WAARBORGEN DOOR ALL CAR RENT VERLEEND IN GEVAL VAN BRAND, DIEFSTAL,
STOFFELIJKE SCHADE BETREFFENDE SCHADE AAN HET GEHUURDE VOERTUIG
DEKKING EIGEN SCHADE VOLGENS ARTIKEL 10 VAN DE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
Naast de waarborgen verleend in het kader van de verplichte verzekering der
burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen - die onverminderd van
toepassing zijn - verstrekt All Car Rent NV aan haar contractant de hierna vermelde
waarborgen.
All Car Rent nv heeft geen omniumdekking voor haar voertuigen. Deze waarborg maakt dan
ook deel uit van de huurovereenkomst.
In alle gevallen waarbij verhaal kan worden uitgeoefend tegenover een aansprakelijke
tegenpartij en de BA verzekeraar de geleden schade ten gunste van All Car Rent kan
recupereren, is de schade aan het gehuurde voertuig volledig gedekt. Als geen recuperatie
van de schade mogelijk is, is deze waarborg van toepassing.
Onder stoffelijke schade dient verstaan te worden: elke schade of incident aan of met het
voertuig dat niet werd opgenomen in de staat van het voertuig bij vertrek of ten gevolge
van een oorzaak die niet als normale slijtage en/of onderhoud kan worden aanzien. Ook
schade die werd hersteld gedurende de huurperiode om alzo het gebruik van het voertuig te
kunnen verderzetten (bv. lekke band, verkeerd getankt, vastgereden, ... ) en dus niet meer
kan vastgesteld worden op het einde van de huurperiode gezien ze gedurende de
huurperiode werd hersteld. Deze oplijsting is niet limitatief.
Mits betaling door de huurder van een afkoopsom kan de huurder zijn vrijstelling, in geval
van schade, verminderen en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis
krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de overeenkomst. Deze
vrijstelling omnium omvat naast de herstellingskost, het huurverlies voor de periode van de
herstelling, de administratieve kosten, de stilstand van het voertuig, ... met een maximum
van 250 euro. De vrijstelling is steeds verschuldigd. Als echter de waarborg is uitgesloten
volgens de voorwaarden die zijn opgenomen, is de volledige schade verschuldigd door de
huurder en/of zijn aangestelde en is de betaalde afkoopsom niet terugvorderbaar.
De contractant is steeds gehouden om de schade te vergoeden. Als hij wenst te verhalen op
de bestuurder en/of zijn aangestelde dient hij zelf hiervoor de nodige stappen te
ondernemen.
Naast de contractant genieten volgende personen eveneens van de waarborgen:
• de gemachtigde bestuurder, zijnde de bestuurder wiens identiteit in de bijzondere
contractuele voorwaarden vermeld is
• de door de contractant bij vertrek opgegeven bestuurders of de bestuurders die de
contractant na vertrek schriftelijk aan All Car Rent nv heeft doorgegeven (mail, post,
fysiek).
1. Brand
AII Car Rent neemt, onder aftrek van de voorziene contractuele vrijstelling, de schade aan
het gehuurde voertuig ten laste in geval van beschadiging of vernieling door:

•
•
•
•

vuur (het gelijktijdig voorkomen van warmte, licht en vlammen dat een brand tot
gevolg heeft)
ontploffing
bliksem
blussingskosten

