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GROEPSPOLIS   VERENIGING VLAAMSE REISBUREAUS 

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISONDERNEMINGEN 

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1.- DEFINITIES 

 

1. Verzekeringsnemer : de onderschrijver van het verzekeringscontract, met 

name de VERENIGING VAN VLAAMSE REISBUREAUS VZW (V.V.R.), met zetel 

te 8000 Brugge, Willem de Dekenstraat 1/001, in haar hoedanig-heid van 

beroepsvereniging ten behoeve van haar aangesloten leden.  

 

2. Verzekerde : De reisonderneming die lid is van de V .V.R. en geldig 

toetreedt tot de groepsverzekering, evenals haar bestuurders, zaakvoerders, 

mandatarissen, bedrijfsleiders, vertegenwoordigers en aangestelden, 

wanneer zij de aansprakelijkheid van de verzekerde verbinden bij de 

uitoefening van de verzekerde bedrijvigheid zoals geregeld in de artikelen 17 

t/m 19 als mede artikel 26 t/m 28 van de Wet van 16 februari 1994 tot 

regeling van het contract tot reisorganisatie  en reisbemiddeling. 

 

3. Verzekeraar : De Europese Goederen en Reisbagage 

Verzekeringsmaatschappij N.V., met zetel te 1000 Brussel, Tweekerkenstraat 

14. 

 

4. Derde : Elke andere persoon dan : 

1) de verzekerde onderneming, 

2) de vennoten, aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders en 

mandatarissen, wanneer zij in die hoedanigheid handelen. 

3) 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. 

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

5) de vertegenwoordigers van de verzekerde reisonder-neming wanneer zij in 

die hoedanigheid handelen, evenals hun ouders en aanverwanten die onder 

hun dak leven, en de aangestelden van die vertegenwoordigers. 

 

5. Contract tot reisorganisatie : de overeenkomst waarbij een persoon zich 

in eigen naam jegens 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. 

 

6. 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. 

 

7. Reisorganisator : elke persoon die als verkoper in de betekenis van de wet 

van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 

bescherming van de consument de sub 5. omschreven combinatie 

rechtstreeks of door bemiddeling van een reisbemiddelaar verkoopt of ten 

verkoop aanbiedt. 

 

8. Reisbemiddelaar: elke persoon die als verkoper in de betekenis van de 

wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 

de bescherming van de consument de sub 6. bedoelde verbintenis aangaat. 

 

9.  Reiziger: elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis bedoeld 

sub 5. en 6. , ongeacht of het contract gesloten of de prijs betaald is door 

hem of voor hem. 

 

10. Verzekerde bedrijvigheid : Beroepsactiviteit met betrekking tot de 

uitvoering van reiscontracten door de verzekerde reisonderneming in 

hoedanigheid van reisorganisator of reisbemiddelaar voor zoverre deze 

activiteit gedekt is door een vergunning overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving op die activiteit. 

 

ARTIKEL 2.-  VOORWERP VAN HET VERZEKERINGS- 

                 CONTRACT 

 

Dit verzekeringscontract heeft als voorwerp de contractuele 

aansprakelijkheid van de verzekerde reisonderneming in hoedanigheid van 

reisorganisator of reisbemiddelaar ten aanzien van de reiziger met betrekking 

tot de gehele of gedeeltelijke niet-naleving van het in België afgesloten en 

betaalde reiscontract. 

De verzekerde aansprakelijkheid betreft de contractuele aansprakelijkheid 

zoals bepaald en omschreven in de wet van 16 februari 1994 tot regeling van 

het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 

 

Het verzekeringscontract waarborgt, binnen het vastgesteld kapitaal de 

vergoeding voor : 

- lichamelijke letsels, 

- materiële schade, 

- niet-materiële schade. 

 

ARTIKEL 3. - UITSLUITINGEN 

 

Zijn steeds uitgesloten : 

 

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

een verzekerde.  Een dergelijke fout is ondermeer een ernstige inbreuk op de 

veiligheidsvoor-schriften (o.a. negatieve reisadviezen van Buitenlandse 

zaken). Is voor de verzekerde eveneens een zware fout, het feit niet de 
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redelijke voorzorgsmaatregelen te hebben genomen of te hebben laten 

nemen ten aanzien van schade die hij normalerwijze kon voorzien, ondermeer 

de schade die uiteraard voortvloeit uit door hem gekende omstandigheden 

en die hij heeft geduld hetzij door nalatigheid hetzij systematisch. 

 

B. 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 bewijst 

dat deze omstandigheden geen verband houden met de schade. 

 

Nochtans, voor wat betreft voornoemde waarborg-beperkingen A en B, en 

wanneer de schadeverwekker een aangestelde doch geen leidinggevende 

persoon of vertegenwoordiger van de verzekerde reisonderneming is, blijft de 

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

een bijkomende vrijstelling van 10 %, met een minimum van 250 EUR en een 

maximum van 2.500 EUR wordt toegepast. 

