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WAT IS DE VERZEKERING MACHINEBREUK? 

Machinebreuk is een uitgebreide dekking: vrijwel alle dagelijkse 
productieomstandigheden zijn voorzien in de waarborgen. U 
vindt ze hierna. 
Bovendien kiest u vrij welke machines u in de verzekering 
laat opnemen. En u kunt steeds aan de uitgebreide 
basiswaarborgen de opties toevoegen die voor u belangrijk zijn.

Uw machinepark is meer dan de motor van uw bedrijf. Er zijn tal van 
omstandigheden waarin schadegevallen uw productiviteit kunnen onderbreken. 
Met alle gevolgen van dien. Met het herstellen of vervangen van machines zijn 
hoge kosten gemoeid. DVV zorgt er met de verzekering Machinebreuk voor om uw 
bedrijf te vrijwaren van kosten door schadegevallen. 
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Wat valt niet onder de waarborgen van de verzekering 
Machinebreuk? 
!  Schade door brand of ontploffing valt onder de brandverzekering. Dat is 

ook zo voor rechtstreekse blikseminslag. Schade door diefstal of poging 
tot diefstal valt niet onder de waarborgen. Schade door het niet-tijdig in 
werking treden van een automatische blusinstallatie of het wegvloeien 
eruit is uitgesloten. Uw DVV-consulent informeert u graag over alle 
uitsluitingen.  
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Wanneer kunt u een beroep doen op de verzekering 
Machinebreuk?   

DE TROEVEN VAN DE VERZEKERING 
MACHINEBREUK 

> Gemoedsrust
 Bij schade aan uw machinepark weet u dat u 

een uitgebreide dekking geniet  

> Nieuwvervangingswaarde
 De investering voor nieuwe machines en 

apparaten is hoger dan voor uw huidige 
productiepark. Met deze verzekering volgens de 
nieuwwaarde hebt u financieel geen nadeel.

> Herstelkosten zijn inbegrepen
 Is een machine nog te repareren, dan nemen 

wij alle kosten hiervoor voor onze rekening. 

> Soepel 
 Uw DVV-consulent luistert naar uw behoeften 

en adviseert u de oplossing die uw bedrijf de 
zekerheid biedt die u zoekt. Hij of zij volgt uw 
dossier persoonlijk op. 

Waarom de verzekering Machinebreuk van DVV?  
 
Financiële zekerheid bij schade aan uw productiepark in uiteenlopende omstandigheden
> Voor elk machinepark ongeacht het type machines of de kostprijs ervan  

> Vergoeding in nieuwvervangingswaarde 

> Ook de standaardherstelkosten zijn inbegrepen

> Keuze uit optionele waarborgen om de waarborgen af te stemmen op uw bedrijfsbehoefte, o.a. :

 y plotselinge schade aan ketels te wijten aan een ontploffing ingevolge hun eigen gebrek;
 y voor vergoedbare machinebreuk, de noodzakelijke afbraakkosten om de herstelling of vervanging van de 

verzekerde voorwerpen mogelijk te maken.

Wanneer er schade optreedt aan een machine 

 Indien ze in gebruik zijn of buiten gebruik zijn

 Bij het onderhoud, de revisie, herstelling, verplaatsing of het (de)monteren

 Onder de volgende omstandigheden:

 y Warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering of vloeistof, waterslag en 
oververhitting 

 y Falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of regeltoestel
 y Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, materiaalmoeheid, 

doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht
 y Fouten of gebreken van het materiaal, de constructie of montage
 y Bij vallen, stoten, botsen of indringen van een vreemd substantie 
 y Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaad opzet
 y Inwerken van elektrische stroom
 y Door wind, storm, vorst en kruien van ijs 

Vraag uw DVV consulent over onze  ideale 
aanvulling op andere professionele verzekeringen 
voor uw gebouw en inboedel, uw hardware en 
software en uw immateriële schade als gevolg 
van onder andere een cyberaanval, zoals een 
virus.

Advies van de DVV-consulent om de verzekering 
Machinebreuk volledig te laten beantwoorden aan  
uw situatie.



De duur van de technische verzekeringsovereenkomst Machinebreuk wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behalve 
wanneer een van de partijen ze opzegt ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode. De verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Raadpleeg de voorwaarden van 
de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of de algemene voorwaarden, het informatiedocument over het verzekeringsproduct 
(IPID) en de commerciële brochure. Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de 
commerciële brochures en op de teksten www.dvv.be.

Vraag een vrijblijvende offerte aan uw DVV consulent of op www.dvv.be.

Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag. Voor een klacht kan u in de eerste plaats terecht bij uw contactpersoon. Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan niet u te wenden tot de 
Klachtendienst van DVV Verzekeringen, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel of via e-mail: dienstklachten@dvv.be. 
U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende gehoor? Dan kunt u zich streeds wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of via e-mail:  
info@ombudsman.as. 
U vindt alle informatie over deze instantie onder de volgende link: http://www.ombudsman.as.
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 Vragen of hulp nodig?

 Uw DVV-consulent is er voor u.

• Uw DVV-consulent onderzoekt altijd welke formule u het beste past, of dat 
nu gaat over verzekeringen of beleggingen. U hebt meestal keuze uit een 
aantal alternatieven, ‘à la carte’.

• U kunt altijd rekenen op praktische hulp bij schadegevallen. Eén telefoontje 
volstaat en uw DVV-consulent schiet in actie. U kunt alles aan hem 
overlaten.

• Wij zijn altijd tot uw dienst. U kunt op elk moment terecht bij uw DVV-
consulent voor advies en hulp. Dankzij onze bijstandscentrale kan dat zelfs 
24 uur per dag, 7 dagen op 7…

• Wij staan open voor al uw opmerkingen en suggesties. Stuur ze naar  
info@dvvlap.be. Wij sturen u binnen de 10 werkdagen een persoonlijk 
antwoord.


