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 VERPLICHTE VERZEKERING: KB VAN 

15.7.1963 – SB VAN 3.8.1963 

DEFINITIE:

MAATSCHAPPIJ:

De verzekeringsonderneming waarmee de overeenkomst 
gesloten wordt. 
L’Ardenne Prévoyante is een merk van AXA Belgium, NV van 
verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039.  
Maatschappel jke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België). 
Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
nummer 0404.483.367. 
Correspondentieadres: Avenue des Démineurs 5 – B-4970 
Stavelot.  

Derde: 

De betreffende definitie wordt opgeheven en vervangen 
door: 

 Iedereen behalve: 

a. de Verzekeringnemer en/of de Verzekerde
aansprakelijk voor het ongeval;

b. de leden van hun gezin: echtgeno(o)t(e), ascendenten,
descendenten, verwanten in rechte lijn,
als ze bij hen  inwonen en door hen worden
onderhouden;

c. de leden van hun personeel in uitoefening van de
functie waarvoor ze zijn tewerkgesteld.
Deze personeelsleden, met uitzondering van de
personen bedoeld in b), worden wel beschouwd als
derde:
- voor de materiële schade die ze lijden, met

uitzondering van schade aan kleding;
- als ze niet vallen onder de wet betreffende de

schadevergoeding voor arbeidsongevallen.
- 

VOORWERP VAN DE VERZEKERING: 

1. Jager en/of schutter:

De polis dekt: 

a. in het kader van het Koninklijk Besluit van 15 juli 1963,
de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde:

- in zijn hoedanigheid van jager en/of schutter die
voortvloeit uit het dragen en het gebruik van
wapens tijdens de jacht, inclusief een klopjacht;

- die voortvloeit uit het transport van deze
wapens van of naar de plaats van de jacht of de
klopjacht;

b. en daarbovenop, de burgerlijke aansprakelijkheid van
de verzekerde als gevolg van:

- het bezit van jachtwapens, niet verboden
projectielen, vallen, gif voor wild en het daarvan
toegelaten gebruik;

- voorbereidende proeven en schiet- of 
jachtwedstrijden;

- de honden die hen vergezellen tijdens de jacht,
de trainingen en de wedstrijden zowel als op de
heen- en terugweg.

2. Jachtopziener:

De polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid: 
- van de verzekerde in zijn hoedanigheid van

opdrachtgever van een jachtopziener voor de
functies waarvoor die laatste is tewerkgesteld;

- van de opziener in de uitoefening van zijn
functies in dienst van de Verzekeringnemer in
de hoedanigheid van jager en/of schutter (zoals
onder A.) en/of ambtenaar van de gerechtelijke
politie.
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3. Jager en/of schutter die bovendien
optreedt als eigenaar of huurder van
een jachtterrein en als leider en/of
organisator van klopjachten.

De polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
Verzekerde, in zijn hoedanigheid van: 

a. leider en/of organisator van de klopjacht;
b. Tijdens de jacht mag hij gebruikmaken van een

aangekoppeld rijtuig, een fiets of honden, die
worden toevertrouwd aan het jachtpersoneel.
opdrachtgever van het jachtpersoneel: drijvers,
weitasdragers enz.;

c. jager n/of schutter, eigenaar of huurder van het
jachtterrein.

Van een gast die occasioneel een wapen draagt dat hem 
tijdelijk werd toevertrouwd door een deelnemer. 

UITBREIDING VAN DE DEKKING 

De waarborg wordt uitgebreid tot maximaal € 2.478,94 per 
schadegeval voor brandschade aan hout en 
hoogstammige bomen.  

UITSLUITING

Burgerlijke aansprakelijkheid wegens stroperij is 
uitgesloten. 

NIETIGHEID - VERVAL – OPZEGGING 

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 16 van 
de wet 11 juni 1874, mag de Maatschappij geen uit het 
contract voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval 
inroepen tegen de benadeelde (of zijn rechthebbenden) 
om diens rechten te beperken. 

VRIJSTELLING 

Als het contract een vrijstelling voorziet, dan blijft de 
Maatschappij evengoed gehouden tot vergoeding van de 
benadeelde (of zijn rechthebbenden) die, op grond van 
deze bepaling, ten laste blijft van de Verzekerde. 

