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ALGEMENE VOORWAARDEN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

SCHADE AAN VAKANTIELOGIES 
 

 

I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

 

1. Definities: 

Dit contract verstaat onder: 

1.1. De verzekeraar: AGA International S.A. – Belgian branch (verder in de tekst genoemd: Allianz 

Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, toegelaten onder het codenummer 2769 –

ondernemingsnummer: 0837.437.919. 

1.2. De verzekeringnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die dit contract heeft afgesloten met de 

verzekeraar. 

1.3. De verzekerde personen: De natuurlijke personen met naam vermeld in de rubriek “Verzekerde 

Personen” van de Bijzondere Voorwaarden. Zij dienen gedomicilieerd te zijn in een lidstaat van de 

Europese Unie of in Zwitserland, met uitsluiting van de gebieden die geen deel uitmaken van geografisch 

Europa, en er gewoonlijk minstens 9 maanden per jaar te verblijven. 

1.4. Woonplaats - Woning: Het domicilie, dat zich in een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland 

dient te bevinden, met uitsluiting van de gebieden die geen deel uitmaken van geografisch Europa. 

1.5. Verzekerde logies: Het logeerverblijf vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract zoals 

een vakantiewoning, hotel, tent, caravan of boot inclusief de onroerende installaties op dit adres en de 

roerende inhoud. 

2. Het voorwerp van dit contract: 

Binnen de grenzen bepaald door de voorwaarden, modaliteiten en bedragen die zijn vastgelegd in de 

Algemene en Bijzondere Voorwaarden, waarborgt dit contract de betaling van de voorziene bedragen. 

3. De duur van dit contract – de waarborg: 

3.1. Dit contract: 

Dit contract komt tot stand bij akkoord van de verzekeringnemer met een correct ingevulde vooraf 

getekende polis, en eindigt de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

3.2. De waarborg: 

De waarborg vangt aan om bij de aanvang van de huur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, en eindigt 

samen met de huur op de einddatum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De waarborg is enkel geldig 

indien zij voor het gehele verblijf is afgesloten. 

Onverminderd de bepalingen van de betreffende waarborg: 

• Vangt de waarborg sowieso pas aan de dag volgend op de ontvangst door Allianz Global Assistance van 

de correct ingevulde vooraf getekende polis, en ten vroegste na betaling van de verschuldigde en 

ondeelbare premie door de verzekeringnemer aan de verzekeringsbemiddelaar. 

• Wordt de duur van de waarborg automatisch verlengd tot uw eerst mogelijke terugkeer indien u uw 

verblijf moet verlengen op medisch voorschrift, of indien het vervoermiddel waarmee u naar uw 

woonplaats terugkeert in gebreke blijft door pech, ongeval, diefstal, brand, vandalisme of staking. 

3.3. Opzegging: 
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3.3.1. Indien dit contract een duur heeft van minstens dertig dagen: 

• Kan de verzekeringnemer dit contract opzeggen binnen de veertien dagen na ontvangst door Allianz 

Global Assistance van de vooraf getekende polis. De opzegging treedt in werking op het ogenblik van de 

kennisgeving ervan. 

• Kan Allianz Global Assistance dit contract opzeggen binnen de veertien dagen na ontvangst van de 

vooraf getekende polis. De opzegging treedt in werking acht dagen na de kennisgeving ervan. 

3.3.2. Zowel Allianz Global Assistance als de verzekeringnemer kunnen dit contract opzeggen na een 

schadegeval of na een verzoek om bijstand, doch ten laatste 1 maand na de uitbetaling van de 

schadevergoeding, de afhandeling van de bijstand, of de weigering van de schadevergoeding of de 

bijstand. De opzegging treedt in werking na drie maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte 

ter post van een aangetekend schrijven, de betekening van een deurwaardersexploot of de datum van het 

ontvangstbewijs in geval van afgifte van een opzeggingsbrief. 

De betaalde premies in verband met de periode na de inwerkingtreding van de opzegging, worden 

terugbetaald binnen de vijftien dagen vanaf deze inwerkingtreding. 

Evenwel kan de opzegging na schade door Allianz Global Assistance van kracht worden één maand na de 

dag van de betekening ervan, indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn 

verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling Allianz Global 

Assistance te misleiden, op voorwaarde dat deze bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke 

partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft 

gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. Allianz 

Global Assistance vergoedt de schade als gevolg van die opzegging indien zij afstand doet van haar 

vordering of indien de strafvordering uitmondt in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak. 

