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VERZEKERING
BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID

Begripsomschrijvingen

In deze verzekering wordt verstaan onder

U:

De personen met hoofdverblijf in België die in de bijzondere
voorwaarden als verzekerden zijn vernoemd.

Wij:

Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België,
Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069.

1 Omschrijving van de verzekering

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
buiten overeenkomst die u krachtens het Belgisch of buiten-
lands recht kunt oplopen voor de schade veroorzaakt:

- aan personen, d.w.z. de schade voortvloeiend uit licha-
melijke letsels;

- aan goederen, d.w.z. de beschadiging van zaken of die-
ren en de indirecte schade die daaruit voortvloeit, zoals
gebruiks- en genotsderving.

De omstandigheden waarin u verzekerd bent zijn afhankelijk
van de door u gekozen verzekering. Deze verzekering is ver-
meld in de bijzondere voorwaarden.

U kan de volgende verzekeringen kiezen:

a Verzekering van de jager

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid als jager voor
schadegevallen die gebeuren tijdens het beoefenen van de
jacht. Deze verzekering voldoet aan het K.B. van 15 juli 1963.

Hebt u buitenlandse gasten die mee komen jagen, dan le-
veren wij voor hen een verzekeringsattest af voor het verkrij-
gen van een jachtvergunning. Hun aansprakelijkheid als ja-
ger is dan automatisch in deze polis meeverzekerd voor een
periode van maximaal 5 dagen.

b Verzekering van de inrichter van
jachtpartijen en drijfjachten

In deze verzekering dekken wij uw aansprakelijkheid als in-
richter van (drijf)jachten voor schadegevallen die gebeuren
tijdens de (drijf)jacht.
In demate dat ook de aansprakelijkheid van de eigenaar of de
huurder van het jachtgebied door deze (drijf)jacht betrokken
is, wordt deze mee verzekerd.

De verzekering geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijk-
heid van de "trakkers" of "drijvers", maar dan enkel voor de
schade die zij aan personen veroorzaken.
De hoedanigheid van jager is hier niet verzekerd. U dient hier-
voor de verzekering van de jager te sluiten.

c Verzekering van de jachtwachter

In deze verzekering dekken wij uw aansprakelijkheid als
aansteller van een jachtwachter, voor schadegevallen die de
jachtwachter veroorzaakt naar aanleiding van het uitoefenen
van zijn functie.
De verzekering geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijk-
heid van de jachtwachter die bij naam wordt aangeduid in de
bijzondere voorwaarden.
De hoedanigheid van jager is hier niet verzekerd. U dient hier-
voor de verzekering van de jager te sluiten.

2 Verzekerde bedragen

Per schadegeval vergoeden wij de schade aan personen tot
maximaal 20 000 000 EUR en de schade aan goederen tot
maximaal 1 000 000 EUR.
Het geheel van de schade die te wijten is aan dezelfde scha-
deverwekkende gebeurtenis beschouwen wij als één scha-
degeval.

De bovenvermelde bedragen worden gekoppeld aan de evo-
lutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij het
basisindexcijfer gelijk is aan dat van de maand januari 2005,
nl. 115,88 punten (basis 1996 = 100). Het indexcijfer dat bij
een schadegeval toegepast wordt, is dat van de maand die
voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voor-
deed.

Boven de verzekerde bedragen betalen wij ook de intresten
op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoedingen en de
kosten van de burgerlijke verdediging, inclusief de kosten en
erelonen van advocaten en deskundigen.
De betaling van deze intresten, kosten en erelonen gebeurt
binnen de limieten tot dewelke de betaling ervan wettelijk kan
begrensd worden.
Zolang de burgerlijke belangen niet zijn geregeld, nemen wij
ook de kosten ten laste van uw strafrechtelijke verdediging;
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het staat u altijd vrij om op eigen kosten zelf uw strafrechtelijke
verdediging te organiseren.

