Beste klant,
Wim Verhuur koopt enkel de meest robuuste en stevige machines aan maar zelfs daar kan iets
aankomen : buiten vandalisme kunnen machines aangereden worden op een werf of een ongeluk
veroorzaken. Zelfs al ben je nog zo voorzichtig : een ongeluk kan in een klein hoekje zitten.
Afgelopen jaren hebben we een aantal discussies met onze klanten gehad over vandalisme/schade
en (in mindere mate) diefstal van onze machines. Zelfs de beste relaties komen daardoor soms onder
druk te staan en dat willen we helemaal niet.
Voor Uw en onze gemoedsrust bieden we U daarom vanaf 1 februari 2019 de mogelijkheid aan om
deze risico’s op voorhand uit de weg te gaan. De meeste klanten stappen mee in dit verhaal en
daarom gaan we er mee van start vanaf 1 februari 2019 tenzij U aangeeft geen gebruik te willen
maken van deze mogelijkheid en dan horen/lezen we het graag. Voor klanten zonder btw -of
ondernemingsnummer zal deze machinebreukregeling verplicht worden.
Wat zijn de afspraken daarbij :
-

-

-

-

Terwijl deze regeling verplicht is voor particuliere klanten, heeft U als firma de keuze om
deze regeling te nemen of niet. Neemt U deze wel dan vindt U hieronder de geldende
afspraken; neemt U deze niet dan valt een eventuele schade of diefstal volledig ten
Uwen laste (zonder franchise of maximum bedrag). Per klant geldt deze keuze voor alle
werven/alle machines en kan er niet per werf of per machine gekozen worden.
De machinebreuk regeling wordt berekend op het netto aangerekende huurbedrag en
niet op het bruto huurbedrag uit de catalogus met uitzondering van de verhuur van
toiletten : deze worden niet opgenomen in de machinebreuk regeling.
De prijs die we daarvoor aanrekenen bedraagt 6 % van de netto huurwaarde voor een
vrijstelling eigen schade die varieert in functie van de cataloguswaarde van de machine
(voor schades) en voor een vrijstelling bij diefstal van 15 % van de cataloguswaarde (met
als minimum de vrijstelling die bij de waarde van de machine hoort en die U hieronder
terugvind).
. Voor alle duidelijkheid : de voorgestelde 6 % dekt zowel de schade als de diefstal.
Het bedrag van deze regeling zal apart en transparant op de factuur vermeld worden.
Vrijstelling eigen schade per schadegeval :
o Voor machines die minder dan 250 euro cataloguswaarde kosten, bedraagt de
franchise 50 % van de cataloguswaarde.
o Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 251 en 2.500 euro : 250 euro
o Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 2.501 en 5.000 euro : 375
euro
o Voor een machine met een cataloguswaarde tussen 5.001 en 10.000 euro : 750
euro
o Voor een machine met een cataloguswaarde hoger dan 10.001 euro : 1.750 euro
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Brand die een inwendige oorzaak kent wordt gedekt.
Schade of diefstal moet binnen de 48 uur gemeld worden aan de planning van Wim
Verhuur. Bij diefstal moet binnen de 72 uur aangifte gedaan worden bij de politie en een
copie van het PV overgemaakt aan Wim Verhuur. De machines van Wim Verhuur dienen
daarbij als een goed huisvader achter slot en grendel bewaard worden.
Schade die veroorzaakt wordt door oneigenlijk gebruik van de machines wordt
uitgesloten uit de dekking.

Alle slijtagedelen en/of verbruiksartikelen zoals slijpschijven, boren of schuurbanden
worden uitgesloten van de dekking
Alle verkochte producten worden uitgesloten van dekking.

Voor meer informatie kan U terecht bij Tom (0479/39.51.68).