 

C. De schade veroorzaakt tijdens of als gevolg van oorlog, burgeroorlog, 

onlusten, oproer, staking en soortgelijke manifestaties van politieke, militaire 

of sociale aard, tenzij de verzekerde bewijst dat deze omstandigheden geen 

verband houden met zijn schade;  alsmede elke schade die rechtstreeks of 

onrechtstreeks verband houdt met een nationalisatie, een inbeslagname, een 

opvordering of een soortgelijke daad van een al of niet wettelijke overheid. 

 

D. 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 radioaktieve, giftige, explosieve 

of andere gevaarlijke eigenschappen van de splijtstoffen, radioaktieve 

produkten of afvalstoffen, alsook de schade die rechtstreeks of 

onrechtstreeks voortkomt uit een ioniserende stralingsbron. 

 

E. De schade veroorzaakt door of als gevolg van activeteiten 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. 

 

F. De schade veroorzaakt door financiële verrichtingen, door bedrog, 

verduistering en andere vormen van ontvreemding, door oneerlijke 

mededinging of door schending van intellektuele rechten zoals firmanaam, 

vergunningen, waarborgen, patenten, auteursrechten, octrooien, enz. of door 

elke met de  eerlijke handels-gebruiken strijdige daad. 

 

G. De schadeloosstelling die voortvloeit uit het feit dat een contract tot 

reisorganisatie, tot reisbemiddeling of tot een andere verplichting door een 

verzekerde wordt verbroken. 

 

H. De schadeloosstelling die voortvloeit uit onderhandse overeenkomsten of 

beloften in de mate waarin ze meer bedragen dan hetgeen verschuldigd zou 

zijn bij ontstentenis van een contractuele verbintenis. 

I. 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, 

ver-gunningen, enz., die één of ander verband houden met ondermeer zijn 

rechtsstatuut als vennootschap, als reisorganisator of als reisbemiddelaar. 

 

J. 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 natuur-rampen, alsmede van alle oorzaken van natuurkundige of 

klimatologische aard. 

 

K. 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. 

 

L. De schade veroorzaakt door milieuvervuiling, alsmede elke vordering tot 

schadeloosstelling wegens buurhinder, in België gegrond op het artikel 544 

B.W. en in het buitenland op een soortgelijke wetsbepaling. 

 

M. 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. 

 

N. 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 van dit transportmiddel verenigt. 

 

Nochtans, de schade berokkend aan een reiziger-cliënt door een 

transportmiddel, dat hem ter beschikking gesteld werd door een 

onderaannemer van de verzekerde reis-onderneming, blijft gedekt als de 

verzekerde hiervoor aan-sprakelijk gesteld wordt bij toepassing van de wet 

van 16 februari 1994, op voorwaarde althans dat deze verzekerde 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. 

 

O. 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. 

 

P. De schade veroorzaakt tijdens een ter plaatse in het buitenland geboekte 

en betaalde excursie die geen deel uitmaakt van het in België met de 

verzekerde reisonder-neming afgesloten reiscontract. 

 

Q. De schade ontstaan door de gevallen bedoeld in de artikelen 18§2 en 27 

van de Reiscontractenwet van 16 februari 1994 waarbij de reisorganisator 

en/of reisbe-middelaar niet aansprakelijk is.  

 

ARTIKEL 4.– TERRITORIALE OMVANG 

 

De verzekering wordt toegestaan met betrekking tot de verzekerde 

bedrijvigheid van alle in België gelegen bedrijfszetels van de verzekerde 

reisonderneming de aan de verzekeraar werden meegedeeld.  

 De dekking is van kracht voor schade overal ter wereld. 

 

ARTIKEL 5.- DUUR VAN DE WAARBORG 

 

De waarborg omvat de schadelijke gebeurtenissen die zich gedurende de 

geldigheidstermijn van onderhavig contract hebben voorgedaan, op 

voorwaarde dat de uit deze schadelijke gebeurtenissen voortspruitende 

vorderingen tot schadeloosstelling tijdens  de zes maanden na het verstrijken 

van onderhavige polis aan de verzekeraar betekend werden en dat deze 

schadelijke gebeurtenissen rechtstreeks verband houden met contracten tot 

reisorganisatie of reisbemiddeling die worden afgesloten tijdens de 

geldigheidsduur van deze polis. 