3 Reddingskosten

Wij nemen de reddingskosten ten laste zoals die wettelijk om-
schreven zijn en voor zover ze betrekking hebben op schade
die door deze verzekering wordt gedekt. Deze kosten wor-
den ten laste genomen, zelfs boven de verzekerde bedragen,
maar binnen de limieten tot dewelke de betaling ervan wette-
lijk begrensd kan worden.
In de voornoemde reddingskosten zijn niet enkel de kosten
begrepen van de maatregelen die wij hebben gevraagd om
de gevolgen van het schadegeval te beperken, maar ook de
reddingskosten die u uit eigen beweging hebt gemaakt. Deze
kosten moet u wel maken met de zorg van een goede huis-
vader en ze moeten voortvloeien uit dringende en redelijke
maatregelen om de gevolgen van een schadegeval te beper-
ken of om, bij een nakend gevaar, het schadegeval te voor-
komen.

Kosten ter voorkoming van een schadegeval worden niet be-
taald indien er geen nakend gevaar (meer) is of indien ze
nodig zijn omdat u hebt nagelaten tijdig de nodige preventie-
maatregelen te nemen.

4 Territoriale geldigheid

De verzekering van de jager geldt in de hele wereld. Wanneer
u in het buitenland gaat jagen, dient u er voor te zorgen dat
u aan alle plaatselijke voorwaarden voldoet om in het bezit te
komen van de vereiste documenten.

De verzekering van de inrichter van jachten en van de jacht-
wachter geldt in België en in de aangrenzende landen.

5 Uitgesloten schadelijders

Wij zijn geen vergoeding verschuldigd aan de verzekering-
nemer of aan de gezinsleden van de aansprakelijke. De ge-
zinsleden zijn de aansprakelijke, diens echtgenoot en hun
bloed- of aanverwanten in rechte lijn die bij hen inwonen en
door hen onderhouden worden.

6 Uitsluitingen

Zijn van de verzekering uitgesloten:

- schadegevallen veroorzaakt door opzet of door een van
de volgende gevallen van zware fout:

� schadegevallen veroorzaakt in een staat van dronken-
schap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik
van andere producten dan alcoholische dranken;

� schadegevallen veroorzaakt naar aanleiding van het
plegen van geweld op personen of het kwaadwillig be-
schadigen van goederen;

� schadegevallen veroorzaakt door een overtreding van
elementaire veiligheidsnormen, alsmede door het nemen
van kennelijk onredelijke risico�s;

� schadegevallen veroorzaakt bij weddingschappen of
uitdagingen;

De verzekering blijft echter gelden voor de verzekerde die
aantoont zelf geen dader of medeplichtige te zijn;

- de schade aan goederen die u onder uw bewaking heeft
of die u, om welke reden dan ook, werden toevertrouwd;

- de vergoedingen waartoe u als werkgever zou gehouden
zijn krachtens de arbeidsongevallenwet;

- de aansprakelijkheid die onder toepassing valt van een
verplichte verzekering, behalve de verplichte jachtverze-
kering als u deze heeft;

- schade veroorzaakt aan velden, vruchten en oogsten
door klein wild, grof wild, waterwild of overig wild;

- milieuschade en schade veroorzaakt door burenhinder
bedoeld door art. 544 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij
deze schade het gevolg is van een plotselinge en voor de
verzekerde onverwachte gebeurtenis;

- schade die verband houdt met oorlog, oproer, kernreac-
ties, radioactiviteit en ioniserende stralingen.

7 Recht van verhaal

Indien wij de waarborg volgens de polisvoorwaarden kunnen
weigeren en krachtens de wet toch gehouden zijn om tussen
te komen, omdat wij geen uit de overeenkomst voortvloei-
ende nietigheid, exceptie of verval tegen de slachtoffers kun-
nen inroepen om hun rechten te beperken, dan beschikken
wij over een recht van verhaal ten aanzien van u.

Dit verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom,
op de gerechtskosten en op de intresten die wij moeten be-
talen en is in principe integraal.
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VERZEKERING RECHTSBIJSTAND 

In deze verzekering wordt verstaan onder: 
 
U: 
 
De personen die verzekerd zijn in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 
 
Wij:  
 
De gespecialiseerde afdeling rechtsbijstand van Fidea. 

