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ReferentieVVR– exemplaartenbehoevevandeVVR leden toegetreden tot 

 
GROEPSPOLISPROFESSIONELEAANSPRAKELIJKHEIDREISBUREAUS LXX048659 
 
 
 

Inleiding  
 

Opbouw  verzekeringscontract 
 

Deze algemene voorwaarden beschrijven de wederzijdse rechten en plichten, de inhoud van de 

waarborg en de algemene uitsluitingen.  
 

Het verzekeringsattest afgeleverd door de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (hierna VVR 

genaamd), welk dienst doet als de bijzondere voorwaarden beschrijft uw persoonlijke gegevens en 

de waarborgen die u heeft afgesloten met beperkingen of/en uitbreidingen. Zij vullen de algemene 

voorwaarden aan en primeren in geval van tegenstrijdigheid.  
 

Uw contract  raadplegen  
 

De inhoudstafel geeft u een duidelijk overzicht van de algemene voorwaarden van uw contract.  
 

Schade 
 

Om na te gaan of een schadegeval is verzekerd, raadpleegt u zowel de bijzondere voorwaarden van 

uw contract als de desbetreffende artikels in de algemene voorwaarden.  
 

De te nemen maatregelen zijn beschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden. 
 

Klachten  
 

Hebt u een klacht over een product van Amlin, onze dienstverlening of namens ons optredende derden, 

dan raden wij u aan  om  eerst  contact op te nemen met de betreffende beheerder van  het  dossier 

binnen Amlin en/of diens leidinggevende. Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert  kunt u een 

formele klacht indienen via  mail gericht aan ‘klachtenmanagement.be@amlin.com’ of via brief op het 

volgende adres:  
Amlin Insurance SE  Klachtenmanagement België Koning Albert II-laan 37  B-1030 Brussel  

 

Wanneer u het oneens bent met het definitieve antwoord van onze klachtendienst, kunt u beroep 

aantekenen bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (zie ook 

‘www.ombudsman.as’). 

 
 

mailto:klachtenmanagement.be@amlin.com
http://www.ombudsman.as/
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Artikel 1 – Definities  
 

1. Verzekeraar: Amlin Insurance SE – Companies House number SE000095, The Leadenhall 

Building, 122 Leadenhall Street, London EC3V 4AG, UK Bijkantoor België - RPR Brussel  BTW 

BE0644.921.425 Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB onder nummer 2943 Bank : IBAN 

BE77 2100 0008 6342 - BIC GEBABEBB  
 

2. Begunstigde: De reiziger die conform de reiscontractenwet en haar uitvoeringsbesluiten recht heft op 

tussenkomst van de verzekeraar wanneer het reiscontract werd afgesloten door een aangesloten 

verzekerde.  
 

3. Verzekeringnemer: De vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw (VVR), die huidige overeenkomst 

sluit met de verzekeraar in het voordeel van haar leden.  
 

4. Verzekerde: Een lid van de VVR dat aan de volgende voorwaarden beantwoordt:  

a) voor zover wettelijk vereist, houder is van een reisbureavergunning;  

b) die niet door een andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is verzekerd;  

c) waarvoor de VVR een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier heeft ontvangen.  
 

5. Derde: Elke andere persoon dan:  

a) de verzekeringnemer  

b) de vennoten, bestuurders, commissarissen, zaakvoerders en mandatarissen, wanneer zij in die 

hoedanigheid handelen.  

c) de echtgenoot en de ouders of aanverwanten van verzekerde in zoverre zij onder zijn dak leven of 

door hem onderhouden worden, wanneer de aansprakelijkheid van verzekerde in eender welke mate 

betrokken is.  

d) de aangestelde en onbezoldigde helpers, evenals hun rechthebbenden.  

e) de vertegenwoordigers van de verzekeringnemer wanneer zij in die hoedanigheid handelen, evenals 

hun ouders en aanverwanten die onder hun dak leven, en de aangestelden van die vertegenwoordigers.  
 