VERZETTERMIJN:
De nietigverklaring, opzegging of schorsing van de 
waarborg kunnen ten vroegste tegen de benadeelde (of zijn 
rechthebbenden) ingeroepen worden v jftien dagen na de 
kennisgeving ervan door middel van een ter post aangetekend 
schrijven, door de Maatschappij gericht aan de instantie die de 
vergunning of akte heeft afgeleverd. De termijn begint te lopen op 
de dag na de afgifte van het aangetekend schrijven bij de post. 
Die kennisgeving kan ten vroegste gebeuren op: 
a) de dag waarop de waarop de dekking voor de
Verzekerde stopt, in het geval van een schorsing;
b) de dag waarop een van de partijen aan de andere partij
heeft aangekondigd het contract op te zeggen of nietig te
verklaren.

WIJZIGING VAN DE POLIS: 

De contractanten verbinden zich ertoe de bepalingen van dit 
contract niet te wijzigen op een manier die een inbreuk zou 
betekenen op de rechten van de benadeelden (of hun 
rechthebbenden). 

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

Verantwoordelijke voor de verwerking 

L’Ardenne Prévoyante is een merk van AXA Belgium, NV van 
verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039.  
Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België) 
Ingeschreven b j de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
nummer 0404.483.367. 
Correspondentieadres: Avenue des Démineurs 5 – B-4970 
Stavelot. (hierna ‘de maatschappij’ genoemd). 

Functionaris voor de gegevensbescherming 

De functionaris voor de gegevensbescherming van de 
maatschapp j kan gecontacteerd worden op de volgende 
adressen: 

Per post:  
L’Ardenne Prévoyante - Data Privacy Officer  
Avenue des Démineurs, 5 
4970 Stavelot 
via e-mail: privacy@ardenne-prevoyante.com 

Doeleinden van de gegevensverwerking en bestemmelingen 

van de gegevens 
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De persoonsgegevens die door de betrokkene zelf worden 
meegedeeld of die op legitieme wijze door de 
maatschappij worden ontvangen van ondernemingen van de 
groep AXA, van ondernemingen die in relatie staan met deze 
ondernemingen, van de werkgever van de betrokkene of van 
derden, mogen door de maatschappij verwerkt worden voor de 
volgende doeleinden:  

 het beheer van het personenbestand:
- Dit zijn verwerkingen die uitgevoerd worden om de

databases – in het bijzonder de identificatiegegevens – met
betrekking tot alle natuurl jke en rechtspersonen die in
relatie staan met L’Ardenne Prévoyante, samen te stellen
en up-to-date te houden.

- Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van
de verzekeringsovereenkomst en voor de naleving van een 
wettelijke verplichting.

 het beheer van de verzekeringsovereenkomst:
- Dit betreft de verwerking die wordt uitgevoerd met het oog

op de – al dan niet geautomatiseerde – aanvaarding of
weigering van risico’s vóór het sluiten van de
verzekeringsovereenkomst of bij latere herwerkingen ervan;

- op de opmaak, bijwerking en beëindiging van de
verzekeringsovereenkomst;

- op de – al dan niet geautomatiseerde – inning van de
onbetaalde premies;

- op het beheer van de schadegevallen en de regeling van
de verzekeringsprestaties.

- Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van
de verzekeringsovereenkomst en voor de naleving van een 
wettelijke verplichting.

 de dienstverlening aan de klanten:
- Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd in het kader

van de digitale diensten die, bijkomend aan de 
verzekeringsovereenkomst, worden verleend aan de
klanten (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een digitale
klantenzone).

- Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van
de verzekeringsovereenkomst en/of van deze bijkomende
digitale diensten.

 het beheer van de relatie tussen de maatschappij en de
verzekeringstussenpersoon:
- Dit betreft verwerkingen uitgevoerd in het kader van de 

samenwerking tussen de maatschappij en de
verzekeringstussenpersoon.

- Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging 
van gerechtvaardigde belangen van de maatschappij die 
bestaan uit de uitvoering van de overeenkomsten tussen de
maatschapp j en de verzekeringstussenpersoon.

 de opsporing, preventie en bestr jding van fraude:
- Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd om – al dan

niet op geautomatiseerde wijze – verzekeringsfraude op te
sporen, te voorkomen en te bestrijden.

- Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging 
van gerechtvaardigde belangen van de maatschappij die
bestaan uit de vrijwaring van het technische en financiële
evenwicht van het product, de tak of de
verzekeringsmaatschappij zelf.

 de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme:
- Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd om – al dan

niet op geautomatiseerde wijze – het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme op te sporen, te
voorkomen en te bestrijden.

- Deze verwerkingen z jn noodzakel jk voor de uitvoering van
een wettelijke verplichting die de maatschappij moet
naleven.

 bewaking van de portefeuille:
- Dit betreft verwerkingen die uitgevoerd worden om – al dan

niet op geautomatiseerde w jze – het technische en
financiële evenwicht van de verzekeringsportefeuilles te
controleren en in voorkomend geval te herstellen.

- Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging 
van gerechtvaardigde belangen van de maatschappij die
bestaan uit de vrijwaring of het herstel van het technische
en financiële evenwicht van het product, de tak of de
verzekeringsmaatschappij zelf.

 statistische studies:
- Dit betreft verwerkingen uitgevoerd door de maatschappij of

een derde met het oog op statistische studies voor diverse
doeleinden, zoals verkeersveiligheid, preventie van
ongevallen thuis, brandpreventie, verbetering van de
beheerprocessen van de maatschappij, aanvaarding van
risico’s en tarifering.

- Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging 
van gerechtvaardigde belangen van de maatschappij die
bestaan uit het maatschappelijke engagement, het streven
naar efficiëntie en de verbetering van de kennis van haar
vakgebieden.

In de mate dat de mededeling van persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor de hiervoor opgesomde doeleinden, mogen 
de persoonsgegevens meegedeeld worden aan andere 
ondernemingen van de AXA Groep en aan ondernemingen en/of 
personen die ermee in verbinding staan (advocaten, experts, 
adviserende artsen, hermaatschappij s, medemaatschappij s, 
verzekeringstussenpersonen, dienstverleners, andere 
verzekeringsmaatschappijen, vertegenwoordigers, follow-up 
bureaus voor tarifering, schaderegelingsbureaus, Datassur). 

Deze gegevens mogen ook meegedeeld worden aan de controle-
instanties, aan de bevoegde overheidsdiensten en aan e k ander 
overheids- of privéorganisme waarmee de 
maatschapp j persoonsgegevens kan uitwisselen in 
overeenstemming met de toepassel jke wetgeving. 

Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie 
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De andere ondernemingen van de AXA Groep, de 
ondernemingen en/of personen die ermee in verbinding staan en 
aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld, kunnen zich 
zowel in de Europese Unie als erbuiten bevinden. In geval van 
overdracht van persoonsgegevens naar derden die zich buiten de 
Europese Unie bevinden, houdt de maatschapp j zich aan de 
wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn voor 
dergelijke overdrachten. De maatschappij waarborgt namelijk een 
adequaat beschermingsniveau voor de aldus overgedragen 
persoonsgegevens, op basis van de door de Europese 
Commissie ingestelde alternatieve mechanismen, zoals de 
standaard contractuele voorwaarden of ook de bindende 
ondernemingsregels voor de AXA Groep in geval van 
overdrachten binnen de groep (B.S. 6/10/2014, p. 78547). 

De betrokkene kan van de door de maatschappij getroffen 
maatregelen om persoonsgegevens te mogen overdragen buiten 
de Europese Unie een kopie verkrijgen door z jn aanvraag te 
sturen naar de maatschappij op het hierna vermelde adres 
(paragraaf ‘Contact opnemen met L’Ardenne Prévoyante’). 

Gegevensbewaring 

De maatschappij  bewaart de persoonsgegevens die verzameld 
worden met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst tijdens 
de hele duur van de contractuele relatie of van het beheer van de 
schadedossiers, met bijwerking ervan telkens de omstandigheden 
dit vereisen, dit verlengd met de wettelijke bewaartermijn of met 
de verjaringstermijn om het hoofd te kunnen bieden aan een 
vordering of eventueel verhaal, ingesteld na het einde van de 
contractuele relatie of na de afsluiting van het schadedossier. 

De maatschappij bewaart de persoonsgegevens met betrekking 
tot geweigerde offertes of offertes waaraan de maatschapp j geen 
gevolg heeft gegeven tot vijf jaar na de uitgifte van de offerte of 
de weigering om een contract af te sluiten. 

Noodzaak om persoonsgegevens mee te delen 

De persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene die de 
maatschappij vraagt om mee te delen, zijn noodzakelijk voor de 
afsluiting en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. De 
niet-mededeling van deze gegevens kan de afsluiting of de goede 
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst onmogelijk maken. 

Vertrouwelijkheid 

De maatschappij heeft alle vereiste maatregelen getroffen om de 
vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te vr jwaren en om 
zich te wapenen tegen niet-gemachtigde toegang, misbru k, 
wijziging of wissing van deze gegevens. 

De maatschappij volgt hiertoe de standaarden inzake veiligheid 
en continuïteit van de dienstverlening en evalueert regelmatig het 
veiligheidsniveau van zijn processen, systemen en toepassingen, 
alsook dat van zijn partners. 