 

ARTIKEL 6.-  VERZEKERD BEDRAG 

 

1. Behalve anders aangeduid in de bijzondere voorwaarden zijn de 

verzekerde bedragen als volgt vastgelegd: 

 

- voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels ten belope van 

1.250.000 EUR per schadegeval en 125.000 EUR per reiziger. 

- voor de materiële schade ten belope van 125.000 EUR per schadegeval en 

2.500 EUR per reiziger. 
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- voor de immateriële schade ten belope van 125.000 EUR per schadegeval 

en 2.500  EUR per reiziger. 

 

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

consumptieprijzen waarbij als basis-indexcijfer dit van februari 1995 wordt 

genomen, zijnde 119,83 (basis 1988 = 100). 

Bij schade is de toe te passen index deze van de maand voorafgaand aan de 

maand waarin het schadegeval zich heeft voorgedaan. 

 

3. Indien het totaal van de gevorderde schadeloos-stellingen de verzekerde 

som overschrijdt,  worden de rechten van de reizigers tegen de verzekeraar 

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, jegens die 

anderen slechts gehouden tot het beloop van het overblijvende gedeelte van 

de verzekerde som. 

 

ARTIKEL 7.- VRIJSTELLING 

 

1. Behoudens anders aangeduid in de bijzondere voorwaar-den zijn volgende 

aftrekbare vrijstellingen van toepassing : 

 

- 10 % per schadegeval met een minimum van 250 EUR en een maximum 

van 2.500 EUR voor de schade met betrekking tot een contract tot 

reisorganisatie. 

- 10 % per schadegeval met een minimum van 125 EUR en een maximum 

van 1.250 EUR voor de schade met betrekking tot een contract tot 

reisbemiddeling. 

 

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

consumptieprijzen waarbij als basis-indexcijfer dit van februari 1995 wordt 

genomen, zijnde 119,83 (basis 1988 = 100). 

Bij schade is de toe te passen index deze van de maand voorafgaand aan de 

maand waarin het schadegeval zich heeft voorgedaan. 

 

3. Behoudens andersluidende bepaling, wordt de franchise slechts éénmaal 

per schadedossier aangerekend ongeacht het aantal betrokken reizigers of 

derden. 

 

ARTIKEL 8.- VORMING VAN HET VERZEKERINGS-    

                   CONTRACT 

 

Het verzekeringscontract komt tot stand op de in de bijzondere voorwaarden 

aangeduide datum na ondertekening door de verzekerde onderneming en 

mits betaling van de premie. 

 

ARTIKEL 9.- AANVANG EN DUUR VAN HET VER- 

                   ZEKERINGSCONTRACT 

 

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 hierna. 

 

ARTIKEL 10.- OPZEG VAN HET VERZEKERINGS- 

                      CONTRACT 

 

1. Het verzekeringscontract is jaarlijks opzegbaar door ieder der partijen mits 

aangetekend schrijven, tenminste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag. 

 

2. Het verzekeringscontract wordt van rechtswege beëin-digd bij 

faillissement, financieel onvermogen, gerechtelijke reorganisatie, vrijwillige 

inlevering of intrekking van de licentie van de verzekerde reisonderneming. 

 

3. Het verzekeringscontract is opzegbaar door de ver-zekerde 

reisonderneming per aangetekend schrijven, binnen de 30 dagen nadat hij 

door de verzekeraar in kennis gesteld werd van de premieverhoging met 

ingang op de volgende vervaldag. 

 

4. De verzekeraar houdt zich het recht voor het contract op te zeggen per 

aangetekend schrijven : 

-    wanneer een verval wordt opgelopen;  

- ingeval van niet-betaling van de premie of  

      bijkomstigheden na een aangetekende  

      ingebrekestelling door de verzekeraar; 

-   binnen de dertig dagen na  weigering van een schade- 

   geval of betaling van een schadevergoeding.  De ver- 

   zekerde reisonderneming heeft eveneens dit recht. 

 

ARTIKEL 11. - PREMIE 

 

1.De jaarlijkse premie wordt berekend op basis van de in de bijzondere 

voorwaarden  vermelde premievoeten op het zakencijfer door de verzekerde 

reisonderneming gerealiseerd gedurende het betreffende verzekeringsjaar als 

reisorganisator en/of reisbemiddelaar. 

 

2. Met het zakencijfer wordt bedoeld, het totaal der fakturen, taksen 

inbegrepen, met betrekking tot de door verzekerde reisonderneming 

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 reisonder-neming een jaarlijkse minimumpremie 

zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden.  De jaarlijkse minimumpremie 

blijft steeds aan de verzekeraar behouden. 

 

4. De verzekerde reisonderneming is ertoe gehouden uiterlijk vóór 31 maart 

van elk verzekeringsjaar het zaken-cijfer, gerealiseerd gedurende het 

betreffende verzeker-ingsjaar aan de verzekeraar, via het secretariaat van de 

V.V.R.,  mede te delen. Indien de minimumpremie opge-slorpt wordt door de 

werkelijke verschuldigde premie, is de verzekerde reisonderneming ertoe 

gehouden de bijkomende premie te betalen. 

