
MARCHANDWEG  51

3771  MN   BARNEVELD

08 5  -  3 0 1 1  5 5 5

Met verwijzing naar het originele verzekeringscontract 634843205 werkmaterieelverzekering op naam van de 
verzekeringnemer wordt hiermee verklaard dat wij, Concordia de Kiezer, hebben verzekerd: 

VERZEKERINGSCERTIFICAAT

VERZEKERING TEGEN MATERIELE SCHADE EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

CONCORDIA
DE KEIZER
Riskmanagement & Benefits

Donselaar Tenten B.V. te Barneveld, zijnde de verzekeringnemer, en de huurders 
van de verzekerde objecten van de verzekeringnemer. 

Verzekerd zijn de objecten zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen de 
verzekeringnemer en de huurder. De verzekerde periode is de huurtermijn zoals 
vermeld op dezelfde verhuurovereenkomst. Deze verzekering is geldig indien de 
gehuurde objecten worden gebruikt binnen de Ianden van de Benelux en in 
Duitsland. Buiten deze Ianden verleent deze verzekering geen dekking.

Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van 
buiten komende onheilen, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm,  
vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek. 

De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde originele polis zijn van 
toepassing. De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de 
huurder ondertekende, verhuurovereenkomst vóór de aanvang van de huurperiode 
is opgemaakt.

Schade als gevolg van opzet, grove schuld en grove nalatigheid. 
Vermissing/ manco’s van de gehuurde objecten of delen daarvan. 
Schade aan eigendommen (of zaken in beheer/opzicht) van de huurder. 
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 
verzekeringnemer daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. 

De premie is een toeslag op de huurprijs van de verzekerde objecten. In geval van 
een gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de 
huurder van: 
• EUR 500,00 bij een gedekte schade;
• Bij diefstalschade geldt een verhoogd eigen risico van 10% van het

schadebedrag met een minimum van EUR 1.250,00;

De huurder is verplicht bij diefstalschade aangifte te doen bij de politie en het proces 
verbaal van deze aangifte te overhandigen aan de verhuurder. Bij het niet nakomen 
van deze verplichting verleent deze verzekering geen dekking en komt deze  
diefstalschade geheel voor rekening van de huurder van het gestolen object.  

Dit verzekeringscertificaat is een uittreksel van de condities en bepalingen van het 
bovengenoemde verzekeringscontract transportverzekering op naam van de  
verzekeringnemer en afgegeven door Concordia de Keizer.  
In geval van een geschil prevaleren de condities en bepalingen van de originele polis.

Verzekerden 

Verzekerde objecten, 
verzekerde periode en 
geografische begrenzing 

Verzekerde risico’s 

Condities 

Uitsluitingen 

Premie en eigen risico 

Verplichtingen bij diefstal 

Overige bepalingen
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