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Artikel 1 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1. Verzekeringnemer:

NAARGELANG HET GEVAL: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon 
die de overeenkomst sluit in zijn hoedanigheid van exploitant van de in 
de bijzondere voorwaarden omschreven inrichting;

of de publiek-of privaatrechtelijke persoon die de overeenkomst sluit 
voor zover hij het onderwijs of de beroepsopleiding organiseert in de in 
de bijzondere voorwaarden omschreven inrichting;

of de publiek-of privaatrechtelijke persoon die de overeenkomst sluit voor 
zover hij het in de bijzondere voorwaarden omschreven kantoorgebouw 
gebruikt;

of de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de overeenkomst sluit 
voor zover hij de eredienst organiseert in de in de bijzondere voorwaarden 
omschreven inrichting.

2. Maatschappij

DVV Verzekeringen is een merk en handelsnaam van Belins nv - Belgische 
verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0037, RPR Brussel, btw 
BE 0405.764.064, Rogierplein 11 te 1210 Brussel,

de verzekeringsmaatschappij waarmee u dit contract sluit.

3. Benadeelde derde:

Iedere persoon met uitzondering van de verzekeringnemer.

Van de schadeloosstelling zijn evenwel uitgesloten:

a) in de mate van zijn fout, de brandstichter of de dader van de 
ontploffing;

b) de verzekeraar die de benadeelde persoon vergoed heeft in het 
kader van een verzekering met vergoedend karakter en die zijn 
subrogatierecht uitoefent bedoeld in artikel 41 van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;

c) iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de 
benadeelde persoon of zijn rechthebbenden, evenals iedere 
instelling die of ieder organisme dat beschikt over een wettelijk of 
conventioneel subrogatierecht of over een eigen recht tegen de 
persoon die aansprakelijk is voor het ongeval. Het subrogatierecht 
toegekend aan de verzekeringsinstelling krachtens artikel 136, 
§ 2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen ( , het subrogatierecht toegekend aan de rechtspersonen 
en instellingen bedoeld bij artikel 14 § 3, van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten 
in de overheidssector)en het eigen recht van de verzekeraar van 
arbeidsongevallen krachtens artikel 47 van de wet van 10 april 1971 
op arbeidsongevallen kunnen echter uitgeoefend worden na volledige 
vergoeding van de benadeelde persoon of zijn rechthebbenden door 
de verzekeraar van de objectieve aansprakelijkheid.

4. Schadegeval:

Iedere gebeurtenis of opeenvolging van gebeurtenissen van dezelfde 
oorsprong waardoor schade wordt veroorzaakt die aanleiding geeft tot 
de toepassing van de waarborg.

5. Terrorisme: 

een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met 
ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of 
door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen 
of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel 
of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, 
een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te 
zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of 
een onderneming te belemmeren. 

Overeenkomstig de Wet van 1 april 2007 en haar uitvoeringsbesluiten 
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, 
beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van 
terrorisme.

6. Wet van 30 juli 1979 :

De Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing 
en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

Artikel 2 
WAT IS IN DEZE WAARBORG VERZEKERD?

De verzekering heeft tot doel de objectieve aansprakelijkheid te dekken 
waartoe de in bijzondere voorwaarden omschreven inrichting voor de 
verzekeringnemer aanleiding kan geven in geval van brand of ontploffing 
op basis van art.8 van de wet van 30 juli 1979.

We dekken schade veroorzaakt door terrorisme, volgens de modaliteiten 
en in de beperkingen voorzien door de wet van 1 april 2007 betreffende 
de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

We zijn hiertoe lid van de VZW TRIP. De uitvoering van alle verbintenissen 
van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van deze VZW, wordt 
beperkt tot 1 miljard EUR per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt 
door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat 
kalenderjaar.

Artikel 3 
UITSLUITINGEN

Onverminderd de bepalingen van artikel 8 zijn van de verzekering 
uitgesloten:

1. schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de 
verzekeringnemer. Grove schuld is met name een overtreding van 
wetten, regels of gebruiken die de activiteit van de in de bijzondere 
voorwaarden omschreven inrichting regelen, wanneer de gevolgen 
van de overtreding normaal voorzienbaar waren;

2. materiële en immateriële schade die het gevolg is van welke 
aansprakelijkheid ook, die verzekerbaar is door de waarborg 
“Huurdersaansprakelijkheid”, “Gebruikersaansprakelijkheid” of 
“Verhaal van Derden” van een brandverzekeringsovereenkomst.

