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ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR 
 

 

Artikel 1. Definities: 

 

Dit contract verstaat onder: 

1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. – Belgium (hierna genoemd: 

Allianz Global Assistance), Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, België, vergund onder codenummer 2769 

– ondernemingsnummer: 0837.437.919. 

1.2. De verzekeringnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die dit contract heeft afgesloten met de 

verzekeraar. 

1.3. De verzekerde personen: De natuurlijke personen met naam vermeld in de rubriek “Verzekerde 

Personen” van de Bijzondere Voorwaarden. 

Alle verzekerde personen dienen gedomicilieerd te zijn in België of Luxemburg en er gewoonlijk 

minstens 9 maanden per jaar te verblijven. 

In de algemene voorwaarden wordt verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de 

termen “u” of “uw”. 

1.4. Woonplaats - Woning: Uw domicilie, die zich in België of in Luxemburg dient te bevinden. 

1.5. Verhuurder: het bedrijf dat het voertuig verhuurt op basis van het huurcontract. 

1.6. Huurcontract: de huurovereenkomst tussen de verzekeringnemer en een professionele verhuurder van 

voertuigen, waarbij deze verzekering is afgesloten. 

1.7. Huurwagen: het voertuig tot 3,5 ton maximaal toegelaten massa, voorwerp van het huurcontract, van 

categorie B of B/E. 

1.8. Autoverzekering: De door de verzekeringnemer bij of via de verhuurder afgesloten verzekering die 

de schade aan en de diefstal van het verzekerd voertuig dekt en waarop een eigen risico voor de 

verzekerde van toepassing is onder de vorm van een vrijstelling. 

1.9. Verzekerde gebeurtenis: Een evenement gedekt door de autoverzekering en dat bijgevolg aanleiding 

geeft tot een eigen risico. 

 

Artikel 2. Wat is het voorwerp van dit contract? 

 

Binnen de voorwaarden en bedragen die zijn vastgelegd in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden, 

waarborgt dit contract de betaling van het voorziene bedrag. 

Indien er dekking is door de autoverzekering afgesloten bij of via de verhuurder, verzekert dit contract het 

eigen risico dat van toepassing is op de autoverzekering. 

 

Artikel 3. Wat is de duur van dit contract - de waarborg? 

 

3.1. Dit contract komt tot stand bij de volledige en correcte onderschrijving door de verzekeringnemer 

online en eindigt de laatste dag van de huurperiode vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

Dit contract kan enkel worden onderschreven worden voor de aanvang van de huur. 

Maximale duur van de huur: 31 dagen. 
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3.2. De waarborg: 

De waarborg geldt tijdens de huurperiode vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De waarborg is enkel 

geldig indien deze voor de volledige huurperiode werd onderschreven met een maximum van 31 dagen. 

De waarborg vangt sowieso pas aan indien het contract online volledig en correct werd ingevuld en ten 

vroegste na betaling van de verschuldigde en ondeelbare premie door de verzekeringnemer. 

 

Artikel 4. Waar geldt de waarborg? Wereldwijd. 

 

 

Artikel 5. Voor welk bedrag bent u verzekerd? 

 

Het verzekerde bedrag geldt als maximaal mogelijke schadeloosstelling voor de volledig gewaarborgde 

periode. 

Ongeacht het aantal contracten dat bij Allianz Global Assistance is afgesloten, is het maximaal 

verzekerde bedrag 3.000 EUR per verhuring. 

 

Artikel 6. Mededelingsplicht – verzwaring van het risico: 

 

6.1. De verzekeringnemer is verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de loop van dit contract, alle 

bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hem bekend zijn en die hij 

redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het 

risico door Allianz Global Assistance. 

6.2. Indien u geniet van andere verzekeringen voor hetzelfde risico, dient u Allianz Global Assistance de 

waarborgen en de identiteit van de verzekeraars mee te delen. 

 

Artikel 7. Uw Verplichtingen: 

 

U dient de volgende verplichtingen na te leven: 

7.1. Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Allianz 

Global Assistance melden. 

7.2. Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Allianz Global Assistance alle nuttige 

inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden 

en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. 

7.3. Alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. 

7.4. In geval van diefstal, vandalisme, of een vluchtmisdrijf onmiddellijk een proces-verbaal laten 

opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden 

vastgesteld. 

7.5. In geval van een ongeval met een tegenpartij dient u een internationaal aanrijdingsformulier in te 

vullen en te laten ondertekenen door alle partijen. 

7.6. Bij de ophaling en de teruggave van de huurwagen dient u een gedetailleerde staat van het voertuig 

op te maken met de verhuurder. 

7.7. In geval van bijkomende schade aan de huurwagen bij de teruggave dient u de verhuurder een attest 

van deze schade laten uitschrijven. 
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7.8. Allianz Global Assistance de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en 

van uw schade overmaken: staat van het voertuig, proces-verbaal of internationaal aanrijdingsformulier of 

attest van de verhuurder, huurcontract, de stukken waaruit dat blijkt dat er dekking was door de 

autoverzekering en de berekening van het eigen risico. 

Indien u één van uw verplichtingen niet nakomt, en er een oorzakelijk verband bestaat met het 

schadegeval, vervalt uw recht op verzekeringsprestatie. 

