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MODULA FIRST
1.  Toetredingsovereenkomst - Specifieke voorwaarden 

1. De intekenaar

Handelsnaam:

Adres:
 
Postcode:

Activiteit:

Telefoon: 

Naam en hoedanigheid van de wettelijke vertegenwoordiger die ondertekent:
 
Bestemmeling van de kredietlimietbeslissingen:

E-mail:

2. Omzet (in €)
 
Omzet excl BTW binnenland en export van het laatste boekjaar:
 

Verzekerbaar omzetcijfer, excl. BTW*:
 

* verzekerbaar omzetcijfer = totaal omzetcijfer met uitzondering van verkopen aan particulieren, overheidsinstanties, reeds betaalde voorschotten of contante betalingen bij levering  
	 van	de	goederen	of	diensten.	Alle	ondernemingen	met	een	verzekerbaar	omzetcijfer	lager	dan	of	gelijk	aan	€	6 000 000	kunnen	een	Modula	Firstpolis	onderschrijven.

3. De specifieke voorwaarden (in overeenstemming met het geldende tarief op datum van intekening)

Maximumtermijn	van	het	toegestane	krediet:	 	 	 	

Gedekte landen:      

Wachttermijn

* Totale kost = premie + limietkosten (16% van de jaarlijkse premie) + poliskosten (€ 99)

Interventiedrempel:

Cessie van betaling:

4. Inwerkingtreding van het contract

Het contract treedt in werking zodra Atradius deze toetredingsovereenkomst  
heeft aanvaard (dit wordt u meegedeeld) en ten vroegste op:

Effectieve inwerktreding (vermelding voorbehouden aan de verzekeraar):

BTW:

Plaats:

Nace-Code:

Achterstalligheidstermijn:

Dekkingspercentage (excl. BTW):

Onbeoordeelde debiteuren: 
(BEL	-	GHL	-	FR	-	NL	-	DUI	-	UK)

Maximum	jaarlijkse	schadevergoeding	(€) 25	000 50	000 75	000 100	000 150	000 200	000 300	000

Totale jaarlijkse kost* (€) (exclusief taksen) 2	550 3	800 5	000 6	250 8	350 10	200 13	550

Maximaal	aantal	inbegrepen	kredietlimiet- 
aanvragen per verzekeringsjaar 30 45 60 75 105 120 150

Vink uw keuze aan

Binnenland Export

120	dagen 60	dagen

België - Luxemburg - Duitsland - Oostenrijk -  
Denemarken	 -	 Spanje	 -	 Finland	 -	 Frankrijk	 -	 
Griekenland - Ierland - Italië - Noorwegen -  
Nederland	 -	 Portugal	 -	 Verenigd	 Koninkrijk	 -	 
Zweden - Zwitserland

90%
70% (indien onbeoordeelde debiteuren)

6 maanden na oorspronkelijke vervaldag
1 maand bij vaststaande insolventie

€	3	000

€	500	(inclusief	BTW)



1. Doel 

Bescherming tegen mogelijke schade als gevolg van onbetaalde, verzekerde vorderingen.

2. Verzekerde schadeoorzaken

Vermoedelijke insolventie:
  De vordering is na een termijn van zes maanden vanaf de oorspronkelijke vervaldag nog steeds niet betaald. De schadedatum is dan de datum  
  waarop die termijn verstrijkt.
Verklaarde insolventie:
 -  Vonnis van opening van een collectieve procedure (faillissement, gerechtelijke reorganisatie of een gelijkwaardige procedure in het land van de  
  afnemer). De schadedatum is dan de datum van het rechterlijk bevel of vonnis.
	 -		 Het	definitieve	akkoord	voor	een	regeling	tussen	de	schuldeisers	met	het	akkoord	van	de	verzekeraar.	De	schadedatum	is	dan	de	datum	van	 
  het akkoord.