6. Contract tot reisorganisatie De overeenkomst waarbij een persoon zich in eigen naam ten opzichte 

van een andere verbindt, om tegen betaling van een totaalprijs, ook ingeval van afzonderlijke 

facturering, ten minste twee van de volgende drie diensten:  

a) vervoer,  

b) logies,  

c) andere niet met vervoer of logies verband houdende toeristische diensten die niet bijkomstig zijn ten 

opzichte van het vervoer of het logies, in een door hem en/of door een derde van tevoren georganiseerde 

combinatie te leveren, voor zover de diensten een overnachting behelzen of zich uitstrekken over een 

tijdspanne van meer dan vierentwintig uur.  
 

7. Contract tot reisbemiddeling: Elke overeenkomst waarbij een persoon zich verbindt tot het 

verstrekken aan een andere, tegen betaling van een prijs, hetzij van een contract tot reisorganisatie, 

hetzij van een of meer afzonderlijke prestaties om enigerlei reis of verblijf mogelijk te maken.  
 

8. Reisorganisator: Elke persoon die als verkoper de in sub 5 van het Wetboek Economisch Recht 

omschreven combinatie rechtstreeks of door bemiddeling van een reisbemiddelaar verkoopt of ten 

verkoop aanbiedt.  
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9. Reisbemiddelaar: Elke persoon die als verkoper in de betekenis van het Wetboek Economisch 

Recht, de sub 6 bedoelde verbintenis aangaat.  
 

10. Reiziger: Elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis bedoeld onder sub 5 en 6 van het 

wetboek Economisch Recht, ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door hem of voor 

hem.  
 

11. Verrzekerde bedrijvigheid: Beroepsactiviteit met betrekking tot de uitvoering van contracten tot 

reisbemiddeling door de verzekerde in hoedanigheid van reisorganisator of reisbemiddelaar voor 

zoverre deze activiteit toegelaten is door een vergunning overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.  
 

Artikel 2 – Voorwerp van het Verzekeringscontract  
 

Dit verzekeringscontract heeft als voorwerp de contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde in 

hoedanigheid van reisorganisator of reisbemiddelaar ten aanzien van de reiziger met betrekking tot de 

niet of niet-correcte uitvoering van het contract tot reisorganisatie.  
 

De verzekerde aansprakelijkheid betreft de contractuele aansprakelijkheid zoals bepaald en omschreven 

in de Reiscontractenwet en het Koninklijk Besluit van 1 februari 1995.  
 

Het verzekeringscontract waarborgt, binnen het verzekerd bedrag, de vergoeding voor: lichamelijke 

letsels - materiële schade - niet-materiële schade.  
 

Artikel 3 – Uitsluitingen  
 

Zijn steeds uitgesloten:  
 

1. De schade opzettelijk veroorzaakt of voortvloeiend uit een zware fout van een verzekerde of een 

begunstigde. Een dergelijke fout is onder andere een ernstige inbreuk op de 

veiligheidsreglementeringen. Het niet genomen hebben van redelijke voorzorgsmaatregelen ten aanzien 

van schade die rederlijkwijze had kunnen worden voorzien, hetzij door nalatigheid hetzij door 

herhaling, wordt ook als zware fout beschouwd.  
 

2. De schade veroorzaakt in staat van dronkenschap of van geestesstoornis, of onder invloed van 

verdovende middelen, of naar aanleiding van weddenschappen, uitdagingen of wedstrijden, tenzij de 

verzekerde of de begunstigde bewijst dat deze omstandigheden geen oorzakelijk verband houden met de 

schade; Nochtans, voor wat betreft voornoemde waarborgbeperkingen A en B, en wanneer de 

schadeverwekker een aangestelde doch geen leidinggevende persoon of vertegenwoordiger van de 

verzekerde is, blijft de waarborg van deze polis aan de verzekerde behouden, op voorwaarde dat een 

bijkomende vrijstelling van 10 %, met een minimum van 250 € en een maximum van 2.500 € wordt 

toegepast.  
 

