GEHLMAX VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Werkmaterieelverzekering voor de verhuur:
In het geval de huurder een werkmaterieelverzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde tegen
de daarvoor in de huurovereenkomst geldende verzekeringskosten zijn de navolgende voorwaarden
van toepassing.

Verzekerde objecten
De objecten, zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen de verzekeringsnemer en de huurder.

Verzekerde bedragen:
a) € 250.000,- als maximum verzekerd bedrag per object voor casco uitgebreid;
b) € 2.500.000- als maximum aansprakelijkheid voor zaakschade;
€ 6.070.000,- als maximum voor letselschade.

Verzekerde risico’s:
Verzekerd is materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, en verkeersrisico’s.
Uitsluitend wanneer een gehuurd object valt onder het regime van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid
motorvoertuigen.

Schade aan andere zaken (bestaande eigendommen huurder) valt niet onder deze dekking.
Verzekeringsgebied:
De landen van de Benelux en Duitsland.

Verzekeringskosten werkmaterieelverzekering:
7% over de bruto huursom berekend over 5 dagen per week. (Maandag t/m vrijdag)

Eigen risico’s per gebeurtenis voor rekening van huurder:
Het algemene eigen risico bedraagt € 1.250,- voor zowel casco- als WA(M) schaden.
Het eigen risico bij sloopwerkzaamheden bedraagt € 2.500,-.
In geval van diefstal, vermissing, verduistering of joyriding geldt het volgende eigen risico:
10% van de nieuwwaarde met een minimum van € 2.500,-.
Bij machines met een nieuwwaarde kleiner dan € 2.500,- geldt een eigen risico van 100%.

• voor schade door verlies of beschadiging van met het gehuurde object vervoerde zaken (ook
tijdens het laden en lossen daarvan) en verlies of beschadiging van aanhangwagens of andere
objecten, die aan het gehuurde object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of
losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.
• uitsluiting ondergrondse objecten. Uitgesloten is alle schade aan of verlies van de verzekerde
objecten en/of (onder)delen welke zich geheel of ten delen in de grond (ondergronds) bevinden.
Ook eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn niet door deze verzekering gedekt.
• schade toegebracht aan schepen en vliegtuigen.
• schade aan of door materieel dat wordt gebruikt in de offshore, boorplatforms, en op schepen of
pontons (niet op land).
• schade aan of door materieel dat wordt gebruikt in de bosbouw of bosbouwwerkzaamheden.
• schade ten gevolge van asbest, asbest be- of verwerking, of be- of verwerking van materiaal waarin
asbest is verwerkt of sloopwerkzaamheden waarbij/waardoor asbest is vrijgekomen.
• in aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het ‘clausule blad terrorismedekking bij de Nederlandse Hervezekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT)’ van toepassing.
Specifiek algemeen:
• als huurder bent u ‘als een goed huisvader’ verplicht om zorg te dragen voor de gehuurde objecten, alsmede preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van misbruik door derden
(bijvoorbeeld vandalisme en/of joyriding), inclusief diefstal;
• in het geval van oneigenlijk en/of ondeskundig gebruik van de door u gehuurde objecten kunnen
verzekeraars besluiten om niet tot uitkering van de ingediende claim en/of de veroorzaakte schade over te gaan, hetgeen inhoudt dat huurder alsnog verantwoordelijk kan worden gesteld voor
de veroorzaakte schade;
• het is aan de huurder ter beoordeling of gehuurde objecten kunnen worden gebruikt op de plek
waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zonder schade te veroorzaken aan aanwezige
objecten en/of de beschikbaar aanwezige ondergrond zoals straatwerk, trottoirs, gazons en/of
grasvelden;
• in geval van mal functionerende gehuurde objecten dient huurder onmiddellijk te stoppen met de
uit te voeren werkzaamheden, respectievelijk dient verhuurder hiervan terstond in kennis gesteld
te worden om onderhoud en/of reparatie aan het gehuurde uit te (laten) voeren; dit om verdere
schade aan het gehuurde te voorkomen. Zo nodig dient huurder onmiddellijk die maatregelen
te nemen om mogelijke schade aan de omgeving en milieu te voorkomen, bijvoorbeeld bij een
lekkage en/of het springen van een olie- of brandstofslang.

Verzekeringsduur:
De verzekering gaat in op het moment dat huurder de gehuurde objecten ophaalt van het depot van
de verhuurder dan wel op het moment dat de verhuurder - zoals overeengekomen met huurder - de
gehuurde objecten bezorgt op de door de huurder aangegeven locatie.
Met betrekking tot het voornoemde zal in het geval en gedurende de periode dat de gehuurde
objecten - zoals overeengekomen met huurder - eerder zijn geleverd dan benodigd dienen door
huurder preventieve maatregelen genomen te worden ter voorkoming van misbruik door derden
(bijvoorbeeld vandalisme en/of joyriding), inclusief diefstal.
De verzekering wordt als beëindigd beschouwd op het moment dat huurder de gehuurde objecten
aflevert op het depot van de verhuurder dan wel op het moment dat de verhuurder de gehuurde
ophaalt van de door de huurder aangegeven locatie.
In het geval huurder met toestemming van de verhuurder een huurstop heeft verkregen, blijft huurder verantwoordelijk voor het gehuurde object zoals in dit document omschreven.
Voor de doorberekening van de verzekeringskosten zal ongeacht het hierboven gestelde het aantal
huurdagen van toepassing zijn.

