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Artikel 8 Samenvatting van het contract en minima geschillen 

Art. 1    Wie is de verzekeringsnemer en wie zijn de verzekerde personen ? 

De verzekeringsnemer is de Vergadering der Afgevaardigden (VdA) vzw van de KONINKLIJKE KYNOLOGISCHE 

UNIE SINT- HUBERTUS (KKUSH), die het contract sluit en de premie betaalt.  

Zijn verzekerd en dus begunstingend van de waarborgen, de leden in volgorde van inschrijving van de 

kennelclub behorende tot de VdA. 

leden in volgorde van inschrijving van de kennelclub behorende tot de KKU 
Art. 2    In welke hoedanigheid bent u verzekerd? 

U bent als hondenbezitter verzekerd voor schadegevallen die zich voordoen tijdens uw hondenactiviteiten. 

De waarborgen “Burgerlijk verhaal” en “Strafrechtelijke verdediging” zijn beperkt tot schadegevallen die verband 

houden met uw deelname aan de activitein van de kennelclub waarvan u lid bent. 

Art. 3    Welke zijn de verzekerde materies en bedragen? 

Verzekerde materies Verzekerd 

bedrag (€) 

Burgerlijk verhaal 

100.000 

Strafrechtelijke verdediging 

100.000 

Verzekeringscontracten 37.500 

Mits vermelding in de rapportering en betaling van de bij-premie vastgesteld in het tarief: 

   Algemene contracten   37.500 
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Voordelen van bemiddeling 

Indien u aanvaardt een beroep te doen op een schaderegeling via buitengerechtelijke bemiddeling en door 

tussenkomst van een bemiddelaar aangesloten bij de Federale Commissie voor de Bemiddeling zoals ingesteld door 

de wet, worden alle kosten van deze bemiddeling (kosten en erelonen van de bemiddelaar, eventueel van de advocaat, 

van de expert, of elke andere persoon die u bijstaat en die de vereiste kwalificaties heeft overeenkomstig de op de 

procedure toepasselijke wet) eveneens ten laste genomen door ons zonder dat deze kosten in mindering gebracht 

worden van de bovenvermelde verzekerde bedragen. Dit betekent dat indien een bemiddeling zou falen, en u uw 

toevlucht zou nemen tot een gerechtelijke procedure of andere, u nog steeds geniet van het totaal van de 

bovenvermelde verzekerde bedragen. 

Art. 4    Detail van de verzekerde materies 

1) Burgerlijk verhaal

De vorderingen tot schadeloosstelling ingediend door u tegen één of meerdere derde(n) op grond van een

extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.

Onze bijstand wordt u eveneens verleend om uw rechten te laten gelden ten opzichte van het "Fonds voor Hulp aan

Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden".

2) Strafrechtelijke verdediging

Uw verdediging indien u wordt vervolgd voor een inbreuk op wetten, besluiten, decreten en/of reglementen alsook

voor het indienen van één verzoek om gratie per schadegeval indien u werd veroordeeld tot een vrijheidsstraf.

De dekking is uitgesloten voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden. Voor alle andere opzettelijke inbreuken

zal onze dekking u slechts verleend worden voor zover een gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt.

Deze waarborg is eveneens van toepassing ingeval van betwisting van een administratieve geldboete.

3) Verzekeringscontracten

De verdediging van uw juridische belangen voortvloeiend uit uw verzekeringscontracten.

 Mits vermelding in de rapportering en betaling van de bij-premie vastgesteld in het tarief: 

4) Algemene contracten

De verdediging van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit contracten onderworpen aan het contractuele

verbintenissenrecht, met uitsluiting van de materie bepaald in artikel  4.3 van deze bijzondere voorwaarden.

De fokker met maximum één nest per jaar is ook gedekt.

Art. 5    Waar is de verzekering geldig? 

a) Inzake "burgerlijk verhaal"en "strafrechtelijke verdediging", " wordt de dekking verleend voor alle schadegevallen die

zich hebben voorgedaan in alle landen van de wereld.

b) Inzake “verzekeringscontracten” en "algemene contracten" wordt de dekking verleend voor schadegevallen die zich

hebben voorgedaan in Europa of in de landen grenzend aan de Middellandse Zee en dit voor zover de verdediging

van uw belangen in deze landen waargenomen kan worden.

Art. 6    Welke zijn de algemene uitsluitingen? 

1) Zijn uitgesloten, de schadegevallen in verband met:

a) oorlogsgebeurtenissen, rellen of terrorisme waaraan u actief heeft deelgenomen;

b) burgerlijke en politieke onlusten, stakingen en lock-outs waaraan u actief heeft deelgenomen;

c) natuurrampen en nucleaire rampen;

d) de intellectuele rechten, onder meer uitvindingsbrevetten, auteursrechten en gedeponeerde merken;

e) het grondwettelijk en administratief recht;

f) het fiscaal recht.
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2) Is uitgesloten, de verdediging van uw belangen als  gebruiker, houder,of eigenaar van een voertuig.

Worden beschouwd als voertuigen, alle motorvoertuigen die zich te land, op het water of in de lucht voortbewegen.

3) Er wordt geen dekking verleend voor de schadegevallen met betrekking tot ieder contract dat met ons, de 
verzekeringsnemer of een kennelclub behorende tot de VdA vzw werd gesloten;

4) Zijn uitgesloten, de schadegevallen die vallen onder de bevoegdheid van de Raad van State of van internationale of 
supranationale rechtbanken of van het Grondwettelijk Hof.

5) Er wordt geen dekking verleend voor de verdediging van de juridische belangen voortvloeiend uit rechten en/of 
verplichtingen die u werden overgedragen na het plaatsvinden van het schadegeval. Dit geldt ook voor de rechten van 
derden die u in eigen naam zou laten gelden.

6) Er wordt geen dekking verleend voor uw verdediging tegen vorderingen tot schadeloosstelling, ingesteld door één of 
meerdere derde(n) tegen u op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.

Art. 7    Welke zijn de wachttijden? 

Voor alle schadegevallen inzake "algemene contracten", bedraagt de wachttijd 3 maanden vanaf de inwerkingtreding 

van het contract. Hieruit vloeit voort dat alle schadegevallen in verband met de hierboven bedoelde materie slechts 

gedekt worden indien zij hun oorsprong vinden meer dan 3 maanden na de inwerkingtreding van het contract. 

Art. 8    Samenvatting van het contract en minima geschillen 

Uw contract in één oogopslag … 

Verzekerde materies Verzekerd 

bedrag (€) 

Territorialiteit Minimum 

geschil 

(€)* 

Wachttijd 

Burgerlijk verhaal 100.000 Wereld 0 geen 

    Strafrechtelijke verdediging 

100.000 Wereld 0 geen 

Verzekeringscontracten 37.500 Europa en landen Middellandse 

Zee 

0 geen 

Mits vermelding in de rapportering en betaling van de bij-premie vastgesteld in het tarief: 

    Algemene contracten                                  37.500   Europa en landen Middellandse Zee    350   3 

     maanden  

(*) In afwijking van het artikel 2.3.b van de Gemeenschappelijke Algemene Voorwaarden, wordt u de bijstand verleend 

voor zover de inzet van het geschil, indien raambaar, hoger is dan het in de kolom aangeduide bedrag. Indien de inzet 

van het geschil lager is dan € 350, kan u toch genieten van een eerste juridische telefonische bijstand. 


