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Verhuurpolis deelauto

Voorwaarden: PM18

Dekkingen: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Beperkt Casco 
Voor voertuigen > 10 jaar na afgifte kentekenbewijs (ouder dan 120 maanden)

Volledig Casco
Voor voertuigen < 10 jaar na afgifte kentekenbewijs (jonger dan 120 maanden)

Pechhulp Europa

Eigen risico: Wettelijke Aansprakelijkheid: € 750,-

Volledig Casco
• Verhuurprijs per dag < € 62,50
   Per schade evenement € 750,- (ook voor ruitschade)

• Verhuurprijs per dag € 62,50 - € 92,50,-
   Per schade evenement € 1.000,- (ook voor ruitschade)

• Verhuurprijs per dag € 92,50 - € 500,-
   Per schade evenement € 1.250,- (ook voor ruitschade)
Als de verzekeraar bij een schade evenement gehouden is zowel cascoschade te vergoeden 
als schade op grond van de wettelijke aansprakelijkheid is het totale eigen risico nooit hoger 
dan het genoemde casco eigen risico

Als er meerdere schade evenementen zich voordoen binnen een verhuurperiode, dan zullen 
de eigen risico’s per evenement van toepassing zijn.

Verzekeringnemer: Eigenaar en verhuurder van het via SnappCar.nl geboekte voertuig.

Verzekerde: De verzekeringnemer en/of geregistreerde bestuurder van het via SnappCar.nl geboekte 
voertuig. Voor niet geregistreerde bestuurders is deze verzekering niet van toepassing.

Verzekerde object: Het verhuurde voertuig, waarvoor via SnappCar.nl een boeking tot stand is gekomen.

Verzekerde bedragen WA
(Wettelijke Aansprakelijkheid): 

Materieel € 2.500.000,-
Letsel € 6.100.000,-

Verzekerde waarde Casco: De verzekerde waarde is de verzekeringstechnische dagwaarde van het voertuig tot een 
maximum van € 90.000,-.

Accessoires & Audio-visuele apparatuur: Accessoires zijn tot een bedrag van € 2.500,- meeverzekerd, Audiovisuele apparatuur tot 
€ 500,-. Losse apparatuur is niet verzekerd.

Pechhulp, vervangend vervoer: Ter beoordeling van de hulpverlener zijnde Allianz Global Assistance (AGA)

Schadereparatie en schadevaststelling: Schadereparatie en schadevaststelling vinden uitsluitend plaats door een hersteller waar 
we mee samenwerken. Zie daarvoor www.topherstel.nl
We betalen de schade alleen als deze door een Tophersteller wordt gerepareerd.  
Let op: Wordt de schade niet gerepareerd of wordt deze niet gerepareerd door een 
Tophersteller? Dan betalen we niet. 

Verzekeringsgebied: Landen die niet doorgehaald zijn op het internationale verzekeringsbewijs

Alcohol uitsluiting: We betalen niet voor schade indien als die is ontstaan terwijl de bestuurder van de auto 
meer alcohol, drugs of medicijnen in het bloed of in de adem heeft dan mag volgens de wet. 
Schade aan de auto van de verhuurder betalen wij wel aan de verhuurder, maar zullen wij 
daarna verhalen op de bestuurder.

Uitsluiting ten aanzien van niet tijdig 
uitchecken:

Wanneer de auto is teruggebracht en er wordt niet tijdig door beide partijen uitgecheckt 
dan kan Allianz aanvullende verklaringen van huurder en verhuurder verlangen, om vast te 
stellen onder welke omstandigheden de schade is ontstaan. Indien er onduidelijkheid over de 
omstandigheden en de aansprakelijkheid ontstaat behoudt Allianz zich het recht voor niet uit 
te keren.
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Volledig Casco



Allianz Nederland Schadeverzekering is een onderdeel van Allianz Benelux N.V.

Coolsingel 139, Postbus 64, 3000 AB Rotterdam

Tel. 088 - 577 19 11, www.allianz.nl

AFM nummer 12042158, inschrijfnummer KvK 59395435

Ingangsdatum/ingangstijd: De verzekering begint op het moment dat de verhuurder en huurder overeenstemming 
hebben via de SnappCar App, waardoor de boeking is gestart (in-checken) en de sleutel is 
overhandigt aan de huurder.

Einddatum/eindtijd: De verzekering eindigt op het moment dat de huurder de sleutel overhandigt aan de 
verhuurder en de boeking, na controle van de auto, via de SnappCar App is afgesloten. 
De verzekering vervalt in ieder geval direct automatisch na afloop van de afgesproken 
boekingsperiode, ook indien er feitelijk nog niet is uitgecheckt.

Akkoordverklaring en via SnappCar 
verstrekte gegevens

Deze verzekering is via SnappCar tot stand gekomen en afgesloten op de door huurder 
verstrekte gegevens. 
Uit de gegevens bleek dat de huurder in de afgelopen 8 jaar niet veroordeeld is tot een 
rijontzegging of gevangenisstraf, geen ziekte, afwijking of kwaal heeft die invloed kan 
hebben op het rijden en nooit eerder is afgewezen/uitgesloten door een verzekeraar. Als uit 
de gegevens iets anders bleek, is daarover door Allianz op individuele basis een beslissing tot 
acceptatie genomen.

Als de huurder onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, heeft de huurder geen 
dekking op deze verzekering. Eventuele WA betalingen aan derden en/of Casco betalingen 
aan de verhuurder zullen wij dan op de huurder verhalen. Dit geldt niet als wij bij kennis van 
de ware stand van zaken de verzekering nog steeds ongewijzigd zouden hebben gesloten, 
tenzij de huurder ons opzettelijk onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd.
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Voor de maatschappij

Thom Mallant
Directeur Broker Distribution

1000129-323-03

De volgende onderdelen en artikelen uit de PM18 polisvoorwaarden zijn niet van toepassing:

Algemeen: Artikelnummer 10, 11, 12, 13

Bijzondere voorwaarden voor 
Volledig Casco en Beperkt Casco: 

Artikelnummer 5 het onderdeel over de daggeldvergoeding bij diefstal of verduistering. 

Artikelnummer 7

Artikelnummer 9 het onderdeel “Was de auto jonger dan 12 maanden?” en het onderdeel 
“Was de auto ouder dan 12 maanden en jonger dan 36 maanden?”
”Heeft u de auto niet nieuw gekocht en bent u volledig casco verzekerd?”

Artikelnummer 12

Bijzondere voorwaarden voor 
rechtsbijstand:

Komt in zijn geheel te vervallen

Bijzondere voorwaarden voor 
schadeverzekering inzittenden:

Komt in zijn geheel te vervallen

Bijzondere voorwaarden voor 
ongevallenverzekering voor inzittenden:

Komt in zijn geheel te vervallen


