Bijzonderheden verzekering HMS
Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de polisvoorwaarden betreffende
huurmaterieel. Het materieel kan WA en Casco (standaard*) worden verzekerd met
inachtneming van de volgende bijzonderheden:

Dekking
 WA-dekking (voor schade door materieel met eigen rijaandrijving)
 Casco-dekking (voor schade aan verzekerde object)

Eigen risico
Voor deze verzekering geldt een beperkt eigen risico per gebeurtenis. Ingeval van schade
ontstaan aan het gehuurde object, dan geldt een eigen risico afhankelijk van de
nieuwwaarde van het gehuurde materieel c.q. object (I), van maximaal € 500,- en ingeval van
diefstal, vermissing en verduistering geldt een eigen risico, per gebeurtenis (II) van maximaal
€ 1.500,-. In het geval van schade veroorzaakt met gehuurd object met verplichte WAdekking geldt een vast eigen risico van € 2.500, WA-dekking - € 1.000.000,- maximaal
 Casco-dekking afhankelijk van nieuwwaarde object
Eigen risico casco-dekking volgens hieronder weergegeven staat:
(I)
€-

object/materieelwaarde
tot € 1.500,object/materieelwaarde
€ 250,vanaf € 1.500,- tot € 5.000,object/materieelwaarde
€ 500,vanaf € 5.000,(I) schade, (II) diefstal, vermissing en verduistering

(II)
€ 250,€ 750,€ 1.500,-

* Onder casco wordt verstaan:
 Botsen, slippen, stoten, omslaan, te water of van de weg geraken
 Een ander soortgelijk van buiten komend onheil
 Brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag
 Diefstal, vermissing en verduistering
De verzekeringsmaatschappij kan besluiten tot verhaal op huurder indien de schade (mede)
is veroorzaakt doordat:
 de huurder onvoldoende onderhoud en of zorg aan de objecten heeft gepleegd;
 de bestuurder van het gehuurde object niet over de vereiste deskundigheid voor het
besturen/bedienen van het object beschikt;
 de huurder het object na werktijd niet in een afgesloten pand heeft geplaatst en geen
braakschade is ontstaan

(m.u.v. van die objecten, zoals bepaalde hoogwerkers, waarbij in redelijkheid niet
verwacht kan worden dat deze in een afgesloten pand geplaatst worden);
 de huurder het object aan derden heeft verhuurd of in medegebruik heeft gegeven
onder welke benaming dan ook;
 de huurder het steiger- en klimmateriaal niet in gemonteerde toestand heeft
achtergelaten en niet aan het pand heeft verankerd.
HMS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot onderliggende vloeren
en/of straatwerk.
Ingeval van diefstal c.q. vermissing dient HMS een kopie van het proces-verbaal van aangifte
(politie) te ontvangen. Pas op het moment van ontvangst van het proces-verbaal zal de huur
worden beëindigd. Schadegevallen dienen direct tot uiterlijk binnen zeven dagen na het
voorval schriftelijk te worden gemeld.

