Verzekeringsovereenkomst
WA verzekering
Red Cabs zorgt ervoor dat iedere auto een WA-verzekering heeft. Dat wil zeggen dat
schade toegebracht aan een object of ander persoon is verzekerd. Wij zorgen er ook voor
dat er een Schade-Verzekering-Inzittenden (SVI) wordt afgesloten.
Voor de WA-verzekering en de SVI gelden de voorwaarden van de verzekeraar in de bijlage.
Ga je akkoord met de algemene voorwaarden? Dan ga je ook akkoord met deze
verzekeringsvoorwaarden. Beide verzekeringen gelden ook voor taxigebruik.
Betaalt de verzekering de schade niet omdat dat volgens de voorwaarden van de
verzekeraar niet hoeft? Dan betaal je de schade zelf.
De verzekeraar mag haar voorwaarden veranderen. Indien dit gebeurt, stuurt Red Cabs jou
een brief of een e-mail voordat de voorwaarden veranderen. De nieuwe voorwaarden gelden
dan ook voor jou.
De WA-verzekering en SVI zijn een vast onderdeel van de Algemene voorwaarden en
kunnen niet tijdens de looptijd worden beëindigd. Voor wat betreft de SVI verzekering geldt
dat er geen dekking bestaat voor ontstane inkomensschade of gederfd levensonderhoud
betreffende de bestuurder van de auto.
Schade aan de auto / cascodekking
Let op! Als er schade is aan de auto, is dat ons risico. Wij nemen schade aan de auto voor
onze rekening. Dat doen we ook bij diefstal van de auto.
Maar de volgende kosten voor schade aan de auto of diefstal van de auto mogen we bij jou
in rekening brengen. Het volgende zal Red Cabs bij jou verhalen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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een eigen risico van € 500 per schadegeval;
schade die het gevolg is van het deelnemen aan wedstrijden;
schade ontstaan tijdens onderverhuur van de auto;
schade ontstaan terwijl de bestuurder volgens de wet de auto niet mocht besturen;
schade die is ontstaan terwijl de bestuurder zich niet houdt aan wetten of andere
regels van de overheid;
schade aan opties en accessoires die niet in de lease zijn meegenomen;
schade door het gebruik van brandstoffen die niet voor de auto bestemd zijn. Dit
geldt ook voor het gebruik van elektriciteit of verkeerde smeer- en koelmiddelen;
schade die jij met opzet heeft veroorzaakt. Of die met jouw goedvinden is
veroorzaakt;
schade die het gevolg is van het niet afsluiten van de auto of het daarin achterlaten
van sleutels of andere startmogelijkheden;
schade die het gevolg is van het niet op tijd reinigen van de auto, zoals bijvoorbeeld
door het laten zitten van vogelpoep; en

●

schade die het gevolg is van een ongeluk waarna de bestuurder de auto onbeheerd
heeft achtergelaten.

Schade buiten uw schuld om
Heb jij of de bestuurder de schade aan de auto niet zelf veroorzaakt? En kan Red Cabs die
schade laten betalen door iemand anders? Dan hoef jij voor die schade geen eigen bijdrage
te betalen.
De BCT wordt standaard toegevoegd aan het verzekerd bedrag van de auto en valt onder
de dekking op basis van de vervangingswaarde, min een afschrijving van 20% per
(gedeeltelijk) jaar.
Welke andere schade vergoeden we in ieder geval niet?
Wij vergoeden in ieder geval geen schade verband houdende met:
●
●
●
●
●
●
●
●

het niet rijden van de auto en jouw eventuele inkomensverlies daardoor;
een eventuele levertijdvertraging van de auto van de fabrikant;
een eventueel gebrek of defect aan het voertuig (of de BCT);
het (verkeerd) uitvoeren van werkzaamheden door een ingeschakelde derde aan de
auto;
het gebruik van te weinig of de verkeerde brandstof en olie;
het verkeerd opladen van de auto met elektriciteit;
het niet houden aan de toepasselijke (taxi)wetten en regels van de overheid;
het gebruik van onze informatie indien deze van derden afkomstig is.
Denkt iemand anders dat hij of zij schade heeft door een van de bovenstaande
oorzaken? Dan moet jij dat afhandelen en de schade zelf betalen. Ook als diegene
de schade door ons wil laten betalen. Moet Red Cabs kosten maken om belangen te
beschermen? Dan mogen wij die kosten door jou laten betalen.

