SPECIALE RISICO’S
Verzekering Alle Risico’s Behalve 2009

Tussenvoegsel
ELEKTRISCH RISICO - MACHINEBREUK
Aanvullende algemene voorwaarden

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN
Deze waarborgen zijn nooit van toepassing op elektrische apparaten (inbegrepen elektronisch
materieel*), machines, leidingen, motoren en toestellen :
•

waarvan het gebruik niet overeenstemt met het gebruik waarvoor ze bestemd zijn;

•

waarvan het werkingsregime het door de constructeur vermelde nominale regime overtreft;

•

die worden gebruikt zonder inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften.

Deze waarborgen zijn van toepassing op de in de bijzondere voorwaarden omschreven toestellen,
terwijl ze in werking zijn of stilstaan, alsook tijdens de verrichtingen van het demonteren,
verplaatsen en opnieuw monteren die noodzakelijk zijn voor het onderhoud, de controle, de revisie
of de herstelling ervan.

Artikel 101

- WAARBORGEN

In uitbreiding van de waarborgen die worden toegekend in het kader van Titel 1 van de algemene
voorwaarden “Alle Risico’s Behalve” en onverminderd de uitsluitingen bedoeld onder de artikelen 2
en 3, verzekert de maatschappij* de volgende waarborgen voorzover zij in de bijzondere
voorwaarden vermeld staan :

Artikel 101A - VERZEKERING TEGEN HET ELEKTRICITEITSRISICO
•

de vergoeding van de schade die wordt veroorzaakt aan elektrische apparaten, machines en
motoren en aan hun toebehoren, alsook aan de elektrische installaties die deel uitmaken van
het gebouw* :
a. door de inwerking van de elektriciteit (meer bepaald kortsluiting, overstroom, overspanning,
toevallige overbelasting) of van de bliksem, met inbegrip van de atmosferische elektriciteit,
b. door brand of ontploffing* die in de beschadigde apparatuur ontstaan is,
en dit voorzover ze gebruikt worden voor de productie of de exploitatie en dus geen koopwaar*
betreffen.
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Artikel 101B - MACHINEBREUK
•

de vergoeding van de schade aan de in de bijzondere voorwaarden beschreven toestellen
veroorzaakt door machinebreuk ingevolge één van volgende oorzaken :
a. materiaal-, constructie- of montagefouten of –gebreken;
b. het trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, metaalmoeheid, op hol slaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht;
c. het warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering;
d. waterslag, oververhitting, gebrek aan water (of andere vloeistof) in zuigermachines of
hydraulische installaties.

Artikel 102

- UITSLUITINGEN

Onverminderd de uitsluitingen bedoeld onder de artikelen 2 en 3 en onder meer de uitsluiting van
de door terrorisme* veroorzaakte schade :
A.

Is in elk geval van deze verzekering uitgesloten, de schade die te wijten is aan of verzwaard
is door :
a. gebreken of fouten die al bestonden bij het sluiten van de verzekering en die door de
verzekerde* gekend waren of gekend hadden moeten zijn;
b. experimenten of proeven. De controle van de goede werking wordt niet als een proef
beschouwd ;
c. het in werking houden of het opnieuw in werking stellen van een beschadigd voorwerp
vóór de definitieve herstelling of voordat de regelmatige werking hersteld is;
d. het gebrekkig werk tijdens een herstelling alsook alle schade of elk verlies waarvoor de
leverancier, de hersteller of de onderhoudsfirma wettelijk of krachtens een contract
aansprakelijk is, voorzover de maatschappij* geen verhaal heeft op de hierboven
vermelde derden*, en foutieve prestaties tijdens herstellingen;
e. de kosten voor het verwijderen, opnieuw inbrengen of het verlies van stoffen in bewerking
of elk ander product in de machines of vergaarbakken.

B.

Worden niet vergoed :
a. de kosten voor het opnieuw wedersamenstellen van tekeningen, modellen, vormen en
matrijzen van de constructeur;
b. de extra kosten die bij een herstelling gemaakt worden voor revisie, wijzigingen of
verbeteringen;
c. de kosten betreffende voorlopige of noodherstellingen.

C.

Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is vermeld, is van de verzekering tegen
elektriciteitsschade uitgesloten, de schade :
a. aan inductieovens en elektrolyse-installaties;
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b. aan zekeringen, relais, verwarmingsweerstanden, lampen van allerlei aard, elektronenbuizen, delen in glas en aan elektronische componenten* wanneer alleen die
componenten beschadigd zijn ;
c. als gevolg van enige mechanische functiestoornis;
d. als gevolg van het verkeerd programmeren, inschrijven, ponsen of coderen, alsook de
analyse- en programmeerkosten.
D.

Is uitgesloten van de verzekering tegen machinebreuk, de schade veroorzaakt aan :
a. verwisselbare werktuigen zoals boren, messen, slijpstenen, zaagbladen;
b. vormen, matrijzen, letters, clichés en gelijkaardige voorwerpen;
c. delen die door hun aard sneller verslijten en veelvuldig vervangen moeten worden,
zoals : kabels, kettingen, riemen, pakkingen, dichtingen, buigzame leidingen, lucht- en
andere rubberbanden, pantser- en slijtplaten, graaf- en grijptanden, zeven, lampen,
accumulatorbatterijen ;
d. brandstoffen, fluïda, smeermiddelen, harsen, katalysators en, in het algemeen, alle
verbruiksstoffen; deze uitsluiting geldt niet voor vloeibare diëlektrica;
e. vuurvaste bekleding en alle delen in glas.

E.

De kosten om de verzekerde voorwerpen uit het water te halen of vrij te maken, zijn
uitgesloten, maar kunnen worden verzekerd op voorwaarde dat zulks in de bijzondere
voorwaarden bedongen wordt en in zoverre dat ze het gevolg zijn van een vergoedbaar
schadegeval.

Artikel 103

- BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING

Voorzover hiervan melding wordt gemaakt in de bijzondere voorwaarden, wordt de in de artikelen 9
en 10 verkregen vergoeding aangevuld met de eventueel gemaakte “extra kosten”, rekening
houdend met de volgende beperkingen :
a. de kosten voor werkzaamheden buiten de normale werktijden, voor een bedrag van maximaal
50 % van de normale kosten;
b. de kosten voor werkzaamheden waarvoor een beroep wordt gedaan op technici uit het
buitenland, voor het bedrag zoals dat in de bijzondere voorwaarden bepaald is;
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c. de kosten voor versneld vervoer, voor een bedrag van maximaal 50 % van de kosten voor het
vervoer op de goedkoopste wijze.
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