Bijzondere Voorwaarden
Accidentele Schade en Diefstal – Afstand van Verhaal
(zie Artikel 12.4 van de Algemene Handelsvoorwaarden van AED – versie januari 2015)
Zoals vermeld in Artikel 12.4 van de Algemene Handelsvoorwaarden van AED, zal de Huurder de gehuurde
goederen verzekeren tegen schade en verlies (inclusief diefstal). Indien de Huurder echter geen afdoende
verzekering afsluit (of er niet in slaagt dit aan te tonen aan de Verhuurder), of indien de Huurder de
Verhuurder daarom verzoekt, zal de Verhuurder of om het even welke van de met hem verbonden
ondernemingen een verzekering afsluiten om de risico’s van accidentele schade aan, en verlies of diefstal van
de gehuurde goederen te dekken, overeenkomstig de voorwaarden hieronder uiteengezet:
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Toeslag - De Huurder gaat akkoord om aan de Verhuurder een toeslag te betalen gelijk aan 2,5% van de
Huurprijs. Deze toeslag zal samen met de Huurprijs voor de gehuurde goederen betaalbaar zijn.
Afstand van Verhaal - Op voorwaarde dat de Huurder de toeslag betaalt waarnaar hierboven in Artikel 1
wordt verwezen, zal de Verhuurder of om het even welke van de met hem verbonden ondernemingen
een verzekering afsluiten om de risico’s van accidentele schade aan, verlies of diefstal van de gehuurde
goederen te dekken. Voor zover schade aan, verlies of diefstal van de gehuurde goederen wordt gedekt
door de verzekering die door de Verhuurder of door de met hem verbonden ondernemingen is
afgesloten (in het bijzonder rekening houdend met de beperkingen en uitsluitingen en bijkomende
verplichtingen hieronder uiteengezet), zal de Verhuurder afstand doen van zijn vordering tot vergoeding
door de Huurder van dergelijke schade, dergelijk verlies of dergelijke diefstal.
Beperkingen en Uitsluitingen - De Huurder erkent dat hij aansprakelijk blijft om de Verhuurder te
vergoeden voor het bedrag van de schade tot EUR 2.500 per schadegeval dat niet verhaalbaar is
krachtens de verzekering die door de Verhuurder of door de met hem verbonden ondernemingen is
afgesloten, aangezien het “eigen risico” (de “franchise” / “vrijstelling”) EUR 2.500 per schadegeval
bedraagt.
De Huurder erkent eveneens dat de verzekering die door de Verhuurder of door de met hem verbonden
ondernemingen is afgesloten geen schadegevallen dekt die plaatsvinden in, of gedurende het transport
van of naar, de volgende landen:
landen vermeld op de lijst van embargolanden van de V.N. (Verenigde Naties)
(www.un.org/sc/committees);
landen vermeld op de lijst van de OFAC (Office of Foreign Asset Control)
(www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx)
landen of regio’s vermeld op http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html met een
risiconiveau hoger dan “laag” of “gematigd” (in deze landen en regio’s zijn risico’s van oorlog,
oproer en staking uitgesloten)
Bovendien erkent de Huurder dat de verzekering die door de Verhuurder of door de met hem verbonden
ondernemingen is afgesloten geen schade, verlies of diefstal dekt in de volgende omstandigheden:
diefstal van consumptiegoederen
diefstal uit een voertuig waar de gehuurde goederen zichtbaar en zonder toezicht werden
achtergelaten
diefstal van gehuurde goederen die zonder toezicht in een voertuig worden achtergelaten op
eender welk moment tussen 20:00 uur en 06:00 uur, tenzij het voertuig in een slotvast gebouw
werd geplaatst
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verlies van gehuurde goederen dat slechts wordt ontdekt bij het opmaken van een inventaris
gehuurde goederen die werden misplaatst of verloren
diefstal of verlies van de gehuurde goederen op locatie tijdens montage, gebruik en demontage is
enkel gedekt wanneer de gehuurde goederen zich onder permanent toezicht bevinden van de