1 Toepassingsgebied 

U kunt aanspraak maken op rechtsbijstand indien u schade lijdt of verdacht wordt van een misdrijf in uw 
hoedanigheid waarvoor u verzekerd bent in de afdeling burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 

2 Omschrijving van de verzekering 

Wij verlenen de volgende rechts bijstand: 

a Terugvordering bij schade 

Indien u schade hebt geleden, dan behartigen wij uw belangen en betalen de kosten en erelonen om de door u 
geleden schade terug te vorderen van de persoon die hiervoor buiten overeenkomst burgerrechtelijk 
aansprakelijk is. 
 
Wanneer u door het schadegeval een lichamelijk letsel oploopt of overlijdt, dan kunnen ook uw bloed- en aanver-
wanten die daardoor schade lijden een beroep doen op deze waarborg. 
Bij overlijden voor de schaderegeling gaat de verzekering voor dat schadegeval over op de rechthebbenden. 
 
Wij nemen geen terugvordering op tegen een persoon die op het ogenblik van het schadegeval de hoedanigheid 
van verzekerde heeft in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 

b Vergoeding bij insolventie 

Indien met de waarborg terugvordering geen vergoeding kan bekomen worden omdat de aansprakelijke persoon 
insolvabel blijkt te zijn, dan vergoeden wij zelf uw schade in de mate dat ze door geen enkele andere instelling ten 
laste genomen wordt. 

c Strafrechtelijke verdediging 

Indien u verdacht wordt van een inbreuk op de jachtreglementering, of, in het algemeen, van een onopzettelijk 
misdrijf, dan verdedigen wij u tijdens het gerechtelijk onderzoek en voor de onderzoeks- en strafgerechten en be-
talen wij de hieraan verbonden kosten en erelonen. Wij nemen ook de gerechtskosten ten laste, maar niet de 
geldboeten en minnelijke schikkingen, noch de kosten voor alcoholtest en bloedproef. 
 
Wanneer u moet verschijnen voor een buitenlandse rechtbank betalen wij daarenboven de noodzakelijke reis - en 
verblijfkosten terug. 
Bij een veroordeling dragen wij de kosten voor het eventueel indienen van een genadeverzoek of een verzoek tot 
eerherstel. 

3 Verzekerde bedragen 

De waarborgen terugvordering en strafrechtelijke verdediging worden verleend ten belope van 37 184,03 EUR 
per geval en per verzekerde. 
De waarborg bij insolventie wordt verleend ten belope van 12 394,68 EUR per schadegeval en per verzekerde. 
 
Bij het bepalen van de maximale tussenkomst worden onze eigen beheerskosten niet in rekening gebracht. 
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4 Territoriale geldigheid 

De verzekering geldt in de gehele wereld voorzover de jachtpartij plaatsvond in een land waar de verzekering bur-
gerrechtelijke aansprakelijkheid van deze polis geldt. 

5 Niet-verzekerde gevallen 

Wij verlenen geen rechtsbijstand: 
 
- voor vorderingen op basis van de contractuele aansprakelijkheid of op basis van de wet op de arbeidsonge-

vallen; 
 
- voor de terugvordering van onstoffelijke of loutere vermogensschade die niet voortvloeit uit lichamelijke scha-

de of zaakschade; 
 
- voor gebeurtenissen die verband houden met oorlog, oproer, kernreacties, radioactiviteit of ioniserende stra-

lingen. 

6 Vrije keuze van advocaat 

U beschikt over de vrije keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft 
krachtens de toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen: 
 
- telkens er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure; 
 
- telkens er zich met ons een belangenconflict voordoet; wij verwittigen u van zodra zich een dergelijk conflict 

voordoet. 
 
U bent volledig vrij in uw contacten met deze personen. 