3. De schade veroorzaakt tijdens of als gevolg van oorlog, burgeroorlog, onlusten, terrorisme, oproer, 

staking en soortgelijke manifestaties van politieke, militaire of sociale aard, tenzij de verzekerde of de 

begunstigde bewijst dat deze omstandigheden geen verband houden met zijn schade; evenals elke 

schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met een nationalisatie, een inbeslagname, een 

opvordering of een soortgelijke daad van overheidswege.  
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4. De schade veroorzaakt door een feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, mits dat 

feit of deze feiten of enige daardoor veroorzaakte schade voortkomt uit of het gevolg is van de 

radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van de splijtstoffen, radioactieve 

producten of afvalstoffen, alsook de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit een 

ioniserende stralingsbron;  
 

5. De schade veroorzaakt door of als gevolg van activiteiten die vreemd zijn aan de gebruikelijke en 

normale activiteiten van reisorganisator of reisbemiddelaar en die van aard zijn het risico hetzij te 

verzwaren hetzij te wijzigen;  
 

6. De schade veroorzaakt door financiële verrichtingen, door bedrog, verduistering en andere vormen 

van ontvreemding, door oneerlijke mededinging of door schending van intellectuele rechten zoals 

firmanaam, vergunningen, waarborgen, patenten, auteursrechten, octrooien, ... of door elke met de 

eerlijke handelsgebruiken strijdige daad;  
 

7. De schadeloosstelling die voortvloeit uit het feit dat een contract tot reisorganisatie, tot 

reisbemiddeling of tot een andere verplichting door een verzekerde of begunstigde wordt verbroken;  
 

8. De schadeloosstelling die voortvloeit uit onderhandse overeenkomsten of beloften in de mate waarin 

ze meer bedragen dan wat verschuldigd zou zijn bij ontstentenis van een contractuele verbintenis;  
 

9. De schadeloosstelling die voortvloeit uit het feit dat een verzekerde zijn verbintenissen niet uitvoert 

hetzij wegens eigen financiële moeilijkheden, hetzij omdat hij niet in orde is met de wettelijke 

voorschriften, waarborgen, vergunningen, enz..., die één of ander verband houden met onder andere 

zijn rechtsstatuut als vennootschap, als reisorganisator of als reisbemiddelaar;  
 

10. De schade veroorzaakt door bouw- of afbraakwerken aan gebouwen die aan de verzekerde 

onderneming toebehoren; alsmede de schade veroorzaakt door bewegingen, instortingen, 

verschuivingen en verzakkingen van gebouwen, gronden, steen-, stort- en andere bergen, aanaardingen 

of uitgravingen, en, in het algemeen, door elke beweging van de aardbodem of andere natuurrampen, 

alsmede van alle oorzaken van natuurkundige of klimatologische aard;  
 

11. De schade veroorzaakt na levering, alsmede de schade die voortvloeit uit het feit dat het beoogde doel 

van een reis niet werd bereikt omdat de diensten of werken verstrekt door, of waarvoor een 

verzekerde instond, hoewel deze niet gebrekkig waren, niet het beloofde doel of rendement opleverden, 

met dien verstande evenwel dat die schade, welke voortspruit uit een foutieve dienstverlening, wel 

gedekt blijft;   
 

12. De schade veroorzaakt door milieuvervuiling, alsmede elke vordering tot schadeloosstelling wegens 

buurhinder, in België gegrond op het artikel 544 van het burgerlijk wetboek en in het buitenland op een 

soortgelijke wetsbepaling;   
 

13. De schade veroorzaakt door of als gevolg van water, vuur, rook of ontploffing, die normaal 

verzekerbaar zijn in het kader van de waarborg 'verhaal der geburen' van een brandpolis;  
 

14. De schade veroorzaakt door of ten gevolge van gelijk welk transportmiddel, al of niet 

geïmmatriculeerd, wanneer een verzekerde ook in zich de hoedanigheid van vervoerder of uitbater 

enz. van dit transportmiddel verenigt;  
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Nochtans, de schade berokkend aan een reiziger (cliënt) door een transportmiddel, dat hem ter 

beschikking gesteld werd door een onderaannemer van de verzekeringnemer, blijft gedekt als de 

verzekeringnemer hiervoor aansprakelijk gesteld wordt bij toepassing van de wet van 16/02/94, op 

voorwaarde althans dat deze verzekeringnemer met deze zelfstandige vervoerders overeenkomsten 

gesloten heeft die het bewijs leveren dat deze vervoerders houders zijn van verzekeringscontracten 

waarbij hun aansprakelijkheid ten aanzien van de passagiers gedekt wordt overeenkomstig de vereisten 

van de nationale en internationale wetten en overeenkomsten terzake.   
 

