aanvulling op wat bepaald is in artikel 10 C van de algemene voorwaarden : 
 
• als in geval van verzekering in gedeeltelijke waarde*, na een schadegeval, de aangegeven 

waarde (zie definitie van gedeeltelijke waarde*) ontoereikend blijkt te zijn, wordt de 
evenredigheidsregel niet toegepast; 

 
• in geval van verzekering in eerste risico* wordt de evenredigheidsregel niet toegepast; 
 
• in geval van verzekering in aangenomen waarde* wordt de evenredigheidsregel niet toegepast. 
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ALGEMENE DEFINITIES 
 
 
EERSTE RISICO 
De verzekerde bedragen worden bepaald zonder verwijzing naar de totale waarde van de 
verzekerde goederen*. 
 
 
WAARDEN 
De waarden die kunnen verzekerd worden in huidige uitbreiding zijn : 

• muntstukken, post- en fiscale zegels, cheques en andere effecten die voor de diefstal degelijk 
ingevuld zijn en al een betaalmiddel vormden, loten van de loterij, aandelen en obligaties; 

 
• voor zover ze geen koopwaar* zijn die deel uitmaken van de beroepsactiviteit vernoemd in de 

bijzondere voorwaarden : staven edelmetalen, niet-bewerkte edelmetalen en niet-ingezette 
edelstenen en parels. 

 

De waarden bevatten geen verzamelingen van postzegels, medailles en muntstukken. 
 
 
GEDEELTELIJKE WAARDE 
De verzekerde bedragen vertegenwoordigen slechts een deel van de totale waarde van de 
verzekerde goederen* en wordt in deze context aangegeven waarde genoemd. 
 
 
 


