20C9ZF/XESMNS

K oning Albert II-laan 32, 1000 Brussel
12/ 04/ 2021

BESTANDENBLAD

Schadenummer
NSN212002820

Beheerder
XESMNS

Openingsdatum
Heropeningsdatum

Schade datum
09/ 04/ 2021

Nr Agt
15051801

Nr Polis
NCN200360449

: 12/ 04/ 2021 Datum schorsing polis :
:
Datum vernietig. poliss:

Fam-Prod-Form
I
05

Financiering /
:N
hypothecaire lening

Getroffen risico nummer: 001

Onderschrijver

: 000000009200532

Agent

: 15051801

ASBEEKHO F
H eide 7
1780 WEMMEL

Dekerf Dirk & CO
Statiestraat 82
1740 TERNAT

Bankrekening

# + 32 2 5826667
f ax + 32 2 5826667

:

Referte
Regeling via agent
Regionale zetel

: ASBEEKH OF
: N
: 20

NSN212002088
NSN192004223
NSN172008373
NSN172000731
NSN162002454

Gestionnaire Lieu gest. Date
sinistre
XFABAD
10
14/03/2021
XFDNDL
20
10/03/2019
XESMNS
10
22/07/2017
XMVONK
20
05/02/2017
XAAJRC
10
26/02/2016

cause Etat
diag.
19
1
13
2
31
2
19
2
21
2

Réserve

Paiement B Date
M BM

100,00
510,54
260,43
1.074,70
262,21

RC
0
0
0
0
0

SILN560011 /

N° Sinistre

20C9ZF - XESMNS

Historique sinistres ( montants en EUR ) :

Copij CLICHE
schade nr : 000020212002820
K oning Albert II-laan, 32 1000 Brussel.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

SCHADE AAN PARTICULIERE ZAKEN

VERZEKERINGNEMER (nr 000000009200532)

UW PRODUCENT (nr 15051801)

V.V.M. ASBEEKHOF
Vert. SDS Consult

BVBA Dekerf Dirk & CO
Statiestraat 82

Watermolenstraat31
1740

1742

TERNAT

SIN T-K AT H ER IN A-LOM BE EK
Tel : + 32 2 5826667
Ref. producent : VERTONGHEN

BRAND : BUILDING
Onze referenties

: NCN200360449
10A7WM/XESMNS

ALGEMENE INLICHTINGEN VAN HET CONTRACT NR NCN200360449 /
Begindatum
: 21/10/2015
Splitsing van de premie : Jaarlijks
Jaarlijkse vervaldag
: 21/10
Einddatum
: 21/10/2021
Nummer TEC : 000000000230359

Deze verzekeringsovereenkomst wordt gesloten voor de duur van één jaar. Tenzij
één van de partijen er zich ten minste drie maanden voor het einde van de
overeenkomst tegen verzet, wordt zij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende
periodes van één jaar. Verzet tegen de stilzwijgende verlenging dient te worden
kenbaar gemaakt door middel van een ter post aangetekende brief, een
deurwaardersexploot of de aangifte van een opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.
VERZEKERD RISICO Nr 001

Ligging van het risico

: KLOOSTERSTRAAT 11
1745 OPWIJK

Hoedanigheid verzekeringnemer

: Eigenaar

Beschrijving van het risico
BUILDING

:

VERZEKERDE BEDRAGEN EN GEVAREN (in EUR)
WAARBORGEN
VERZEKERDE
BEDRAGEN

INDEX

JAARLIJKSE NETTO
PREMIE
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: 001
: 21/10/2020
: TERMIJN

PDLN010011 /

Bijvoegsel nr
Begindatum
Onderwerp
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GEBOUW

7.955.924,00

Abex 847,00

3.818,81

Brand , Storm, H agel , Waterschade , G lasbreuk , Burgerlijke aansprakelijkheid , N atuurrampen

BIJZONDERE CLAUSULES MET BETREKKING TOT HET RISICO
(Tekst in bijlage opgenomen): ISH040 ISH505
NADERE BEPALINGEN :
Het risico draagt op het gebouw te 1745 Opwijk, Kloosterstraat 11 12 37
39 en 41.