15. De  schade  die  kan  vergoed  worden  door  een  andere  verzekering,  ongeacht  haar  

ingangsdatum,  wanneer  de verzekeraar die haar onderschreven heeft, geen verhaal tegen de verzekerde 

kan uitoefenen.   
 

16. Schade opgelopen tijdens een ter plaatse geboekte en betaalde excursie die geen deel uitmaakt 

van het in België geboekte contract tot reisbemiddeling of reisorganisatie.   
 

17. De schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of 

producten die asbest bevatten, voor zover de schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van 

asbest.  
 

Artikel 4 – Verzekeringsgebied  
 

De verzekering wordt toegestaan met betrekking tot de verzekerde bedrijvigheid van alle in België 

gelegen bedrijfszetels van verzekerde. De dekking is van kracht voor schade overal ter wereld.   
 

Artikel 5 – Duur van de Waarborg   
 

De waarborg dekt de schades die zich gedurende de looptijd van onderhavige verzekeringspolis hebben 

voorgedaan, op voorwaarde dat de vorderingen voor deze schades ook tijdens de geldigheidsduur van 

deze verzekeringspolis worden ingesteld tegen de verzekerde of de Verzekeraar  
 

In dat geval worden ook in aanmerking genomen, op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld 

tegen de verzekerde of de Verzekeraar binnen zesendertig maanden te rekenen van het einde van de 

verzekeringspolis, de vorderingen tot vergoeding die betrekking hebben op:   

a) schade die zich tijdens de duur van deze verzekeringspolis heeft voorgedaan indien bij het einde van 

deze verzekeringspolis het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt;   

b) daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van deze 

verzekeringspolis zijn voorgevallen en aan de Verzekeraar zijn aangegeven.  
 

Artikel 6 – Verzekerd Bedrag   
 

1. Behalve anders aangeduid in de bijzondere voorwaarden zijn de verzekerde bedragen als volgt 

vastgelegd:  

a) voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: 1.250.000 € per schadegeval en 125.000 € per 

reiziger.  

b) voor de materiële schade: 125.000 € per schadegeval en 2.500 € per reiziger.   
 

c) voor de immateriële schade: 125.000 € per schadegeval en 2.500 € per reiziger.   
 

2. De bedragen worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij als 

indexcijfer 101,01 wordt genomen (basis 2013)   
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3. Indien het totaal van de gevorderde schadeloosstellingen de verzekerde som overschrijdt, worden de 

rechten van de reizigers tegen de verzekeringsonderneming naar evenredigheid verminderd tot dat 

bedrag. Niettemin blijft de Verzekeraar die, onbekend met het bestaan van vorderingen van andere 

reizigers, te goeder trouw aan een reiziger een groter bedrag dan het aan deze toekomende deel heeft 

uitgekeerd, tegenover die anderen slechts gehouden tot het beloop van het overblijvende gedeelte van 

de verzekerde som.   
 

4. Reddingskosten, intresten en kosten  
 

Wij verzekeren u voor:  

a) de reddingskosten op voorwaarde dat u ons onmiddellijk op de hoogte brengt van alle 

reddingsmaatregelen die u genomen zou hebben;  

b) de intresten betreffende de als hoofdsom verschuldigde vergoeding, de kosten met betrekking tot de 

burgerrechtelijke vorderingen evenals de erelonen en kosten van advocaten en experten voor zover deze 

kosten door ons of met onze toestemming gemaakt werden.  
 

Voor zover de reddingskosten, de intresten en kosten en de als hoofdsom verschuldigde vergoeding het 

verzekerde totaalbedrag niet overschrijden, wordt het totaal van de reddingskosten en de intresten en 

kosten integraal door ons gedragen.   
 

Indien de reddingskosten, de intresten en kosten en de als hoofdsom verschuldigde vergoeding het 

verzekerde totaalbedrag overschrijden, zijn de reddingskosten enerzijds en de intresten en kosten 

anderzijds elk beperkt als volgt:   

a) wanneer het verzekerde totaalbedrag lager dan of gelijk is aan 2.478.935,25 €: 495.787,05 €;  

b) wanneer het verzekerde totaalbedrag tussen 2.478.935,25 € en 12.394.676,24 € ligt: 495.787,05 € 

plus 20 % van het bedrag tussen 2.478.935,25 € en 12.394.676,24 €;  

c) wanneer het totale verzekerde bedrag 12.394.676,24 € overschrijdt: 2.478.935,25 € plus 10 % van het 

deel van het verzekerde totaalbedrag boven 12.394.676,24 €, met een maximumbedrag van 

9.915.740,99 €.  
 

De hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij het 

basisindexcijfer dat is van november 1992 namelijk 113,77.   
 

De reddingskosten en de intresten en kosten zijn te onzen laste in de mate dat zij betrekking hebben op 

de door dit contract verzekerde prestaties.   
 

Wij verzekeren u niet voor:  

a) de reddingskosten die voortvloeien uit de maatregelen om een verzekerd schadegeval te voorkomen 

bij ontstentenis van nakend gevaar of wanneer het nakend gevaar afgewend is;  

b) de reddingskosten die voorvloeien uit het feit dat u niet te gelegener tijd de preventiemaatregelen 

genomen heeft die u normalerwijze dient te nemen.  
 

Artikel 7 – Vrijstelling  
 

Behoudens anders aangeduid in de bijzondere voorwaarden zijn volgende aftrekbare vrijstellingen van 

toepassing:   

a) 10 % per schadegeval met een minimum van 290 € en een maximum van 2.500 € voor de schade met 

betrekking tot een contract tot reisorganisatie.   
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b) 10 % per schadegeval met een minimum van 145 € en een maximum van 1.250 € voor de schade met 

betrekking tot een contract tot reisbemiddeling.  
 

De bedragen worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij als 

indexcijfer 101,01 wordt genomen (basis 2013)   
 

Artikel 8 – Vorming van het Verzekeringscontract   
 

Het verzekeringscontract komt tot stand conform de bepalingen van art 1.4. en na aanvaarding door de 

verzekeraar.   
 

Artikel 9 – Aanvang en Duur van het Verzekeringscontract   
 

Dit verzekeringscontract wordt onderschreven voor een eerste duur vastgelegd in de bijzondere 

voorwaarden. Vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag is het verzekeringscontract jaarlijks 

hernieuwbaar telkens voor een nieuwe termijn van één jaar, zolang de partijen geen gebruik maken van 

het opzeggingsrecht voorzien onder artikel 10.   
 

Artikel 10 – Opzeg van het Verzekeringscontract    
 

Het contract is jaarlijks opzegbaar door ieder der partijen mits aangetekend schrijven, tenminste 3 

maanden voor de jaarlijkse vervaldag.   
 

1. In geval van faillissement van de verzekerde blijft de verzekering bestaan ten voordele van de 

schuldeisers, die ten opzichte van de Verzekeraar instaan voor de betaling van de bijdragen die nog 

moeten vervallen na de faillietverklaring. Niettemin hebben de Verzekeraar en de curator van het 

faillissement het recht de overeenkomst op te zeggen. Evenwel kan de opzegging van de overeenkomst 

door de Verzekeraar slechts gebeuren ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring, terwijl de 

curator van het faillissement dit slechts kan gedurende de drie maanden na de faillietverklaring.  
 

2. De Verzekeraar kan de bijdragen van lopende overeenkomsten wijzigen op hun vervaldatum. De 

Verzekeringnemer wordt hiervan minstens vier maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van zijn 

verzekeringsovereenkomst in kennis gesteld, tenzij hem bij een latere kennisgeving van de 

tariefwijziging het recht wordt toegekend zijn overeenkomst alsnog op te zeggen binnen een termijn 

van minstens drie maanden te rekenen vanaf de dag van die kennisgeving. De verzekeringnemer heeft 

gedurende deze periode het recht om het contract  op te zeggen per aangetekend schrijven   
 

3. De Verzekeraar houdt zich het recht voor het contract op te zeggen   

a) bij niet betaling van de bijdragen na een aangetekend schrijven overeenkomstig de modaliteiten 

vastgelegd in art. 11  

b) bij het opzettelijk verzwijgen en onjuist meedelen van gegevens zoals o.a. het zakencijfer waarop de 

bijdragen wordt berekend   

c) na schade: de opzegging geschiedt ten laatste de maand na weigering van een schadegeval of betaling 

van een schadevergoeding. De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van ten 

minste drie maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van 

het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, de dag die volgt op zijn afgifte. De 

verzekeringnemer beschikt over ditzelfde recht.   
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Artikel 11 – Bijdragen   
 

1. De jaarlijkse bijdragen wordt berekend op basis van de in de bijzondere voorwaarden vermelde 

bijdragevoeten op het zakencijfer door de verzekerde gerealiseerd gedurende het betreffende 

verzekeringsjaar als reisorganisator en/of reisbemiddelaar.   
 

