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Tegen diefstal of beschadiging kan huurder een verzekering afsluiten die
schriftelijk dient te worden opgenomen in het verhuurcontract. De premie
bedraagt 10 % van de huursom met een eigen risico van 10 % van de
nieuwwaarde van de gehuurde goederen met een minimum van € 250,00
en een maximum van € 600,00 tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Bedragen excl. 19 % BTW.
De op de verzekering van toepassing zijnde condities worden
desgevraagd op het eerste verzoek kosteloos toegezonden of
overhandigd. Deze condities welke gelden tussen Pixto-F en de
verzekeraar zijn mitsdien ook van toepassing tussen Pixto-F en huurder.
In ieder geval gelden de volgende uitsluitingen:
- Het verzekeringsgebied is beperkt tot Europa, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen;
- Diefstal is niet gedekt, tenzij:
Er duidelijk sprake is van ontvreemding door middel van braak, waarbij er
in ieder geval tevens sprake moet zijn van zichtbare en aantoonbare
braaksporen óf ontvreemding gepaard gaande met aantoonbaar fysiek
geweld of aantoonbare bedreiging met geweld;
- Diefstal is niet gedekt bij het onbeheerd achterlaten van de goederen in
een al dan niet afgesloten auto of ander voertuig;
- Diefstal is niet gedekt in geval van nalatigheid.
Bij diefstal of beschadiging dient onmiddellijk melding te worden gedaan
bij Pixto-F, bij diefstal dient men tevens proces-verbaal op te laten maken
door de plaatselijke politie.
Alle apparatuur zoals vermeld in het huurcontract waarop
verzekeringspremie is betaald valt onder de afgesloten verzekering.
De verzekeringsperioden zijn het aantal dagen of weken dat de
apparatuur is gehuurd en waarover huurkosten en premie is betaald,
welke periode is vermeld in het huurcontract.
Huurder dient alle maatregelen te nemen (of te doen laten nemen) die het
oogmerk hebben de schade zoveel mogelijk te beperken. Tevens dienen
de instructies van Pixto-F te worden opgevolgd.
Bij het in werking treden van deze verzekeringsvoorwaarden, is artikel
10.4 van de algemene voorwaarden niet van toepassing.
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