4. Territorialiteit: Wereldwijd. 

5. De maximaal verzekerbare bedragen: 

Ongeacht het aantal contracten dat met Allianz Global Assistance werd afgesloten, gelden de verzekerde 

bedragen als maximaal mogelijke schadeloosstelling voor de volledig gewaarborgde periode. 

6. Subrogatie: 

Allianz Global Assistance treedt voor het bedrag van de uitbetaalde vergoeding in uw rechten en 

rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben, 

kan Allianz Global Assistance van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoeding in de mate van 

het door haar geleden nadeel. 

7. Verjaring: 

Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de 

gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 

8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van geregistreerde personen: 

Allianz Global Assistance verzamelt, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens 

die op u betrekking hebben en die noodzakelijk zijn voor het beheer van het contract (inschatting van het 

risico en beheer van de commerciële relatie) en eventuele schadegevallen met inbegrip van 

portefeuillebewaking en preventie van misbruik en fraude. Door dit contract te onderschrijven geeft u uw 

uitdrukkelijke toestemming voor het beheer van gezondheidsgegevens door Allianz Global Assistance 

met het oog op de hierboven beschreven doeleinden en – indien nodig – voor de communicatie van uw 

gegevens aan derden (experten, geneesheren, ...). 
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Uw geeft uw geneesheer toestemming om, in geval van overlijden, een verklaring over uw doodsoorzaak 

over te maken aan onze adviserende geneesheer. 

U hebt recht tot toegang en correctie van uw gegevens. 

9. Correspondentie: 

Allianz Global Assistance is gedomicilieerd in België, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, en elke 

kennisgeving dient te geschieden op dit adres. 

De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres dat in de Bijzondere 

Voorwaarden vermeld is of naar het adres dat u Allianz Global Assistance later meedeelt. 

10. Rechtsregels – Rechtsmacht: 

Dit contract wordt beheerst door zijn Algemene en Bijzondere Voorwaarden, de bepalingen van de Wet 

op de Landverzekeringsovereenkomst en het Belgisch recht. 

Elke felicitatie of klacht aangaande de diensten van Allianz Global Assistance kan bezorgt worden: 

- per brief naar onze dienst kwaliteit; 

- per fax: +32 2 290 65 26; 

- per e-mail: quality@allianz-global-assistance.be. 

Indien u, na de behandeling van uw klacht door onze diensten, ontevreden blijft en onverminderd de 

mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen, kunt u een beroep doen om de Ombudsman 

van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, fax +32 2 547 59 75. 

 

II. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID SCHADE AAN VAKANTIELOGIES 

 

Allianz Global Assistance vergoedt de schade die u toebrengt tijdens uw verblijf aan het vakantielogies 

vermeld in de bijzondere voorwaarden of aan de inhoud ervan. 

Allianz Global Assistance vergoedt tevens de schade, toegebracht met akkoord van de verhuurder, aan de 

toegangsdeur of aan de tijdens het verblijf gehuurde kluis door het verliezen van de sleutel van deze deur 

of kluis. 

Allianz Global Assistance vergoedt tenslotte de borg indien deze niet wordt terugbetaald omwille van 

bovenvermelde schade. 

De betalingen van Allianz Global Assistance zijn beperkt tot 20.000 EUR per contract. Schades tot 250 

EUR worden niet terugbetaald. 

 

III. UW VERPLICHTINGEN BIJ EEN SCHADEGEVAL 

 

1. Sancties bij niet-nakoming van van uw verplichtingen: 

Indien u uw verplichtingen niet nakomt en er hierdoor een nadeel ontstaat voor Allianz Global Assistance 

kan deze haar prestatie verminderen met het door haar geleden nadeel. 

Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen geeft steeds aanleiding tot het verlies van 

alle rechten op alle verzekeringsprestaties. 

2. Algemene verplichtingen: 

2.1. De schriftelijke communicatie van schadegevallen: 

Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz 

Global Assistance melden. 

2.2. Het verstrekken van nuttige inlichtingen: 
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Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige inlichtingen 

verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de 

omvang van de schade te kunnen vaststellen. 

2.3. Het bewijs van materiële schade: 

Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw 

schade overmaken. 

In geval van diefstal of vandalisme, onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de 

dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld. 

2.4. De gevolgen van schadegevallen beperken: 

Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te beperken. 

2.5. Andere verzekeringen: 

Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico, dient u Allianz Global Assistance de 

waarborgen en de identiteit van de verzekeraars mee te delen. 