7 Arbitrage 

Indien u het niet met ons eens bent over de gedragslijn die gevolgd zal worden voor de regeling van het 
schadegeval, dan hebt u het recht om een advocaat van uw keuze te raadplegen na de bekendmaking van ons 
standpunt of van onze weigering om uw stelling te volgen. Deze raadpleging doet geen afbreuk aan uw recht om 
een rechtsvordering in te stellen. 
 
Indien de geraadpleegde advocaat uw stelling bevestigt, dan verlenen wij waarborg en betalen wij u de kosten en 
erelonen van de raadpleging terug. 
 
Indien de geraadpleegde advocaat ons standpunt bevestigt, dan betalen wij u de kosten en erelonen van de 
raadpleging voor de helft terug. 
 
Indien u tegen het advies van de geraadpleegde advocaat toch op eigen kosten een procedure begint en een 
beter resultaat bekomt dan wij voorspelden, dan verlenen wij opnieuw waarborg en betalen wij u alle kosten en 
erelonen terug, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging die te uwen laste bleven. 
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In de hierna volgende artikelen wordt met "u" de verzekering-
nemer bedoeld.

BEPALINGEN BETREFFENDE DE
SCHADEREGELING

1 Wat u moet doen bij een
schadegeval

Wanneer zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de waar-
borg van deze polis geldt, dan vragen wij u (en desgevallend
ook de begunstigde), om het volgende in acht te nemen zo-
dat wij de overeengekomen prestaties kunnen leveren:

- het schadegeval melden binnen 10 dagen;

- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het
schadegeval te voorkomen en te beperken;

- ons alle inlichtingen verstrekken die wij van u vragen in
verband met het schadegeval en de vereiste medewer-
king verlenen, zodat het schadegeval vlot kan geregeld
worden;

- vermits wij op onze kosten de leiding hebben van de on-
derhandelingen en van het burgerlijk geding moet u alle
rechtsplegingshandelingen stellen die wij nuttig achten en
persoonlijk voor de rechtbank verschijnen als dat nodig is;

- geen handelingen stellen waardoor ons recht beperkt
wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van
een aansprakelijke derde;

- geen aansprakelijkheid erkennen en geen afstand doen
van verhaal, niets betalen of overeenkomen om te betalen
in de gevallen waar deze polis uw aansprakelijkheid dekt;
het louter erkennen van de feiten of het verstrekken van
eerste geldelijke of medische hulp wordt niet beschouwd
als een erkennen van aansprakelijkheid.

Het niet-naleven van een van deze verplichtingen geeft ons
het recht om de overeengekomen vergoeding te verminderen
of terug te vorderen ten belope van het nadeel dat wij door uw
verzuim hebben geleden. Het niet-naleven van een termijn
kan echter niet als een verzuim worden ingeroepen indien u
de gevraagde melding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
hebt gedaan. In geval van bedrog mogen wij de waarborg
weigeren.

2 Recht van verhaal

Wanneer wij krachtens de wet gehouden zijn om de bena-
deelde derde te vergoeden, beschikken wij ten aanzien van

u over een recht van verhaal in de gevallen dat wij waarborg
hadden kunnen weigeren (bijvoorbeeld op basis van een uit-
sluiting, een exceptie of op basis van de beëindiging, schor-
sing of nietigheid van de overeenkomst). Dit verhaal heeft
betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, op de gerechts-
kosten en de intresten die wij moeten betalen.
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BEPALINGEN BETREFFENDE DE
POLIS

1 Mededelingen

De polis werd opgesteld op basis van de inlichtingen die u
hebt verstrekt.
Doet er zich tijdens de duur van de verzekeringen een wij-
ziging voor in de gegevens die zijn vermeld in de bijzondere
voorwaarden, dan moet u ons dat melden indien door deze
wijziging het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet,
blijvend en aanzienlijk is verminderd of verzwaard.

