VERZEKERING POLISVOORWAARDEN
VERZEKERINGSVERKLARING
Hierbij verklaren wij, Meijers Assurantiën bv
onder polisnummer MZP107498000 een
Landmateriaal Verhuuractiviteiten Verzekering
te hebben gesloten voor: Xtra Materieel B.V.
te Rotterdam en/of dochter- en/of gelieerde
bedrijven.
VERZEKERDE OBJECTEN
Verzekerd zijn alle objecten bestemd
voor verhuur/lease zoals vermeld in de
verhuurovereenkomst/ leasecontract.
VERZEKERDE RISICO’S
Verzekerd is de materiële schade aan de
gehuurde objecten veroorzaakt door van
buiten komende onheilen, bedieningsfouten,
ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand,
explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade,
vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek.
Uitsluitend wanneer een gehuurd object valt
onder het regime van de WAM (Wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen)
is tevens schade meeverzekerd wegens
wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis voor materiële
schade en € 5.600.000,00 voor letselschade.
CONDITIES
De voorwaarden en bepalingen van de
bovengenoemde polis zijn van toepassing. De
verzekering is uitsluitend van kracht indien er
een geldige, door de huurder ondertekende,
verhuurovereenkomst voor de aanvang van de
huurperiode is opgemaakt.
UITSLUITINGEN
Schade als gevolg van opzet of door
roekeloosheid, schade aan de bestuurder van
het object, als ook schade aan de met het
verzekerde object vervoerde zaken.

huurder van het verzekerde object. Indien de
nieuwwaarde van het verzekerde object lager is
dan € 1.000,00 geldt de nieuwwaarde van het
object als eigen risico.
OVERIGE BEPALINGEN
Deze verzekeringsverklaring is slechts een
uitreksel van de condities en bepalingen van de
Landmateriaal Verhuuractiviteiten Verzekering
onder polisnummer MZP107498000 op naam
van Xtra Materieel B.V.
In geval van geschillen prevaleren de condities
en bepalingen van de afgegeven polis.
BORG
Voor particulieren en bedrijven die geen
rekeningklant zijn bij ons vragen wij een
borg. De gepinde borg wordt na afloop van
de huurperiode, met aftrek van de gemaakte
kosten, teruggestort op rekening van de klant.
LEGITIMATIE
Bij het afhalen van materieel vragen wij om
een geldig legitimatiebewijs. Dit toetsen wij bij
24ID-Check.
ADDITIONELE KOSTEN
Voor een aantal van onze artikelen geldt
dat enkele onderdelen na gebruik moeten
worden geslepen, onderhevig zijn aan slijtage
of aanvulling van brandstof behoeven. Deze
kosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.
Onze medewerkers informeren u graag voordat
u het artikel huurt over de te verwachten
additionele kosten. U bent als huurder
verantwoordelijk voor het juiste gebruik en
het dagelijks onderhoud van het gehuurde
materieel. Het gehuurde materieel moet
na gebruik schoon en compleet worden
geretourneerd.

PREMIE EN EIGEN RISICO
De premie, 7%, is een toeslag op de huurprijs.
In geval van een gedekte schade geldt een
eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis,
echter voor hoogwerkers, verreikers en
heftrucks geldt een eigen risico van € 2.500,00
per gebeurtenis.
Ingeval van diefstal geldt een eigen risico van
10% van het schadebedrag per gebeurtenis
met een minimum van € 1.000,00 echter
voor hoogwerkers, verreikers en heftrucks is
dit minimum € 2.500,00 per gebeurtenis. Het
eigen risico komt te allen tijde ten laste van de
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