 Voor de toepassing van deze uitsluiting verstaat men onder:

- huurdersaansprakelijkheid:

schade, reddings-, opruimings-, sloopkosten en onbruikbaarheid 
van onroerende goederen waarvoor de huurders aansprakelijk 
zijn krachtens de artikelen 1732,1733 en 1735 van het Burgerlijk 
Wetboek;

- gebruikersaansprakelijkheid:

 schade, reddings-, opruimings-, sloopkosten en onbruikbaarheid 
van onroerende goederen waarvoor de gebruikers van een 
gebouw of van een gedeelte van een gebouw aansprakelijk zijn 
krachtens artikel 1302 van het Burgerlijk Wetboek;

- verhaal van derden:

 schade, reddings-, opruimings-, sloopkosten en onbruikbaarheid 
van onroerende goederen veroorzaakt door brand of ontploffing 
die de in de bijzondere voorwaarden omschreven inrichting 
beschadigt en overslaat naar goederen die aan derden toebehoren 
en waarvoor de verzekerde aansprakelijk is krachtens de artikelen 
1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4 
VERZEKERDE BEDRAGEN

1. De verzekerde bedragen per schadegeval zijn:

- voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: 
24.695.486,68 EUR;

- voor materiële en immateriële schade: 1.234.774,33 EUR.

2. De voornoemde bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij de basisindex, die van 
augustus 2017 is, d.i. 181, 66 (basis 88). 

3. Onder immateriële schade verstaan we genotsderving, onderbreking 
van activiteiten, bedrijfsschade, productiestilstanden, winstdervingen 
en andere soortgelijke schade die niet uit lichamelijke letsels 
voorkomt.

Artikel 5 
MEDEDELINGSPLICHT

Bij het tot stand komen van de verzekering dient u ons alle inlichtingen 
te verstrekken waarvan u redelijkerwijs kunt veronderstellen dat ze van 
belang zijn voor onze beoordeling van het risico.

In de loop van de verzekering dient u ons zo spoedig mogelijk alle 
wijzigingen en nieuwe omstandigheden mee te delen die een aanzienlijke 
en blijvende invloed hebben op het risico dat het verzekerde voorval zich 
voordoet. 
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Als u onopzettelijk gegevens zou verzwijgen of verkeerd zou voorstellen, 
stellen wij u, binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de 
dag waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van de 
onjuiste voorstelling van het risico of van een verzwaring ervan tijdens 
de loop van het contract, een aanpassing van de verzekering voor, met 
uitwerking:
• in geval van verzwijgen of van onjuistvoorstelling: op de dag waarop 

wij er kennis van hebben gekregen ;
• in geval van verzwaring van het risico in de loop van het contract: 

met terugwerkende kracht tot op de dag van de verzwaring van het 
risico.

Als wij evenwel aantonen dat wij een dergelijk risico nooit verzekerd 
zouden hebben, kunnen wij de verzekering opzeggen, binnen dezelfde 
termijn van één maand. Het staat u dan vrij het voorstel tot aanpassing 
van de verzekering te aanvaarden.
Indien het voorstel tot aanpassing van de overeenkomst door u wordt 
geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand 
te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard 
wordt, kunnen wij de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.
Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aanpassing of de 
opzegging van de polis van kracht wordt, zullen wij de overeengekomen 
tussenkomst verlenen indien het u niet kan verweten worden dat u uw 
mededelingsplicht niet bent nagekomen. Kan u dit wel verweten worden, 
dan mogen wij onze tussenkomst beperken volgens de verhouding die 
bestaat tussen de betaalde premie en de premie die betaald had moeten 
worden indien wij naar behoren waren ingelicht. Als wij echter aantonen 
dat wij het werkelijke risico nooit verzekerd zouden hebben, dan mogen 
wij onze tussenkomst beperken tot het terugbetalen van alle betaalde 
premies.
Als u opzettelijk gegevens over (de verzwaring van) het risico zou 
verzwijgen of verkeerd zou voorstellen, is de verzekering nietig en komen 
de vervallen premies, die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop wij 
kennis hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk 
onjuist meedelen van die gegevens, ons toe.
Wanneer gedurende de loop van de overeenkomst het risico dat het 
verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd 
is, en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van de 
overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zouden hebben 
verzekerd, zullen wij een vermindering van de premie toestaan vanaf 
de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben 
gekregen.
Indien wij niet tot een akkoord komen  over de nieuwe premie binnen 
een maand na uw aanvraag tot vermindering, kan u de overeenkomst 
opzeggen

