Vlootpolis
ZCN110000536

AUTO VERZEKERING
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Aanvang CONTRACT 04/07/2016
Tussen :

DRIVY Belgium SPRL
Carrefour de l’Europe 2
1000 Bruxelles
Belgique
0655.775.626

Hierna genoemd : « de verzekeringsnemer »

en :

ALLIANZ BENELUX
Lakensestraat 35
1000 BRUSSEL
Hierna genoemd : « de verzekeraar »

Allianz Benelux s.a
Rue de Laeken 35
1000 Bruxelles
Tél.: +32 2 214.61.11
Fax: +32 2 214.62.74

IBAN: BE74 3100 1407 6507
BIC: BBRUBEBB
TVA: BE 0403.258.197
RPM Bruxelles
www.allianz.be

Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque
Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer
les branches "Vie" et "non Vie"
BNB Siège central :
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be

De officiële teksten in het Frans primeren op de Nederlandstalige versie ingeval er discussie
zou zijn over de interpretatie van de tekst.
De algemene voorwaarden met referte « Car Plan AD1048-06/08» zijn van toepassing. De
verzekerde verklaart hiervan op de hoogte te zijn en in het bezit te zijn van een exemplaar.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover ze niet in tegenspraak zijn met
onderstaande bijzondere voorwaarden welke voorrang hebben op de algemene voorwaarden
indien ze er van afwijken.
Er wordt ook verwezen naar het document : samenvatting van de bijzondere voorwaarden

Hoofdstuk I
VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORG
1. Verzekeringsnemer :
DRIVY Belgium SPRL
Carrefour de l’Europe 2
1000 Bruxelles
Belgique
0655.775.626

2. Verzekerden :
De gebruikers, zowel in de hoedanigheid als eigenaar als in de hoedanigheid als huurder,
die een huurcontract afsloten via het plaform www.drivy.com

3. Verzekerde activiteit:
Verhuur van lichte voertuigen (maximum toegelaten massa van 3,5 ton) op korte termijn
(maximum één maand) zonder chauffeur.
Via de website www.drivy.com brengt de firma DRIVY Belgium SPRL volgende partijen
samen :
- Particuliere verhuurders, handelaars en vakmensen die niet actief zijn in de automobiel en
/of taxi sector, beroeps verhuurders van voertuigen voor zover dit niet meer dan 10% van
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hun professionele activiteit uitmaakt, onder professionele activiteit in de auto sector wordt
verstaan :
Handelaars in personenwagens en lichte vrachtwagens,
Handelaars in andere voertuigen,
Onderhoud en herstelling van personenwagens en lichte vrachtwagens,
Onderhoud en herstelling van andere voertuigen,
Detailhandel in auto-toebehoren,
Verhuur korte termijn van personenwagens en lichte vrachtwagens,
Verhuur lange termijn van personenwagens en lichte vrachtwagens,
Car wash
- Particuliere huurders voor hun :
o Privé-gebruik
o Beroepsgebruik (beroepsverplaatsing, zakenreis…) voor zover dit niet meer
dan 10% van hun activiteit uitmaakt.
De verzekeringsperiode (huurperiode) mag nooit één maand overschrijden, indien de
periode van één maand huur wordt overschreden dan dient er over gegaan te worden tot het
opstellen van een nieuw huurcontract van maximum één maand, evenwel mogen er
maximum drie opéénvolgende nieuwe huurcontracten opgemaakt worden.

4. Toegestaan gebruik van de voertuigen :
De verzekerde voertuigen zijn zowel voor privé als voor beroepsdoeleinden van de
huurders.
De verzekeringsnemer verklaart dat de voertuigen uit de eerste catégorie enkel verhuurd
worden aan huurders van meer dan 21 jaar oud en minstens gedurende twee jaar in het
bezit van een geldig rijbewijs, dat de voertuigen uit de tweede categorie enkel verhuurd
worden aan huurders van meer dan 25 jaar oud en minstens gedurende twee jaar in het
bezit van een geldig rijbewijs en dat de voertuigen van de “derde categorie” enkel verhuurd
worden aan huurders van meer dan 28 jaar oud en minstens gedurende drie jaar in het bezit
van een geldig rijbewijs.
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Volgende gebruiken zijn te allen tijde uitgelsloten van de waarborg:
-