Uitsluitingen bewerk en sloopwerkzaamheden:
Onder de dekking van deze verzekering is begrepen de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door of met het verzekerde object indien deze wordt gebruikt voor het verrichten van sloopwerkzaamheden.
Onverminderd het voorgaande is van de verzekering uitgesloten:
• schade ten gevolge van het gebruik van een beulbal;
• schade door sloop aan onderdelen en/of materialen die voor hergebruik bestemd zijn;
• schade door het trekken van paalfundaties;
• schade aan tuinaanleg, beplanting en bestrating;
• schade door gebruik (belasten) van bestaande, te handhaven, begane grondvloeren en kelders;
• schade ontstaan door en/of in verband met het slopen van de verkeerde gebouwen en/of objecten, dan wel te veel of te ver weg slopen van de te handhaven delen van bestaande gebouwen of
objecten, alsmede bewerking van verkeerde percelen of verkeerde perceel gedeelten
Voor schade ontstaan door of tijdens sloopwerkzaamheden geldt per gebeurtenis een extra eigen
risico van € 2.500,-.

Verplichtingen van huurder na een schadegeval:
Uitsluitingen verzekering
Algemeen:
Schade aan andere zaken van huurder, in bezit en/of in beheer (opzicht).
Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan (ondergrondse) kabels, buizen en leidingen.
Verzekeraars zijn niet tot schadevergoeding gehouden indien de schade:
• direct is veroorzaakt door atoomkernreacties;
• direct is veroorzaakt door een gewapend conflict, terrorisme, burgeroorlog, opstand, oproer of
muiterij
Verder is, ongeacht welke oorzaak, van dekking uitgesloten iedere zaak- en letselschade, evenals iedere
hieruit voortvloeiende gevolgschade, die door de bestuurder van het verzekerde object wordt geleden.
De verzekering is niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op
enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij de verhuurder daarvoor vooraf schriftelijk toestemming
heeft verleend.
Tot slot zijn alle in dit schrijven genoemde verzekeringen niet van toepassing als er sprake is van
verduistering ten gevolge van verhuur door huurder aan derden (al dan niet met toestemming van
verhuurder).
In een dergelijk geval is huurder aansprakelijk voor schade door verlies of beschadiging.
V.w.b. schade aan het gehuurde object is uitgesloten schade (a):
• veroorzaakt door opzet, grove schuld of grove nalatigheid van huurder;
• vermissing van het gehuurde object;
• die een gevolg is van huurder te verwijten en voor zover van toepassing ernstig gebrek aan onderhoud van het gehuurde object of het rapporteren daarvan aan de verhuurder;
• aan glas, c.q. ruiten van graafmachines, shovels en dumpers;
• aan (lucht)banden, rupsen tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade ook andere schade aan
het gehuurde object is ontstaan;
• bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage.
• schade veroorzaakt door gebruik van hydraulisch gereedschap van de huurder zelf is niet verzekerd.
Ten aanzien van de omschreven dekking is uitgesloten de aansprakelijkheid (b):
• voor schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of grove nalatigheid van huurder;
• van degene, die het gehuurde object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van iemand, die tot machtigen bevoegd is;
• van de bezitter te kwader trouw of van de houder te kwader trouw;
• van een huurder, voor schade, die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of
nalaten;
• voor schade door verlies of beschadiging van zaken (waaronder dieren), die eigendom zijn van
huurder, eigenaar of houder van het verzekerde object, evenals de daaruit voortvloeiende schade,
een en ander tenzij de schade op grond van het hierin bepaalde voor vergoeding in aanmerking
komt;

Zodra een huurder kennis draagt van een gebeurtenis, die door de verzekeraars tot een verplichting
tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:
• zo spoedig mogelijk en wel binnen 24 uur die gebeurtenis aan verhuurder te melden;
• zo spoedig mogelijk alle gegevens aan verhuurder, inclusief een schriftelijk relaas van het gebeurde te verstrekken en stukken aan hen door te zenden;
• de verzekeraars zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de
verzekeraars zou kunnen schaden;
• in geval van poging tot diefstal of enig ander strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen
bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen tenzij anders met verhuurder
overeengekomen;
• in geval van schade aan derden zich te onthouden van het erkennen van schuld of het doen van
een toezegging tot enige betaling.
Indien verzekeraars bewijzen dat door het niet nakomen van de hierin omschreven verplichtingen de
schade is vergroot, verliest huurder zijn recht op schadevergoeding van dit meerdere.

Slotopmerkingen:
De verhuurder behoudt zich het recht voor om in geval van verschil in condities met de originele polis
zich in afwijking van bovenstaande tekst op deze polis te beroepen.
Met betrekking tot het in dit schrijven gestelde, verklaren wij als verhuurder, dat voor zover van
toepassing e.e.a. in tegenstrijd of tegenstelling van het door ons in de Algemene Voorwaarden
gestelde zou zijn, dit schrijven voor de huurder, respectievelijk verzekerde van toepassing is.
Indien u gebruik maakt van onze verzekering gaat u akkoord met onze voorwaarden.
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