3. Verzekerde vorderingen

De bedragen die contractueel aan u verschuldigd zijn
	 a)		door	een	debiteur	die	in	één	van	deze	landen	gevestigd	is	:	België	-	Luxemburg	-	Duitsland	-	Oostenrijk	-	Denemarken	-	Spanje	-	Finland	-	 
	 	 Frankrijk	-	Griekenland	-	Ierland	-	Italië	-	Noorwegen	-	Nederland	-	Portugal	-	Verenigd	Koninkrijk	-	Zweden	-	Zwitserland	en
 b)  in het kader van uw gebruikelijke bedrijfsactiviteiten zoals aangegeven op de toetredingsovereenkomst, en
 c)  voor goederen die werden verzonden, diensten die werden geleverd of werkzaamheden die werden uitgevoerd tijdens de looptijd van de polis,  
  en
 d)  waarvoor u over een geldige dekking beschikt en
 e)  waarvoor de betalingsvoorwaarden de termijn van 4 maanden, te rekenen vanaf de facturatiedatum, niet overschrijden.

4. Uitgesloten vorderingen

a) vorderingen op niet-handelaars;
b) vorderingen op een onderneming waarin u zelf een belang heeft of waarop u rechtstreeks of onrechtstreeks controle uitoefent;
c)	 vorderingen	die,	om	welke	reden	dan	ook,	betwist	worden	door	de	debiteur;	deze	uitsluiting	houdt	op	zodra	het	geschil	definitief,	in	der	minne,	 
 gerechtelijk of via arbitrage in uw voordeel wordt beslecht;
d) vorderingen die niet worden betaald omdat u de wetgeving niet hebt nageleefd;
e) de btw
f)	 vorderingen	voor	een	bedrag	van	minder	dan	€	500,	inclusief	btw;	
g) vorderingen op openbare instellingen;
h) nalatigheidsinteresten;
i) boetes en incassokosten;
j) bankkosten;
k) vorderingen die eventueel door een andere verzekering gedekt zijn;
l) vorderingen ontstaan na insolventie;
m) vorderingen onbetaald omwille van nucleair accident/explosie.

5. Facturatieperiode 

Uw	facturen	moeten	verstuurd	zijn	aan	de	debiteur;	
 - bij verkoop van goederen: binnen de twee maanden na verzending;
 - voor diensten of werkzaamheden: binnen de twee maanden na uitvoering. 

6. Goedgekeurde kredietlimieten

Kredietlimieten	worden	aangevraagd	via	het	online	polisbeheersysteem	Atrium.	
Ze bepalen het maximumbedrag waartoe de verzekeraar zich ten aanzien van een debiteur wil verbinden.
De	kredietlimiet	moet	worden	vastgesteld	vóór	de	schadedatum.	Uitstaande	vorderingen	die	de	Kredietlimiet	overschrijden	vallen	door	opschuiving	
onder de kredietlimiet zodra en voorzover er ruimte vrijkomt doordat betaling wordt ontvangen voor oudere vorderingen die reeds onder de 
kredietlimiet vielen. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden voorwaarden te verbinden aan de 
kredietlimieten.Deze voorwaarden kunnen de polisvoorwaarden wijzigen. De verzekeraar behoudt zich ook het recht voor om te allen tijde en om het 
even welke reden, maar zonder terugwerkende kracht, de goedgekeurde kredietlimieten te wijzigen, te verlagen of te annuleren.

7. Kredietlimieten voor onbenoemde debiteuren

Voor	debiteuren	die	in	België,	het	Groothertogdom	Luxemburg,	Duitsland,	Frankrijk,	Nederland	of	het	Verenigd	Koninkrijk	gevestigd	zijn,	kunt	u	zelf	
een	kredietlimiet	van	maximaal	€	3	000	instellen	als	u	niet	op	de	hoogte	bent	van	enige	informatie	ten	nadele	van	de	debiteur.	Het	dekkingspercentage	
bedraagt	 dan	 70%.	 Een	 kredietlimietbeslissing	 annuleert	 een	 dekking	 voor	 een	 onbenoemde	 debiteur.	 Wanneer	 echter	 de	 verzekeraar	 een	
goedgekeurde kredietlimiet naar nul herleidt, kunt u zelf een kredietlimiet voor onbenoemde debiteur instellen die slechts pas van toepassing is op 
vorderingen waarvoor de dekking ten vroegste twaalf maanden later begint te lopen.

8. Maximumbedrag van de kredietlimieten 

De	som	van	alle	goedgekeurde	kredietlimieten	mag	niet	hoger	zijn	dan	60%	van	uw	verzekerbare	omzet.	Eens	dit	bedrag	wordt	overschreden,	kan	de	
verzekeraar elke nieuwe aanvraag tot goedkeuring van een kredietlimiet weigeren.

