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VERZEKERAAR: KBC Verzekeringen 

 

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

 

Verplichte verzekering conform de wet van 21/11/1989 met betrekking tot de verplichte B.A. 

verzekering inzake motorrijtuigen – K.B. 14/12/1992. 

 

RECHTSBIJSTAND  

 

Waarborg Verzekerd kapitaal 

Burgerlijk verhaal 40 000 Euro 

Strafrechtelijke verdediging 40 000 Euro 

Burgerlijke verdediging 40 000 Euro 

Contractuele geschillen 40 000 Euro 

Administratieve geschillen 40 000 Euro 

Insolventie van derden 12 500 Euro 

 

 
ALLE RISICO’s (zaakschadeverzekering) 
 
Wat is verzekerd? 

 

De verzekering verleent dekking voor: 

- Elke onverwachte beschadiging of vernieling met een externe oorzaak 

 

- Diefstal of poging tot diefstal 

 

- Machinebreuk: onder machinebreuk verstaan we de schade door materiaal-, 

constructie-, montagefouten of montagegebreken en in het algemeen schade door 

een intern gebrek. 

Het betreft bovendien een Alle risico’s verzekering. Dit betekent dat alles is 

verzekerd, behalve dat wat uitdrukkelijk is uitgesloten. Bewijslast van uitsluiting ligt 

bijgevolg bij de maatschappij en u hoeft als verzekeringnemer geen waarborg te 

bewijzen zoals in een klassieke machinebreukverzekering. 
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Wat is niet verzekerd? 

 

Enkele belangrijke uitsluitingen zijn van toepassing: 

- Gekende gebreken (schade ontstaan van voor aanvang van de verzekering) 

- Schade door langzaam werkende invloeden (normale slijtage) 

- Delen die snel verslijten en regelmatig moeten vervangen worden  

- Loutere verdwijning  

- Schade die onder de garantie of het onderhoudscontract valt. 

- Banden 

- Glasbraak 

 

Waarborguitbreidingen 

 

In kader van dit groepscontract geniet u van onderstaande bijkomende 

waarborguitbreidingen zonder bijpremie: 

- Kosten om de verzekerde voorwerpen vrij te maken of uit het water te halen met  

een interventielimiet 5 000 EUR 

- Dekking technici uit het buitenland met een interventielimiet van 5 000 EUR 

- Indekking van het rijrisico  

o Belangrijk: verhaal van derden blijft echter uitgesloten van deze 

zaakschadeverzekering. 

- Vandalisme en kwaadwilligheid    

 

Territorialiteit 

 

Bovenstaande waarborgen zijn zowel in België als in de aangrenzende landen van 

toepassing. 

 

Verzekerde waarde : 

  

U geniet een verzekering in nieuw(vervangings)waarde. 

 

Afschrijving : 

 

 Voor tractoren zonder loonwerk:  

Eenvoudige forfaitaire afschrijving op basis van werkuren 

 

Omwille van eenvoud en duidelijkheid voor alle partijen, wordt slijtage berekend op 

basis van de draaiuren van de motor. Hierbij nemen we een vast 

afschrijvingspercentage van 5% per 1000 uur. 

 

In combinatie met de nieuwvervangingswaarde, waarbij de eerste 30% slijtage niet 

in rekening wordt gebracht, is er dus geen sleetaftrek van toepassing tijdens de 

eerste 6000 draaiuren van de motor. Voorbeeld: bij 7500 draaiuren van de motor zal 

er dus een sleefaftrek van 7,5% van toepassing zijn.  
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 Afschrijving voor machines zonder loon en zonder draaiurenteller 

 

7,5 % per jaar met toepassing van de nieuwvervangingswaarde.  

 

 Voor alle andere tractoren en machines:  

 

Eenvoudige forfaitaire afschrijving op basis van werkuren 

Omwille van eenvoud en duidelijkheid voor alle partijen, wordt slijtage berekend op 

basis van de draaiuren van de motor. Hierbij nemen we een vast 

afschrijvingspercentage van 5% per 1000 uur. 

 

 Afschrijving voor alle andere machines zonder draaiurenteller 

 

10 % per jaar zonder toepassing van de nieuwvervangingswaarde.  

 

 

Franchise 

 

Basis vrijstelling: 250 Euro  
 

Bij schade door diefstal is een verhoogde franchise van toepassing van 10% van het 

schadegeval met een minimum van de standaardfranchise van 250 euro, tenzij het 

toestel is uitgerust met een track and trace systeem of zich in een slotvast gebouw 

bevindt. 

 

Indien de goederen zich niet in slotvast gebouw bevinden is enkel diefstal van het 

volledig voorwerp verzekerd, diefstal van onderdelen buiten een slotvast gebouw is niet 

verzekerd. 

 

Preventiemaatregelen 

 

Om van de waarborg” Alle risico’s interne oorzaak” te kunnen genieten dient er 

minimum een jaarlijks onderhoud te gebeuren via een door de leverancier erkende 

dealer. Daarbij mag enkel gebruik gemaakt worden van de door de leverancier erkende 

wisselstukken.  

 
Opmerking: 

 

Deze fiche is louter informatief. Zij kan de bepalingen van een verzekeringscontract, 

zoals deze zijn vervat in de algemene en bijzondere voorwaarden, niet aanvullen, 

tegenspreken of wijzigen. 

 

 


