
  
 
 

SCHADE	AAN	LOGIESVERBLIJVEN	

ALGEMENE	VOORWAARDEN	

ARTIKEL		1		:	DEFINITIE	
	

• Verzekeringsnemer	 :	 ARDENNE	 RESIDENCES	 BVBA	 of	 ARDENNE	 RESIDENCES	
GESTION	BVBA,	11	rue	des	Frères	Collin,	6941	Bomal-sur-Ourthe.	

• Verzekeraar	 :	 de	 Verzekeraar	 van	 deze	 Algemene	 Voorwaarden	 voor	
Reisverzekering	 is	 MAPFRE	 ASISTENCIA,	 Compañía	 Internacional	 de	 Seguros	 y	
Reaseguros,	S.A.	belgisch	bijkantoor,	ook	“De	Europese”	genoemd.	

• Verzekerde:	de	fysieke	persoon	aangeduid	in	het	verzekeringscontract	en	die	van	
de	waarborg	geniet.	

• Logiesverblijf	:	een	gelegenheid	om	te	logeren,	inbegrepen	boot	of	caravan.	
	

ARTIKEL	2		:		GELDIGHEID		VAN		DE	WAARBORG	
	

De	waarborg	wordt	verleend	aan	de	verzekerden	wereldwijd	gedomicilieerd,	voor	zover	
het	logiesverblijf	gevestigd	is	in	Frankrijk-Benelux-Duitsland.	

	
ARTIKEL		3		:	WAARBORG	

	

De	 waarborg	 heeft	 als	 voorwerp	 de	 vergoeding	 van	 volgende	 schade	 aan	 het	
logiesverblijf	en	waarvoor	verzekerde	kan	aansprakelijk	gesteld	worden	:	

	
• schade	aan	 logiesverblijven,	 de	 inventaris,	 speeltoestellen	en	privé-	

zwembad	in	de	tuin	van	het	 logiesverblijf,	die	verzekerde	in	huur	of	
gebruik	zijn	gegeven	;	

• schade	aan	het	gehuurd	kluisje,	als	gevolg	van	het	verloren	gaan	van	
de	sleutel	hiervan	;	

• schade	aan	de	voordeur	wanneer	deze,	 als	 gevolg	 van	het	 verloren	
gaan	 van	 de	 sleutel	 van	 het	 logiesverblijf,	 moet	 worden	
opengebroken.	

	
ARTIKEL	4		:		VASTELLING	VAN		DE	VERGOEDING	

	

De	 Europese	 vergoedt	 aan	 de	 schade	 aan	 de	 logies	 waarvoor	 de	 verzekerde	 kan	
aansprakelijk	gesteld	worden,	tot	maximaal	€	2.500	per	huurovereenkomst.	

	
De	 Europese	 vergoedt	 de	 verzekerde	 voorwerpen	 en	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	
verzekerd	 bedrag	 en	 rekening	 houdend	 met	 de	 minderwaarde	 of	 slijtage.	 Deze	 is	
forfaitair	vastgelegd	op	10	%	per	begonnen	jaar,	te	rekenen	vanaf	de	factuurdatum	van	
de	voorwerpen	in	kwestie,	behalve	voor	volgende	voorwerpen	:	

	
• 5%	:	timmerwerk,	raamkozijnen,…	
• 15%	:	stoelen,	zetels,	bedden,	matrazen,...	
• 20%	:	klein	elektro	(elektrische	koffiezetapparaten,	haardrogers,...)	

Er	is	een	vrijstelling	van	€	25	per	dossier	van	toepassing.	

ARTIKEL		5		:	UITSLUITINGEN	
	

De	Europese	is	niet	gehouden	tussen	te	komen	in	geval	van	:	
	

• opzettelijke	daden	van	verzekerde	;	
• zelfmoord	van	verzekerde	;	
• overmatig	 gebruik	 van	 alcohol,	 of	 gebruik	 van	 geneesmiddelen	 of	

verdovende	middelen	niet	door	een	geneesheer		voorgeschreven	;	
• natuurrampen,	 zoals	 lawines,	 het	 vallen	 van	 stenen,	

rotsverschuivingen,	 terreinverschuiving,	 aardbeving,	 druk	 van	
sneeuwmassa’s,	 hagel,	 hoog	water,	overstroming,	bosbrand,	 storm,	
orkaan	en	alle	andere	weersomstandigheden	;	

• gevolgen	van	nucleaire	of	atomische	ongevallen	of	stralingen	;	
• oorlog,	 staking	 of	 oproer	 alsook	 burgeroorlog	 of	 gewelddaden	met	

collectieve	drijfveer	;	
• schade	 veroorzaakt	 door	 of	 tijdens	 het	 rijden	 of	 varen	 met	 het	

logiesverblijf	;	
• schade	 veroorzaakt	 door	 het	 negeren	 van	 een	 verbod	 of	

waarschuwing	;	
• indirecte	kosten	;	
• het	risico	van	mismatching.	

	
	

ARTIKEL	6		:		AANVANG	EN		DUUR		VAN		HET	VERZEKERINGSCONTRACT	
	

Het	verzekeringscontract	wordt	afgesloten	voor	de	duur	aangeduid	in	de	polis	met	een	
minimum	 duur	 gelijk	 aan	 de	 volledige	 duur	 van	 de	 huurperiode.	 Het	
verzekeringconctract	is	pas	geldig	gelijk	mits	integrale	betaling	van	de	premie.	

