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Artikel 104 - WAARBORGEN 

 
In uitbreiding van de waarborgen die worden toegekend in het kader van Titel 1 van de algemene 
voorwaarden “Alle Risico’s Behalve” en onverminderd de uitsluitingen bedoeld onder de artikelen 2 
en 3, verzekert de maatschappij* de vergoeding van de schade veroorzaakt aan de verzekerde 
goederen* tegen aardbeving* voorzover zij in de bijzondere voorwaarden vermeld staan. 
 
A. Onder aardbeving*, in de zin van de huidige waarborguitbreiding, wordt verstaan een 

aardschok met een minimumsterkte van 4 graden op de schaal van Richter en waarvan de 
vervorming van de aardkorst de uitsluitende oorzaak is. 

 
B. Wordt hiermee gelijkgesteld de schade die het directe gevolg is van een aardbeving* in de 

zin van de huidige waarborguitbreiding en veroorzaakt door : 
 
 • weggeslingerde of omvergeworpen voorwerpen; 
 
 • brand of ontploffing*; 
 
 • breuk, barst of defecte waterdichtheid van hydraulische installaties die zich in het 

verzekerde gebouw* of in aanpalende gebouwen* bevinden; 
 
 • overstroming* die het gevolg is van een aardbeving* of van een vulkaanuitbarsting; 
 
 • de atmosferische neerslag (regen, sneeuw of hagel) die een gebouw* binnendringt, en dit 

op voorwaarde dat de verzekerde* het bewijs aanvoert dat hij, zodra het mogelijk was, al 
de vereiste voorzorgmaatregelen getroffen had om het binnendringen van die neerslag te 
voorkomen; 

 
 • de bedachtzaam verleende hulp en alle bedachtzaam gebruikte beschermings- of 

reddingsmiddelen, de verplichte afbraak bevolen door een wettelijk gezag. 
 
C. De dekking wordt aangevuld met de waarborgen onbruikbaarheid van onroerende 

goederen* en reddings-* en opruimingskosten* indien ze voorzien zijn in de bijzondere 
voorwaarden. 
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Artikel 105 - UITSLUITINGEN 

 
Onverminderd de uitsluitingen bedoeld onder de artikelen 2 en 3 zijn uitgesloten van de 
verzekering : 
 
A. de schade aan de gebouwen* waarvan de verzekerde* niet de eigenaar is; 
 
B. de schade veroorzaakt aan gebouwen* in opbouw, verbouwing of herstelling voorzover die 

werken de structuur, de stabiliteit of het dak van het gebouw* aantasten. 
 
 
 
Artikel 106 - SCHADEGEVALLEN 

 
A. Alle schade die zich voordoet binnen de 72 uur te rekenen vanaf het begin van de 

aardbeving* maakt één enkel schadegeval uit. 
 
B. In geval van schade, verbindt de verzekerde* zich ertoe om binnen de kortste tijd alle 

stappen te ondernemen bij de bevoegde instanties met het oog op de vergoeding van de 
schade aan de verzekerde goederen*.  De maatschappij* komt tussen van zodra de 
verzekerde* het bewijs heeft voorgelegd dat hij al deze nodige stappen heeft ondernomen.  
De verzekerde* verbindt zich ertoe om de hem door de overheid toegekende 
schadevergoeding aan de maatschappij* door te storten voorzover deze schadevergoeding 
dubbel gebruik uitmaakt met deze hem door de maatschappij* betaald volgens de uitvoering 
van de verzekeringsovereenkomst. 

 
 
 
 


