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Verzekerings- en schadedekkingsvoorwaarden bij huurcontracten betreft zelfrijdend werkmaterieel
Bij huurtransacties is het W.A.(M.)-risico standaard verzekerd door Lemerij verhuur, ondergebracht bij
Achmea schadeverzekeringen N.V.
Verzekering van het W.A.(M.)-risico van huurobjecten van Lemerij verhuur geschiedt bij volmacht van Achmea
schadeverzekeringen N.V. met polisnummer 322890
Verzekerden
Verzekerde objecten
en verzekerde
periode

Condities

Uitsluitingen

premie
en eigen risico

Overige bepalingen

Lemerij B.V. zijnde de verzekeringsnemer en de huurders van de verzekerde
objecten van de verzekeringsnemer.
Uitsluitend wanneer een gehuurd object valt onder het regime van de WAM
(=Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is tevens schade
meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van maximaal
€ 5.600.000,- per gebeurtenis (letsel) / € 2.500.000,- per gebeurtenis( materiële
schade) en maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor ondergrondse schade,
indien en voor zover de schade is veroorzaakt met of door het betreffende gehuurde
object.
Voertuigen met kenteken voor openbare weg vallen niet onder deze verzekering / polis
Deze (bussen & autohoogwerkers) hebben een eigen polis/verzekering, premie en
voorwaarden.
De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde originele polis met nr. 322890
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.
Schade als gevolg van opzet, grove schuld en grove nalatigheid.
Schade aan eigen eigendommen huurder of die van bestuurder.
Schade aan de met het huurobject vervoerde en of verplaatste zaken.
Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels buizen en
leidingen indien niet de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen.
(Onder meer als er niet vooraf tijdig een graafmelding verricht is, conform het
gestelde in de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) bij het
Kadaster Dienst KLIC. En voorafgaand aan de graafwerkzaamheden dient
onderzoek verricht te worden naar de precieze ligging van onderdelen van netten
op de graaflocatie, door middel van het handmatig controleren of vrijmaken.
Daarnaast dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden overeenkomstig de
gemaakte afspraken met de kabel-/leidingbeheerder(s) en dienen de van de dienst
ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te zijn.)
Schade aan de bestuurder van het gehuurde object.
Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object
doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij de
verzekeringsnemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
Voor de W.A.(M.) verzekering worden geen extra kosten in rekening gebracht.
In geval van gedekte schade gelden de navolgende eigen risico`s per gebeurtenis
voor rekening van de huurder:
W.A.(M.) – wettelijke aansprakelijkheid € 500,- per gebeurtenis (letselschade geen
eigen risico)
OS – ondergrondse schade € 1000,- per gebeurtenis
bovenstaande is een uittreksel van de condities en bepalingen de bovengenoemde
polis werkmaterieelverzekering op naam van de verzekeringsnemer en afgegeven
door Achmea schadeverzekeringen N.V. In geval van geschil prevaleren de
condities en bepalingen van de originele polis.

