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De firma HELI-CAT-CAT verzekert alle door haar binnen Europa verhuurde 
schaarliften, hoogwerkers, verreikers, heftrucks, grondverzetmachines en 
andere hijs- en heftoestellen. 
 

Deze voorwerpen zijn verzekerd voor zover deze zich in één van volgende 
toestanden bevinden : 
 

a) in werking 
b) in stilstand 
c) tijdens de verrichtingen van opladen en afladen, evenals tijdens de 

verplaatsingen op de openbare weg van de ene werf of werkplaats naar de 
andere, op eigen middelen, gesleept of vervoerd door een vrachtwagen of 
op een aanhangwagen 

d) tijdens de verrichtingen van monteren, demonteren of opnieuw monteren 
in het kader van een onderhoud, controle, revisie of herstelling 
 

B. Basisdekkingen 
 

De firma HELI-CAT waarborgt de verzekeringnemer de geldelijke vergoeding 
voor onvoorziene en plotselinge schade aan de verzekerde voorwerpen 
veroorzaakt door : 
 

a) onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid of vandalisme 
 onder “vandalisme” wordt verstaan : elke irrationele daad waardoor 

iemand een goed beschadigt of vernielt 
b) vallen, stoten, botsen of kantelen 
c) indringen van een vreemd lichaam 
d) materiaal-, constructie- of montagefouten of –gebreken 
e) trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van onderdelen, abnormale 

spanning, materiaalmoeheid, op hol slaan of te hoge snelheid of middel-
puntvliedende kracht 

f) falen van een aangekoppelde machine of van een veiligheids- of regel-
inrichting 

g) warmlopen, vastlopen door wrijving of toevallig ontbreken van smering 
h) brand of ontploffing 

 deze dekking is echter beperkt tot de schade aan het toestel of de 
toebehoren waarin de brand is ontstaan of de ontploffing zich heeft 
voorgedaan 

i) inwerking van elektrische stroom tgv. overspanning of spanningsval, te 
grote stroomsterkte, kortsluiting, boogvorming, invloed van atmosferische 
elektriciteit 

j) wind, storm of vorst 
 

C. Aanvullende dekking : diefstal 
 



MACHINEVERZEKERING 
 

Pagina 4 
 

De geldelijke vergoeding van het verlies of de beschadiging van de verzekerde 
voorwerpen door diefstal of poging tot diefstal van hun geheel of van een 
gedeelte ervan wordt eveneens gewaarborgd, voor zoverre : 
 

a) de verzekeringnemer ten allen tijde handelt als een goede huisvader en 
alle passende maatregelen neemt die mogelijk en redelijk zijn om diefstal 
of poging tot diefstal te vermijden 

b) de verzekerde voorwerpen nooit onbeheerd achtergelaten worden of zich 
tenminste bevinden op een afgesloten werf 

 binnen een afgesloten gebouw 
 binnen een omheining 
 zo goed mogelijk uit het zicht 

c) de verzekerde voorwerpen niet achtergelaten worden met de contact-
sleutel op 

d)  van elke diefstal of poging tot diefstal aangifte wordt gedaan bij de lokale 
Politiediensten 
 

D. Uitsluitingen 
 

Ongeacht de grondoorzaak worden van de verzekering uitgesloten : 
 

a) iedere schade die te wijten is aan kwaadwilligheid van personeelsleden 
van de verzekeringnemer of van derden 

 onder “kwaadwilligheid” wordt verstaan elke opzettelijke daad met 
de bedoeling schade te berokkenen 

b) iedere schade die te wijten is aan : 
 rechtstreekse blikseminslag op de verzekerde voorwerpen of op de 

gebouwen die de verzekerde voorwerpen bevatten 
 het neerstorten van lucht- of ruimtevaartuigen of van voorwerpen 

die er van afvallen 
 uitvloeiing van water, evenals het ontijdig in werking treden van 

automatische blusinstallaties 
 instorting, verzakking of -verschuiving van grond, afval- of slakken-

berg, inkalving of lawine, val van stenen of rotsen, overstroming, 
wassen van oppervlakte- of ondergronds water, onvoldoende water-
afvoer langs riolen, aardbeving en in het algemeen iedere vorm van 
natuurrampen 

 het binnendringen van zand, modder of water in de mechanismen 
 het volledig of gedeeltelijk instorten van gebouwen die de 

verzekerde voorwerpen bevatten 
c) iedere schade die in rechtstreeks contact of in onrechtstreeks verband 

staat met één van de volgende gevallen : 
 oorlog of gelijkaardige feiten en burgeroorlog 
 arbeidsconflicten 
 aanslagen, oftewel elke vorm van terrorisme, sabotage, oproer of 
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volksbeweging 
 opeising in welke vorm ook of gehele of gedeeltelijk bezetting van de 

plaatsen waar de verzekerde goederen zich bevinden door een leger- 
of politiemacht of door geregelde of ongeregelde strijders 

 sekwester, beslag of vernietiging krachtens een douanereglement 
 gerechtelijke of administratieve beslissingen of deze genomen door 

welke rechterlijke of feitelijke overheid ook  
 elke opzettelijke daad die een goed beschadigt, vernielt of veront-

reinigt door het gebruik van biologische of chemische middelen 
d) iedere schade of verzwaring van schade die veroorzaakt wordt door : 

 tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door wijziging van de 
atoomkernstructuur 

 iedere nucleaire brandstof, radioactief product of radioactieve 
afvalstof of iedere bron van ioniserende straling 

e) iedere schade die te wijten is aan : 
 gebreken of fouten die al bestonden bij het sluiten van de 

verzekering en die de verzekeringnemer bekend waren of bekend 
hadden moeten zijn 