2 Gevolgen bij een onjuist
meegedeeld of een gewijzigd
risico

Als wij vernemen dat het werkelijke risico niet overeenstemt
met het risico dat werd meegedeeld, doen wij binnen de
maand een voorstel om de polis aan te passen aan het wer-
kelijke risico vanaf de dag waarop wij hiervan kennis kregen.
Gaat het om een risicoverzwaring die zich heeft voorgedaan
tijdens de duur van de verzekering, dan heeft de aanpassing
terugwerkende kracht tot op de dag van de verzwaring.
Het staat u vrij om het voorstel tot aanpassing al dan niet te
aanvaarden.

Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aanpassing
of de opzegging van de polis van kracht wordt, dan zullen wij
de overeengekomen prestaties verlenen als het u niet kan
worden verweten dat u uw mededelingsplicht niet bent nage-
komen.
Kan het u wel worden verweten, dan mogen wij de verze-
kerde prestaties beperken volgens de verhouding die bestaat
tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten
betalen indien wij naar behoren waren ingelicht. Als wij ech-
ter aantonen dat wij het werkelijke risico niet zouden hebben
verzekerd, dan mogen wij onze prestatie beperken tot het te-
rugbetalen van alle premies.

Voorgaande regeling geldt niet bij bedrieglijk opzet. In dat ge-
val mogen wij de wettelijke nietigheid of verbreking van de
verzekering inroepen, onze prestatie weigeren en de verval-
len premies behouden.

3 Begin en duur van de
verzekeringen

De verzekeringen beginnen op de datum die vermeld is in de
bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de polis onder-
tekend is en de eerste premie betaald werd.

De duur van de verzekeringen is eveneens vermeld in de
bijzondere voorwaarden.

Bedraagt de duur van de verzekeringen één jaar of meer, dan
worden deze op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd
voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, tenzij één
van de partijen zich hiertegen verzet met een aangetekende
brief die ten minste 3 maanden voor de vervaldag op de post
is afgegeven.

De rechtsbijstandsverzekering in deze polis is jaarlijks opzeg-
baar.

De verzekering begint en eindigt telkens om nul uur.

4 Einde van de verzekeringen
a Verandering van verzekeringnemer

Wanneer de verzekerde onderneming verkocht of overgela-
ten wordt of van maatschappelijke vorm verandert, moet u de
polis voortzetten.
Doet u dit niet, dan mogen wij een opzeggingsvergoeding
eisen die gelijk is aan de laatste jaarpremie. De polis vervalt
dan op de datum van die verandering of die overname.
Wij mogen de overname van het contract weigeren en het
opzeggen. De opzegging heeft dan uitwerking na het verstrij-
ken van een termijn van 45 dagen die aanvangt op de dag
waarop de aangetekende opzeggingsbrief bij de post werd
afgegeven.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing in geval van fusie
met of opslorping door een andere onderneming, als deze
zelf door lopende verzekeringsverplichtingen gebonden is.

b Overgang na overlijden

Bij uw overlijden blijven de rechten en verplichtingen die uit
deze polis voortvloeien, bestaan in hoofde van de nieuwe
houders van het verzekerde belang. Zij zijn dan hoofdelijk en
ondeelbaar tegenover de verzekeraar gebonden, maar mo-
gen de polis opzeggen binnen 3maanden en 40 dagen na het
overlijden. Ook wij mogen de polis opzeggen binnen 3 maan-
den nadat wij kennis kregen van het overlijden.
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c Tussentijdse opzegging

U kunt tussentijds opzeggen bij een risicovermindering, in-
dien u, binnen de maand na de aanvraag tot premievermin-
dering, hierover geen akkoord met ons bereikt.

Wij mogen de verzekeringen opzeggen:

- na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de
uitvoering van de verzekerde prestatie of de weigering
ervan;

- als blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan het mee-
gedeelde risico:

� indien u het voorstel tot aanpassing van de polis wei-
gert of niet aanvaardt binnen een maand na de ontvangst
ervan; de opzegging moet dan gebeuren binnen 15 da-
gen;

� indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in geen
geval zouden verzekerd hebben; de opzegging moet dan
gebeuren binnen een maand nadat wij kennis kregen van
het werkelijke risico;

- bij niet-betaling van de premie;

- bij een wijziging in de wetgeving, indien de verzekerde
prestaties hierdoor aanzienlijk verzwaard worden.