TOTALE PREMIE VOOR HET CONTRACT
(in EUR)
TOTALE NETTO PREMIE
Splitsingskosten
Taksen en bijdragen
Polis- of bijvoegselkosten

Contante premie
van 21/10/2020
tot 20/10/2021
3.818,81

Premie
Jaarlijks
vanaf 21/10/2021
3.818,81

601,46

TOTAAL TE BETALEN

4.420,27 EUR

KOSTEN INBEGREPEN IN DE NETTOPREMIE
Acquisitiekosten
Administratiekosten

1.275,48
427,71

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de
overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de
waarborgen, het bedrag van eventuele vrijstellingen of de uitsluitingsclausules.
De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico
dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de
acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde
prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten
van de schadegevallen en het beheer ervan).
Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming,
als goedgekeurd door haar algemene vergadering.

BIJZONDERE CLAUSULES MET BETREKKING TOT HET CONTRACT
(Tekst in bijlage opgenomen): C0025 C0033 C0036 ISH326
NADERE BEPALINGEN :
De voorwaarden Dekerf & Partners zijn van toepassing.
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Bij elk schadegeval betaalt de verzekeraar een vergoeding voor
indirect verlies uit van 10% met een minimum van 100,00 euro en een
maximum van 1 000,00 euro.
De polis houdt rekening met een verminderde commissie.

De verzekeringnemer verklaart dat hij de algemene voorwaarden AD 1038 Nl-10/07
op papier of in elektronische vorm heeft ontvangen of op de website
www.allianz.be heeft bekeken, en de inhoud ervan heeft begrepen.

In tweevoud opgemaakt te Brussel op 03/09/2020.
De verzekeringnemer

Voor de maatschappij

Kathleen Van den Eynde
CEO Belgium
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BIJZONDERE CLAUSULES MET BETREKKING TOT HET CONTRACT
C0025 - Dekking van schade veroorzaakt door terrorisme
De vergoedingen die in het kader van deze verzekeringsovereenkomst verschuldigd
zijn betreffende schade veroorzaakt door terrorisme zijn gewaarborgd binnen het
kader, de perken en de tijdslimieten van de wet van 1 april 2007 betreffende de
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme aangezien Allianz Benelux
n.v. lid is van TRIP vzw, de rechtspersoon die werd opgericht in uitvoering van
de bepalingen van deze wet.
Schade veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door
de structuurwijziging van de atoomkern, wordt uitgesloten in deze
verzekeringsovereenkomst.

C0033 - Economische sancties.
Het verzekeringscontract biedt geen enkele dekking of prestatie voor deze of enige
andere verzekering, in de mate dat deze dekking of prestatie enige toepasselijke
wet, sanctie of reglementering van de Verenigde Naties en/of de Europese Unie
en/of om het even welke andere nationale wet of reglementering schendt met
betrekking tot economische of commerciële sancties.

C0036 - Uitsluiting "asbest"
Ongeacht de waarborg vergoedt Allianz nooit de schade, kosten en verliezen die,
zelfs gedeeltelijk, het gevolg zijn van de aanwezigheid of verspreiding van asbest
of asbesthoudende materialen.

ISH326 - VERMINDERD COMMISSIELOON
De premie van onderhavig contract werd berekend rekening houdend met een
vermindering van het commissieloon of zonder commissieloon.
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BIJZONDERE CLAUSULES MET BETREKKING TOT HET RISICO N° 001
ISH040 - Dekking tegen natuurrampen (zonder antecedenten)
Bij de onderschrijving van uw contract hebben we ermee rekening gehouden dat het
verzekerde risico gedurende de laatste 10 jaar geen schade heeft geleden door
natuurampen

