Extra kosten bij schade.
Wij doen er alles aan om de beste afsluiter te adviseren en
leveren. Toch kan het gebeuren dat er schade aan de afsluiter ontstaat tijdens of rondom uw project. Dat is natuurlijk heel vervelend. Niet alleen het werk loopt vertraging op
maar ook de kosten van de schade aan de gehuurde artikelen kunnen behoorlijk zijn. Deze onaangename verrassingen behoren nu tot het verleden.

Geen zorgen!
U heeft voortaan geen omkijken meer naar de schade die
is ontstaan aan onze huurartikelen. Per 1 januari 2019 geldt
namelijk voor al onze huurartikelen een verplichte verzekering. De verzekeringspremie is 5% van het bruto weektarief
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met een eigen risico van een weektarief.

Schadeafkoopregeling
Huurder zal tegen een toeslag van 5% op het huurtarief
diens contractuele aansprakelijkheid voor schade aan het
gehuurde middel deels beperken. Eventuele andere
(mede-) aansprakelijke partijen en/of derden, waaronder
verzekeraars, kunnen geen rechten aan deze regeling ontlenen.
De schadeafkoop, brand /diefstal regeling dekt schade
aan het gehuurde met uitzondering van schade ten gevolge van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten. Op de schadeafkoop, brand/diefstal regeling is per gebeurtenis een eigen risico van toepassing.

Ondeskundig Gebruik/Nalatigheid
Als Janssen Riotech vaststelt dat er sprake is van onoor-

Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse

deelkundig gebruik van een gehuurd artikel, dan zal de

onlusten, terrorisme, staking, oproer of muiterij, aardbe-

huurder geen beroep kunnen doen op de verzekering. In

ving, overstroming, vulkanische uitbarsting en atoomkern-

dat geval geldt de overnameregeling op basis van dag-

reacties.

waarde.
De schadeafkoopregeling kan nimmer aanleiding geven
tot het doen van enige betaling of het verlenen van enige
vergoeding of restitutie aan huurder.

Eigen risico
In geval van schade geldt een eigen risico van 1 maal het
weektarief van het betreffende artikel. Dit eigen risico geldt
alleen als het artikel onherstelbaar beschadigd is.

Brand/Diefstal/Vermissing:
In geval van brand/diefstal of vermissing geldt een eigen
risico van 1 maal het weektarief van het betreffende artikel.
De brand/diefstalregeling biedt geen dekking:
- als het gehuurde ten tijde van de gebeurtenis zich niet op
afgesloten terrein bevindt;
- als de diefstal of de brand het beoogde of zekere gevolg
is van een handelen of nalaten van de huurder;
- als de huurder onvoldoende zorg voor het object te ver-

- als de diefstal of de brand door huurder of diens personeel is veroorzaakt;
- als de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat of ter beschikking stelt, tenzij de verhuurder daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

*Onze uitgebreide verzekeringsvoorwaarden zijn op onze
website terug te vinden.
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wijten valt;

