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Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze 
verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, 
is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de 
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

 

Welk soort verzekering is dit ? 

De verzekering Machinebreuk dekt de materiële schade ten gevolge van een plotse en onvoorziene gebeurtenis aan de 
verzekerde machines. De machines zijn verzekerd ongeacht ze in werking zijn of stil staan, tijdens het monteren, demonteren en 
verplaatsen na onderhoud, revisie, controle of herstelling.  Het is een verzekering volgens het principe « genoemde gevaren » wat 
wil zeggen dat enkel de schade ten gevolge van de in het verzekeringscontract genoemde oorzaken gedekt is.  

  Wat is verzekerd? 

  
Basiswaarborgen: 
 Dekking van plotse en onvoorziene schade van de machines opgenomen in de 

inventaris op de ligging van het risico te wijten aan één van volgende 
oorzaken: 

 Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of 
kwaadwilligheid van uw personeelsleden of van derden.  

 Vallen, stoten, botsen, indringen van een vreemde substantie. 

 Materiaal, constructie- of montagefouten of –gebreken. 

 Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale 
spanning, vermoeiing van materialen, doorslaan of te grote snelheid, 
middelpuntvliedende kracht. 

 Falen van een aangekoppelde machine. 

 Warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering. 

 Waterslag, oververhitting, gebrek aan water of andere vloeistoffen in 
ketels, warwatertoestellen en stoomapparaten, met uitzondering van 
ontploffing. 

 Terugslag of waterstoot in een zuigermachine of hydraulische installatie. 

 Inwerking van elektrische stroom, invloed van atmosferische elektriciteit 
en brandschade in elektrische toestellen ten gevolge van één van boven 
vernoemde oorzaken. 

 Wind, storm, vorst, kruien van ijs. 
 

Facultatieve waarborgen: 
 Schade aan ketels en stoomapparaten bij ontploffing door een eigen gebrek. 
 Voor zover ze het gevolg is van één van de onder « basiswaarborgen » 

opgesomde oorzaken, de vergoeding van : 

 Schade van voetstukken en funderingen van de verzekerde machines of 
aan andere voorwerpen of goederen dan de verzekerde voorwerpen met 
uitzondering van schade door brand en ontploffing. 

 Afbraak- en wederopbouwkosten nodig voor de herstelling of vervanging 
van de verzekerde machines. 

 Kosten om de verzekerde machines uit het water te halen of vrij te 
maken. 

 Kosten voor werkzaamheden die buiten de normale werkuren uitgevoerd 
zijn. 

 Kosten om beroep te doen op technici uit het buitenland. 

 Kosten voor versneld vervoer. 
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  Wat is niet verzekerd?  
 
 Schade te wijten aan : 

 Brand, ontploffingen van alle aard 

 Rechtstreekse blikseminslag 

 Aanraking met lucht- of ruimtevaartuigen of 
met delen ervan 

 Door de afvoer van water en ook het 
ontijdig inschakelen of accidenteel 
afvoeren van water uit een automatische 
blusinstallatie 

 (Poging tot) diefstal 

 De volledige of gedeeltelijke instorting van 
gebouwen 

 Natuurrampen 

 Vooraf bestaande gebreken 

 Experimenten of proeven 

 Schade waarvoor een derde contractueel 
aansprakelijk is. 

 Schade door het weer in werken stellen van een 
machine voor ze hersteld is. 

 Schade aan onder meer : verwisselbare 
werktuigen, onderdelen die aan slijtage 
onderhevig zijn, brandstoffen, vuurvaste 
bekleding en onderdelen in glas. 

 Schade ten gevolge van oorlog en collectieve 
gewelddaden. 

 Schade veroorzaakt door een kernrisico. 

 Slijtage. 

 Schade ten gevolge van chemische, thermische 
of mechanische uitwerking. 

 Foutieve herstelling. 

 Kosten voor het verlies en weer inbrengen van 
stoffen in de machines. 

 Onrechtstreekse schade zoals 
rendementsverlies. 

 Louter esthetische schade (schilfers, krassen,…) 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

! Er is onderverzekering wanneer de aangeven waarde van een voorwerp lager is dan de nieuwvervangingswaarde. 
! Van toepassing zijnde vrijstelling staat vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
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 Waar ben ik verzekerd ? 

De waarborgen zijn verworven op de in de bijzondere voorwaarden vermelde locatie(s).  

    Wanneer en hoe betaal ik?  

U bent verplicht de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet worden betaald vóór de vervaldag 

zoals vastgelegd in het contract.  

 

    Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De begindatum van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract heeft een looptijd van een jaar en 

wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. 

 

    Hoe zeg ik mijn contract op?  

U kunt het verzekeringscontract opzeggen door ons hiervan ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte te 

brengen. U kan dit doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 

ontvangstbewijs. 

 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 

 Bij sluiting van het contract : 
‐ U dient ons bij het sluiten van het contract eerlijke, accurate en volledige informatie te verschaffen over het te verzekeren risico. 

 Tijdens de looptijd van het contract : 
‐ Indien er zich wijzigingen voordoen aan het risico waarvoor u verzekerd bent tijdens de looptijd van het contract, moet u ons dat 

melden. 

 In geval van schade : 
- Kunt U steeds terecht op onze MS Amlin Claims afdeling via propertyclaims.be@msamlin.com. 
- U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de omvang en gevolgen van een schadegeval te beperken. 
- U dient een schadegeval en de omstandigheden ervan te melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. 
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