Rechten van de betrokkene 

De betrokkene heeft het recht: 
- Om van de maatschappij de bevestiging te krijgen of de

hem betreffende persoonsgegevens verwerkt of niet
verwerkt worden, en om deze gegevens - indien ze
verwerkt worden - te raadplegen;

- Om zijn persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, te
laten rechtzetten en in voorkomend geval te laten
aanvullen;

- Om z jn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te 
laten wissen;

- Om de verwerking van zijn persoonsgegevens in bepaalde
omstandigheden te laten beperken;

- Om zich, om redenen die verband houden met z jn
specifieke situatie, te verzetten tegen een verwerking van
de persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde
belangen van de maatschappij. De verantwoordel jke voor
de verwerking verwerkt dan de persoonsgegevens niet
langer, tenz j h j aantoont dat er rechtmatige en dwingende
redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan
de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene;

- Om zich te verzetten tegen de verwerking van z jn
persoonsgegevens met het oog op direct marketing, met
inbegrip van de profilering die wordt verricht met het oog op
direct marketing;

- Om bezwaar te maken tegen een beslissing die uitsluitend
gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met
inbegrip van profilering, waaraan voor hem rechtsgevolgen
zijn verbonden of die hem aanmerkelijk treft; als deze
geautomatiseerde verwerking echter noodzakelijk is voor
de afsluiting of de uitvoering van een contract, heeft de
persoon het recht op een menselijke tussenkomst van de
maatschappij, om zijn standpunt te uiten en om de 
beslissing van de maatschappij te betwisten;

- Om z jn persoonsgegevens die hij aan de maatschappij
heeft meegedeeld, te ontvangen in een gestructureerd,
gangbaar en machineleesbaar formaat; om deze gegevens
door te zenden aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke, als (i) de verwerking van z jn
persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming of
noodzakel jk is voor de uitvoering van een contract en (ii)
de verwerking gebeurt aan de hand van geautomatiseerde
processen; en te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens
rechtstreeks van de ene naar de andere
verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, als
dat technisch haalbaar is;

- Om zijn toestemming te allen t jde in te trekken, zonder
afbreuk te doen aan de verwerkingen die rechtmatig 
gebeurden vóór de intrekking ervan, als de verwerking van
zijn persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming;

Contact opnemen met de maatschappij 
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Als de betrokkene klant is b j de maatschappij, kan h j zijn 
persoonsgegevens beheren, en ook zijn persoonsgegevens 
raadplegen. 
De betrokkene kan de maatschappij contacteren om zijn rechten 
uit te oefenen, per e-mail naar het adres privacy@ardenne-

prevoyante.be door per post een gedateerde en ondertekende 
brief te sturen, vergezeld van een recto/verso fotokopie van zijn 
identiteitskaart, naar het adres: De maatschappij  - Customer 
Protection, avenue des Démineurs, 5, à 4970 Stavelot. 
De maatschappij  zal de aanvragen verwerken binnen de wettelijk 
voorziene termijnen. Behoudens duidel jk ongegronde of 
overmatige aanvragen, zal geen enkele betaling gevorderd 
worden voor de verwerking van zijn aanvragen. 

KLACHT INDIENEN

Als de betrokkene meent dat de maatschappij de reglementering 
ter zake niet naleeft, wordt hij verzocht eerst contact op te nemen 
met de maatschappij. 

De betrokkene kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit voor 
de Bescherming van Persoonsgegevens op het volgende adres: 

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel. + 32 2 274 48 00 
Fax + 32 2 274 48 35 
commission@privacycommission.be   

De betrokkene kan ook klacht indienen bij de rechtbank van 
eerste aanleg van z jn woonplaats. 

BEVOEGDHEDEN IN GEVAL VAN GESCHIL 

Klachten over dit verzekeringscontract kunnen in eerste instantie 
worden gericht aan de dienst klachtenbeheer van de 
maatschapp j, hetzij door middel van een schrijven aan de 
maatschappelijke zetel, avenue des Démineurs 5, 4970 Stavelot, 
hetzij via een e-mail naar het adres protection@ardenne-
prevoyante.be. 

Als er geen gepast antwoord komt of in geval van onenigheid met 
de maatschapp j, kan de klager zich in tweede instantie richten tot 
de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 
1000 BRUSSEL. De Ombudsman is bevoegd voor alle geschillen 
met betrekking tot de uitvoering van het verzekeringscontract, 
met inachtneming van de gedragscode van de sector ten aanzien 
van de consument. Het neerleggen van een klacht doet geen 
afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een 
gerechtelijke vordering in te stellen.  
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