MotoShare
Haarlemerdijk 159 1
1013 KH Amsterdam

Polis Motorverzekering

Polisgegevens
Polisnummer
Polis volgnummer

: CM805400012738
:1

Verzekeringnemer

: De verhuurder van de motor welke
via MotoShare wordt verhuurd
: De huurder van de motor welke via
MotoShare wordt verhuurd

Regelmatige bestuurder

Reden afgifte
Ingangsdatum
Voorwaarden

: Nieuwe verzekering
: 1 januari 2020
: Voorwaarden MotoShare
particulier 1-2020

Opbouw verzekering
Motor
Maximale vergoeding
Eigen risico

: De motor die via MotoShare wordt verhuurd
: € 25.000
: €1.200,-

Verzekerd bedrag van de motor

: De dagwaarde van de motor op het moment van de gebeurtenis

Begin en einde van de verzekering

: De verzekering begint op het moment dat:
• de verhuurder en de huurder het Overdrachtsformulier hebben
ondertekend; én
• de verhuurder (de sleutels van) de motor aan de huurder heeft
gegeven.
De verzekering stopt op het moment dat:
• de huurder (de sleutels van) de motor weer aan de verhuurder
teruggeeft; of als dat eerder is:
• het moment waarop de verhuurperiode voorbij is.

Dekkingen
Wettelijke Aansprakelijkheid inclusief verhaalsrechtsbijstand
€ 2.500.000 Schade aan zaken
€ 6.100.000 Schade aan personen
Volledig Casco

Alphen aan den Rijn, 1 januari 2020
Quakel Assuradeuren B.V.
Gevolmachtigde van
N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij BOVEMIJ 100,00 %
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Polisnummer CM805400012738

Beveiligingseisen:
Wanneer de motor is verhuurd/uitgeleend:
Tijdens het verhuur/uitlenen van de motor dient deze tussen 23.00 uur en 7.00 uur te staan gestald in een goed afgesloten ruimte
en uit het zicht vanaf de openbare weg. In de afgesloten ruimte dient de motor op slot te staan met een ART categorie 4 of 5
goedgekeurd slot.
Indien stallen in een goed afgesloten ruimte niet mogelijk is, dan dient de motor door middel van een ART categorie 4 of 5
goedgekeurd ketting- of beugelslot rechtstreeks goed te zijn bevestigd aan een ART categorie 4 of 5 goedgekeurd muuranker of
grondanker, of aan een voldoende sterk en geschikt aard- en nagelvast object.
Onder een afgesloten ruimte wordt verstaan: Een ruimte die deugdelijk is afgesloten en die alleen voor huurder/lener en hun
gezinsleden toegankelijk is. Bij schade moet aangetoond kunnen worden dat de ruimte daadwerkelijk afgesloten was. Algemene
parkeergarages, parkeergelegenheden met meerdere sleutelhouders bijv. parkeergelegenheden van appartementencomplexen,
worden niet gezien als afgesloten ruimte, zoals hier in de voorwaarden beschreven.
Indien niet aan de hierboven omschreven beveiligingseisen is voldaan, bestaat er geen recht op schadevergoeding
Zie www.stichtingart.nl voor informatie over goedgekeurde sloten.
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