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Inleiding
Deze verzekering is speciaal ontworpen voor kunstverzamelaars.
Met deze algemene voorwaarden Young Collections by Hiscox hebben wij de presentatie en
het taalgebruik zo duidelijk mogelijk gehouden zodat u uw verplichtingen en de uitgebreidheid
van de waarborgen goed kan begrijpen.
Wilt u zo goed zijn de algemene en bijzondere voorwaarden (met inbegrip van de bijvoegsels)
van de overeenkomst aandachtig te lezen en vervolgens ondertekend terug te zenden? Het
verzekeringsvoorstel maakt samen met de algemene en bijzondere voorwaarden deel uit van
de overeenkomst. Wilt u zo goed zijn ons onmiddellijk alle eventuele vergissingen of nodige
verbeteringen te signaleren?
De overeenkomst neemt aanvang en de waarborgen zijn verworven zodra wij de ondertekende
overeenkomst in ons bezit hebben en de bijhorende premie door u werd betaald.

Robert Childs
Chairman
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1. Definities
De in vet gedrukte woorden zijn hieronder gedefinieerd en hebben steeds dezelfde betekenis
telkens wanneer zij in de overeenkomst worden herhaald.
Aangegeven waarde
		
		
		

De waarde die door u vrij bepaald wordt. Deze waarde is voor ons de maximale vergoeding 		
in geval van schade met inachtname van de geldende vergoedingslimieten. In geval van schade,
blijft de bewijslast van het bestaan, de authenticiteit en de waarde van het beschadigd goed te
uwen laste.

Bijzondere voorwaarden
		
		
		

Bepalingen van de overeenkomst die u persoonlijk aanbelangen en die, samen met deze 		
algemene voorwaarden en de bijvoegsels waarin de wijzigingen worden geacteerd, de
verzekeringsovereenkomst vormen. De bijzondere voorwaarden en de bijvoegsels hebben 		
voorrang op de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Computersysteem
		

Een computer, computersysteem, computersoftwareprogramma, code, proces of
elektronisch systeem.

Computersysteemstoring

Een storing, foutmelding of gebrek van een computersysteem.

Cyberaanval
		

Het handelen, o.a. door middel van een kwaadaardige code, computervirus of proces, met
als doel het toebrengen van schade aan een computersysteem.

Daad van terrorisme
		
		
		
		
		

Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische 		
of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt 		
gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed 		
geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat
van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of
de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.

Fraude, frauduleus
		

Daad of verzuim of aard van een daad of verzuim welke de bedoeling heeft om een partij te 		
benadelen of op een dwaalspoor te brengen.

Kunstvoorwerpen
		
		
		
		

Muziekinstrumenten, postzegels, verzamelmunten of verzamelmedailles, schilderijen, wandtapijten;
meer algemeen, voorwerpen die artistieke kenmerken vertonen of die het voorwerp van een 		
collectie kunnen uitmaken, met uitsluiting van juwelen, uurwerken, edelstenen en halfedelstenen
die niet ingezet zijn, massief zilver, goud, platina, verguldsel, zilver- en edelsmeedwerk alsook 		
collecties van dranken.

Overdraagbare ziekte
		
		
		
		

Iedere infectieuze of besmettelijke ziekte of aandoening, van welke aard of oorsprong dan
ook, d.w.z. een ziekte of aandoening die, op welke manier dan ook, overgedragen kan worden, 		
rechtstreeks of onrechtstreeks, van een besmette persoon, dier of ander soort aan een ander 		
persoon, dier of soort en die werd veroorzaakt door een virus, bacterie, schimmel, parasiet of 		
elk ander bekend of onbekend micro-organisme of pathogeen.

Schadegeval
		

Plotse en onverwachte gebeurtenis voorgevallen tijdens de duur van de overeenkomst en die,
tijdens de duur van de overeenkomst, materiële schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt.

U/uw
		
		

De verzekeringsnemer, natuurlijke persoon of rechtspersoon, vermeld in de bijzondere 			
voorwaarden die de overeenkomst heeft onderschreven, de premie betaalt en de verklaringen 		
omtrent het risico aflegt.

Verzekerde
		

De natuurlijk persoon (-onen) of rechtspersoon (-onen) die titularis zijn van het eigendomsrecht
of het vruchtgebruik van de verzekerde kunstvoorwerpen.
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1. Definities
Verzekerd bedrag
		
		

Het maximumbedrag zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden dat wij zullen betalen
bij schade rekening houdend met de geldende vergoedingslimieten zoals vermeld in de 			
bijzondere voorwaarden.