2. Algemene voorwaarden



9. Kosten voor de kredietlimietaanvraag en Poliskosten
 
Door het kredietlimietforfait kunt u een bepaald aantal kredietlimieten aanvragen (zie toetredingsovereenkomst). Indien dit aantal wordt overschre-
den	tijdens	het	verzekeringsjaar,	betaalt	u	telkens	€	50	excl.	taksen,	per	extra	aanvraag.
Per ‘verzekeringsjaar’ zijn poliskosten en eventuele belasting daarover verschuldigd. Het bedrag van deze kosten is 99 €. Dit bedrag is exclusief even-
tuele belasting die, indien van toepassing, zal worden inbegrepen in onze factuur aan u.

10. Voortzetting van de dekking 

Wanneer een goedgekeurde kredietlimiet wordt geannuleerd of verlaagd, kunt u contact opnemen met de verzekeraar met de vraag om de dekking 
voor nog niet uitgevoerde overeenkomsten te verlengen. 
Indien de verzekeraar zijn schriftelijke goedkeuring geeft, blijft de dekking van toepassing op deze overeenkomsten.

11. Aanvang van de dekking 

De dekking van een vordering vangt aan op de datum waarop de goederen werden verzonden of de diensten of werken van start gingen. 

12. Automatische stopzetting van de dekking

De verzekeraar dekt geen verliezen die u mogelijk zou lijden als gevolg van de verzending van goederen of de uitgifte van facturen voor de levering 
van diensten of de uitvoering van werkzaamheden, na de datum van het optreden van een van de volgende omstandigheden:
 a) de niet-betaling van een vordering door een debiteur 2 maanden na de vervaldag van een onbetaalde factuur
 b) de incasso-overdracht van de door de debiteur verschuldigde bedragen
 c) de insolventie van de debiteur of
 d) de intrekking van de kredietlimiet door de verzekeraar.

13. Kredietinformatiediensten 

Voor	het	vaststellen	van	kredietlimieten	is	kredietinformatie	nodig.	De	verzekeraar,	Atradius	Crédito	y	Caución	S.A.	de	Seguros	y	Reaseguros,	werkt	
hiertoe	samen	met	zusteronderneming	Atradius	Information	Services	B.V..	U	verleent	de	verzekeraar	een	onherroepelijke	volmacht	om	in	uw	naam	
en voor uw rekening Atradius Information Services B.V. in te schakelen. 

14. Eigendomsvoorbehoud

Leveringen	aan	debiteuren	die	in	Duitsland	of	het	Verenigd	Koninkrijk	gevestigd	zijn,	worden	enkel	gedekt	indien	hiervoor	een	geldige	clausule	van	
eigendomsvoorbehoud werd opgenomen.

15. Preventieve maatregelen

U	dient	ten	aanzien	van	de	debiteur	alle	maatregelen	te	nemen	die	de	verzekeraar	u	kan	vragen	om	de	schade	te	beperken.

16. Verplichte incasso-overdracht en schadeaangifte

Op straffe van verval van het recht op schadeloosstelling dient u, wanneer een verzekerde vordering niet wordt betaald, alle verzekerde facturen 
uiterlijk 3 maanden na de oudste vervaldag aan de verzekeraar over te dragen via de online tool Atrium.

17. Schadedossiers

De schadevergoeding gebeurt:
 a) binnen de maand volgend op de schadedatum in geval van verklaarde insolventie
 b)  in de zevende maand volgend op de oudste vervaldag in geval van vermoedelijke insolventie.
De	schadevergoeding	bedraagt	90%	(goedgekeurde	kredietlimiet)/	70%	(kredietlimiet	voor	onbenoemde	debiteur)	van	het	bedrag	van	de	vordering,	
of van het bedrag van de kredietlimiet wanneer dat bedrag lager is dan het bedrag van de vordering. 
Elke betaling die vóór de schadedatum wordt ontvangen, zal voor de toepassing van de polis in chronologische volgorde van vervaldagen worden 
toegerekend.
Elke betaling die na de schadedatum wordt ontvangen, zal naar rato worden verdeeld tussen het vergoede bedrag en het niet-verzekerde deel van 
de vordering.
Het totale maximale schadevergoedingsbedrag is per verzekeringsjaar beperkt tot het in de toetredingsovereenkomst vermelde bedrag. 
Om het maximale schadevergoedingsbedrag te berekenen, wordt elk schadebedrag toegewezen aan het verzekeringsjaar waarin de dekking aanving

