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Bijzondere voorwaarden 06.2018   
« Sowestore.be » 

 

  WAARBORGEN  
 

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die van Ideal Property met referentie PV 291/01-2018. 
De verzekerde waarborgen zijn : 
- Basiswaarborgen 
- Natuurrampen 
- Diefstal en vandalisme van de inhoud (= opgeslagen goederen) 

 
  VERZEKERDEN  

 
Dit verzekeringscontract werd afgesloten door Jestocke.com voor rekening van de particulieren en de professionals 
die goederen stockeren in opslagruimtes via de internetsite www.sowestore.be, opgezet door het bedrijf 
Jestocke.com. 

 
  VOORWERP VAN DE VERZEKERING   

 
- Dit verzekeringscontract heeft tot doel, het verzekeren van alle soorten goederen, met uitzondering van die 

welke opgenomen zijn in de hiernavolgende lijst, die het voorwerp uitmaken van een huurcontract 
onderschreven bij het bedrijf Jestocke.com via de internetsite www.sowestore.be. 

- De duurtijd van de huur mag 1 jaar niet overschrijden. 

- Het stockeren van de goederen moet gebeuren in België. 

- De opgeslagen goederen zijn verzekerd onder voorbehoud van het respecteren van de hiernavolgende 
opslagmodaliteiten en preventie- en beschermingsmiddelen : 

- Het is formeel verboden te roken in alle delen die door de depothouder ter beschikking worden gesteld. 
- De constructie en de bedaking van de opslagruimtes moeten bestaan uit harde materialen.  
- De bewaargever moet de gehuurde lokalen gebruiken als een goede huisvader. 
- De opslagruimtes moeten op zijn minst voorzien zijn van de volgende mechanische 

beschermingsmiddelen : alle soorten deuren moeten uitgerust zijn met ten minste één sluitpunt. 
Glazen delen in deuren moeten worden beschermd worden door staven of roosters. Ramen of 
andere openingen moeten worden beschermd door massieve luiken, metalen rolluiken of metalen 
staven, waarbij de vrije ruimte tussen de verschillende elementen niet meer mag bedragen dan 12 
cm. Uitstalramen moeten worden beschermd met uittrekbaar of oprolbaar traliewerk of door metalen 
rolgordijnen, massieve of met lamellen.  

 
  UITSLUITINGEN   

 
Buiten de uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden, vergoedt de maatschappij ook nooit : 

 
� schade buiten de verzekeringsperiode (periode van d e stockage)  
� verlies  
� schade voortvloeiend uit het niet respecteren van d e opslagmodaliteiten en de preventie- en 

beschermingsmiddelen  
� schade van interne oorsprong met inbegrip van elekt rische schade  
� schade veroorzaakt door knaagdieren, motten, schimm els, parasieten of als gevolg van vocht, 

evenals door progressieve beschadiging  

 

Bovendien zijn de volgende goederen evenmin verzeke rd :  
 

� gemotoriseerde landvoertuigen, aanhangwagens, ingebo uwde accessoires, evenals 
accessoires en reserveonderdelen die van nature uit sluitend bestemd zijn voor gebruik met 
een gemotoriseerd landvoertuig  

� caravans  
� vliegtuigen of luchtvaartuigen  



  

P&V Verzekeringen CVBA - Lid van de P&V Groep 

 

TEL. +32 (0)2 250 91 11 

 

 Koningsstraat 151 - 1210 Brussel TVA BE 0402 236 531 IBAN BE29 8777 9394 0464 

www.pv.be  Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058 RPM Brussel BIC BNAGBEBB 

 

 

 
� boten en gemotoriseerde vaartuigen (motorboten, zei lboten, jetskis, …)  
� dieren, planten en meer in het algemeen alle levend e wezens.  
� voedingswaren  
� vloeistoffen, wijnen en sterke dranken  
� geneesmiddelen  
� sigaretten, tabak en tabaksproducten  
� wapens, explosieven, brandstoffen en vuurwerk  
� chemische producten, giftige of gevaarlijke product en 
� cash geld, waardepapieren, betaalmiddelen, identite itsbewijzen, eigendomsbewijzen en 

andere officiële documenten  
� effecten en andere titels, financiële documenten  
� juwelen, edelstenen en edele metalen  
� bont  
� kunstwerken  
� beschimmelde of besmette voorwerpen  
� gestolen of illegaal gehouden goederen  
� afval  

 
  VERZEKERINGSPERIODE   

 
- De waarborg is enkel verworven tijdens de periode van de opslag van de goederen. 
- In geval van niet betalen van de bijdrage verbonden aan de opslag van de verzekerde goederen, wordt de 

waarborg geacht nooit te zijn verleend. 

 
  BEDRAG VAN DE WAARBORGEN EN VRIJSTELLINGEN   

 
- De maximale vergoeding voor het geheel van de gestockeerde goederen, wat ook de nieuwwaarde van de 

goederen is, wordt forfaitair vastgelegd op : 
- Voor goederen toebehorend aan particulieren :   2 500 € (niet geïndexeerd)  
- Voor goederen toebehorend aan professionals : 15 000 € (niet geïndexeerd) 

- De vrijstelling voor de schade aan de gestockeerde goederen bedraagt per schadegeval : 
- Voor goederen toebehorend aan particulieren : 150 € (niet geïndexeerd) 
- Voor goederen toebehorend aan professionals :  500 € (niet geïndexeerd) 

 
- De goederen worden vergoed in verkoopwaarde   

 
  SCHADEGEVALLEN  

 
De bewaargever moet verplicht, binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van de schade, via de site 
«www.sowestore.be » de volgende stukken in digitaal formaat overmaken : 

 
- verklaring op eer waarin de datum van het schadegeval, de plaats en de oorzaak van de schade nauwkeurig 

worden beschreven 
- kopie van het contract voor opslag van de goederen dat de depothouder en de bewaargever verbindt 

 
Indien het beschadigde goed herstelbaar is : 

 

- een foto van het beschadigde goed voor de herstelling 
- de factuur van of de offerte voor de herstelling van het beschadigde goed 

 
Indien het beschadigde goed NIET herstelbaar is (of de herstellingskost is groter dan de aankoopprijs van een 
gelijkwaardig goed) : 

 

- een document waaruit blijkt dat het goed onherstelbaar is, opgemaakt door een competente hersteller 
- de originele factuur van aankoop van het beschadigde goed of een ander type van bewijs waaruit de waarde van 

het goed blijkt 
 

De verzekeraar behoud zich het recht voor om – indien het beschadigd verzekerd goed onherstelbaar is – dit goed bij 
de eigenaar ervan op te vragen. 
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  BEHEERSMODALITEITEN   
 

- Alle schadeaangiftes moeten rechtstreeks en uitsluitend gebeuren online via de site « www.sowestore.be ». 
 

-  De gevraagde bewijsstukken moeten in digitaal formaat bezorgd worden..


