Garantiefonds
Inschrijving:

• Per kalenderjaar
• Niet afzonderlijk per werf, project, regio of land

Verzekerde voorwerpen:
• Schaarliften, hoogwerkers, vorkheftrucks, verreikers, reachtrucks, stapelaars, transpaletten en
aanverwante toestellen verhuurd door TVH Equipment NV met een contract van korte termijn.
Verzekerden:

• De huurders (personeelsleden en aangestelden) als gebruikers van de verzekerde voorwerpen.
• Elke vorm van onderhuur of bruikleen in onderaanneming is uitgesloten van deze dekking.

Gebied:

• België en omliggende landen

Waarborgen en voorwaarden:
• Alle schade aan de toestellen, al dan niet veroorzaakt door verkeerde manipulatie, inclusief
diefstal, tijdens het normale gebruik of stalling van het toestel (uitgezonderd banden). De
huurder moet binnen de 12 uur de schade en de omstandigheden van het ongeval schriftelijk
melden.
• Brand (inwendige oorzaak)
• In geval van diefstal, vandalisme of ontvreemding moet er binnen de 12 uur na de vaststelling
aangifte gedaan worden bij de politie en moet een kopie van het proces-verbaal aan TVH
Equipment NV overgemaakt worden.
• De huurder zal het toestel stallen op een veilige plaats en de nodige preventieve maatregelen
nemen om het toestel te beschermen (bvb. sleutels nooit op het contactslot laten steken, indien
mogelijk achter omheining plaatsen, …)
• Dekking is uitgesloten bij grove nalatigheid, verwijtbare oorzaak (bvb. foutief gebruik, schade
door zandstralen, besmeuring met verf of andere moeilijk verwijderbare producten (beton,
silicone,…)) of bij het ontbreken van een proces-verbaal. In dit geval wordt de schade onverwijld
aan de huurder doorgerekend.
Premie:

De premie bedraagt 5 % op het bruto huurtarief en wordt doorlopend berekend per kalenderdag
(ook weekends en feestdagen, evenals huurstops).

Vrijstelling per schadegeval: (exclusief BTW):
• Schade aan toestel: 750 €
• Diefstal: 15% van de nieuwwaarde met een minimum van € 3000 en een maximum van € 5000.
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