2. Met het zakencijfer wordt bedoeld, het totaal der facturen, taksen inbegrepen, met betrekking tot de 

door  verzekerde gerealiseerde diensten in het kader van het uitoefenen van zijn beroep gedurende het 

betreffende verzekeringsjaar.   
 

3. Bij aanvang van het verzekeringscontract en vervolgens op elke jaarlijkse vervaldag zal de 

verzekerde een jaarlijkse minimum bijdragen betalen, te vermeerderen met lasten en kosten. De 

jaarlijkse minimum bijdragen blijft steeds aan de Verzekeraar behouden.   
 

4. Op 1 januari van elk verzekeringsjaar is de verzekerde ertoe gehouden binnen de dertig dagen het 

zakencijfer, gerealiseerd gedurende het betreffende verzekeringsjaar aan de Verzekeraar mede te delen. 

Indien de minimum bijdragen opgeslorpt wordt door de werkelijke verschuldigde bijdragen, is de 

verzekerde ertoe gehouden de bijkomende bijdragen te betalen.   
 

5. De Verzekeraar of zijn aangestelde heeft het recht de boekhouding van de verzekeringnemer te 

raadplegen met betrekking tot de juistheid van het opgegeven zakencijfer. Verzekeringnemer is 

automatisch verzekerde van zijn rechten vervallen ingeval van een onjuiste opgave behalve ingeval van 

onvrijwillige vergissing of nalatigheid.  Ingeval van verzuim het zakencijfer of de bezoldigingen binnen 

de gestelde termijn aan te geven, niet-overlegging van de boeken, de afwezigheid ervan of het houden 

in een dergelijke staat dat ieder nazicht onmogelijk is, wordt het de Verzekeraar toegelaten de bijdragen 

te innen op een cijfer dat gelijk is aan datgene van het voorgaande jaar, verhoogd met 50%.  
 

6. De volgens de afrekening bepaalde bijdragen is eisbaar in dezelfde omstandigheden als de andere 

bijdragen waarin het verzekeringscontract voorziet en zal niet meer kunnen gewijzigd worden, tenzij op 

grond van bewijsstukken verstrekt door de verzekerde of door de Verzekeraar.   
 

7. Niettegenstaande werd overgegaan tot het innen van een definitieve en ambtshalve berekende 

bijdragen: a) blijft de aangifte van het zakencijfer van het voorgaande verzekeringsjaar verplicht,  

b) zal, wanneer bij het regelen van een schadegeval een tekort van bijdragen werd vastgesteld, 

tegenover de verzekerde verhaal worden uitgeoefend om terugbetaling te bekomen van de door de 

Verzekeraar uitgekeerde vergoedingen tot beloop van het vastgesteld tekort.  
 

8. De bijdragen, zijn jaarlijks ondeelbaar en zijn vooruit betaalbaar bij het aanbieden van de kwijting of 

het bericht van vervaldag.  
 

Als de verplichtingen door de verzekerde niet nageleefd worden met betrekking tot de betaling van de 

bijdragen of opgave van het zakencijfer op de vastgestelde termijn, kan de uitwerking van de polis 

opgeschort worden na een periode van vijftien dagen (om 24 uur), volgend op de dag na de afgifte op 

de post van een aangetekende brief die de verzekerde aan zijn verplichtingen herinnert. De opschorting 

neemt een einde om 24 uur, de dag volgend op deze waarop de verzekerde zijn verplichtingen 

nagekomen is. De gedurende de periode van opschorting vervallen en te vervallen bijdragen, evenals de 

gedeeltelijke interesten, blijven verschuldigd.   
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Artikel 12 – Verplichtingen bij Schade  
 

De verzekerde is ertoe gehouden:  
 

1. Onverwijld schriftelijk aangifte te doen bij de Verzekeraar van elke gebeurtenis die van aard is de 

waarborg te doen gelden alsook van iedere vordering van een derde, en dit op straffe van rechtsverval 

uiterlijk binnen de acht dagen, en desbetreffend de Verzekeraar alle nuttige inlichtingen te verstrekken. 