Huurder, zijn werknemers, onderaannemers of agenten
verlies ten gevolge van oneerlijkheid, grove fout of nalatigheid van enige van de werknemers,
onderaannemers of agenten van de Huurder

De Huurder erkent dat de maximum verzekerde waarden krachtens de verzekering die door de
Verhuurder of door de met hem verbonden ondernemingen is afgesloten, de volgende zijn:
- maximum verzekerde waarde per transport en gebeurtenis binnen België: EUR 3.000.000
maximum verzekerde waarde per transport en gebeurtenis buiten België: EUR 5.000.000
maximum verzekerde waarde voor elektrisch/elektronisch risico is EUR 2.000.000 per schadegeval
of reeks van schadegevallen voortvloeiend uit één en dezelfde oorzaak
maximum verzekerde waarde per schadegeval of reeks van schadegevallen voortvloeiend uit één en
dezelfde oorzaak: EUR 10.000.000
Verplichting om diefstal aan te geven - Diefstal van de gehuurde goederen moet worden aangegeven bij
de Politie en een referentienummer van de aangifte moet worden bekomen. De Huurder moet de diefstal
binnen de achtenveertig (48) uur melden aan de Verhuurder en hem onmiddellijk de aangifte van de
diefstal overmaken. Het niet naleven van deze bepaling zou kunnen leiden tot terugtrekking van de
dekking krachtens de verzekering die door de Verhuurder of door de met hem verbonden
ondernemingen is afgesloten.
Geen afstand van verhaal in geval van nalatigheid of contractbreuk - De afstand van verhaal waarnaar
hierboven wordt verwezen in Artikel 2 is niet van toepassing in gevallen waar de schade of het verlies
werd veroorzaakt door de nalatigheid van de Huurder of schending van de overeenkomst met de
Verhuurder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verplichtingen van de Huurder uiteengezet in
Artikelen 12.3 en 12.10 en/of de garanties van de Huurder uiteengezet in Artikelen 8.2 en 8.3 van de
Algemene Handelsvoorwaarden van de Verhuurder.
Aansprakelijkheid van de Huurder ten aanzien van Derden - De Huurder erkent dat de bepalingen van
deze Bijzondere Voorwaarden op geen enkele wijze een invloed hebben op de aansprakelijkheid van de
Huurder ten aanzien van derden voor schade veroorzaakt door materialen van AED (zie Artikel 12.5 van
de Algemene Handelsvoorwaarden van de Verhuurder), en dat dergelijke aansprakelijkheid niet wordt
gedekt door de verzekering die door de Verhuurder of door de met hem verbonden ondernemingen kan
worden afgesloten overeenkomstig deze Bijzondere Voorwaarden.
Geen Verzekeringsproduct - De Huurder erkent en gaat akkoord dat de afstand van verhaal zoals
voorzien in deze Bijzondere Voorwaarden geen verzekeringsproduct is en dat de Verhuurder niet
optreedt als een verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon. Het enige doel van dit document is om
te verduidelijken dat de Verhuurder of de met hem verbonden ondernemingen in bepaalde
omstandigheden een verzekering kunnen afsluiten om goederen te dekken die hun eigendom zijn en om
de gevolgen daarvan te beschrijven voor de aansprakelijkheid van de Huurder voor schadegevallen die
gedekt worden door dergelijke verzekering.

8. Toekomstige Huurovereenkomsten - De Huurder gaat akkoord dat indien de Verhuurder of om het even
welke van de met hem verbonden ondernemingen een verzekering afsluiten met betrekking tot één of
meerdere huurovereenkomsten met de Huurder, de Verhuurder of de met hem verbonden
ondernemingen ook een verzekering zullen afsluiten met betrekking tot enige toekomstige
huurovereenkomsten met de Huurder, overeenkomstig de Bijzondere Voorwaarden uiteengezet in dit
document (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), tenzij de Huurder de Verhuurder kennis geeft van zijn
beslissing om zelf een afdoende verzekering af te sluiten vooraleer een nieuwe huurovereenkomst wordt
aangegaan.
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