Verzekeringsperiode

De periode waarin de overeenkomst van kracht is zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Verzekeringsvoorstel
		
		

Het door u behoorlijk ingevuld en getekend formulier met eventuele aanhangsels welke de 		
basisinformatie met het oog op onze risico-aanvaarding bevat. Dit document maakt integraal 		
deel uit van de overeenkomst.

Vrijstelling

Het bedrag dat u ten laste neemt bij elk gedekt schadegeval.

Wij/ons/onze

De verzekeraar vermeld in de bijzondere voorwaarden.
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2. Waarborgen
2.1 Voorwerp van dekking
		
		
		
		
		
		
		
		

Binnen de limieten vermeld in deze voorwaarden verzekeren wij uw kunstvoorwerpen ten 		
belope van de aangegeven waarde tegen materiële schade of materieel verlies tijdens de
verzekeringsperiode onder voorbehoud van de uitsluitingen en voorwaarden van onderhavige 		
overeenkomst. De kunstvoorwerpen zijn enkel verzekerd wanneer zij zich bevinden op de 		
risicolocatie vermeld in bijzondere voorwaarden. Kunstvoorwerpen die zich bij een restaurateur 		
bevinden zijn automatisch verzekerd voor zover de periode van verblijf bij de restaurateur geen 		
zes maanden overschrijdt. Het transport en verblijf op andere locaties dan de aangegeven
risicolocatie in de bijzondere voorwaarden van de kunstvoorwerpen zijn wereldwijd verzekerd
tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag.

2.2 Schadevergoeding
2.2.1 Bij een gedeeltelijk schadegeval, vergoeden wij u voor de herstelling van het verzekerd 		
				kunstvoorwerp. Wij betalen ook de eventuele waardevermindering van het kunstvoorwerp.
				 In elk geval zal de schadevergoeding maximaal kunnen oplopen tot de aangegeven 		
				waarde van het verzekerd kunstvoorwerp en dit rekening houdend met 			
				onderstaande vergoedingslimieten.
2.2.2		 Bij verlies of vernietiging van een kunstvoorwerp keren wij maximum de
		 aangegeven waarde van dit kunstvoorwerp uit, en dit rekening houdend
		 met onderstaande vergoedingslimieten.
Vergoedingslimieten
2.2.3		 De maximale vergoedingslimiet per niet-breekbaar kunstvoorwerp bedraagt
		 25.000,00 EUR.
		 De maximale vergoedingslimiet per breekbaar kunstvoorwerp bedraagt 12.500,00 EUR.
		 De maximale vergoedingslimiet per schadegeval voor breekbare kunstvoorwerpen 		
		 bedraagt 25.000,00 EUR.
2.3 Gehelen of paren
		
		
		
		

Wanneer een beschadigd of verloren kunstvoorwerp een verhoogde waarde heeft omdat het deel
uitmaakt van een geheel of een paar zullen wij bij de schadevergoeding rekening houden met 		
deze waarde. U hebt derhalve het recht om vergoeding te vragen voor de totale waarde van 		
het geheel of van het paar. Onze maximale schadevergoeding is de aangegeven waarde van
het geheel of van het paar, en dit rekening houdend met de in 2.2.3 vermelde vergoedingslimieten.

2.4 Totale
schadevergoeding
		

In het geval wij het volledige verzekerd bedrag voor het kunstvoorwerp, paar of geheel 		
vergoeden, verwerven wij de eigendom ervan en het recht het in bezit te nemen.

2.5 Recuperatie
2.5.1 Bij recuperatie van verzekerde kunstvoorwerpen, na een schadegeval, zullen wij u binnen
				 de kortst mogelijke termijn aanschrijven op uw laatst gekende correspondentie-adres 		
				 vermeld in de recentste bijzondere voorwaarden. Wanneer u zelf de verloren of gestolen
				kunstvoorwerpen terug in uw bezit krijgt, dan verwachten wij dat u ons hiervan binnen 		
				 de kortst mogelijke termijn schriftelijk op de hoogte stelt op ons adres vermeld in de 		
				bijzondere voorwaarden.
2.5.2 U hebt het recht om de gerecupereerde kunstvoorwerpen waarvan wij eigenaar werden
		 na de schadevergoeding terug te kopen binnen de 60 dagen na de ontvangst van uw 		
		of ons schrijven.
2.5.3 Wij zullen u dan het bedrag van de schade waarvoor wij u hebben vergoed aanrekenen,
		 vermeerderd met de interesten aan de wettelijke rentevoet
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2. Waarborgen
2.6 Wat is uitgesloten?

