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Verzekering Machinebreuk 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

DVV Verzekeringen Machinebreuk
DVV Verzekeringen is een merk en handelsnaam van Belins nv - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064, 
Galileelaan 5 te 1210 Brussel - I/AV 95/01/2018

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document 
werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie 
gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Machinebreuk is een verzekeringscontract bestemd voor professionele klanten dat tot doel heeft om het productiemateriaal dat aan 
U toebehoort en dat wordt gebruikt in het kader van de professionele activiteiten te verzekeren tegen onvoorziene en plotse stoffelijke 
schade. Het productiemateriaal is verzekerd ongeacht of het in gebruik is of niet of tijdens het demonteren, verplaatsen of opnieuw 
monteren na onderhoud, controle, revisie of herstelling. De verzekeraar verbindt zich ertoe de kosten te vergoeden die werden 
gemaakt voor de herstelling (onderdelen en werkuren) en de vervanging (nieuwwaarde).

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen:

PP Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, 
vandalisme of kwaadwilligheid van personeelsleden of van 
derden

PP Vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie

PP Materiaal-, constructie- of montagefouten of -gebreken

PP Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, 
abnormale spanning, vermoeidheid van de materialen, 
doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht

PP Falen

PP Warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van 
smering

PP Waterslag, oververhitting, gebrek aan water of andere 
vloeistoffen in ketels, warmwatertoestellen of stoomapparaten 
(met uitzondering van ontploffingen)

PP Terugslag of waterstoot in een zuigermachine of hydraulische 
installatie

PP Inwerking van elektrische stroom (overspanning of spannings
val, te grote stroomsterkte, kortsluiting, boogvorming, invloed 
van atmosferische elektriciteit)

PP Wind, storm, vorst

Nous couvrons??????
PP De afbraakkosten die verplicht werden gemaakt met het oog 
op de herstelling of de vervanging van de verzekerde 
voorwerpen, alsook 

PP De kosten voor de wederopbouw

PP De kosten om de verzekerde voorwerpen uit het water te 
halen of vrij te maken

PP De kosten voor de werkzaamheden die plaatsvonden buiten 
de normale werkuren

 Wat is niet verzekerd? 

Wordt niet gedekt door de basiswaarborgen, onder meer: 
 O Schade als gevolg van brand, ontploffingen
 O Schade als gevolg van rechtstreekse blikseminslag
 O Schade als gevolg van het in botsing komen met vlieg of 

ruimtetuigen of onderdelen daarvan
 O Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal
 O Schade als gevolg van de uitvloeiing van water alsook van 

het ontijdig in werking treden van of de toevallige wegvloeiing 
van water uit een automatische blusinstallatie

 O Schade die het gevolg is van het gedeeltelijk of geheel 
instorten van het gebouw waarin zich de verzekerde 
voorwerpen bevinden

 O Schade die te maken heeft met een oorlog of burgerloorlog, 
arbeidsconflict en iedere collectief (politiek, sociaal, 
economisch of ideologisch) geïnspireerde daad van geweld, 
al dan niet gepaard gaand met rebellie tegen autoriteiten, 
met inbegrip van aanslagen en collectief ingegeven 
handelingen van vandalisme of kwaadwilligheid.

 O Schade waarvoor een leverancier, een hersteller of een 
monteur wettelijk of contractueel aansprakelijk is, wordt niet 
beschouwd als machinebreuk en is dus niet verzekerd.

 O Schade die het gevolg is van experimenten of proeven is niet 
gedekt.

 O Schade die te wijten is aan gebreken of fouten die al bestonden 
bij het sluiten van de verzekering en die U bekend waren.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 ! Eigen risico: het eigen risico is het bedrag dat bepaald wordt 
in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst en dat 
ten uwe laste blijft en wordt afgetrokken van het bedrag van 
de schadevergoeding. 

 ! Beperkingen in de tegemoetkoming: bepaalde waarborgen 
zijn onderworpen aan beperkingen in de tegemoetkoming. 
U vindt ze terug in de algemene voorwaarden.
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Waar ben ik gedekt?
Op de locaties die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden van het contract

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Het risico aangeven conform de werkelijke situatie bij het afsluiten van de overeenkomst.
• De verzekeraar op de hoogte brengen van een eventuele wijziging van het verzekerde risico. 
• Alle nodige schikkingen treffen ter voorkoming van schadegevallen.
• Een schadegeval aangeven binnen de termijnen die vermeld staan in de algemene voorwaarden en de schade beperken. Alle 

nodige schikkingen treffen om de omstandigheden van de schade te voorkomen of te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie betalen zodra u de uitnodiging tot betaling ontvangt. De premie moet elk jaar betaald worden vóór de contractueel 
bepaalde jaarlijkse vervaldatum. Als een spreiding mogelijk is (halfjaarlijks, driemaandelijks, maandelijks), kan dat extra kosten 
inhouden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering gaat in op de datum die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden, na de ondertekening van de verzekeringspolis 
door beide partijen en na de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van een jaar en stilzwijgend 
verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst. De 
opzegging van de overeenkomst moet gebeuren met een aangetekend schrijven, via een deurwaardersexploot of door de overhandiging 
van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.


