
 

Segmentatiecriteria 
Algemeen 

Artikel 58 van de verzekeringswet verplicht de verzekeringnemer om bij het sluiten van de 
overeenkomst nauwkeurig opgave te doen van alle hem bekende omstandigheden die hij 
redelijkerwijs geacht kan worden te beschouwen als elementen van risicobeoordeling voor de 
verzekeraar. Het feit dat de verzekeraar op de hoogte is van het bestaan van omstandigheden die 
het risico verzwaren (bijvoorbeeld het feit dat de toekomstige verzekeringnemer op de hoogte is van 
een gebeurtenis die in de toekomst tot een schadegeval zou kunnen leiden), kan het formuleren van 
een aangepast verzekeringsvoorstel, of het weigeren van tot het formuleren van een 
verzekeringsvoorstel rechtvaardigen. 
 

Acceptatiecriteria 
Voor alle risico’s  

Schadeverleden 
- Een opzeg door een andere verzekeraar of schadebeperkende maatregelen genomen door een 
andere verzekeraar 
- Het aantal schadegevallen (en de aard van deze schadegevallen) waarmee de kandidaat-
verzekeringsnemer werd geconfronteerd de laatste 3 jaar, alsook het feit of voor deze 
schadegevallen een advocaat werd geconfronteerd  
kunnen een reden zijn om geen of een aangepast verzekeringsvoorstel te formuleren. 

Ligging van het risico  
Indien het risico of een dimensie van het te verzekeren risico in het buitenland gelegen is, kan het 
gerechtvaardigd zijn om geen of een aangepast verzekeringsvoorstel te formuleren. 

Voor de risico’s ‘Vaartuigen’ 
De type van het vaartuig kan een reden zijn om geen verzekeringsvoorstel te formuleren. 

Voor de risico’s ‘Familie’ en  ‘Onroerende goederen’ 
- Het uitoefenen van een bepaald beroep 
- Het werkzaam zijn in een bepaalde sector  
- Het uitoefenen van een bepaalde activiteit  
- Verhuur van bepaalde soorten percelen 
kunnen een reden zijn om geen of een aangepast verzekeringsvoorstel te formuleren. 
 
 
 



 

Tarificatiecriteria 
Voor alle risico’s  
 

Schadeverleden 
- Een opzeg door een andere verzekeraar of schadebeperkende maatregelen genomen door een 
andere verzekeraar 
- Het aantal schadegevallen (en de aard van deze schadegevallen) waarmee de kandidaat-
verzekeringsnemer werd geconfronteerd de laatste 3 jaar, alsook het feit of voor deze 
schadegevallen een advocaat werd geconfronteerd  
kunnen een reden zijn om een ander tarief toe te passen. 

Ligging van het risico  
De ligging in het buitenland van het risico of van een dimensie van het te verzekeren risico kan 
gerechtvaardigd zijn om een ander tarief toe te passen. 

Premiebetaling 
Gespreide premiebetaling kan een reden zijn om een ander tarief toe te passen. 
 

Voor de risico’s ‘Voertuigen’ 
Het type van het voertuig kan een reden zijn om een ander tarief toe te passen. 
 

Voor de risico’s ‘Vaartuigen’ 
De lengte en de categorie van het verzekeren vaartuig kunnen een reden zijn om een ander tarief toe 
te passen. 
 

Voor de risico’s ‘Vliegtuigen’ 
- Het gewicht van het vliegtuig  
- De premie van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid  
kunnen een reden zijn om een ander tarief toe te passen. 
 

Voor de risico’s ‘Drones’ 
Het gebruik van de drone kan een reden zijn om een ander tarief toe te passen. 
 

Voor de risico’s “Onroerende goederen” 
- De premie van de polis ‘Brand en aanverwante risico’s’ 
- Het aantal wooneenheden  
- Het gebruik van het onroerend goed  
- Het bedrag van het jaarlijkse huur  
kunnen een reden zijn om een ander tarief toe te passen. 



 

 

Omstandigheden die zich voordoen gedurende de looptijd van de 
verzekeringsovereenkomst 

Volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een beslissing het contract niet te 
verlengen/het contract op te zeggen : 
- Niet betaling van de premies 
- Verzekeringsfraude. Frauduleuze of onvolledige verklaringen op het moment van het sluiten van 
het contract of het ontstaan van een juridisch geschil kunnen ook het gewettigd vertrouwen van 
D.A.S. ondermijnen, waardoor het contract kan worden beëindigd. 
- Sanering van de polis wegens schade 
- Een juridisch geschil met de verzekerde 
- Het feit dat de verzekerde zich niet als een goed huisvader gedraagt. Een houding die indruist 
tegen het gedrag van een ’goede huisvader ‘ kan het gewettigd vertrouwen tussen de verzekerde en 
zijn verzekeraar zodanig schaden dat een evenwichtige contractuele samenwerking in gevaar komt. In 
dit geval heeft de verzekeraar de mogelijkheid om de dekking te beperken of te weigeren. 
 

Praktisch 
In de praktijk moet voor het sluiten van een contract een reeks vragen worden beantwoord aan de 
hand waarvan de verzekeraar de premie, de verzekeringsvoorwaarden en de mogelijkheid tot het 
sluiten van een verzekering kan vaststellen. 
Deze vragen worden verzameld in één enkel document: de verzekeringsaanvraag.  
Om onaangename verrassingen te vermijden, antwoordt u best correct en volledig op de 
verschillende vragen.  
U bent ook in het algemeen verplicht om bij het sluiten van de overeenkomst een nauwkeurige 
opgave te doen van alle u bekende omstandigheden die u redelijkerwijs kunt beschouwen als 
elementen voor de verzekeraar om het risico te beoordelen 
Op basis van de ontvangen informatie kunnen wij de verzekeringsvoorwaarden en de premie 
vaststellen.  
Als er wijzigingen optreden in de loop van het contract, dan vragen we u ook om deze zo snel 
mogelijk aan ons te signaleren. 