Wij verlenen geen dekking voor:
2.6.1		 alle mogelijke gevolgen welke voortspruiten uit opzettelijk door de verzekerde veroorzaakte
		 feiten en, in overeenstemming met de wet, alle gevolgen van frauduleuze daden 		
		 toerekenbaar aan de verzekerde;
2.6.2 schade aan het verzekerd kunstvoorwerp ingevolge machinebreuk, mechanische of 		
		 elektrische tekortkoming van het verzekerd object zelf;
2.6.3

schade wanneer het verzekerd kunstvoorwerp zich in de open lucht bevindt;

2.6.4 waterschade indien de kunstvoorwerpen in de kelder gestockeerd zijn behoudens indien
		 deze zich op minimaal 30cm van de grond bevinden;
2.6.5 schade, kosten, verlies of aansprakelijkheid rechtstreeks of onrechtstreeks
		 voortvloeiend uit:
a. slijtage, graduele beschadiging, eigen gebrek, roest, oxidatie, insecten,
schimmelachtigen, ongedierte, vochtigheid- en temperatuurveranderingen,
blootstelling aan licht, evenals door vervorming, kromming of krimping van
het kunstvoorwerp;
b. een biologische of chemische aantasting welke werd veroorzaakt door of het gevolg
is van een daad van terrorisme met inbegrip van de intoxicatie of gedeeltelijke of
gehele onbruikbaarheid van een verzekerd kunstvoorwerp door een chemisch of
biologisch middel;
c. een nucleaire reactie of nucleaire stralingen of een radioactieve aantasting;
d. een oorlog, een invasie, vijandigheden (met of zonder oorlogsverklaring), een
burgeroorlog, een rebellie, een opstand, een oproer, een muiterij of een staatsof machtsgreep;
e. een beslaglegging, confiscatie, beschadiging of vernieling van uw goederen
door of in opdracht van overheden of openbare of plaatselijke autoriteiten;
f.

2.6.6
		
		
		
		

TRSBYC-01012021

een computersysteemstoring of een cyberaanval, zonder dat deze een verzekerd
voorval, anders dan de computersysteemstoring en/of cyberaanval op zich,
heeft veroorzaakt;

schade, verlies, letsels, aansprakelijkheid, kosten, uitgaven of voor ieder rechtstreeks 		
of onrechtstreeks gevolg veroorzaakt door, bijgedragen door, voortvloeiend uit of in 		
verband staande met een gekende of potentiële overdraagbare ziekte of de vrees of 		
bedreiging van dergelijke overdraagbare ziekte, eveneens als elke actie ondernomen 		
teneinde de impact van dergelijke overdraagbare ziekte te beperken of te voorkomen.
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2. Waarborgen
2.7 In geval van schade

2.7.1

Uw verplichtingen in geval van schade:
a. van zodra u weet hebt van een schadegeval, dient u ons op de hoogte te stellen
binnen de kortst mogelijke termijn. Zo niet kunnen wij de schadevergoeding
verminderen met het bedrag van de schade welke wij hebben geleden door
uw laattijdige aangifte of de dekking weigeren indien u, met bedrieglijk opzet,
uw verplichtingen niet heeft nagekomen;
b. u dient alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van een beginnende
of opgetreden schade te voorkomen en te beperken;
c. wij vergoeden u voor de kosten welke verbonden zijn aan deze maatregelen binnen
de grens van het totaal verzekerd bedrag zonder dat dit bedrag het wettelijk plafond
kan overtreffen en op voorwaarde:
Ddat deze maatregelen genomen werden op ons verzoek; of
Ddat in het geval u zelf het initiatief hebt genomen, het redelijke en noodzakelijke
maatregelen betreft welke omwille van de spoed genomen worden zonder dat
u de mogelijkheid had ons te verwittigen om onze voorafgaande goedkeuring
te verkrijgen. Deze bepaling betreft zowel het voorkomen van een schadegeval
bij nakend gevaar als het voorkomen van of de beperking van de gevolgen van
een begonnen of opgetreden schadegeval;
d. u dient ons alle bewijselementen en alle nuttige inlichtingen met betrekking tot het
schadegeval te verstrekken evenals uw best mogelijke medewerking te verlenen
wanneer wij u hierom verzoeken;
e. wanneer een daad van kwaadwilligheid aan de basis van het schadegeval lijkt
te liggen, dient u binnen de kortst mogelijke termijn klacht neer te leggen bij de
politiediensten en ons onmiddellijk het nummer van het proces-verbaal mede
te delen;
f.

