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Verzekering Alle Risico's
Nieuwe zaak
Verzekeraar

Belfius Insurance NV

Verzekeringnemer

VLAMO
17 CH. DE KERCHOVELAAN
9000 GENT

Hoedanigheid

Eigenaar en/of voor rekening van wie het toebehoort.

Ligging van het risico

WERELDWIJD

Belangrijke data

Begindatum

16 januari 2017

Einddatum

15 januari 2018

Jaarvervaldag

16 januari

Dit

verzekeringscontract

wordt

gesloten

voor

de

duur

van

n

jaar.

Het

wordt

telkens

stilzwijgend verlengd voor n jaar, tenzij een van de partijen er zich ten minste drie maanden
v¢¢r

de

jaarvervaldag

tegen

verzet

door

middel

van

een

ter

post

aangetekende

brief,

een

deurwaardersexploot of de afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Polisvoorwaarden

DE ALGEMENE VOORWAARDEN met referentie AR07 zijn van toepassing.

U

bevestigt

deze

Algemene

Voorwaarden

en

het

informatiedocument

over

het

verzekeringsproduct te hebben ontvangen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Verzekerde voorwerpen
en bedragen
Bijzondere bepalingen

-

Muziekinstrumenten volgens lijst in het bezit van de

50.000,00 EUR

maatschappij.

Geen vrijstelling
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Verzekering Alle Risico's
Overdag mogen de verzekerde voorwerpen slechts in een voertuig achtergelaten worden, op
voorwaarde dat zij zich in de afgesloten koffer bevinden en niet zichtbaar zijn van buitenaf.
Bovendien moeten alle deuren op slot en de vensters en dakopening gesloten zijn.

's Nachts (tussen 22u en 06.00u) dienen de verzekerde voorwerpen verwijderd te worden uit elk
voertuig dat niet bewaakt wordt met inachtname van de voorwaarden in bovenstaande clausule
of zich niet in een behoorlijk afgesloten garage bevindt.

Er

is

dekking

voorzien

voor

de

instrumenten

op

het

vliegtuig

voor

zover

deze

zich in de

handbagage bevinden.

Benevens de uitsluitingen vermeld in de algemene voorwaarden zijn eveneens uitgesloten:
-

het springen van snaren en vellen, tenzij dit gepaard gaat met schade aan het instrument zelf;

-

klankvervormingen.

Wanneer de instrumenten niet onder persoonlijk toezicht blijven van de verzekerde of van de
toegelaten gebruiker moeten zij opgeborgen worden in een behoorlijk met een slot afgesloten
ruimte.

Deze bijzondere voorwaarden vormen samen met de algemene voorwaarden het verzekeringscontract.

U bevestigt dat de op het verzekeringsvoorstel vermelde inlichtingen met de waarheid

overeenstemmen.

Bescherming van uw
persoonsgegevens

Informatie
Belfius

Insurance

persoonsgegevens

NV
voor

verzekeringscontracten,

en,

desgevallend,

uw

verzekeringstussenpersoon

verwerken

uw

verschillende doeleinden waaronder het sluiten en het uitvoeren van
het

naleven

van

wettelijke

verplichtingen,

de

evaluatie

van

de

klantrelatie, direct marketing en fraudebestrijding. Deze gegevens worden niet langer bewaard
dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld.

Uw

persoonsgegevens

kunnen

eveneens

in

verband

met

voormelde

doeleinden

worden

meegedeeld aan andere ondernemingen van de Belfius Groep en gespecialiseerde dienstverleners
zoals experten, herstellers, herverzekeringsondernemingen en Datassur ESV.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in te zien en ze desgevallend
te laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook vragen om sommige van deze gegevens over te
dragen naar een derde partij of rechtstreeks naar uzelf. Daarenboven kunt u vragen de verwerking
te beperken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, heeft u
het recht uw toestemming te allen tijde

in

te

trekken,

zonder

dat

dit

afbreuk

doet

aan

de

rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming v¢¢r de intrekking daarvan.
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Verzekering Alle Risico's
Recht van verzet
U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en

zich

op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking
en het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter van Belfius Insurance NV
en

Belfius

Bank

NV.

Dit

charter is

beschikbaar

in

onze Belfius-kantoren en kan eveneens

geraadpleegd worden op www.belfius.be/privacycharter.

Premiebetaling

Per jaar vanaf
16 januari 2019

Nettopremie

-

Taksen

-

Totaal

-

In dubbel opgemaakt te Brussel op 16 januari 2017.

de verzekeringnemer

DirkÿVanderschrick
Voorzitterÿvanÿhetÿdirectiecomit

Uw consulent
PCI OOST-VLAANDEREN
11 CHARLES ROGIERPLEIN
1210 ST.-JOOST-TEN-NODE
Tel. 02/286.63.42
FSMA nr.
- Rek.nr. BE75 7785 9289 2751
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