Autorijscholen
Taxi’s
bezoldigd reizigersvervoer
transport van waarden, transport van waardepapieren, transport van fondsen
vervoer van gevaarlijke producten (ADR)
onderverhuring
express vervoer
rally voertuigen
bezoldigd goederenvervoer, inbegrepen snelvervoer en pakjesdiensten

Carpooling is gedekt in dit contract.
Carpoolen wordt gedefinieerd als het gemeenschappelijk gebruik van een voertuig door een
niet-professionele bestuurder en één of meerdere passagiers, met de bedoeling om
onbezoldigd (de passagiers mogen wel bijdragen in de kosten van de rit) een gezamenlijk
traject af te leggen.

5. Verzekerde voertuigen :
De voertuigen bestemd voor toerisme & zaken en lichte vrachtwagens van maximum 3,5
ton, ingeschreven onder een Belgische nummerplaat.
De voertuigen die toebehoren aan particulieren, handelaars en vakmensen die niet actief
zijn in de automobiel en/of taxi sector, beroeps verhuurders van voertuigen, professionelen
uit de automobielsector volgens de definitie in artikel 3 die hun voertuigen verhuren via de
website van de verzekeringsnemer www.drivy.com aan particuliere huurders.
Zijn uitgesloten :
-

Tweewielers en driewielers
Voertuigen met meer dan 9 zitplaatsen bestemd voor personenvervoer, al of niet
tegen vergoeding.
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6. Territoriale uitgestrektheid :
Hiervoor wordt verwezen naar de toepasselijke algemene voorwaarden.

7. Aanvang van de waarborg :
De waarborg is verworven voor de voertuigen die het voorwerp uitmaken van een
verhuurcontract, van zodra de huurder het voertuig in zijn bezit neemt en eindigt bij de
teruggave van het voertuig.
Indien de huurder het voertuig teruggeeft na het verstrijken van de termijn voorzien in het
huurcontract dan komt het aan “de verzekeringsnemer” toe om een opleg aan te rekenen voor
het overschrijden van deze termijn.

8. Beheer van de huurcontracten :
“De verzekeringnemer” verbindt zich er toe om een bestand bij te houden van de
uitgevoerde verhuringen met vermelding van de huurperiodes welke aanleiding gaven tot
een verzekeringsdekking.
In dit bestand wordt de nummerplaat, de gegevens van de eigenaar van het voertuig, de
gegevens van de huurder en de verzekeringsperiode opgenomen. “De
verzekeringsnemer” verbindt zich er toe dit bestand op eenvoudige vraag ter beschikking
te stellen van “de verzekeraar”.
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HOOFDSTUK II

Aanvang en duurtijd van het contract
Hiervoor wordt eveneens verwezen naar de Algemene voorwaarden.

Het contract neemt aanvang op 04/07/2016
De jaarlijkse hoofdvervaldag is vastgesteld op 01 januari van elk jaar.
Het contract wordt stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar,
behoudens opzegging door één van de partijen ten minste 3 maanden voor het verstrijken
van de lopende periode, dit wil zeggen ten laatste op 30 september van het lopende jaar.
De premies zijn maandelijks betaalbaar.

Hoofdstuk III
Basiswaarborgen en
Verzekerde waarborgen
1. Burgerrechtelijke aansprakelijkhei
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 5 van de algemene voorwaarden met referte « Car Plan
AD1048-06/08»
 Voornaamste vergoedingsgrenzen




Lichamelijke schade : onbeperkte dekking
Stoffelijke schade : 100 000 000 €
€ 2.478,94 per vervoerde persoon voor zijn persoonlijke kleding en bagage
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2. Rechtsbijstand
Hiervoor wordt verwezen naar de algemene voorwaarden “rechtsbijstand” AD1028”, de
basisformule.

