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Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1.1. Verzekeringnemer: 

 Heffiq Heftruck Verhuur BV zijnde degene met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan; 

 

1.2. Verzekerde: 

 Degene, die op grond van de verzekeringsovereenkomst rechten aan deze verzekering kan 

ontlenen; 

 

1.3. Verzekerd object: 

 Het verzekerde object met de daarbij behorende uitrusting en toebehoren; 

 

1.4. Gebeurtenis: 

 Een voorval of een reeks van voorvallen die één en dezelfde oorzaak hebben. 

 

Artikel 2. Geldigheidgebied 

De verzekering is van kracht binnen Europa tijdens verblijf, rijden en werken, inclusief transport per 

onverschillig welke gelegenheid, met uitzondering van transport over zee. 

 

Artikel 3. Omvang van de dekking 

3.1. De verzekeringnemer vergoedt de schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object 

of een deel daarvan als gevolg van: 

 a.  Een van buiten komend onheil 

b. botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van de 

aard of een gebrek van het verzekerde object zelf. 

 

3.2. De verzekeringnemer vergoedt gevolgen van aansprakelijkheid van: 

 a.  De verzekerde, de eigenaar, bezitter, houder of bestuurder van het verzekerde object 

b. Degenen die door het verzekerde object worden vervoerd 

c. De werkgever van de onder a en b genoemde personen 

indien deze in die hoedanigheid aansprakelijk is voor schade aan personen en zaken (waaronder 

dieren) alsmede de daaruit voortvloeiende schade, uitsluitend als en voor zover de schade niet 

onder een andere verzekering wordt vergoed. De eventuele bij de schadegebeurtenis ontstane 

bedrijfs- en/of gevolgschade valt niet onder deze dekking. 

Schade wordt uitsluitend vergoed voor zover deze is veroorzaakt met of door: 

x. Het verzekerde object; 

xi. Zaken die zich bevinden op of in, dan wel vallen of gevallen zijn van het verzekerde object 

 

 

Artikel 4. Uitsluitingen 

Van de in artikel 3 omschreven dekking is uitgesloten: 

4.1. De verzekeringnemer is niet tot schadevergoeding gehouden indien de schade: 

 a. Is veroorzaakt door atoomkernreacties; 

 b. Is veroorzaakt door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten of 

muiterij; of is ontstaan door of tijdens onteigening, requisitie of verbeurdverklaring door een 

Nederlandse of vreemde overheid; of  in verband met sancties; 

 c. Is ontstaan terwijl het verzekerde object werd gebruikt voor andere doeleinden dan 

overeenkomstig de aard en de bestemming van het verzekerde object; 

 d. Indien de bestuurder van het object niet in bezit is van een heftruckcertificaat en/of door de 

overheid vereiste rijbewijs; 

 e. Indien geen Risico-Inventarisatie en Evaluatie is opgesteld en er ter plaatse geen duidelijke 

instructies/onvoldoende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van (letsel)schade. 
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4.2. Van de omschreven dekking is uitgesloten schade: 

 a.  Veroorzaakt door grove schuld van de verzekerde; 

 b.   Die een gevolg is van verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan normale omgang met,               

                   inspectie en /of zorg voor het verzekerde object; 

c.   Aan luchtbanden, tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade ook andere schade    

      aan het verzekerde object is ontstaan; 

d. Bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage. 

e. Schade aan derden en/of object als gevolg doordat iemand zonder toestemming (van de 

daartoe gemachtigden) het object bediende; 

f. Schade aan de lading of last van het verzekerde object en aansprakelijkheid voor 

beschadiging of verlies van aan het object gekoppelde aanhangwagen mits deze op een 

veilige manier buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; 

g. Werkgeversaansprakelijkheid.  

 

4.3. Van de omschreven dekking is uitgesloten schade veroorzaakt door of het gevolg zijnde van  

 doorverhuurd door de huurder tenzij een verzekerde vooraf aan Heffiq Heftruck Verhuur bv.  

 vooraf toestemming heeft gevraagd en heeft gekregen. 

 

Artikel 5. Verplichtingen van de verzekerden na een schadegeval 
5.1 Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor de verzekeraars tot een 

verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht: 

 

a. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur de gebeurtenis te melden middels het Europees 

schadeformulier inclusief  alle relevante correspondentie aangaande de schademelding,  aan: 

 

       Heffiq B.V. 