2.7.2

alle communicatie betreffende een schadegeval door een partij gedaan aan de
makelaar welke vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden, zal beschouwd
worden als gedaan aan de andere partij.

Indeplaatsstelling.

		Wij hebben het recht om in uw naam, op onze kosten, op te treden tegen aansprakelijke
		 derden, met het oog op het invorderen van alle bedragen die wij dienden te betalen op
		 grond van de overeenkomst. U bent gehouden ons daartoe alle redelijke en noodzakelijke
		 medewerking te verlenen.
2.8 Onze belofte
2.8.1
bij
schade
				
				

Wij verbinden er ons toe om u te vergoeden binnen de tien werkdagen volgend op de 		
ontvangst van de door u getekende schadevergoedingskwijting en dit voor zover u alle 		
onderhavige verschuldigde premies betaald heeft.

		Gelieve uw bankrekeningnummer te vermelden op de schadevergoedingskwijting.
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3. Algemene bepalingen
3.1 Informatie betreffende 3.1.1 Bij de aanvaarding van deze verzekering baseerden wij ons op de informatie welke ons 		
het
verzekerd risico
				
werd meegedeeld in het verzekeringsvoorstel. U dient zeker te zijn van deze informatie 		
				en ons alle inlichtingen te verstrekken die onze risico-aanvaarding zouden 			
				kunnen beïnvloeden.
3.1.2
		
		
		

Het zijn voornamelijk de elementen vermeld in het verzekeringsvoorstel die de basis 		
vormen voor onze inschatting van het risico. Wanneer u twijfelt over de mede te delen 		
inlichtingen aangaande het verzekerd risico, gelieve dan contact op te nemen met ons 		
of met uw makelaar.

3.1.3 U dient ons binnen de kortst mogelijke termijn elke wijziging te melden van de elementen
		 die de risicobeoordeling tijdens de duur van deze overeenkomst zou kunnen beïnvloeden.
3.1.4
		
		
		
		
		

Onder voorbehoud van de bepalingen onder artikel 3.1.5, zullen wij u voorstellen de 		
overeenkomst aan te passen binnen de maand vanaf de dag op dewelke wij kennis 		
nemen van de wijziging van de elementen ter beoordeling van het risico. Vanaf het 		
ogenblik dat u van ons een nieuw wijzigingsvoorstel hebt ontvangen hebt u één
maand de tijd om dit voorstel te aanvaarden. Bij gebrek hieraan hebben wij het
recht de overeenkomst binnen de 15 dagen op te zeggen.

3.1.5 Wanneer het risico zodanig is verzwaard dat wij het nooit zouden verzekerd hebben, 		
		kunnen wij de overeenkomst binnen de maand opzeggen. Deze termijn begint te lopen 		
		 vanaf de dag dat wij kennis namen van de risicoverzwaring.
3.2 Onderhouds- en
3.2.1
preventiemaatregelen
				

U dient alle nodige preventiemaatregelen te nemen om uw verzekerde kunstvoorwerpen
te beschermen tegen verlies of beschadiging, met name:
Dde maatregelen beschreven in de bijzondere voorwaarden;
Dde nodige en redelijke voorzorgsmaatregelen om de verzekerde kunstvoorwerpen
in goede staat en onderhoud te bewaren.