3. Diefstal, poging tot diefstal, ontvreemding
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 4.2 van Titel II van de algemene voorwaarden met
referte « Car Plan AD1048-06/08»
Deze waarborgen zijn verworven en wij betalen de herstelkosten of de expertise waarde,
dit onder aftrek van de vrijstelling zoals voorzien in artikel 14.1
Er wordt overeengekomen dat de waarborg diefstal verworven blijft onder aftrek van 2
maal de vrijstelling, indien de sleutels van het voertuig in het voertuig zijn gebleven, of
indien de verzekerde niet meer in het bezit is van de grijze kaart, of indien een voertuig
met een waarde van meer dan € 20.000 niet voorzien is van enig antidiefstalsysteem.
In geval van ontvreemding, i.e. het niet teruggeven van het gehuurde voertuig aan de
eigenaar ten gevolge van een misbruik van vertrouwen, is er een vrijstelling van € 3.000
van toepassing. In geval van ontvreemding dient door de eigenaar klacht neergelegd te
worden bij de bevoegde instanties, anders is de waarborg niet verworven.
De maximale contractuele vergoeding bedraagt € 50.000 btw inbegrepen.

2. Brand
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 4.1 van Titel II van de algemene voorwaarden met
referte « Car Plan AD1048-06/08»

De waarborg is verworven ten belope van de herstelkosten of tot beloop van de
expertisewaarde, onder aftrek van de vrijstelling zoals voorzien in artikel 14.1 hieronder.

De maximale contractuele vergoeding bedraagt € 50.000 btw inbegrepen

3. Glasbreuk
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 4.4 van titel II van de algemene voorwaarden met
referte « Car Plan AD1048-06/08»
De waarborg is verworven ten belope van de herstelkosten of tot beloop van de
expertisewaarde, onder aftrek van de vrijstelling zoals voorzien in artikel 14.1 hieronder
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4. Stoffelijke schade
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 5 van Titel II van de algemene voorwaarden met
referte « Car Plan AD1048-06/08»
De waarborg is verworven ten belope van de herstelkosten of tot beloop van de
expertisewaarde, onder aftrek van de vrijstelling zoals voorzien in artikel 14.1 hieronder
De schade veroorzaakt aan de bovenste delen (bijvoorbeeld het dak) van het gehuurde
voertuig die het gevolg is van het niet respecteren van de voorschriften met betrekking tot
de afmetingen van het voertuig en/of te wijten aan het onjuist beoordelen van een
doorgang, zijn uitgesloten van de waarborg, tenzij deze optionele waarborguitbreiding
werd onderschreven.
De maximale contractuele vergoeding bedraagt € 50.000 btw inbegrepen.

5. Schade door dieren
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 4.3 van Titel II van de algemene voorwaarden met
referte « Car Plan AD1048-06/08».
De maximale contractuele vergoeding bedraagt € 50.000 btw inbegrepen

6. Sleepkosten, takelkosten, kosten voor tijdelijke stalling
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 6.1 van Titel II van de algemene voorwaarden met
referte « Car Plan AD1048-06/08»
De maximale tussenkomst per verzekerd schadegeval bedraagt € 300
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7. Verzekering van de bestuurder
Hiervoor wordt verwezen naar de algemene voorwaarden met referte “verzekering van de
bestuurder, AD954”
Het bedrag van de vergoeding in gemeen recht in geval van blijvende invaliditeit of in
geval van overlijden zal nooit meer dan € 300.000 bedragen.
Indien het percentage van de blijvende invaliditeit kleiner of gelijk is aan 10% zal geen
enkele vergoeding uitbetaald worden voor de geleden schade.

8. Bijstand :
Deze waarborg werd onderschreven bij Allianz Global Assistance.
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WAARBORGUITBREIDINGEN
De waarborguitbreidingen zijn verworven voor zover de verzekerde deze optie onderschreven
heeft.