18. Incasso

De inning van de vordering wordt toevertrouwd aan Atradius Collections B.V., die u hierbij machtigt.
Atradius Collections B.V. zal u deze kosten en commissies factureren in overeenstemming met zijn algemene voorwaarden.
De	inningskosten	en	-commissies	worden	onmiddellijk	gedragen	door	de	verzekeraar,	Atradius	Crédito	y	Caución	SA	de	Seguros	y	Reaseguros,	voor	
het	volledige	gedekte	deel	van	de	schade	op	de	datum	van	indiening	van	het	schadedossier	(inclusief	de	niet	vergoede	10%/30%),	exclusief	btw.
De inningskosten en -commissies betreffende het eventuele niet-gedekte deel van het schadegeval, op de datum van indiening van het schade- 
dossier, in het bijzonder in geval van een overschrijding van de kredietlimiet, zijn voor uw rekening.
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19. Premie

De	premie	dient	uiterlijk	20	dagen	na	factuurdatum	te	worden	betaald,	per	domiciliëring.	Wanneer	de	premie	niet	op	de	vervaldag	werd	betaald,	
kan	de	verzekeraar	u	per	aangetekende	brief	een	ingebrekestelling	sturen	die,	30	dagen	na	verzending,	aanleiding	kan	geven	tot	de	opschorting	of	 
beëindiging	van	de	polis	en/of	het	definitieve	verval	van	het	recht	op	schadevergoeding.

20. Looptijd van de polis 

Deze polis heeft een looptijd van één jaar. Deze termijn wordt op de vervaldag automatisch met dezelfde periode verlengd, behalve in geval van an-
dersluidende kennisgeving van de verzekeraar of van u via aangetekende brief, uiterlijk twee maanden voor de vervaldag.
Bij ontvangst van een schadedossier kunnen wij de polis door middel van een aangetekende brief opzeggen, mits inachtneming van een opzegtermijn 
van	60	dagen.	

21. Sancties 

Wij zijn niet verplicht om uw vordering te dekken, u te vergoeden of enige dienst te verlenen in het kader van het contract voor zover dit ertoe zou 
leiden dat wij enige sanctie, verbod of beperking opgelegd door VN-resoluties of wet- en regelgeving van een land of een internationale organisatie 
zouden overtreden. We hebben ook het recht om de polis op te zeggen als u, een van uw bestuurders of een persoon (natuurlijk of wettelijk) die meer 
dan	50%	van	uw	bedrijf	controleert	of	bezit,	onderworpen	is	aan	VN-sancties	of	sancties	van	landen	of	internationale	organisaties.		

22. Valuta en omrekening 

De polis wordt in euro uitgedrukt. 
Om de vergoeding te berekenen, worden bedragen in euro omgerekend tegen de wisselkoers die geldt op de laatste werkdag van de maand waarin 
de dekking is ingegaan. Bedragen ontvangen in een vreemde valuta na de schadedatum worden omgerekend in euro tegen de wisselkoers die geldt 
op de dag waarop de bedragen worden ontvangen. De wisselkoers die geldt op een bepaalde datum is de dagkoers van de Europese Centrale Bank 
(koers bij sluiting).

23. Persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens die we mogelijk verwerken, gebeuren in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke. Elke overdracht van persoonlijke 
gegevens	naar	een	land	buiten	de	Europese	Economische	ruimte	dat	geen	voldoende	bescherming	biedt,	zal	geregeld	worden	door	de	typeclausules	
van	de	Europese	Unie.

24. Toepasselijk recht en jurisdictie

De polis wordt beheerst door het Belgische recht. Ieder geschil met betrekking tot deze polis zal worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken.
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De intekenaar verklaart:

-  dat zijn verklaringen in deze toetredingsovereenkomst waar en oprecht zijn;
-  indien huidige aansluiting door de verzekeraar wordt aanvaard, gaat het contract in, onder voorbehoud van een correcte betaling van de premie en  
 van de kosten voor kredietlimietaanvragen.

Handtekening van de onderschrijver en bedrijfsstempel, voorafgegaan door de vermelding “Voor akkoord”.

Gelieve elke voorgaande pagina te paraferen.

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros                      Handtekening verzekerde
 

op datum van: op datum van:

Opgemaakt te: Opgemaakt te:
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