Zijn niet gedekt:
• de schade veroorzaakt door uitrustingen die aangebracht zijn door de huurder en/of
zijn aangestelde en aangesloten aan de elektrische installatie
• de schade veroorzaakt door ontvlambare, ontplofbare of corrosieve stoffen of
voorwerpen die door het aangeduide voertuig vervoerd worden
Zijn echter wel gedekt :
• de schade veroorzaakt door de brandstof die zich in de tank van het voertuig bevindt
met uitsluiting van niet voorgeschreven brandstof voor het voertuig
2. Diefstal
AII Car Rent NV neemt onder aftrek van de contractuele vrijstelling ten laste:
• de diefstal van het gehuurde voertuig, evenals de beschadiging of de vernieling
ervan ingevolge diefstal
• de beschadiging aan het gehuurde voertuig ingevolge een poging tot diefstal
AII Car Rent nv neemt niets ten laste:
indien de diefstal of de poging tot diefstal gepleegd is door de contractant of enige van de
onder de aanhef van dit hoofdstuk vermelde begunstigden of door hun medeplichtigheid;
als, behoudens overmacht, de nodige voorzorgsmaatregelen niet werden getroffen, nl.:
- het portier of koffer niet op slot
- het dak of venster open gelaten
- de sleutel waarmee het voertuig kan gestart worden, in of op het voertuig laten
liggen of zonder toezicht achtergelaten op een voor het publiek toegankelijke plaats
- het anti-diefstalsysteem niet ingeschakeld of niet in perfecte werking door gebrek
aan onderhoud
- uitschakelingsmiddel van het anti-diefstalsysteem in of op het voertuig gebleven, of
zonder toezicht achtergelaten op een voor het publiek toegankelijke plaats, behalve
als het lege voertuig zich in een individuele en op slot gesloten garage bevond en in
de garage werd ingebroken
- All Car Rent nv komt evenmin tussen in geval van diefstal van in het voertuig
achtergelaten voorwerpen of de lading, dan wel beschadiging van deze voorwerpen
3. Stoffelijke schade
All Car Rent nv neemt onder aftrek van de contractuele vrijstelling ten laste:
- de stoffelijke schade door het gehuurde voertuig opgelopen ingevolge een ongeval
of ingevolge daden van vandalisme
- in België: kosten voor de overbrenging van de plaats van het ongeval naar de
dichtstbijzijnde garage in zover de klant een beroep doet op de bijstandsverzekering
dewelke bij het gehuurde voertuig behoort;

-

buitenland: kosten voor de overbrenging van de plaats van het ongeval naar de
dichtstbijzijnde garage in zover de klant een beroep doet op de bijstandsverzekering
die bij het gehuurde voertuig behoort en hiertoe expliciet werd afgesloten voor
vertrek. De huurder is op de hoogte dat voor elke tussenkomst in het buitenland een
afzonderlijke pechbijstandsverzekering dient afgesloten te worden

AII Car Rent NV komt niet tussen:
- in geval van schade veroorzaakt aan het voertuig ingevolge een constructiefout of
een gebrek in de grondstof, een technisch incident, slijtage of te wijten aan
klaarblijkelijk slecht onderhoud van die delen, gebrek aan smeermiddel of
koelvloeistof;
- de schade veroorzaakt of verergerd door vervoerde dieren en voorwerpen, het
opladen of afladen ervan, evenals door de overbelasting van het voertuig of de eraan
gekoppelde aanhangwagen
- repatriëringskosten in de ruimste zin van het woord
4. Verlies van tussenkomst
All Car Rent nv zal evenwel geen enkele schade of kost ten laste nemen en/of enige andere
tussenkomst verlenen in volgende gevallen:
- de schadegevallen die aanleiding geven of hadden kunnen geven tot een volledig of
gedeeltelijk verhaal krachtens artikel 24 en 25 van de algemene voorwaarden van de
verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
- genotsderving
- de persoonlijke zaken van de contractant, de begunstigden en/of de inzittenden en
de vervoerde voorwerpen
- de schade ter gelegenheid van oorlog (nl. burgeroorlog of buitenlandse oorlog,
subversieve actie), inval, oproer (nl. opstand, muiterij, rebellie, verzet, revolutie,
beroering onder de bevolking), werkstaking, krijgswet, staat van beleg, onrusten
alsmede elke gewelddaad van (politieke of ideologische) collectieve conspiratie, al of
niet gepaard gaande met rebellie tegen de overheid, tenzij de contractant of de
begunstigde bewijst dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen die
gebeurtenissen en de schade
- de schadegevallen veroorzaakt door elk feit of elke opeenvolging van feiten van
dezelfde oorsprong, vanaf het ogenblik dat dit feit of deze feiten, of sommige van de
veroorzaakte schadegevallen voortspruiten uit of het gevolg zijn van radioactieve,
giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen,
radioactieve producten of afvalstoffen alsmede de schadegevallen die rechtstreeks
of onrechtstreeks voortvloeien uit een bron van ioniserende stralingen
- de schadegevallen die zich voordoen ter gelegenheid van weddenschappen,
uitdagingen of klaarblijkelijk vermetele daden van de contractant of de begunstigden
- de schadegevallen die zich voordoen tijdens:
• competities of wedstrijden
• rally's of gelijkaardige proeven indien tijdsbeperkingsnormen of snelheidsnormen
zijn uitgekozen of opgelegd en gedurende de trainingen of oefeningen met het
oog op dergelijke proeven
- om het even welke vrijwillige daad waarvan het doel is, een ongerechtvaardigd
voordeel uit het contract te halen