De aangifte van de schade kan elektronisch gebeuren via volgend adres: liability.claims.be@amlin.com 

of per post naar het adres: Amlin Europe NV ( dienst schade Liability), Koning Albert II-laan 37 te 

1030 Brussel.   
 

2. De richtlijnen te volgen en de maatregelen te nemen die de Verzekeraar voorschrijft.   
 

3. Aan de Verzekeraar alle gerechtelijke en extra-gerechtelijke stukken over te maken binnen de 48 uur 

na ontvangst, op de rechtzittingen te verschijnen en de proceshandelingen te verrichten waartoe de 

Verzekeraar verzoekt. Deze laatste neemt steeds de leiding van alle besprekingen met derden evenals 

van het burgerlijk geding en dit binnen de perken van de verzekerde voorwaarden en de verzekerde 

bedragen tenzij het tegenovergestelde schriftelijk wordt bedongen.   
 

4. Zich te onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid als gelijk welke daad die tot een 

erkenning aanleiding zou kunnen geven, van elke verzaking van het voordeel van verhaalafstand, van 

elke transactie, schadebepaling, betaling of belofte tot betaling van schadeloosstelling.   
 

Artikel 13 – Verhaal ten aanzien van Aansprakelijke Derden   
 

De Verzekeraar treedt in de rechten van de verzekerde en/of de begunstigde ten opzichte van een voor 

de schade aansprakelijke derde tot beloop van haar uitgaven (zowel verleden als toekomst).   
 

Artikel 14 – Toepasselijk Recht – Verjaring  
 

1. Het Belgisch recht is van toepassing op huidige verzekeringspolis.  
 

2. Overeenkomstig art. 30 van de Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en 

reisbemiddeling verloopt elke vordering met betrekking tot het contract tot reisbemiddeling voor 

materiële en niet materiele schade na 1 jaar te rekenen vanaf de datum in het contract bepaald als einde 

van de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil.  
 

3. Ingeval van een vordering uit hoofde van overlijden, verwondingen of enig andere aantasting van de 

fysieke of geestelijke integriteit van een reiziger, verjaart deze na twee jaar vanaf de datum die in het 

contract is bepaald voor het einde van de prestatie die aanleiding heeft gegeven tot het geschil.  
 

4. Ingeval het overlijden van de reiziger het gevolg is van de verwondingen en andere aantasting van de 

fysiek of geestelijke integriteit begint de termijn te lopen vanaf de datum van overlijden zonder  dat 

deze de termijn van drie jaar mag overschrijden te rekenen vanaf de datum bepaald voor het einde van 

de prestatie.  
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Artikel 15 – Risicowijziging  
 

Elke verandering in het risico, die die van aard is om een significante en blijvende verzwaring van het 

risico dat het verzekerde voorval zich voordoet bewerkstelligt, dient onverwijld aan de Verzekeraar 

medegedeeld te worden.  
 

Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet zo verzwaard is dat de Verzekeraar, indien 

die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden zou hebben 

verzekerd, moet de verzekerde binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de dag waarop hij 

van de verzwaring kennis heeft gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met 

terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.  
 

Indien de Verzekeraar het bewijs levert dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou hebben 

verzekerd, kan zij de overeenkomst opzeggen binnen dezelfde termijn.  
 

Indien het voorstel tot wijziging van het verzekeringscontract wordt geweigerd door de verzekerde of 

indien, bij het verstrijken van een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, 

dit laatste niet wordt aanvaard, kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen na 

het verstrijken van voornoemde termijn.  
 

De Verzekeraar die de overeenkomst niet heeft opgezegd noch binnen de hierboven bepaalde termijnen 

een wijziging heeft voorgesteld, kan zich later niet meer beroepen op de verzwaring van het risico.  
 

2. Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging van 

kracht is geworden, en indien de verzekerde de verplichting van het eerste lid heeft vervuld, dan is de 

Verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden.  
 