	
Binnen	 de	 geldigheidsduur	 van	 de	 verzekering	 geldt	 dat	 de	 dekking	 begint	 zodra	
verzekerde	en/of	 zijn	bagage	aan	het	begin	van	de	overeengekomen	huurperiode	het	
logiesverblijf	 geboekt	 via	 ARDENNE	 RESIDENCES	 of	 ARDENNE	 RESIDENCES	 GESTION,	
ongeacht	zijn	vorm	of	aard,	betrekt	en	eindigt	zodra	verzekerde	en/of	zijn	bagage	aan	
het	 einde	 van	 de	 huurperiode	 het	 logiesverblijf	 verlaat.	 Als	 de	 in	 de	 polis	 vermelde	
einddatum	 onvoorzien	 en	 buiten	 de	 wil	 van	 verzekerde	wordt	 overschreden	 blijft	 de	
verzekering	van	kracht	tot	het	eerstmogelijke	tijdstip	van	terugkeer	 in	zijn	domicilie	of	
daadwerkelijk	het	logiesverblijf	verlaat.	

	
ARTIKEL	7		:		VERPLICHTINGEN		VAN		DE	VERZEKERDE	

	

De	verzekerde	zal	de	volgende	verplichtingen	naleven:	
	

• binnen	de	15	dagen	na	de	terugkeer	 in	de	woonplaats,	een	schriftelijke	
aangifte	naar	De	Europese	sturen	;	

• zich	 schikken	 naar	 de	 instructies	 van	 De	 Europese	 en	 van	 Ardenne	
Résidences	 en	 hen	 alle	 inlichtingen	 en/of	 originele	 documenten		
bezorgen	die	zij	noodzakelijk	of	nuttig	acht	;	

• alle	noodzakelijke	en	nuttige	maatregelen	treffen	om	de	kosten	tot	een	
minimum	te	beperken.	

	
ARTIKEL		8		:		OVEREENGEKOMEN	BEPALINGEN	

	

De	woonplaats	van	de	contractanten	wordt	van	rechtswege	gekozen:	
	

• voor	De	Europese:	in	haar	maatschappelijke	zetel	;	
• voor	de	verzekeringsnemer:	11	;	rue	des	frères	Collin,	6941	

Bomal-sur-Ourthe.	
	

Iedere	mededeling	aan	De	Europese	dient,	om	geldig	te	zijn,	gericht	te	worden	aan	haar	
maatschappelijke	zetel.	

	
• De	 Europese	 treedt	 automatisch	 in	 de	 rechten	 van	 de	 verzekerde	 ten	

aanzien	 van	 aansprakelijke	 derden	 tot	 het	 beloop	 van	 het	 bedrag	 van	
haar	tussenkomst.	

• Het	verzekeringscontract	wordt	beheerst	door	de	Belgische	wetgeving.	
• Elke	 vordering	 voortvloeiend	 uit	 dit	 verzekeringscontract	 verjaart	 na	 3	

jaar	 te	 rekenen	 vanaf	 de	 dag	 van	 de	 gebeurtenis	 die	 er	 aanleiding	 toe	
geeft.	

	
ARTIKEL	9		:		BERSCHERMING	VAN		HET	PRIVELEVEN	

De	persoonlijke	gegevens	medegedeeld	in	het	kader	van	deze	polis	worden	behandeld	
overeenkomstig	 de	 Wet	 van	 8	 december	 1992	 m.b.t.	 de	 Beschermingvan	 de		
Persoonlijke	Levensfeer,	in	verband	met	de	behandeling	van	de	persoonlijke	gegevens.	
Deze	 gegevens	 worden	 uitsluitend	 gebruikt	 voor	 de	 identificatie	 van	 de	
verzekeringsnemer	en	verzekerden,	voor	het	beheer	van	de	schadegevallen	en	voor	het	
optimaliseren	van	de	relaties	met	het	bestaande	cliënteel.	

	
Elke	 persoon	 die	 zijn	 identiteit	 bewijst	 aan	 de	 hand	 van	 een	 kopie	 van	 zijn	
identiteitskaart	 heeft	 het	 recht	 de	 hem	 betreffende	 gegevens	 uit	 het	 bestand	 op	 te	
vragen	en	eventueel	te	laten	verbeteren.	Aan	elke	aanvraag	zal	gevolg	gegeven	worden	
overeenkomstig	 de	 bepalingen	 van	 diezelfde	 wet.	 Het	 recht	 tot	 toegang	 kan		
uitgeoefend	worden	 bij	 de	 houder	 van	 het	 bestand	 op	 volgend	 adres	 :	 De	 Europese,	
Trierstraat	45/1	te	1040	Brussel.	

	
ARTIKEL		10		:	KLACHTENBEHANDELING	

	

Om	u	nog	beter	te	dienen,	waken	wij	constant	over	de	kwaliteit	van	onze	producten	en	
het	 niveau	 van	 onze	 dienstverlening.	 Indien	 u	 ondanks	 alles	 niet	 tevreden	 bent,	mail	
(travel@mapfreassistance.be)	of	fax	ons	(02/238.14.98).	

	
Wij	 zullen	 alles	 in	 het	werk	 stellen	 om	 u	 zo	 vlug	mogelijk	 te	 helpen.	 U	 kunt	met	 uw	
klachten	eveneens	 terecht	bij	 de	ombudsman	van	de	 verzekeringen,	de	Meeussquare		
35	-	1000	Brussel,	fax	02/547.59.75,	info@ombudsman.as,	www.ombudsman.as	
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