
 

Verhuurpolis deelauto SnappCar
Relatienummer: 467508 Postbus 85459
Polisnummer: 92335601 3508 AL  Utrecht

Voorwaarden: Algemene Voorwaarden SnappCar
ZAV 13 en WBW 13 Centraal Beheer 
Achmea.
Nadere voorwaarden ZAV13 en WBW13

Dekkingen: Wettelijke aansprakelijkheid
Volledig Casco
Pechhulp Europa
Indien het voertuig gebruikt wordt voor
een rit buiten Nederland, is er alleen
dekking indien ook de buitenland-
premie voldaan is

Eigen risico: Rubriek Wettelijke aansprakelijkheid
Per schade evenement EUR 500,-

Rubriek Volledig Casco
Verhuurprijs per dag < EUR 62.50
per schade evenement EUR 500,-;
Verhuurprijs per dag EUR 62,50 < 92.50
per schade evenement EUR 750,-;
Verhuurprijs per dag > EUR 92,50
per schade evenement EUR 1.000,-;

Indien de verzekeraar bij één schade
evenement gehouden is zowel de schade te 
vergoeden op grond van de wettelijke 
aansprakelijkheid als diens cascoschade, 
het totale eigen risico gelijk is aan het 
genoemde casco eigen risico;

Indien er meerdere schade evenementen 
zich voordoen binnen één transactie, zal per 
evenement het eigen risico van toepassing 
zijn.

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

Verzekerde: Geregistreerde bestuurder van het via 
SnappCar.nl geboekte voertuig. Voor niet
geregistreerde bestuurders is deze polis niet 
van toepassing.

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



Verzekerde waarde: De verzekerde waarde is de verzekerings-
technische dagwaarde van het voertuig tot
een maximum van EUR 70.000,-.

Indien de reguliere autoverzekering ook bij 
Centraal Beheer Achmea is ondergebracht 
en hier een aanschafwaarderegeling van 
toepassing is, geldt deze regeling ook voor 
deze polis.

Verzekeringsgebied: Landen die niet doorgehaald zijn op de 
groene kaart.

Ingangsdatum/ingangstijd: De verzekering begint op het moment dat 
de verhuurder, na een transactie via 
www.SnappCar.nl en ondertekening van 
het overdrachtformulier, de sleutel 
overhandigt aan de huurder. 

Einddatum/eindtijd: De verzekering eindigt op het moment dat 
de huurder de sleutel overhandigt aan de 
verhuurder en deze overdracht binnen de 
gereserveerde tijd volgens de 
reserveringsbevestiging heeft 
plaatsgevonden. De verzekering vervalt in 
ieder geval automatisch na afloop van de 
boekingsperiode.

www.SnappCar.nl


 

Nadere overeenkomst behorende bij polisvoorwaarden ZAV13 en WBW13; 

ZAV 13
Artikel 4, 6 en 7.
Vervallen

WBW 13
Artikel 4.1.D. Uitsluiting verhuur, lease en betaald vervoer
In afwijking van artikel 4.1. is schade of voorval, veroorzaakt terwijl het verzekerde voertuig een 
leasevoertuig betreft en/of regulier als verhuurvoertuig wordt ingezet en/of wordt gebruikt wordt 
voor het vervoer van personen tegen betaling, niet verzekerd.

Artikel 6: informatieplicht
Vervallen

Artikel 7: Aan- en afmelden van verzekerde objecten
Vervallen

Artikel 8: Ingangsdatum en duur van de verzekering.  
Vervallen  

Artikel 11: No Claim
Vervallen

14.3 Vervangend voertuig

Vervallen

14.11 Zekerheidsstelling
Vervallen

19.2 Verzekerde waarde
In tegenstelling tot artikel 19.2 is de verzekerde waarde, de verzekeringstechnische dagwaarde 
van het voertuig tot een maximum van EUR 70.000,- per transactie. 
Indien de reguliere autoverzekering ook bij Centraal Beheer Achmea is ondergebracht en hier een 
nieuwleverings- of aanschafwaarderegeling van toepassing zou zijn, geldt deze regeling ook voor 
de verhuurperiode. 

20.1.C Vervangend vervoer
Vervallen

23.5 Schadereparatie
Vervallen

23.6 a en b ruitschade
Vervallen, het op het polisblad genoemde eigen risico is altijd van toepassing.

49.4 en 49.5 pech aan aanhanger en/of caravan
Vervallen