3. Als een schadegeval zich voordoet en de verzekerde de in het eerste lid bedoelde verplichting niet is 

nagekomen:  

a) is de Verzekeraar ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren wanneer het ontbreken van 

de kennisgeving niet kan worden verweten aan de verzekerde.  

b) is de Verzekeraar er slechts toe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de 

betaalde bijdragen en de premie die de verzekerde had moeten betalen indien de verzwaring in 

aanmerking was genomen, wanneer het ontbreken van de kennisgeving aan de verzekerde kan worden 

verweten.  

Zo de Verzekeraar evenwel het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico in geen enkel geval zou 

verzekerd hebben, dan is haar prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde 

bijdragen zo de verzekerde met bedrieglijk opzet gehandeld heeft, kan de Verzekeraar haar dekking 

weigeren. De bijdragen, vervallen tot op het ogenblik waarop de Verzekeraar kennis heeft gekregen van 

het bedrieglijk verzuim, komen haar toe als schadevergoeding.   
 

Artikel 16 – Mededelingsplicht en valse verklaringen  
 

1. De verzekerde is verplicht bij het sluiten van het contract alle hem bekende omstandigheden 

nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen 

zijn op de beoordeling van het risico door de Verzekeraar. Hij moet de Verzekeraar echter geen 

omstandigheden meedelen die deze laatste reeds kende of redelijkerwijs had moeten kennen.  
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Indien op sommige schriftelijke vragen van de Verzekeraar niet wordt geantwoord en indien deze toch 

de overeenkomst heeft gesloten, kan zij zich, behalve in geval van bedrog, later niet meer op dat 

verzuim beroepen;  
 

2. Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico 

de Verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de verzekeringsovereenkomst nietig. De 

bijdragen die vervallen zijn tot op het ogenblik waarop de Verzekeraar kennis heeft gekregen van het 

opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen hem toe.  
 

3. Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk geschiedt, is de 

overeenkomst niet nietig. De Verzekeraar stelt, binnen de termijn van een maand, te rekenen van de dag 

waarop zij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis heeft gekregen, voor 

het contract te wijzigen met uitwerking op de dag waarop zij kennis heeft gekregen van het verzwijgen 

of van het onjuist meedelen.  
 

Indien de Verzekeraar het bewijs levert dat zij het risico nooit zou hebben verzekerd, kan zij het 

contract opzeggen binnen dezelfde termijn.  
 

Indien het voorstel tot wijziging van het contract wordt geweigerd door de verzekerde of indien, na het 

verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet 

aanvaard wordt, kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.  

De Verzekeraar die de overeenkomst niet heeft opgezegd noch een wijziging heeft voorgesteld binnen 

de hierboven bepaalde termijnen, kan zich nadien niet meer beroepen op feiten die haar bekend waren.  

Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet kan verweten worden aan de 

verzekerde en indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is 

geworden, is de Verzekeraar tot de overeengekomen prestatie gehouden.  
 

Indien het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kan verweten worden aan de verzekerde en 

indien een schadegeval zich voordoet voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden, is 

de Verzekeraar slechts tot prestatie gehouden op basis van de verhouding tussen de betaalde bijdragen 

en de bijdragen die de verzekerde zou hebben moeten betalen, indien zij het risico naar behoren had 

meegedeeld.  
 

Indien de Verzekeraar echter bij een schadegeval het bewijs levert dat hij het risico, waarvan de ware 

aard door dat schadegeval aan het licht komt, in geen geval zou hebben verzekerd, wordt haar prestatie 

beperkt tot het betalen van een bedrag dat gelijk is aan alle betaalde bijdragen.  

Wanneer gedurende de loop van de verzekering een omstandigheid bekend wordt die beide partijen op 

het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst onbekend was, worden artikels 80 of artikel 81 

Verzekeringswet toegepast, naargelang die omstandigheid een vermindering of een verzwaring van het 

verzekerde risico tot gevolg heeft.  
 

Artikel 17 – Sancties  
 

De Verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze 

verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctieregelgeving uit hoofde waarvan het de 

Verzekeraar verboden is om krachtens deze sanctieregelgeving dekking te bieden of een 

schadeloosstelling uit te keren.  

 
 


