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ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR DE SCHADEVERZEKERING

2. In geval van schade vergoedt de verzekering in
beginsel de kosten voor het herstel van het leaseobject
respectievelijk voor de aanschaf van een gelijkwaardig
vervangend object uitgaande van de dag van het
ontstaan van de schade.
3. De verzekering biedt in beginsel slechts subsidiair
verzekeringsdekking, hetgeen inhoudt dat de verze
keringsdekking uitsluitend wordt verleend indien
er anderszins geen verzekeringsdekking bestaat.
4. Het eigen risico van lessee bedraagt 150,00 EUR
per schadegeval.

B. VERZEKERDE SCHADE EN RISICO’S,
UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
1. Verzekeraar vergoedt materiële schade aan verzekerde
zaken als gevolg van een onzeker voorval (welke niet
tijdig door lessee kan worden voorzien) en bij verlies
van verzekerde zaken door diefstal, diefstal met braak,
roof of plundering. Schade als gevolg van een onzeker
voorval zal geacht worden onvoorzien te zijn indien
de lessee, met de vereiste deskundigheid voor de
uitvoering van werkzaamheden in de uitoefening van
zijn beroep of bedrijf, zulks op enig moment niet kan of
zou kunnen voorzien. Opzet en grove nalatigheid van
de lessee in dit verband zal de verzekeraar het recht
geven tot korting op de schadevergoeding; zulks in
relatie tot de zwaarte van de opzet of grove nalatigheid
van de klant.
Vergoed wordt in het bijzonder de beschadiging
of teloorgang (materiële schade) door:
a)	
bedieningsfouten, onkundigheid, nalatigheid;
b)	
overspanning, inductie, kortsluiting;
c)	
brand, blikseminslag, explosie of implosie
(met inbegrip van de schade als gevolg van
blus- en sloopwerk, ontruiming of verlies
in geval van deze gebeurtenissen);
d)	
water, vocht, overstroming;
e)	
opzet van derden, sabotage, vandalisme;
f)	
overmacht;
g)	
constructie-, materiaal- of fabricagefouten.
2. Elektronische componenten (onderdelen) van de
verzekerde zaak komen uitsluitend voor vergoeding in
aanmerking indien een verzekerd risico aantoonbaar
van buiten af op een vervangingsonderdeel (een onderdeel dat bij reparatie gewoonlijk dient te worden

vervangen) of op de verzekerde zaak als geheel
heeft ingewerkt. Indien het bewijs hiervoor niet kan
worden geleverd, volstaat de meer dan gemiddelde
waarschijnlijkheid dat de schade is terug te voeren
op de inwerking van een verzekerd risico van buiten af.
Gevolgschade aan overige vervangingsonderdelen
wordt vergoed.
3. Tenzij iets anders is overeengekomen, vergoedt
verzekeraar in geval van buizen (zoals beeldbuizen,
hoogfrequent buizen, röntgenbuizen, laserbuizen)
en buffers voor beeldopslag (zoals seleniumdrums)
uitsluitend schade door:
a)	
brand, blikseminslag en explosie, evenwel
uitsluitend voor zover deze risico’s door een
brandverzekering kunnen worden gedekt;
b)	
diefstal met braak, roof en vandalisme, evenwel
uitsluitend voor zover deze risico’s door een
inbraakverzekering kunnen worden gedekt;
c)	
leidingwater, evenwel uitsluitend voor zover dit
risico door een waterschadeverzekering kan
worden gedekt, een en ander onverminderd het
bepaalde in lid 4 en 5 van dit artikel.
4. Ongeacht eventuele medeoorzaken vergoedt
verzekeraar geen schade:
a)	
door opzet van lessee;
b)	
door oorlogshandelingen van welke aard
dan ook of binnenlandse onlusten;
c)	
door kernenergie;
d)	
door normale of vroegtijdige slijtage of veroudering
als gevolg van gebruik; gevolgschade aan overige
vervangingsonderdelen wordt evenwel vergoed,
een en ander onverminderd de toepasselijkheid
van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
5. Indien het bewijs voor het bestaan van een van
de oorzaken als bedoeld in lid 4 onder b) tot en met d)
van dit artikel niet kan worden geleverd, volstaat de
meer dan gemiddelde waarschijnlijkheid dat de schade
is terug te voeren op een van deze oorzaken.