 het gebruik van de verzekerde voorwerpen buiten de door de 
constructeur voorgeschreven grenzen van aanwending en werking 

 het feit dat de verzekerde voorwerpen zich bevinden op een 
vlottende installatie 

 experimenten of testen, waarbij de controle van de goede werking 
niet als een test beschouwd wordt 

 het in werking houden of het weer in werking stellen van een 
beschadigd verzekerd voorwerp vóór de definitieve herstelling ervan 
of vóór de regelmatige werking ervan hersteld is 

 het gebruik van explosieven 
f) iedere schade veroorzaakt aan : 

 verwisselbare werktuigen, zoals boren, messen, slijpstenen en  zaag-
bladen 

 delen die door hun aard sneller slijten en veelvuldig vervangen 
moeten worden zoals kabels, kettingen, riemen, pakkingen, 
dichtingen, vullingen, buigzame leidingen, rubber spanbanden, lucht- 
en andere rubberbanden, transportbanden, pantser- en slijtplaten, 
graaf- en grijptanden, zeven, lampen en accumulatoren 

 vormen, matrijzen, letters, clichés en gelijkaardige voorwerpen 
 alle delen in glas of een gelijkaardig materiaal 
 brandstoffen, vloeistoffen, smeermiddelen, harsen, katalysatoren en 

in het algemeen alle verbruikstoffen 
 vuurvaste bekleding 

g) iedere schade waarvoor de constructeur, de leverancier of de verhuurder 
van het verzekerde voorwerp of de onderneming belast met het onder-
houd ervan wettelijk of contractueel verantwoordelijk is 
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h) schade zoals afschilfering, krassen, deuken en bij uitbreiding iedere 
schade van louter esthetische aard die de goede werking van het 
verzekerde voorwerp niet in het gedrang brengt 

i) schade van alle aard waarvan de oorspong of de omvang het gevolg is van 
een computervirus 

 met “computervirus” wordt bedoeld een computerprogramma of een 
geheel van computerprogramma’s die ontworpen zijn om schade te 
berokkenen aan de integriteit, de beschikbaarheid of de vertrouwe-
lijkheid van informaticasystemen 

 

Is altijd uitgesloten : 
 

a) slijtage evenals andere geleidelijke of aanhoudende beschadiging die 
voortvloeit uit de chemische, thermische, atmosferische of mechanische 
inwerking van om het even welke vernielende factoren 

b) foutieve herstelling 
c) het verlies en de kosten voor het verwijderen of het weer inbrengen van 

stoffen in bewerking of elk ander product in de machines of vergaar-
bakken 

d) onrechtstreekse schade zoals stilleggen, genots- of gebruiksderving, 
productie-, winst- of rendementsverlies, evenals alle gevolgkosten 

 

II. Gemeenschappelijke en administratieve 
voorwaarden 

A. Aangegeven waarde – onderverzekering – vrijstelling 
 

a) De aangegeven waarde van de verzekerde voorwerpen wordt onder de 
verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer vastgesteld.  
Bij opname in het contract moet deze waarde voor elk voorwerp gelijk zijn 
aan de nieuwvervangingswaarde, dat wil zeggen aan de prijs, zonder 
korting, van een in alle opzichten identiek en afzonderlijk gekocht nieuw 
voorwerp, verhoogd met de kosten voor verpakking, vervoer en montage, 
alsook de eventuele taksen en rechten, met uitzondering van de belasting 
op de toegevoegde waarde in zoverre die door de verzekeringnemer kan 
gerecupereerd worden. 
 

b) Er is onderverzekering wanneer de aangegeven waarde van een voorwerp 
lager is dan de nieuwvervangingswaarde bij opname in het contract. 
 

c) Een vrijstelling van 1.250,- € per schadegeval 5.000,- € igv. diefstal) blijft 
ten laste van de verzekeringnemer en dient op eerste verzoek betaald te 
worden. 
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B. Totstandkoming, inwerkingtreding en duur van het contract 
 

a) Het contract wordt gevormd bij het ondertekenen ervan door beide 
partijen.  
De verzekeringnemers die één en hetzelfde contract ondertekenen zijn 
hoofdelijk en onverdeeld aansprakelijk.  
Nochtans gaat de dekking pas in na betaling van de eerste premie. 
 

b) De duur van het contract is vastgesteld op één jaar.  
Behalve wanneer één van de partijen zich ertegen verzet door een aan- 
getekend schrijven dat minstens drie maand vóór de vervaldag van het 
contract ter post is gegeven, wordt het stilzwijgend verlengd voor opeen-
volgende periodes van één jaar. 
De inwerkingtreding en buitenwerkingtreding van de verzekering wordt 
bij overeenkomst op nul uur vastgesteld. 
 

C. Verplichtingen van de verzekeringnemer 
 

 Gedurende de volledige looptijd van het contract moet de verzekeringnemer : 
 

a) ten allen tijde de firma HELI-CAT toestaan de verzekerde voorwerpen te 
onderzoeken, zonder dat dit enige aansprakelijkheid vanwege de firma 
HELI-CAT inhoudt 

b) alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de verzekerde voorwerpen 
in goede staat van onderhoud en werking te houden en zich naar de 
geldende wettelijke en administratieve voorschiften schikken 

c) de verzekerde voorwerpen alleen binnen de door de constructeur 
bepaalde technische toepassings- en werkingsgrenzen gebruiken en doen 
gebruiken 
 

De firma HELI-CAT mag haar dekking volledig weigeren wegens de niet-
naleving van de voorgenoemde verplichtingen, op voorwaarde dat er een 
causaal verband bestaat tussen de tekortkoming en het voorvallen van het 
schadegeval. 

 

 

 

 

 

 