Artikel 6 
DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van één jaar, 
tenzij anders bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden.

 Ze wordt stilzwijgend hernieuwd voor dezelfde duur, tenzij één van 
beide partijen er zich ten minste drie maanden voor het verstrijken 
van de overeenkomst in een aangetekende brief tegen verzet. De 
overeenkomsten van minder dan een jaar worden niet stilzwijgend 
hernieuwd.

2. De verzekering treedt pas in werking na betaling van de eerste premie 
of, indien er een onderscheid gemaakt wordt tussen voorlopige en 
definitieve premie, na betaling van de eerste voorlopige premie.

3. Indien de verzekeringnemer om welke reden ook de bij artikel 2 
bedoelde aansprakelijkheid niet meer op zich neemt, dient hij DVV 
Verzekeringen hiervan binnen acht dagen op de hoogte te brengen.

4. In geval van overlijden van de verzekeringnemer blijft de 
overeenkomst van kracht tussen DVV Verzekeringen en de opvolgers, 
op voorwaarde dat de exploitatie voortgezet wordt, tenzij één van de 
beide partijen de overeenkomst opzegt per aangetekende brief, die 
30 dagen na het sturen ervan van kracht wordt.

5. In geval van definitieve stopzetting van de exploitatie door de 
verzekeringnemer of van faillissement van laatstgenoemde, eindigt 
de overeenkomst van rechtswege.

6. DVV Verzekeringen behoudt zich het recht voor de overeenkomst 
per aangetekende brief op te zeggen:

- in geval van verzwijging of onjuiste mededeling van gegevens bij 
de aangifte van het risico of in geval van risicoverzwaring;

- na elke schadeaangifte, maar uiterlijk 30 dagen na betaling of de 
weigering tot betaling van de schadevergoeding;

- in geval van niet-betaling van de contractuele franchise

- in geval van niet-betaling van de premie;

- in alle gevallen waarbij de verzekeringnemer een geheel of 
gedeeltelijk verval van de dekking oploopt, maar uiterlijk binnen 
30 dagen nadat de maatschappij kennis heeft gekregen van de 
oorzaak van het verval;

- in geval van volledige of gedeeltelijke wijziging van de wetgeving 
betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid of de 
verzekering ervan waardoor de omvang van de verplichtingen van 
de maatschappij kan worden beïnvloed;

- in geval van weigering van de verzekeringnemer om 
schadepreventiemaatregelen te nemen die door de maatschappij 
noodzakelijk geacht worden, zoals vermeld in het expertiseverslag 
of het aangetekend schrijven dat u werd verstuurd.

 Behoudens afwijking in sommige specifieke bepalingen treedt de 
opzegging tussen partijen in werking 30 dagen na kennisgeving 
ervan.

7. De verzekeringnemer mag de overeenkomst opzeggen tegen het 
einde van elke verzekeringsperiode, of in geval van:
- elk schadegeval, maar uiterlijk één maand na de betaling of de 

weigering tot betaling van de schadevergoeding;
- wijziging van het tarief, overeenkomstig de bij artikel 7.6 bepaalde 

voorwaarden;
- verandering van verzekeringnemer, overeenkomstig art. 29;
- wijziging van het risico overeenkomstig artikel 5

8. Modaliteiten van de opzegging

 De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, per aangetekende 
brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

 Behalve in de gevallen bedoeld in de artikels 6.1, 7.4 en 7.6 gaat 
de opzegging in nadat één maand verstreken is, te rekenen vanaf 
de dag na de betekening, de datum op het ontvangstbewijs of de 
afgifte op de post.

