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STANDAARD WAM-VERZEKERING   

Alle machines die u bij ons huurt zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid, en voor zover wettelijk 

verplicht op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM-verzekering). Deze 

verzekering dekt de schade toegebracht aan derden. Het verzekerd bedrag bedraagt € 2.500.000,- 

per gebeurtenis voor materiële schade en € 7.500.000,- per gebeurtenis voor letselschade.  

Het eigen risico bedraagt € 1.750,- per gebeurtenis. De van toepassing zijnde voorwaarden kunnen 

op verzoek ter inzage worden ingezien.  

  

CASCO VERZEKERING   

Daarnaast bent u, als huurder, verantwoordelijk voor schade aan het gehuurde materieel. Dit kunt u 

verzekeren door middel van een aanvullende cascoverzekering. U dient deze zelf af te sluiten. 

  

Indien u niet in het bezit bent van een dergelijke verzekering, dekt onze cascoverzekering het 

schadegeval. Indien u hiervoor opteert bedraagt het eigen risico € 2.500,- per gebeurtenis, tenzij er 

sprake is van diefstal en/of verduistering omdat in dat geval een eigen risico van 20% van het 

schadebedrag met een minimum van € 5.000,- geldt. 

  

SCHADE   

U bent verplicht om binnen 24 uur na ontstaan van schade deze te melden bij PJH Verhuur B.V. door 

middel van een schriftelijke melding, bij voorkeur e-mail. Daarnaast bent u in geval van brand, 

diefstal en/of vandalisme verplicht aangifte te doen, namens PJH Verhuur B.V., bij de politie en een 

(kopie) aangifte digitaal aan ons toe te zenden.   

  

REGRES   

In geval van verzekerde schade behouden wij ons het recht voor om van toepassing zijnde eigen 

risico(‘s) door te belasten aan de huurder. In geval van onverzekerde schade behouden wij ons het 

recht voor om schade geheel of gedeeltelijk door te belasten aan de huurder. Een besluit om een 

schade en/of eigen risico in bepaald geval niet, of gedeeltelijk, op de huurder te verhalen schept 

geen precedent voor toekomstige gevallen, u kunt hieraan dan ook geen verdere rechten aan 

ontleden.   

  

WIJZIGING VOORWAARDEN, EIGEN RISICO EN/OF PREMIE   

Wij houden ons het recht voor om onze voorwaarden, eigen risico(‘s) en/of premies in de met u 
afgesloten/af te sluiten verzekering(en) te wijzigen indien er dwingendrechtelijke wijzigingen worden 

voorgeschreven en/of verzekeraars voorwaarden, eigen risico(’s) en/of premies van de met ons 
afgesloten/af te sluiten verzekering(en) wijzigen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om, 

indien u gebruik maakt van onze cascoverzekering de voorwaarden, eigen risico(‘s) en premie(s) te 
herzien indien het schadeverloop daartoe aanleiding geeft.   

 

Op al onze verhuurtransacties zijn onze ‘’Algemene verhuurvoorwaarden’’ van toepassing zoals 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.  

De meest recente voorwaarden zijn verkrijgbaar op www.pjhverhuur.nl 
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