3.2.2 Bij gebrek hieraan kunnen wij de schadevergoeding verminderen met de schade welke 		
		
wij door de nalatigheid hebben geleden. Indien deze nalatigheid voortvloeit uit een 		
		
frauduleuze bedoeling, dan kunnen wij onze waarborg weigeren.
3.3 Premiebetaling
		
		
		
		
		
		

Volgens de overeengekomen bepalingen, dient u de betaling uit te voeren van de bedragen 		
die wijzelf of uw makelaar van u vorderen door middel van een betalingsbericht. Indien u nalaat 		
dit te doen, kunnen wij de waarborgen van de overeenkomst schorsen of opzeggen, 15 dagen
na u hiervan in gebreke bent gesteld. Wanneer wij onze verplichting tot het verlenen van dekking 		
geschorst hebben, kunnen wij de overeenkomst opzeggen indien wij ons dat recht in de 		
ingebrekestelling hebben voorbehouden. In dat geval wordt de opzegging van kracht na het 		
verstrijken van een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

3.4 Opzegging
3.4.1 U hebt het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen
				de 14 dagen na de aanvang van de overeenkomst. Wij hebben hetzelfde recht mits 		
				 een vooropzeg van acht dagen.
3.4.2 De overeenkomst kan door u worden opgezegd tegen de jaarlijkse vervaldag mits een 		
		 vooropzeg van minstens één maand voor de jaarvervaldag. Wij hebben hetzelfde recht 		
		 mits een vooropzeg van drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag.
3.4.3
		
		
		
		

De overeenkomst kan tevens opgezegd worden door u binnen de maand volgend op de
vergoeding of de weigering van vergoeding van een schadegeval mits een vooropzeg 		
van één maand. Wij hebben hetzelfde recht mits een vooropzeg van drie maanden. De 		
betaalde premies met betrekking op de verzekeringsperiode na het van kracht worden 		
van de opzegging worden terugbetaald.

3.4.4 De opzegging zal gebeuren door een aangetekend schrijven verzonden aan uw adres 		
		 zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. De opzegtermijn begint te lopen de dag 		
		 volgend op de afgifte van het aangetekend schrijven.
TRSBYC-01012021
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3. Algemene bepalingen
3.5 Meerdere verzekerden 3.5.1 In geval van meerdere verzekerden zal de vergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag 		
				dat wij zouden uitkeren aan één enkele verzekerde.
3.5.2 Enkel de verzekerde of de verzekerden aangeduid in de bijzondere voorwaarden 		
		 kunnen aanspraak maken op de waarborgen van de overeenkomst.
3.6 Bevoegdheid
3.6.1 Behoudens andersluidende overeenkomst of dwingende wettelijke bepalingen, zijn
				
de Belgische rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van de geschillen tussen
van
rechtbanken en
				de
partijen.
toepasselijke
wet
3.6.2 Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de overeenkomst beheerst door het 		
		 Belgisch recht.
3.7 Privacy
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Hiscox is een handelsnaam van een aantal Hiscox-vennootschappen. De specifieke 			
vennootschap die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie 		
wordt vermeld in de documentatie die wij u bezorgen. Bij twijfel kunt u ons ook altijd contacteren
op 0032 2 788 26 00 of per email via dataprotectionofficer@hiscox.com. Wij verzamelen en 		
verwerken informatie over u om verzekeringspolissen aan te bieden en om claims te verwerken.
Uw informatie wordt ook gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals fraudepreventie en-opsporing
en financieel beheer. Het kan gaan om het delen van uw informatie met, en hetbekomen van 		
informatie over u van, onze vennootschappen van de Groep en derden zoals makelaars,
schaderegelaars, kredietinformatiebureaus, dienstverleners, professionele adviseurs, onze 		
toezichthouders of instanties voor de preventie van fraude. Het is mogelijk dat wij telefoongesprekken
opnemen om ons in staat te stellen om toezicht te houden op de diensten die wij verstrekken 		
en om ze te verbeteren. Voor meer informatie over hoe uw informatie gebruikt wordt en over
uw rechten in verband met uw informatie, gelieve onze privacyverklaring op www.hiscox.be
te raadplegen.

TRSBYC-01012021

10

Young Collections by Hiscox
Algemene voorwaarden

Notities

TRSBYC-01012021

Young Collections by Hiscox
Algemene voorwaarden

11

Notities

TRSBYC-01012021

12

Young Collections by Hiscox
Algemene voorwaarden

Notities

TRSBYC-01012021

Young Collections by Hiscox
Algemene voorwaarden

13

Page title

TRSBYC-01012021

14
Hiscox SA, Belgian branch
Bourgetlaan 42 B 8
B-1130 Brussel

Young Collections by Hiscox
Algemene voorwaarden

T +32 (0) 27 88 26 00
E hiscox.info@hiscox.be
www.hiscox.be

Page title

TRSBYC-01012021

TRSBYC-01012021
21441 06/21