C. VERZEKERDE ZAKEN / ONVERZEKERDE ZAKEN
1. Onder de verzekering vallen de in het leasecontract
genoemde:
a)	
installaties en apparaten op het gebied van
de informatie- en communicatietechniek en
de medische techniek;
b)	
overige elektrotechnische of elektronische
installaties en apparaten;
c)	
machines en overige technische installaties op het
gebied van de utiliteitstechniek, resp. de vervoersen transporttechniek en de technische dienst;
d)	
kantoorinventaris.
e)	
software inclusief toebehoren.
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2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn data (machi
naal leesbare gegevens) uitsluitend verzekerd indien
deze voor de basisfunctie van de verzekerde zaak
noodzakelijk zijn (systeemdata van besturingssystemen
of hiermee gelijkstaande data).
3. Zaken in motorvoertuigen: zaken in motorvoertuigen
zijn vanwege het hoge diefstalrisico uitsluitend verze
kerd indien deze vast zijn ingebouwd of indien deze bij
het verlaten van het motorvoertuig niet zichtbaar in het
gesloten of voor zover mogelijk afgesloten handschoe
nenkastje of in de kofferruimte zijn opgeborgen en het
voertuig behoorlijk is afgesloten.
4. Niet onder de verzekering vallen:
a)	
hulp- en grondstoffen, verbruiksmaterialen en
bedrijfsmiddelen zoals ontwikkelingsvloeistoffen
voor fotografie, reagentia, toners, koel- en blus
middelen, inktlinten, films, beeld- en geluids
dragers, foliecombinaties, geprepareerd papier,
schriftdragers, rasterschijven, pipetten, cuvetten
en reageerbuizen;
b)	
gereedschappen van welke aard dan ook
zoals boren en frezen;
c)	
overige onderdelen die tijdens de levensduur
van de verzekerde zaken uit ervaring meermaals
moeten worden vervangen zoals zekeringen,
lichtbronnen, niet-oplaadbare batterijen,
filtermedia en -elementen;
d)	
onderhoud: werkzaamheden die gewoonlijk in
het kader van het onderhoud worden verricht,
vallen niet onder de verzekering;
hiertoe behoren in het bijzonder werkzaamheden
in verband met de vervanging van componenten,
modules en onderdelen, tenzij deze aantoonbaar zijn
veroorzaakt door een van buiten af op de verzekerde
zaak inwerkende verzekerde gebeurtenis.
Onder onderhoud als bedoeld in deze bepaling
wordt het volgende verstaan:
::: veiligheidsinspectie;
::: preventief onderhoud;
::: herstel van storingen als gevolg van veroudering;
::: herstel van schade die is ontstaan door normaal
gebruik zonder inwerking van buiten af.

