
 
                                                                     
 

  
 
 

Overzicht  Verzekering 
   
 
Geachte dame / heer, 
 
Hierbij geven wij u een overzicht van de verzekering voor onze huurtrucks.  Standaard in onze huurprijs in de 
landen van de Benelux en Duitsland zit een verzekering voor: 
 
- Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.(M)).  De verzekerde limieten zijn als volgt: 
                                                      
                                    €     2.500.000,-- per gebeurtenis bij zaakschade 
                                     €     6.500.000,-- per gebeurtenis bij letselschade  
                                    €   10.000.000,-- per gebeurtenis voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
 
 - Schade aan het gehuurde object door brand.  
 
 
Schade aan roerende en/of onroerende zaken onder opzicht van de huurder (in ons huurcontract omschreven   
als goederen/gebouwen die de huurder onder zich heeft of waarvan de huurder eigenaar, lessee, huurkoper of 
huurder is), welke op grond van de WA(M) door verzekeraars vergoedt dient te worden, zal door de verhuurder 
(A. Vollebregt B.V.) op grond van de huurovereenkomst op de huurder worden verhaald.   
 
 
Voorts bieden wij onze huurders de mogelijkheid om te kiezen voor een uitgebreide secundaire dekking met de 
volgende elementen:   
 

- Schade aan eigen roerende en/of onroerende zaken met dekking tot €  50.000,-- per gebeurtenis. 
- Casco-schade aan het gehuurde object. 
- Diefstal van het gehuurde object. 

 
 Als u deze uitgebreide secundair dekking heeft afgesloten, staat dit apart vermeld op uw huurfacturen. 
 
     Wilt u meer weten over de tarieven?    Dan informeren wij u graag. 
 
 
Op onze verzekering zijn de volgende eigen risico’s van toepassing: 
  
                  €   2.500,-- per gebeurtenis in alle gevallen 
 
                         
Naast eventuele uitsluitingen in de voorwaarden zijn schades door de volgende oorzaken ten alle tijden 
uitgesloten:    
 

- Schades door het niet goed uitvoeren van het dagelijks onderhoud. 
- Personenschade voor de bestuurder van de heftruck.  Wij adviseren u dit zelf apart te verzekeren. 
- Schade aan de vervoerde last van de (vorkhef-) truck. 

 
 
Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele wijzingen voorbehouden. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee een goed overzicht te geven en zijn tot een nadere toelichting graag bereid.  
 
Met vriendelijke groet, 
A. Vollebregt B.V. 

 
Robert de Hoog 
 
  Telefoon direct:  010-820 96 66  of    verhuur@vorkheftrucks.nl 
 