 De opzegging van de overeenkomst na aangifte van een  schadegeval 
overeenkomstig de artikelen 6.6 en 6.7. wordt van kracht na het 
verstrijken van een termijn van ten minste 3 maanden te rekenen 
van de dag volgend op de betekening ervan, de dag volgend op de 
datum van het ontvangstbewijs of afgifte ter post.

 Wanneer een verzekerde een van zijn verplichtingen, ontstaan 
door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling ons te 
misleiden kunnen wij te allen tijde de verzekeringsovereenkomst 
opzeggen, zodra wij bij een onderzoeksrechter een klacht met 
burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen hem of hem voor 
het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 
196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. De opzegging 
van de overeenkomst door ons na aangifte van een schadegeval 
wordt reeds van kracht na één maand, te rekenen vanaf de dag 
volgend op de betekening of op de datum van het ontvangstbewijs 
of op de afgifte ter post.

 Wanneer wij de overeenkomst opzeggen na aangifte van een 
schadegeval, omdat u of een verzekerde een van zijn verplichtingen 
naar aanleiding van het schadegeval niet is nagekomen met de 
bedoeling ons te misleiden, wordt de opzegging van kracht bij de 
betekening ervan.

 Wij betalen het premiegedeelte terug dat betrekking heeft op de 
periode nadat de opzegging van kracht wordt. De schadegevallen 
die zich voordoen terwijl de beëindiging, de nietigverklaring, de 
ontbinding, de opzegging, de schorsing van de overeenkomst 
of van de waarborg al van kracht is tussen partijen, maar voor 
het verstrijken van de voornoemde termijn van 30 dagen, geven 
aanleiding tot het instellen van verhaal door DVV Verzekeringen op 
de verzekeringnemer  overeenkomstig artikel 8.2.

Artikel 7 
PREMIE

1. Naargelang hetgeen in de bijzondere voorwaarden is bepaald, 
betreft het een vaste premie of een voorlopige premie die verrekend 
wordt na het verstrijken van het betrokken verzekeringsjaar. De 
premie kan jaarlijks of periodiek worden betaald. Indien u opteert 
voor periodieke premiebetalingen zonder domiciliëring, zullen 
onderstaande fractioneringskosten worden toegepast, tenzij anders 
bepaald in de Bijzondere Voorwaarden:

 -  Semestriële betaling: 2% 
 -  Trimestriële betaling 3%
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2. DVV Verzekeringen mag in voorkomend geval de verklaringen 
nagaan van de verzekeringnemer, die er zich toe verbindt de 
boekhouding of andere nuttige bewijsstukken ter beschikking van 
haar afgevaardigden te stellen

3. De premie is vooruitbetaalbaar op de jaarlijkse vervaldag bij 
aanbieding van de kwitantie of bij bericht van vervaldag.

4. Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen wij de dekking 
van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen door 
u bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief in gebreke te 
stellen.

 De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het 
verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag 
volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende 
brief.

 Deze ingebrekestelling doet geen afbreuk aan de dekking die 
betrekking heeft op een verzekerd voorval in de periode voorafgaand 
aan de schorsing of de opzegging.

 Er komt een einde aan de schorsing van de dekking wanneer u de 
achterstallige premies betaalt.

 Indien wij de overeenkomst niet hebben opgezegd in de 
ingebrekestelling, dan gebeurt de opzegging door het versturen van 
een nieuwe ingebrekestelling overeenkomstig het eerste en tweede 
lid.

 De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht de 
later nog te vervallen premies op te eisen, op voorwaarde dat u in 
gebreke werd gesteld overeenkomstig het eerste lid. Ons recht wordt 
evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren.

5.  De verzekeringnemer betaalt alle kosten, taksen en parafiscale 
bijdragen die uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zijn. 
Deze zijn aan dezelfde regels onderworpen als de premie zelf, meer 
bepaald wat het tijdstip van de opeisbaarheid ervan betreft en de 
gevolgen van de niet-betaling of laattijdige betaling ervan.

6. Wanneer wij het tarief wijzigen en u hiervan op de hoogte stellen:

- per gewone brief minstens 4 maanden voor de jaarlijkse 
hoofdvervaldag, dan kunt u dit contract opzeggen ten laatste 3  
maanden voor de jaarlijkse hoofdvervaldag.

