
VERZEKERING VOOR VERZAMELINGEN 
 

De K.L.B.P. heeft bij de Lloyd's een polis 
afgesloten voor de verzekering van de 
verzamelingen van haar leden tijdens 
tentoonstellingen, door de Landsbond of erkende 
derden georganiseerd, en dit aan gunstige 
voorwaarden. 
De leden die van de voorwaarden van de deze 
polis wensen te genieten moeten aan bepaalde 
voorwaarden voldoen: 
1. De contributie voor het lopende jaar moet 
betaald zijn aan een bij de Landsbond aangesloten 
vereniging. 
2. Minsten een maand voor de manifestatie een 
aanvraag bij de K.L.B.P. indienen op een daartoe 
voorzien formulier. 
3. Dit formulier is aan te vragen bij de  
adj. penningmeester van de K.L.B.P.: 
 Johann Vandenhaute 
 Vandenhaute.johann@skynet.be 
 ( tél. 0478 24 45 72 ) 
 
4. Zich verbinden tot betaling van de premie aan 
de K.L.B.P. bij ontvangst van de debetnota. De 
dossierkosten ( taksen en BTW ) zijn ten laste van 
de Landsbond. 
 

 
 

Deze polis dekt de verzameling van " nagel tot 
nagel ", d.w.z. vanaf de plaats van verzending      ( 
ten vroegste één maand voor aanvang van de 
manifestatie ), tijdens de duur van de tentoon-
stelling en tot de aflevering op de plaats van 
verzending ( ten laatste een maand na sluiting van 
de tentoonstelling ). 
 
De premievoet verschilt naargelang de plaats van 
de tentoonstelling : 
- België   0,80 ‰ 
- Europa   1,00 ‰ 
- Rest van de wereld 1,80 ‰ 
 
 
Artikel 3 van de polis luidt als volgt : 
De respectieve waarde van de door de 
onderhavige polis gedekte voorwerpen, wordt als 
aangenomen waarde beschouwd, behalve 
wanneer zij volgens het  oordeel van de 
deskundigen abnormaal overdreven blijkt en 
derhalve een bedrieglijk karakter kan hebben. 
Door aangenomen waarde wordt verstaan: de 
waarde die in gemeenschappelijk overleg tussen 
de verzekerde  en de verzekeraar wordt 
overeengekomen en vastgesteld.  
Voor stukken met een waarde van meer dan     
250,00 €  ( per stuk ) moet een fotokopie bij de 
aanvraag gevoegd worden. Voor tentoongestelde 
verzamelingen met een waarde van meer dan 
75.000,00 € wordt een gedetailleerde en volledige 
inventaris gevraagd. 
 
 

 

ASSURANCE DES COLLECTIONS 
 
La F.R.C.P.B. a contracté une police d'assurance 
auprès de la Lloyd's pour couvrir les collections  de 
ses membres lors des expositions organisées et/ou 
par elle, et ce à des conditions favorables. 
 
 

Les membres intéressés qui souhaitent bénéficier 
des avantages de cette police devront toutefois 
remplir certaines conditions: 
1- Etre en règle de cotisation pour l'année en cours 
auprès d'un cercle fédéré. 
 
2- En faire la demande un mois avant la date de la 
manifestation sur le formulaire à demander au 
Trésorier Général. 
3- Ce formulaire peut être obtenu sur simple 
demande auprès du trésorier adj. de la F.R.C.P.B.: 
 Johann Vandenhaute 
 Vandenhaute.johann@skynet.be 
 ( tél. 0478 24 45 72 ) 
 
4- S'engager à payer le montant de la prime à la 
F.R.C.P.B. au reçu de la note de débit. Les frais de 
dossier (taxes et TVA étant pris en charge par la 
fédération ). 
 

 
 

Cette assurance couvre le demandeur " de clou à 
clou ", c'est-à-dire depuis l'expédition (maximum un 
mois avant la date du début de la mani-festation), 
pendant la durée de l'exposition et jusqu'au retour 
au lieu d'expédition ( max. un mois après la date de 
clôture de l'exposition ). 
 
 
La prime est fonction du lieu de l'exposition et 
suivant les tarifs ci-dessous : 
- Belgique   0,80 ‰ 
- Europe (sauf Russie ) 1,00 ‰ 
- Reste du monde  1,80 ‰ 
 
 
L'article 3 de la police stipule : 
- Les valeurs des objets assurés sont considérées 
comme agrées à l'exception de celles qui 
s'avèreraient, à dire d'expert, anormalement 
surfaites et auraient en conséquence un aspect 
frauduleux. Par valeur agrée, on entend une valeur 
convenue fixe, déterminée de commun accord 
entre assuré et assureurs. Il y a donc lieu, pour les 
pièces de valeur ( + de 250,00 € ) de joindre une 
photocopie à la demande. Pour les collections 
exposées d'une valeur supérieure à 75.000,00 € un 
inventaire détaillé et complet est demandé. 
 