Indien een verzekering door de ene partij opgezegd wordt,
dan heeft de andere partij het recht om tegen dezelfde datum
ook andere verzekeringen uit deze polis op te zeggen.

d Vorm en uitwerking van de opzegging

Behalve bij niet-betaling van de premie geldt voor elke op-
zegging de hierna omschreven regeling.
Een opzegging wordt gedaan bij deurwaardersexploot, door
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of per
aangetekende brief.
De opzegging heeft dan uitwerking na het verstrijken van een
termijn van een maand, te rekenen van de dag volgend op de
betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval
van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt
op zijn afgifte ter post.

In de verplichte jachtverzekering (verzekering A) kan de ver-
nietiging, de opzegging of de schorsing van de overeenkomst
of van de waarborg slechts tegenover de slachtoffers inge-
roepen worden vijftien dagen na de kennisgeving daarvan,
met een aangetekende brief, die wij dienen te zenden aan de
overheid die het verlof of de vergunning afgeleverd heeft.
Deze termijn loopt van de dag volgend op het neerleggen van
de aangetekende brief in de post.
De kennisgeving mag ten vroegste gebeuren op de dag
waarop de verzekering ten aanzien van de verzekerde
eindigt, indien het een schorsing betreft, en in de andere
gevallen op de dag van de kennisgeving van de opzegging

of de vernietiging van de overeenkomst door een der partijen
aan de andere.

5 Premie en premiebetaling
a Betaling

De premie, met inbegrip van de taks en de kosten, is vooraf
verschuldigd en eisbaar op de vervaldag.

Als u een premie (met taks) niet betaalt, dan manen wij u
aan tot betaling. Deze ingebrekestelling gebeurt per aange-
tekende brief of bij deurwaardersexploot. De gevolgen van
niet-betaling van de premie (schorsing en/of opzegging), wor-
den in de ingebrekestelling vermeld.

De wetgeving over de bestrijding van betalingsachterstand
bij handelstransacties is van toepassing als deze polis werd
gesloten voor professionele doeleinden.

b Tariefverhoging

Als wij ons tarief wijzigen, dan passen wij de premie aan vanaf
de eerste jaarlijkse vervaldag volgend op de kennisgeving
van deze tariefwijziging.

Gaat u hiermee niet akkoord, dan mag u de verzekering op-
zeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving. Deze opzeg-
gingstermijn van 30 dagen wordt verlengd tot 3 maanden in-
dien wij u deze wijziging minder dan 4 maanden voor de ver-
valdag hebben meegedeeld.

Deze opzegging heeft uitwerking op de vervaldag. Zegt u
evenwel op minder dan één maand voor deze vervaldag of
erna, dan heeft die opzegging uitwerking na het verstrijken
van één maand, in geval van een aangetekende brief, te re-
kenen van de dag die volgt op zijn afgifte op de post, in de
andere gevallen te rekenen van de datum van het ontvangst-
bewijs of van de dag volgend op de betekening.

6 Diverse bepalingen

Onze mededelingen worden geldig gericht aan het adres dat
aangeduid is in de bijzondere voorwaarden of dat ons later
werd meegedeeld.

Deze polis wordt beheerst door het Belgisch recht en in het
bijzonder door de wet op de landverzekeringsovereenkomst
van 25 juni 1992. Bij eventuele interpretatieproblemen in ver-
band met de voorwaarden van deze polis, geldt de wettelijke
regeling vermits hiervan niet mag worden afgeweken.
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Voor alle rechtsgeschillen zijn uitsluitend de Belgische recht-
banken bevoegd.

Klachten in verband met deze polis kunnen worden ge-
richt aan de Controledienst voor Verzekeringen, Korten-
berglaan 61, 1000 Brussel. U behoudt evenwel het recht om
een gerechtelijke procedure in te leiden.
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