
 

 

Inlasblad logopedisten en audiologen 

 BRAND WONING SELECT 
 

 

Dit inlasblad maakt integraal deel uit van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van 

deze polis en primeert op de Algemene Voorwaarden in de mate dat het ermee strijdig is. 
 

Elke ontvangst van een bericht van wijziging van tussenpersoon zal aanleiding geven tot de 

vernietiging van de polis voor de eerstkomende vervaldag, zonder afbreuk te doen aan de 

wettelijke of reglementaire bepalingen die van kracht zijn en die herhaald worden in de 

rubriek Administratieve bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 

 

Begripsomschrijvingen 

De begrippen die uitgelegd worden in de begripsomschrijvingen worden in de Algemene 

Voorwaarden cursief afgedrukt. Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden 

worden gebruikt, moeten deze in dezelfde betekenis worden gelezen tenzij dit daar 

uitdrukkelijk wordt tegengesproken. 

Om de leesbaarheid van de polis te verhogen wordt Baloise Insurance aangeduid met ‘wij’. 

 

1. Begripsomschrijvingen 
 

Inboedel 

Onder inboedel verstaan wij eveneens de inboedel toebehorende aan de patienten van de 

verzekeringnemer, die zich tijdelijk bevindt op de ligging van het risico vermeld in de 

Bijzondere Voorwaarden naar aanleiding van een consultatie bij de verzekeringnemer.  
 

Wij komen tussen in tweede (of latere) rang voor de door ons gedekte schade aan de 

inboedel van die klanten na uitputting van hun verzekerde dekkingen bij andere 

verzekeraar(s) 
 

Verzekerde(n) 

De volgende personen: 

1. de verzekeringnemer; 

2. de bij hem inwonende personen; 

3. hun personeelsleden in de uitoefening van hun functies; 

4. de lasthebbers en vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies; 

5. de mede-eigenaars. Dit zijn de eigenaars van een gebouw dat verzekerd is in mede-

eigendom. Zij worden gezamenlijk en elk van hen afzonderlijk als verzekerde beschouwd, 

wanneer het gebouw verzekerd is in mede-eigendom en de polis onderschreven is door de 

mede-eigenaars gezamenlijk of in hun naam. Deze mede-eigenaars worden als derden 

beschouwd, de ene ten overstaan van de andere en ten overstaan van de verzekerde 

gemeenschap van de eigenaars; 

6. elke natuurlijke of rechtspersoon die woont of gevestigd is op de ligging van het risico zoals 

vermeld in de Bijzondere Voorwaarden voor zover deze met de verzekeringnemer 

gemeenschappelijke belangen heeft. 

7. elke andere persoon die als verzekerde vermeld wordt in de Bijzondere Voorwaarden  

 

Verzekeringnemer 

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze polis afsluit. 

De verzekeringnemer wordt in dit inlasblad omschreven als ‘u’. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Uitbreidingen  

 

Materiële en immateriële schade wedersamenstelling medische gegevens. 

Naar aanleiding van een gedekt schadegeval onder de verzekerde waarborgen vergoeden 

wij tot 2.500.EUR zonder toepassing van het evenredigheidsbeginsel de gemaakte kosten 

voor de materiële en immateriële  wedersamenstelling van medische gegevens en 

archieven van medische gegevens   

Deze vergoedingsgrens is gekoppeld aan de ABEX-index 690. 
 

Binnen deze vergoedingsgrens vergoeden wij ook  : 

1) de kosten van wedersamenstelling, (her)klasseren van medische gegevens, 

uitgevoerd door u of door een derde;  

2) de bijkomende kosten die u genoodzaakt bent te doen voor de beveiliging van de 

medische gegevens;  

3) de voorlopige inrichtings- of huurkosten van lokalen in België, gedurende maximaal  3 

maanden, dienend voor de wedersamenstelling van de medische gegevens; 

4)  de verhuiskosten heen en terug naar deze lokalen. 
 

De tijdelijk gehuurde lokalen mogen de oppervlakte en de inrichtings- of huurkost van de 

normaal gebruikte lokalen niet overschrijden. Bij overschrijding van deze oppervlakte of deze 

inrichtings- of huurkost, zal onze tussenkomst beperkt worden tot de inrichtings- of huurkost die 

overeenstemt met die van de normaal gebruikte lokalen en zal deze nooit hoger zijn dan 

onze vergoedingsgrens.   
 

Wedersamenstelling van de medische gegevens na diefstal of in het kader van de waarborg 

Natuurrampen Tariferingsbureau blijft steeds uitgesloten.  
 

Zijn eveneens uitgesloten de wedersamenstellingskosten indien de verzekerde niet minstens 

één keer per week een ‘back-up’ heeft gemaakt. Deze wekelijkse back-ups moeten in een 

ander lokaal of gebouw dan deze waar de verzekerde toestellen zich bevinden, worden 

bewaard, en dit gedurende een periode van minimaal 1 maand; 
 

Vandalisme aan de inboedel 

In uitbreiding van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden onder de waarborg Brand 

en aanverwante gevaren, vergoeden wij vandalisme gepleegd aan de inboedel tot 

maximaal 5.000 EUR per schadegeval zonder toepassing van het evenredigheidsbeginsel. 

Deze vergoedingsgrens is gekoppeld aan de ABEX-index 690. 

 

Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met de vergoeding voor vandalisme aan de inboedel 

indien de waarborg  diefstal onderschreven werd.   

 

Gratis afstand van verhaal ingevolge gemeenschappelijke belangen 

Wij zien kosteloos af van het verhaal dat wij krachtens de artikels 1302, 1732,1733 en 1735 van 

het Burgerlijk Wetboek zouden kunnen uitoefenen tegenover die personen op basis van hun 

contractuele verplichtingen aangaande het verzekerde risico,  voor zover hun 

gemeenschappelijke belangen samenvallen met deze van de verzekeringnemer en met 

uitzondering van kwaad opzet. Wij kunnen evenwel verhaal uitoefenen  op deze personen 

voor zover hun aansprakelijkheid daadwerkelijk door een verzekeringsovereenkomst is 

gedekt.  

Bovendien zien deze personen en de verzekeringnemer onder dezelfde voorwaarden ook 

tegenover elkaar af van dit verhaal. De afstand van verhaal geldt enkel voor de gedekte 

schade geleden aan de verzekerde goederen op de ligging van het risico zoals vermeld in 

de Bijzondere Voorwaarden 
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