ISH505 - BUILDING PLAN
De volgende bijzondere bepalingen zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden
Home Plan en maken integraal deel uit van uw contract "Building Plan". Deze
voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en wijken er enkel van af in de
mate dat ze ermee strijdig zijn.
In geval van schade te wijten aan kwaadwilligheid van één van de mede-eigenaars,
zal de waarborg voor hem (haar) niet verworven zijn. Voor de andere verzekerden
blijft de waarborg verworven. Wij treden in de rechten en vorderingen tegen de
dader(s), verantwoordelijk voor het bedoelde schadegeval.
VERZEKERD GEBOUW
Het verzekerde risico is een appartementsgebouw beheerd door een basisakte.
Het beantwoordt aan de volgende beschrijving:
- gebouw met minimum 5 niveaus of met een waarde van minstens 619.733,81 EUR* en
waarvan alle verdiepingen, draagmuren en draagconstructies onbrandbaar zijn.
- het mag dienen als woning, kantoor, voor de uitoefening van een vrij beroep
en/of als privé-garage. Op horecabedrijvigheid na, zijn handelsactiviteiten
toegelaten op voorwaarde dat de handelsoppervlakte niet meer beslaat dan 20%
van de totale oppervlakte van het gebouw.
INHOUD VAN DE MEDE-EIGENAARS ALS GROEP
Wij verzekeren de inhoud die aan de collectiviteit van de mede-eigenaars
toebehoort en die zich in de gemeenschappelijke delen van het verzekerde gebouw
bevindt
- in eerste risico tot een bedrag van 2.600 EUR*;
- tegen de basisgevaren en tegen diefstal en poging tot diefstal.
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BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN
Inbraakschade gebouw - vandalisme
Wij verzekeren:
- de inbraakschade aan het onroerend goed bij diefstal of poging tot diefstal met
inbegrip van door vandalisme (ook graffiti) toegebrachte schade zowel binnen
(gemeenschappelijke en privatieve delen) als aan de buitenkant van het
verzekerde gebouw;
- de diefstal van een gedeelte van het gebouw;
- door vandalisme (ook graffiti) toegebrachte schade zowel binnen
(gemeenschappelijke delen) als aan de buitenkant van het verzekerde gebouw;
tot 3.250 EUR*.
Per schadegeval passen wij de vrijstelling toe die voorzien is in de bijzondere
voorwaarden.
Wij passen een minimum van 5 x de basisvrijstelling van 123,95 EUR toe in de
volgende gevallen:
- indien er geen diefstal of poging tot diefstal heeft plaatsgevonden;
- bij vandalisme (met inbegrip van graffiti).
Het bedrag van vrijstelling is gekoppeld aan de consumptie-index, waarbij het
indexcijfer 119,64 van december 1983 als referentie geldt (basis 100 = 1981).
SCHADE AAN DE TUIN VAN HET GEBOUW
Wij dekken de kosten voor het heraanleggen van de beplantingen in uw tuin (al dan
niet in volle grond) die beschadigd werden door een gedekt basisgevaar. De
vergoeding volgt de bepalingen beschreven in de toepasselijke waarborg. We zullen
zelfs vergoeden als de goederen die in de basisgevaren verzekerd zijn niet werden
beschadigd.
Als u het facultatieve gevaar Diefstal hebt onderschreven en de feiten materieel
vastgesteld zijn door de politie, verzekeren wij eveneens:
- de diefstal of poging tot diefstal van de beplantingen in uw tuin (al dan niet
in volle grond);
- de schade aan de beplantingen in uw tuin (al dan niet in volle grond) door dieven
ten gevolge van een diefstal of een poging tot diefstal (met inbegrip van
vandalisme of kwaad opzet).
Wij komen tussen tot maximum 11.350 EUR* per schadegeval.
ARBEIDSCONFLICTEN EN AANSLAGEN
Indien het totaal van de verzekerde bedragen gebouw en/of inhoud 892.416,69 EUR*
overschrijdt, verlenen wij de waarborg tot beloop van maximum 892.416,69 EUR*.
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WATERSCHADE OF SCHADE DOOR VLOEIBARE BRANDSTOF
Wij verzekeren de accidentele en dus plotse en onvoorziene waterinsijpeling via
de buitenmuren, daken, terrassen of balkons van het verzekerde gebouw.
U bent niet verzekerd voor de schade en de kosten voor het herstellen van de
niet-ingewerkte hydraulische leidingen die aan de oorsprong liggen van het
schadegeval.
GLASBREUK
Behalve vermelding in een bijzondere clausule zijn de buitenschermen die zich op