Indien er door de niet-nakoming van uw verplichtingen een nadeel ontstaat voor Allianz Global 

Assistance, kan deze haar prestatie enkel verminderen met het door haar geleden nadeel. 

Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen, de opzettelijke verzwijging of de 

opzettelijke onjuiste mededeling geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op 

verzekeringsprestatie. 

 

Artikel 8. Uitsluitingen: 

 

Zijn van de waarborg uitgesloten: 

8.1. Schadegevallen waarvoor er geen dekking is door de autoverzekering. 

8.2. Elk gebruik van de huurwagen in overtreding van de bepalingen van de autoverzekering. 

8.3. De besturing van de huurwagen door een andere persoon dan aangewezen in de autoverzekering. 

8.4. Schadegevallen waarvoor u geen proces-verbaal of geen internationaal aanrijdingsformulier 

behoorlijk ondertekend door alle betrokken partijen of geen attest van de verhuurder kan voorleggen. 

8.5. Verhuringen voor een periode langer dan 31 dagen. 

8.6. Interieurschade. 

8.7. Strafbare feiten, weddenschappen, het overtreden van een plaatselijke reglementering of pogingen 

daartoe. 

8.8. Inbeslagneming en/of sleping van de huurwagen. 

8.9. Het bezoldigd vervoer van personen en/of goederen. 

8.10. Huurwagens gebruikt voor rijopleidingen. 

8.11. Schade ten gevolge van een defect van het gehuurde voertuig. 

8.12. Gebruik van de huurwagen buiten de openbare weg. 

8.13. Schade aan of door een aanhangwagen of caravan. 

8.14. Alle gevolgen van ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de waarborg. 

8.15. Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, 

dronkenschap of alcoholisme. 

8.16. Opzettelijke of vrijwillige handelingen, roekeloos gedrag, zelfmoord en zelfmoordpoging. 

8.17. Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het 

vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen. 

AGA25 05/2014 Pagina 2 van de 2 

8.18. Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer. 

8.19. Terroristische aanslagen en hun gevolgen. 

8.20. Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te 

verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, 

beperking van het vrij verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping, of terrorisme. 

8.21. Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen. 
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Artikel 9. Subrogatie: 

 

Allianz Global Assistance treedt voor het bedrag van de uitbetaalde vergoeding in uw rechten en 

rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen de indeplaatsstelling geen gevolg kan hebben, 

kan Allianz Global Assistance van u terugbetaling vorderen van de betaalde vergoeding in de mate van 

het door haar geleden nadeel. 

 

Artikel 10. Verjaring: 

 

Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de 

gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 

 

Artikel 11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van geregistreerde personen: 

 

Allianz Global Assistance verzamelt, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens 

die op u betrekking hebben en die noodzakelijk zijn voor het beheer van het contract (inschatting van het 

risico en beheer van de commerciële relatie) en eventuele schadegevallen met inbegrip van 

portefeuillebewaking en preventie van misbruik en fraude. Door dit contract te onderschrijven geeft u uw 

uitdrukkelijke toestemming voor het beheer van gezondheidsgegevens door Allianz Global Assistance 

met het oog op de hierboven beschreven doeleinden en – indien nodig – voor de communicatie van uw 

gegevens aan derden (experten, geneesheren, ...). 

U geeft uw geneesheer toestemming om, in geval van overlijden, een verklaring over uw doodsoorzaak 

over te maken aan onze adviserende geneesheer. 

U hebt recht tot toegang en correctie van uw gegevens. Verwittiging: Elk bedrog of elke poging tot 

bedrog ten aanzien van Allianz Global Assistance leidt niet enkel tot de ontbinding van het 

verzekeringscontract, maar tevens tot een strafrechtelijke vervolging op basis van artikel 496 van het 

strafwetboek. 

 

Artikel 12. Correspondentie: 

 

Allianz Global Assistance is gedomicilieerd in België, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel, en elke 

kennisgeving dient te geschieden op dit adres. 

De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres dat in de Bijzondere 

Voorwaarden vermeld is of naar het adres dat u Allianz Global Assistance later meedeelt. 

 

Artikel 13. Rechtskeuze - Rechtsmacht: 

 

Dit contract wordt beheerst door zijn Algemene en Bijzondere Voorwaarden, de bepalingen van de Wet 

op de 

Landverzekeringsovereenkomst en het Belgisch recht. Elke felicitatie of klacht aangaande de diensten van 

Allianz Global Assistance kan bezorgd worden: 

- per brief naar onze dienst kwaliteit; 

- per fax: +32-2-290 65 26; 

- per e-mail: quality@allianz-global-assistance.be. 
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Indien u, na de behandeling van uw klacht door onze diensten, ontevreden blijft en onverminderd de 

mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen, kunt u een beroep doen op de Ombudsman 

van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, fax: +32-2-547 59 75. 

Een gerechtelijke procedure kan uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden 

behandeld. 

 

Artikel 14. Verzakingsrecht: 

 

Conform de Belgische wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 

consument kunt u afzien van uw aankoop tot 14 dagen volgend op de aankoop van de verzekering. 

Indien de onderschrijving minder dan 14 dagen voor de aanvang van de huur plaatsvond, is de 

bedenktermijn geldig tot het begin van de huur. 