-

•
•
•
•

alle gevallen van schade veroorzaakt door de grove schuld van de contractant,
dan wel de begunstigde onder meer: rijden in staat van dronkenschap, rijden
onder invloed van alcoholische of toxicomane producten, strafbare producten,
gebruik van het aangeduide voertuig als dit abnormaal ernstige gebreken
vertoont zoals (een) kale band (en) of remmen die door sleet ontoereikend zijn,
het uitlenen van het voertuig aan derden, het gebruik toestaan van het voertuig
aan personen die niet voorzien zijn in het contract mits de nadrukkelijke
toestemming van All Car Rent nv of de schriftelijke kennisgeving aan All Car Rent
nv vooraleer het schadegeval zich voordoet, het gebruik van het voertuig door
personen die niet aan de verhuurvoorwaarden voldoen, ...
onmiskenbaar roekeloos rijden zoals:
rijden aan een klaarblijkelijk onaangepaste snelheid met name in geval van mist,
sneeuw, ijzel of hevige regenval
rijden in een toestand van buitenmatige vermoeidheid
rijden met beslagen of aangevroren ruiten
vrijwillige blootstelling aan uitzonderlijk nutteloos gevaar

Tenzij de contractant of de begunstigde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen deze gevallen van grove schuld en de schade. All Car Rent nv is nooit gehouden om
het oorzakelijk verband tussen de geleden schade en de oorzaak aan te tonen.
Speciale bepaling
Als de contractant of de begunstigde een natuurlijk persoon is en jonger dan 23 jaar, wordt
de vrijstelling vermeld in de bijzondere voorwaarden verhoogd met 50%.
Verplichting van de contractant of begunstigde bij een schadegeval of panne
De bijstandsverzekering binnenland: contactnummer bevindt zich bij de boordpapieren.
De contractant of de begunstigde dient te handelen als een goede huisvader en alle
redelijke maatregelen te nemen om de schade te voorkomen en te beperken.
leder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de 48 uren nadat het is
voorgevallen schriftelijk aan All Car Rent aangegeven worden.
Het Europees aanrijdingsformulier dient volledig ingevuld te worden en getekend (kant A) of
alle gegevens die nodig zijn om een Europees aanrijdingsformulier in te vullen (voorzijde
kant A) dienen schriftelijk te worden bezorgd binnen de 48 uur na het voorval.
Elke opzettelijk verkeerde verklaring (bv. gegevens bestuurder, omstandigheden van het
schadegeval) van de bestuurder en of zijn aangestelde, geeft aanleiding tot verlies van de
dekking.
De contractant of de begunstigden moeten zonder verwijl alle bewijsstukken en inlichtingen
nauwkeurig en volledig aan AII Car Rent nv verschaffen. Hij/zij moet alle aanwijzingen van
All Car Rent nv volgen en alle stappen ondernemen die All Car Rent van hen eist.
Er moet tevens onmiddellijk aangifte gedaan worden bij de bevoegde gerechtelijke
overheden of bij de politie. In geval van diefstal, poging tot diefstal of in geval van
vandalisme, dient deze aangifte te gebeuren binnen de 24 uur.

Bij diefstal van het voertuig zal de contractant of de begunstigde aan All Car Rent nv op
eerste verzoek de sleutels alsook het gelijkvormigheidsattest en het inschrijvingsbewijs van
het gehuurde voertuig overhandigen.
Als de contractant of de begunstigde één van de onder dit artikel vermelde verplichtingen
niet nakomt, wordt de waarborg niet verleend. All Car Rent nv is niet gehouden om enig
nadeel aan te tonen aks deze verplichtingen niet worden nageleefd.
Deze polis maakt integraal deel uit van de boordpapieren. Duplicaat is te bekomen aan de
balie op eenvoudige vraag.
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