het dak van het gebouw bevinden niet verzekerd.
De terrasscheidingen zijn verzekerd.
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEBOUW
Wij breiden de dekking Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw uit naar de
schade veroorzaakt aan derden door vrijwilligers die occasionele werken uitvoeren
aan het gebouw op bevel en onder leiding van de collectiviteit van de
mede-eigenaars, als hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid vastgesteld wordt op
basis van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
Wij beschouwen de mede-eigenaars onderling als derden, zowel de ene tegenover de
andere als tegenover de gemeenschap.
Schade aan de gemeenschappelijke delen is echter niet gedekt.
De liften moeten in overeenstemming zijn met de wetgeving en de reglementering
met betrekking tot de veiligheid van liften.
Deze dekking bedraagt 12.400.000 EUR voor lichamelijke schade en 620.000 EUR voor
stoffelijke schade. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de consumptie-index, waarbij
het indexcijfer 119,64 van december 1983 als referentie geldt (basis 100 = 1981).
Ook de intresten en de gerechtskosten, het ereloon en de kosten van advocaten en
experts die we maken om u te verdedigen, nemen we ten laste.
GEVOLGKOSTEN
Indien het totaal van de verzekerde bedragen gebouw en/of inhoud 892.416,69 EUR*
overschrijdt, gelden voor de gevolgkosten, andere dan de reddingskosten de
volgende regels:
- voor wat betreft het gevaar "Arbeidsconflicten en aanslagen" terugbetaling tot
beloop van maximum 892.416,69 EUR*.
- voor wat betreft de andere gevaren terugbetaling tot beloop van maximum 30% van
de verzekerde bedragen, met een minimum van 892.416,69 EUR*.
DE WAARBORGUITBREIDING BUITEN UW GEWONE VERBLIJFPLAATS
De uitbreiding "vakantieverblijf" is van toepassing voor elke mede-eigenaar tot
beloop van zijn aandeel in de mede-eigendom.
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AFSCHAFFING VAN DE EVENREDIGHEIDSREGEL
De evenredigheidsregel is niet van toepassing wanneer de ontoereikendheid van het
verzekerde bedrag niet hoger is dan 20% van het bedrag dat verzekerd had moeten
zijn.
ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN (UITBREIDING)
Als u het facultatieve gevaar "onrechtstreekse verliezen" hebt onderschreven,
waarborgen wij de betaling van een bijkomende vergoeding van de door u gemaakte
kosten en het door u geleden nadeel of verlies door een verzekerd schadegeval.
Deze bijkomende vergoeding bedraagt 10% van de totale vergoeding, zonder echter
rekening te houden met de betaling van de "gevolgkosten", de betaling in het kader
van aansprakelijkheid en met de vergoeding Natuurrampen volgens de voorwaarden
van het Tariferingsbureau.
Zijn begrepen in deze "onrechtstreekse verliezen":
- de bijkomende kosten, ten gevolge van een gedekt schadegeval, gemaakt door de
syndicus, de beheerders en de Beheerraad;
- de kosten voor het raadplegen van experts in het kader van een heropbouw (bijv.
architect, ingenieur,...);
- de noodzakelijke kosten voor het implementeren van de door de overheid vereiste
aanpassingen op het gebied van urbanisatie.
VERHAAL VAN DERDEN
Is eveneens verzekerd in deze uitbreiding:
- de bedrijfsschade, namelijk de permanente algemene kosten vermeerderd met het
bedrijfsresultaat als er winst is, en ermee verminderd als er verlies is.
AFSTAND VAN VERHAAL
Wij doen afstand van elk verhaal tegen de mede-eigenaars (ook in de hoedanigheid
van niet-professionele syndicus) en tegen de personen die tewerkgesteld zijn, voor
rekening van de mede-eigenaars als groep, door de syndicus, de Beheerraad en de
mede-eigenaars op voorwaarde dat:
- hun aansprakelijkheid niet verzekerd is door een verzekeringscontract;
- de aansprakelijke zelf geen verhaal kan uitoefenen tegen een andere
aansprakelijke;
- er geen sprake is van kwaad opzet.
UITSLUITING
Wij sluiten eveneens de schade uit veroorzaakt door de aanwezigheid of de
verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten.

* De grensbedragen zijn uitgedrukt aan ABEX-indexcijfer 450.
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