 

5.  De verzekeraar, of de V.V.R. die hiervoor mandaat verworf van de 

Verzekeraar, behoudt zich het recht voor de boekhouding van de verzekerde 

reisonderneming te raadplegen met betrekking tot de juistheid van het 

opgegeven zakencijfer.  De verzekerde reisonderneming is automatisch van 

zijn rechten vervallen ingeval van een onjuiste opgave behalve ingeval van 

onvrijwillige vergissing of nalatigheid.  

 

6. Ingeval van verzuim het zakencijfer binnen de gestelde termijn aan te 

geven, niet-overlegging van de boeken, de onbestaandheid ervan of het 

houden in een dergelijke staat dat ieder nazicht ervan onmogelijk is, wordt 

het de ver-zekeraar toegelaten de premie te innen op een cijfer dat gelijk is 

aan datgene van het voorgaande jaar verhoogd met 50 %. 

 

7. De volgens de afrekening bepaalde premie is eisbaar in dezelfde 

omstandigheden als de andere premies waarin het verzekeringscontract 

voorziet en zij zal niet meer kunnen gewijzigd worden dan op grond van 

bewijsstukken verstrekt door de verzekerde reisonderneming of door de 

verzekeraar. 

 

8. Niettegenstaande werd overgegaan tot het innen van een definitieve en 

ambtshalve berekende premie : 

1)  blijft de aangifte van het zakencijfer van het voorgaande verzekeringsjaar 

verplicht, 

2) zal, wanneer bij het regelen van een schadegeval een tekort van premie 

werd vastgesteld, tegenover de ver-zekerde reisonderneming verhaal worden 

uitgeoefend om terugbetaling te bekomen van de vergoedingen, door de 

verzekeraar uitgekeerd en dit tot beloop van het vastgesteld tekort. 
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9. De voorschotpremies zijn jaarlijks ondeelbaar, vooruit betaalbaar bij het 

aanbieden van de kwijting  of het bericht van vervaldag. 

 

10. Ingeval de verplichtingen door de verzekerde reis-onderneming niet 

nageleefd worden met betrekking tot de betaling van de premie of opgave 

van het zakencijfer op de vastgestelde termijn, wordt de uitwerking van de 

polis geschorst vanaf de vijftiende dag, te 24 uur, volgend op de dag van 

afgifte op de post van een aangetekende brief die de verzekerde 

reisonderneming aan zijn verplichtingen herinnert.  De opschorting neemt 

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

reisonder-neming haar verplichtingen nagekomen is.   De gedurende de 

periode van schorsing vervallen en te vervallen premies, evenals de 

gedeeltelijke interesten blijven verschuldigd. 

 

ARTIKEL 12.- VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE 

De verzekerde reisonderneming 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, uiterlijk binnen de acht dagen, en desbetreffend de 

verzekeraar alle nuttige inlichtingen te verstrekken. 

 

2.  De richtlijnen te volgen en de maatregelen te nemen die de verzekeraar 

terzake 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 alsmede 

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 aan-sprakelijkheid als 

gelijkwelke 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 

 

Door het eenvoudig feit van de polis treedt de verzekeraar in de rechten en 

vorderingen die de verzekerde ten opzichte van een derde kan hebben. 

 

ARTIKEL 14. - TOEPASSELIJK RECHT - VERJARING 

 

Het Belgisch recht is van toepassing. 

Elke vordering met betrekking tot dit verzekeringscontract verjaart na 3 jaar te 

rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis  die er aanleiding toe gaf. 

 

ARTIKEL 15.- WOONSTKEUZE 

 

De partijen doen van rechtswege woonstkeuze : 

1) De verzekeraar op haar zetel zoals vermeld; 

2) De verzekerde reisonderneming op het adres aangeduid in de bijzondere 

voorwaarden. 

 

ARTIKEL 16.- RISICOWIJZIGING 

 

Elke verandering in het risico die de aard of het voorwerp van de onderneming 

zou veranderen, dient onverwijld aan de verzekeraar medegedeeld te worden. 

  Indien hierdoor een risicoverzwaring ontstaat zal de verzekeraar opnieuw 

met de verzekerde reisonderneming onderhandelen. 

 

ARTIKEL 17. - VALSE VERKLARINGEN 

 

Elke vrijwillige verzwijging, nalatigheid of valse verklaring in verband met het 

voorstellen van het risico, zakencijfer, aangifte van de schade enz., evenals 

elke vrijwillige daad teneinde de verzekeraar een vals beeld te geven van de 

omvang van het risico, of de schade of die de gevolgen ervan verzwaren, 

ontheft de verzekeraar van haar verplichtingen.  