- op het jaarlijks vervaldagbericht of per gewone brief minder dan 
4 maanden voor de jaarlijkse hoofdvervaldag, dan kunt u dit 
contract opzeggen binnen de 3 maanden vanaf de kennisgeving.

 Wanneer wij de verzekeringsvoorwaarden en het tarief wijzigen en 
u hiervan minstens 90 dagen voor de jaarlijkse hoofdvervaldag op 
de hoogte stellen, dan kunt u dit contract opzeggen binnen de 30 
dagen vanaf de kennisgeving.

 Wanneer u gebruik maakt van uw opzegmogelijkheid dan wordt 
het contract stopgezet 30 dagen na uw schriftelijk verzoek maar 
ten vroegste op de hoofdvervaldag waarop die wijzigingen hadden 
kunnen in voege treden.

 U beschikt evenwel niet over deze opzegmogelijkheid wanneer 
de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief 
voortvloeit uit een algemene aanpassing die door de bevoegde 
overheid wordt vastgelegd en die, in de toepassing ervan, gelijk is 
voor alle maatschappijen.

Artikel 8 
BEPALINGEN BIJ SCHADEGEVAL

1.Recht van de benadeelde derden

Geen uit de wet of de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende 
nietigheid, uitsluiting, exceptie, schorsing of verval kan door DVV 
Verzekeringen aan de benadeelde derden worden tegengeworpen.

2.Verhaal van de maatschappij 

DVV Verzekeringen behoudt zich een recht van verhaal voor op de 
verzekeringnemer, voor alle gevallen van nietigheid, uitsluiting, exceptie 
of verval.

Bij gedeeltelijk verval is het verhaal beperkt tot het verschil tussen de door 
DVV Verzekeringen betaalde sommen en het bedrag van de waarborg 
dat DVV Verzekeringen de verzekeringnemer verschuldigd is krachtens 
de overeenkomst.

Het verhaal heeft betrekking op de schadevergoeding, intresten en 
gerechtskosten inbegrepen.

3.Verplichtingen van de verzekeringnemer 

a. de verzekeringnemer moet

1. elk schadegeval waarvan hij kennis heeft zo snel mogelijk 
schriftelijk aan ons melden. De aangifte moet de plaats, het uur, 
de datum, de oorzaak, de omstandigheden en de gevolgen van 
het schadegeval bevatten, alsook, indien nodig, de namen en 
de woonplaats van de slachtoffers;

2. alle gerechtelijke of buitengerechtelijk akten aan ons bezorgen 
binnen 48 uur na hun ontvangst; ons alle nuttige inlichtingen 
verschaffen en ieder onderzoek betreffende het schadegeval 
vergemakkelijken;

3. op ons verzoek op de terechtzittingen verschijnen en alle 
proceshandelingen verrichten die wij nuttig achten.

 Indien de verzekeringnemer de voornoemde verplichtingen niet 
nakomt en hieruit nadeel voortvloeit voor ons, hebben wij het recht 
een vermindering van onze prestatie t.o.v. de verzekeringnemer te 
eisen tot beloop van het nadeel dat wij geleden hebben.

 Wij mogen onze dekking t.o.v. de verzekeringnemer evenwel 
weigeren indien deze met frauduleus opzet de voornoemde 
verplichtingen niet vervuld heeft.

b. Alleen wij hebben het recht over minnelijke schikkingen te 
onderhandelen of rechtsgedingen te leiden.

 Iedere erkenning van aansprakelijkheid, iedere bespreking 
met de benadeelden, iedere transactie, iedere vaststelling van 
schade, iedere betaling door de verzekeringnemer zonder onze 
toestemming, kunnen niet tegen ons worden ingeroepen.

 De erkenning zonder meer van de feiten, alsook het verschaffen 
van de eerste geldelijke of medische hulp worden niet beschouwd 
als een erkenning van aansprakelijkheid en leiden niet tot 
weigering van dekking.

4.Franchise

Bij elk schadegeval blijft een in de bijzondere voorwaarden bepaalde 
franchise ten laste van de verzekeringnemer. Deze franchise kan door 
DVV Verzekeringen niet tegengeworpen worden aan de benadeelde 
derden.