9. Overeengekomen waarde
In uitbreiding aan de waarborgen Stoffelijke schade, diefstal, brand, natuurkrachten en
schade door dieren wordt de vergoeding volgens “de economische waarde” vervangen
door een vergoeding volgens de” nieuwwaarde” van het voertuig voor zover het voertuig
niet ouder is dan 12 maanden te tellen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling van
het voertuig zoals aangegeven op het inschrijvingsbewijs.
Deze uitbreiding wijzigt de maximale contractuele vergoeding niet, die voorzien is per
betrokken waarborg.

Deze waarborguitbreiding is verworven mits een bijpremie van
- 0,2494 € TTC (0,1968 € netto) per dag en per voertuig
“De verzekeringsnemer” verbindt zich er toe een bestand bij te houden waarin het aantal
huurdagen waarvoor deze waarborguitbreiding werd onderschreven wordt geregistreerd.
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14 Samenvatting van de basis waarborgen en de bijkomende
waarborgen

Basiswaarborgen

Verworven

Limieten van de waarborg

Vrijstelling

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

ja

Volgens de algemene
voorwaarden

Volgens
AVwden

Rechtsbijstand

ja

Volgens de algemene
voorwaarden

Selon CG

Diefstal/poging tot diefstal / ontvreemding

ja

50 000 € Btw inbegrepen

Zie
onderstaande
tabel

Brand - natuurkrachten

ja

50 000 € Btw inbegrepen

Zie
onderstaande
tabel

glasbreuk

ja

vervangwaarde

Zie
onderstaande
tabel

Stoffelijke schade

ja

50 000 € Btw inbegrepen

Zie
onderstaande
tabel

Sleepkosten, takelkosten, stallingskosten

ja

Max 300 €

geen

bestuurder

ja

300 000 €

BI 10%

Waarborg uitbreiding

verworven

Nieuwwaarde voor voertuigen ≤ 12 maanden

Voor zover
onderschreven en
mits bijpremie
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Vrijstelling

50 000 € Btw inbegrepen
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800 €

14.1 Tabel met vrijstellingen

Basisvrijstelling
Vrijstelling diefstal indien sleutels niet kunnen
teruggegeven worden

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

"Economique"

"Confort"

"Privilège"

800 €

1 000 €

1 500 €

1 600 €

2 000 €

3 000 €

de «verzekeringsnemer» verbindt zich ertoe om de categorie van het voertuig aan Allianz mee te
delen.
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Hoofdstuk IV

BIJZONDERE UITBREIDINGEN

 Waarborguitbreidingen aan de waarborgen burgerrechtelijke aansprakelijkheid
en omnium :
Geen enkel verval van waarborg kan aan de “verzekeringsnemer” tegengesteld worden
wanneer zijn aansprakelijkheid in het gedrang naar aanleiding van één van onderstaande
gevallen, op voorwaarde dat het gebeurde buiten zijn medeweten :

1- Wanneer de huurder in staat van dronkenschap rijdt of zich in een gelijkaardige
toestand bevindt door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken.
2- Wanneer de huurder niet beschikt over een geldig rijbewijs en aan Drivy en aan de
eigenaar van het voertuig een vals of vervalst rijbewijs werd voorgelegd.
3- Misleiding door de huurder wat zijn leeftijd betreft (< 21 jaar) of misleiding door
vervalsing met betrekking tot de datum van het bekomen van zijn rijbewijs (< 2
jaar).
4- Wanneer de huurder het voertuig leent aan een bestuurder van minder dan 21 jaar
oud of aan een bestuurder die minder dan 2 jaar over een rijbewijs beschikt.
5- Vervoer van goederen of personen ten bezwarende titel buiten medeweten van “de
verzekeringsnemer” en/of de eigenaar van het voertuig.

Allianz behoudt, volgens de modaliteiten van de algemene voorwaarden, ten allen tijde
een recht van verhaal op de huurder van het voertuig en/of op de medeplichtige
eigenaar van het voertuig.
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Hoofdstuk VI
Premie
Hiervoor wordt verwezen naar Drivy

Gedaan te Brussel,

Datum en handtekening

“De Verzekeraar”

« De verzekeringsnemer »

***********
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