D. VERZEKERDE LOCATIE
Voor zaken die conform hun bestemming op een vaste
plaats worden ingezet, geldt de in het desbetreffende
leasecontract vermelde bedrijfsvestiging als verzekerde
locatie, tenzij anders is overeengekomen. Voor het
overige geldt de verzekering wereldwijd.
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A. ALGEMEEN
1. Indien het leaseobject onder de algemene schade
verzekering van lessor overeenkomstig de algemene
leasevoorwaarden wordt verzekerd, dan gelden
onderstaande bepalingen als overeengekomen.
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2. De schademelding dient de volgende gegevens
te bevatten:
::: naam en adres van lessee;
::: nummer van de leasecontract;
::: plaats en tijdstip van de schade;
::: gedetailleerde omschrijving van
de schadegebeurtenis;
::: aantal beschadigde leaseobjecten;
::: nauwkeurige vermelding van elk afzonderlijk
leaseobject;
::: aard van de beschadiging.
a)	
bij gedeeltelijk verlies: kostenraming voor
de reparatie van het defecte leaseobject;
b)	
bij totaal verlies: de vermelding totaal verlies;
c)	
bij schade door opzet van derden (zoals diefstal) en
brandschade: in dat geval dient lessee onmiddellijk
aangifte te doen en GRENKE te informeren over
de met het onderzoek belaste politiedienst met
vermelding van het exacte adres en het aangif
tenummer of de overige opsporingsdienst met
vermelding van haar dossiernummer.
3. Bewaring: de beschadigde onderdelen dienen
te worden bewaard resp. het schadebeeld dient
ongewijzigd te worden gelaten totdat verzekeraar
respectievelijk GRENKE de schade heeft opgenomen,
hiervan uitdrukkelijk heeft afgezien of de schade
heeft vergoed.
4. Te late schademelding: indien lessee de schade,
nadat deze te zijner kennis is gekomen, niet onmid
dellijk of niet op de voorgeschreven wijze als bedoeld
in lid 1 meldt en de schade niet anderszins ter kennis
van GRENKE komt, vervalt de schadevergoeding.

F. BETALING VAN VERZEKERINGSKOSTEN /
OPZEGGING DOOR LESSOR / ONTHEFFING
VAN DE VERGOEDINGSPLICHT
1. De hoogte van de verzekeringskosten en de
vervaldata van de verschuldigde betalingen blijken
uit de bepalingen van het leasecontract (zie voorzijde
onder het kopje schadeverzekering en de algemene
leasevoorwaarden) alsmede uit de schriftelijke
acceptatie door lessor.

3. Het ontstaan van een schadegeval ontslaat
lessee niet van zijn verplichtingen uit hoofde
van het leasecontract.
4. De afwikkeling van het leasecontract in geval van
schade is geregeld in de algemene leasevoorwaarden.
5. Er zijn geen aanvullende mondelinge
afspraken gemaakt

2. Indien verzekeringskosten bij het ontstaan van de
verzekerde gebeurtenis nog niet zijn voldaan, bestaat
er geen aanspraak op de schadevergoeding.
3. Indien de verzekeringskosten niet tijdig worden
voldaan, kan lessor een betalingstermijn van twee
weken vaststellen. Na ommekomst van deze termijn
kan GRENKE de toepassing van zijn algemene schade
verzekering op het leaseobject met onmiddellijke
ingang opzeggen indien hij zulks bij vaststelling van
de termijn heeft aangezegd. Indien de verzekerde
gebeurtenis zich na geldige opzegging voordoet,
bestaat er geen aanspraak op een schadevergoeding.
4. Ongeacht bovenstaande bepalingen is GRENKE
gerechtigd van lessee te allen tijde de afsluiting van
een eigen verzekering overeenkomstig de algemene
leasevoorwaarden te eisen.

G. SLOTBEPALINGEN
1. Zolang lessee een ten gunste van GRENKE afgegeven
akte van zekerheid voor leasemaatschappijen niet
heeft overgelegd, is GRENKE gerechtigd de door hem
afgesloten algemene schadeverzekering, waarvoor
bovenstaande bepalingen gelden, op het leaseobject
toe te passen, zonder hiertoe evenwel verplicht te zijn.
2. Er wordt aan de individuele lessee geen verzeke
ringsbewijs afgegeven voor leaseobjecten waarop
deze algemene verzekering wordt toegepast.
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E. SCHADEGEVAL / VERPLICHTINGEN
1. Lessee is verplicht een schadegeval onmiddellijk aan
GRENKE te melden, zodra het ontstaan van de schade
te zijner kennis is gekomen. Voor de melding van
de schade kan het schade aangifteformulier gebruikt
worden welke bij GRENKE aangevraagd kan worden.

