Hoofdpunten verzekering
Multirisico bouwplaats-en behandelingstoestellen

Plaats van het risico
België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland

Activiteit
Verhuur van heftrucks en aanverwante toestellen

Verzekerde voorwerpen
Volgens inventaris in bezit maatschappij (hoogwerkers, heftrucks,…)

Waarborgen
1

Basiswaarborgen

De verzekeringsmaatschappij waarborgt de verzekerde (Duma-Rent) de geldelijke vergoeding voor
onvoorziene en plotselinge schade aan de verzekerde voorwerpen veroorzaakt door:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Vallen, stoten, botsen of omkeren
Brand
Ontploffing
Wind, storm of vorst
Blikseminslag of aanraking met een elektrische leiding
Neerstorten van luchtvaartuigen of ruimtetuigen, of voorwerpen die van deze tuigen vallen
Instorting, grondverzakking of verschuiving, inkalving, vallen van stenen en aardbeving
Indringen van een vreemd voorwerp
Instorten van gebouwen
Overstroming, wassen van bovengrondse waterlopen of van ondergronds water, onvoldoende
afvoer langs riolen, alsmede wegzinking, indringen van zand, modder of water in het
mechanisme

Dit alles zonder rekening te houden met hun aanvankelijke oorzaak, zelfs indien deze te wijten is aan
onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid of kwaadwilligheid van personeelsleden van de
verzekerde of van derden.

2

Bijkomende waarborgen

2.1
2.2
2.3

Monteren, demonteren en hermonteren van de toestellen
Afladen, opladen en verplaatsing in België en de aangrenzende landen
Schade van inwendige oorsprong (deze waarborg wordt verleend tot max. 5 jaar na het
bouwjaar van het verzekerde voorwerp)
Diefstal en poging tot diefstal
Arbeidsconflict of oproer
Kosten om de verzekerde voorwerpen uit het water te halen of om ze vrij te maken in eerste
risico van 12.500 EUR
Prestaties buiten de normale arbeidstijd
Technici uit landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie: waarborg: 2.500 EUR per
schadegeval
Versneld vervoer

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Pagina 1

Hoofdpunten verzekering
Multirisico bouwplaats-en behandelingstoestellen
De vergoeding van stoffelijke schade te wijten aan de diefstal van de verzekerde voorwerpen zijn
inbegrepen in de verzekering, ook indien deze diefstal:
Gepleegd werd met geweld of onder bedreiging, met gebruik van valse sleutels (of gestolen of
verloren sleutels).
Gepleegd werd door een persoon, in het geheim binnengedrongen in de ruimte war de verzekerde
voorwerpen zich bevinden of een persoon die er zich in heeft laten opsluiten.
De maatschappij neemt eveneens ten laste, ten belope van het verzekerde bedrag, de schade door de
dieven veroorzaakt aan de verzekerde voorwerpen, naar aanleiding van een vergoedbare diefstal of
poging tot diefstal.
In het kader van de onderhavige waarborguitbreiding dient de verzekerde bij schadegeval, op straf
van verval, onmiddellijk klacht neer te leggen bij de politie.

Vrijstelling per schadegeval
1

Basisvrijstelling

Waarde van het toestel
< 150.000 EUR
150.001 – 300.000 EUR
> 300.000 EUR

Vrijstelling
1.250 EUR
2.500 EUR
5.000 EUR

Voor toestellen die zich bevinden op een afstand groter dan 300 km buiten de Belgische landsgrenzen,
bedraagt de basisvrijstelling 5.000 EUR. Indien deze toestellen in België worden geëxpertiseerd blijft de
normale basisvrijstelling van toepassing.

2

Diefstal

Voor schade te wijten aan diefstal: 10% vrijstelling op de waarde van het toestel.
Dit met een minimum van 2.500 EUR en een maximum van 10.000 EUR.

Schadegeval
In geval van schade dient de verzekerde zo spoedig mogelijk aangifte te doen van de schade, zodat de
nodige stappen kunnen ondernomen worden.

Uitsluitingen
Schade aan of verlies van brandstoffen, fluïda, smeermiddelen, harsen, katalysators, en, in het
algemeen alle verbruiksstoffen blijven uitgesloten van de waarborg.
Glasbraak tenzij het totaalschade betreft.

Afstand van verhaal
De verzekeraar ziet af van iedere verhaalsactie tegen de huurders van verzekerde voorwerpen die hij in
geval van schade gemachtigd zou zijn uit te oefenen, tenzij de verzekeringsnemer hiertoe zijn akkoord
bevestigt. Bijgevolg is verhaal op de huurder mogelijk indien verzekeringnemer hiertoe zijn akkoord
geeft.
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