5.Subrogatie  

DVV Verzekeringen treedt in de rechten van de benadeelde derden die ze 
schadeloos gesteld heeft en ook in de rechten van de verzekeringnemer 
tegen de voor het schadegeval aansprakelijke derden tot beloop van de 
door haar betaalde sommen.

Artikel 9 
TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST IN DE TIJD

De overeenkomst is van toepassing op de schadegevallen die zich 
voordoen terwijl de overeenkomst van kracht is, onverminderd de 
bepalingen van artikel 6.8. 

Artikel 10 
DIVERSEN

1. Woonplaats

 Om geldig te zijn, moeten de voor DVV Verzekeringen bestemde 
mededelingen en kennisgevingen aan haar maatschappelijke zetel 
gedaan worden; degene die voor de verzekeringnemer bestemd zijn, 
moeten aan het in de overeenkomst vermelde adres of aan het adres 
dat ons later door de verzekeringnemer werd betekend, gedaan 
worden.

2. Verzekeringsattest

 Bij het sluiten van de overeenkomst levert DVV Verzekeringen aan de 
verzekeringnemer een verzekeringsattest af overeenkomstig artikel 7 
van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991. Een duplicaat van dit 
attest wordt bezorgd aan de burgemeester van de gemeente waar 
de in de bijzondere voorwaarden omschreven inrichting zich bevindt.

3. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

 Alle geschillen in verband met dit contract,  behoren tot de 
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, meer bepaald de 
rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de 
verzekeringnemer. Het Belgisch recht is van toepassing op deze 
overeenkomst.
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Artikel 11 
OMBUDSDIENST 

Bij wie kan u een klacht indienen?

In geval van klachten, kan u in eerste instantie  terecht bij uw consulent 
of relatiebeheerder, evenals bij de dossierbeheerder bij DVV. Zij stellen 
alles in het werk om uw klacht naar uw volledige voldoening en binnen 
een redelijke termijn af te handelen. Indien blijkt dat dit niet mogelijk is of 
indien u uw klacht niet wenst te melden bij uw consulent, relatiebeheerder 
of bij de dossierbeheerder, dan kan u terecht bij de DVV Klachtendienst, 
Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel (klachtendienstdvv@dvv.be). Indien 
u niet tevreden bent met het antwoord kan u uw klacht ook voorleggen 
aan de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 
Brussel (website: www.ombudsman.as ; e-mail: info@ombudsman.as).

Als u een klacht indient bij DVV of bij de Ombudsman van de 
verzekeringen, doet dit geen afbreuk aan uw recht om desgevallend het 
geschil aanhangig te maken bij de bevoegde Belgische rechtbanken.

Artikel 12 
Bescherming van uw persoonsgegevens 

Informatie

Belins NV (gekend onder de merk- en handelsnaam “DVV”) en, 
desgevallend, uw verzekeringstussenpersoon verwerken uw persoons-
gegevens voor verschillende doeleinden waaronder het sluiten en 
het uitvoeren van verzekeringscontracten, het naleven van wettelijke 
verplichtingen, de evaluatie van de klantrelatie, direct marketing en 
fraudebestrijding. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan 
noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld. 

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens in verband met voormelde 
doeleinden worden meegedeeld aan de met Belins NV verbonden 
ondernemingen en gespecialiseerde dienstverleners zoals experten, 
herstellers, herverzekeringsondernemingen en Datassur ESV.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in 
te zien en ze desgevallend te laten corrigeren of verwijderen. U kunt 
ook vragen om sommige van deze gegevens over te dragen naar een 
derde partij of rechtstreeks naar uzelf. Daarenboven kunt u vragen de 
verwerking te beperken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming 
hebt gegeven, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te 
trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 
verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht van verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van bepaalde 
persoonsgegevens en  zich op elk moment verzetten tegen het gebruik 
van uw persoonsgegevens voor direct marketing. 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de 
doeleinden van de verwerking en het uitoefenen van uw rechten vindt 
u terug in het Privacycharter van DVV. Dit charter is beschikbaar bij uw 
verzekeringstussenpersoon en kan eveneens geraadpleegd worden op 
www.dvv.be/privacycharter.