       Afdeling Contractbeheer 

       Postbus  174 

       4130  ED Vianen 

       E- mail adres :  contractbeheer@heffiq.nl 

 

 b. Zijn volledige medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de 

verzekeringnemer zou kunnen schaden; 

 c. Ingeval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te 

doen bij de Politie en een kopie van het proces verbaal aan Heffiq B.V. te sturen; 

 d. Ingeval van schade aan derden zich te onthouden van het erkennen van schuld of het doen van 

een toezegging tot enige betaling. 

 

5.2. Indien de verzekerde een van de in dit artikel genoemde verplichtingen niet is nagekomen en 

daardoor de belangen van de verzekeringnemer heeft geschaad, geeft de verzekering geen 

dekking. 

 

5.3. In elk geval vervalt het recht op uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 1 jaar na 

de gebeurtenis die voor de verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden. 

 

Artikel 6. Regeling van schade 
6.1. Schade wordt vastgesteld door een door de verzekeringnemer aan te wijzen en te betalen 

deskundige. De verzekerde heeft het recht eveneens -op zijn kosten- een deskundige aan te 

wijzen. Voor het geval de taxaties verschillen benoemen de twee deskundigen een derde 

deskundige die een bindende uitspraak zal doen binnen de grenzen van hun taxaties. 

 De kosten van deze derde deskundige zijn voor de helft voor rekening van de verzekeraars en 

voor de helft voor die van de verzekerde. 
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6.2. Voor schade zal de verzekeringnemer of een tussenpersoon optredend namens de 

verzekeringnemer tegenover de rechthebbende mede bevoegd zijn tot en derhalve wettig en 

volledig gekweten zijn door betaling aan, creditering van of verrekening op andere wijze met en 

kwijting door de verzekeringnemer of tussenpersoon. 

 

Artikel 7. Vergoeding van schade 
7.1. De verzekeringnemer vergoedt ingeval van schade als omschreven in artikel 3.1: 

a. bij verlies de waarde van het verzekerde object onmiddellijk voor de schade; 

b. bij beschadiging de reparatiekosten. 

De schade vergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij verlies zou zijn betaald.  

 

7.2. De verzekeringnemer vergoedt ingeval van schade als omschreven in artikel 3.2: 

a. aansprakelijkheid voor zaakschade tot maximaal € 2.500.000,- per object 

b. aansprakelijkheid voor personenschade tot maximaal € 7.500.000,- per object 

c. aansprakelijkheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen tot maximaal € 10.000.000,- 

per object 

 

7.2.1. Bij schaden wordt per gebeurtenis de hieronder van toepassing zijnde eigen risico aan verzekerde 

in rekening gebracht:  

- Objecten met een nominaal hefvermogen lager dan 16000 kg op 1200mm geldt een eigen 

risico van EUR 1.000,-   

- Objecten met een nominaal hefvermogen van 16000 kg op 1200mm en hoger en voor alle 

container handling objecten geldt een eigen risico van EUR 2.500,-  

- Voor schade ingevolge de WA(M) geldt een eigen risico van EUR 2.500,-  

 

7.2.2.    Automatische bijverzekering na schade:  

 Onverschillig hoeveel door de verzekeringnemer of tussenpersoon is of wordt betaald,  

 blijft de verzekering voor het verzekerde object gedurende de gehele verzekeringstermijn  

 voor de volle verzekerde bedragen doorlopen. 

 

Artikel 8. Einde van de verzekering 
8.1 De verzekering eindigt: 

a. zodra het verzekerde object wordt ingeleverd bij de verzekeringnemer; 

b. bij verlies van het verzekerde object of wat daarmede gelijk te stellen beschadiging; 

c. indien de verzekerde de premie aan de verzekeringnemer niet kan of wil betalen en/of de 

voorwaarden accepteert 

 

Artikel 9. Terugbetaling van premie 
Bij verkoop of definitieve buiten bedrijfstelling of in andere gevallen van tussentijdse beëindiging van het 

verzekerde object wordt door verzekeringnemer geen restitutie van premie verleend. 

 

Artikel 10. Slotbepalingen 
Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende zijn in eerste aanleg onderworpen aan een 

uitspraak van een bevoegde rechter, ter keuze van verzekeraar. 

 

 


