SCHADE RISICO REGELING (SRR)
GECO VERHUUR B.V.
2.3.
Op het huurcontract zijn de algemene
verhuurvoorwaarden van GECO
verhuur B.V. van toepassing. Deze
algemene verhuurvoorwaarden
werden de huurder overhandigd
voorafgaand aan of bij de
totstandkoming van het huurcontract.
De algemene verhuurvoorwaarden
zijn ook te raadplegen op
www.geco.nl/voorwaarden. Op
verzoek wordt een extra exemplaar
toegezonden.

2.4.

Artikel 1 - Begrippen/definities
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Huurder: natuurlijke personen
en rechtspersonen, zoals
vermeld in het huurcontract
en/of diens personeel;
Verhuurder: alle
rechtspersonen of diens
rechtsopvolgers welke
onderdeel uitmaken van of
gelieerd zijn aan
GECO verhuur B.V.;
Gehuurde: alle (ver-)
huurartikelen, (zoals machines,
apparaten, uitrustingsstukken,
installaties, enz.) inclusief
toebehoren, die in het
huurcontract staan vermeld.
met uitzondering van
bedrijfswagens;
Huurcontract: schriftelijke, door
de huurder, voor aanvang van
de huurperiode, rechtsgeldig
getekende overeenkomst
tussen de huurder en de
verhuurder, waarin vermeld is
dat het gehuurde voor de
aangegeven periode wordt
gehuurd.

Artikel 2 - Algemeen
2.1.

2.2.

Het Gehuurde is, vanaf het
moment dat het ter beschikking
gesteld is aan huurder, voor
risico van huurder. Conform de
algemene verhuurvoorwaarden
is huurder aansprakelijk voor
schade aan, door of in verband
met het gehuurde;
Onder beperking van het
verhaalsrecht dient te worden
verstaan: de beperking van het
verhaal van schade tot de
hoogte van het per gehuurde

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

nader gespecificeerde eigen
risico;
Tegen een procentuele toeslag
op het huurtarief beperkt
huurder deels diens
contractuele aansprakelijkheid
voor plotselinge en onvoorziene
schade aan gehuurde door
middel van de SRR. Eventuele
andere (mede-) aansprakelijke
partijen en/of derden,
waaronder verzekeraars,
kunnen geen rechten aan de
SRR ontlenen;
De SRR bevat een beperking
van het verhaalsrecht van
verhuurder. Indien
overeengekomen, gaat de SRR
bij strijdigheid voor op de
algemene verhuurvoorwaarden,
die daarnaast ook aanvullend
van kracht blijven;
De SRR is van toepassing op
alle nieuwe en lopende
huurcontracten;
In geval van schade dient
huurder zich schriftelijk te
beroepen op de SRR en de
toepasselijkheid daarvan
schriftelijk, met wettig en
overtuigend bewijs, zoals
bijvoorbeeld een getekend
schadeformulier en/of foto’s, te
onderbouwen;
Voor verhuur van
bedrijfswagens gelden
specifieke/andere bepalingen
en voorwaarden;
Eventuele op of de bij het
huurcontract gedrukte
aanvullende uitsluitingen of
aanwijzingen voor preventie
vormen een aanvulling op en
maken deel uit van de SRR.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Artikel 3 – Bepalingen en
voorwaarden
3.1.
3.2.

De SRR geldt voor huurder;
De SRR geldt gedurende de
overeengekomen huurperiode,
zoals omgeschreven in de
algemene verhuurvoorwaarden
van GECO verhuur B.V. Er
wordt, behoudens andere
voorwaarden of uitsluitingen,
alleen beperking van verhaal
toegepast indien: voorafgaand
aan de huurperiode een geldig
en door huurder ondertekend
huurcontract is opgemaakt en
huurder alle uit het huurcontract
en uit de algemene

3.7.

verhuurvoorwaarden van
verhuurder voortvloeiende
plichten aantoonbaar en tijdig is
nagekomen;
De SRR is gebaseerd op de
bepalingen die van toepassing
zijn op de geldende
voorwaarden van de
verzekering die verhuurder
heeft afgesloten. In geval van
een geschil zijn de
voorwaarden en bepalingen die
van toepassing zijn op deze
verzekering doorslaggevend;
De SRR is van toepassing op
schadevoorvallen binnen de
Benelux. Indien het gehuurde
buiten bovengenoemde landen
wordt ingezet is er géén
dekking op de schade en zal de
schade volledig worden
verhaald op de huurder;
Indien het gehuurde onder de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM) valt, is huurder behalve
bij de door in artikel 5
genoemde voorwaarden cq.
uitsluitingen, verzekerd voor
WA-schade, veroorzaakt met of
door het gehuurde. Schade aan
zaken van de huurder is
uitgesloten van dekking;
hiervoor is huurder
aansprakelijk;
Bij schade aan ondergrondse
kabels, buizen en leidingen is
standaard een bedrag van
€ 1.250,= aan eigen risico van
toepassing, mits huurder aan
kan tonen dat alle gebruikelijke
zorgvuldigheid in acht is
genomen (onder meer
raadplegen en melding maken
bij KLIC, kabels en leidingen
informatiecentrum). Bij verzuim
hiervan geldt een eigen risico
van 10% van het schadebedrag
met een minimum van
€ 2.500,= per aanspraak. Het
van toepassing zijnde eigen
risico zal door verhuurder op
huurder worden verhaald;
De beperking van het
verhaalsrecht betreft de
materiële schade aan of
dagwaarde van het gehuurde
en de direct met de materiële
schade samenhangende
kosten van onder meer (nood)
reparatie, beredding, berging,
expertise, onderzoek,
repatriëring, transport en

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

(buiten)gerechtelijke kosten,
bedrijfsschade (inkomstenderving) voor zover er
schriftelijk opdracht door
verhuurder is verleend voor
(nood)reparatie, berging of het
transport;
Bedrijfsschade
(inkomstenderving) wordt
berekend op basis van het
dagtarief, exclusief kortingen,
vermenigvuldigd met het aantal
dagen dat het gehuurde niet
beschikbaar is voor verhuur,
uitgezonderd zon- en
feestdagen);
De schade wordt vastgesteld
door de expert van verhuurder.
Indien huurder niet binnen vijf
werkdagen na ontvangst van
de door verhuurder verstrekte
schadeopgave of –indicatie of,
bij gebreke daarvan, binnen vijf
werkdagen na ontvangst van
de (schade)factuur onderbouwd
bezwaar aantekent, wordt
huurder geacht met de
schadevaststelling door de
expert van verhuurder akkoord
te gaan;
Indien huurder een contraexpertise wenst, dient huurder
binnen vijf werkdagen, te
rekenen na het schadevoorval,
een contra-expert te benoemen
en verhuurder daarvan op de
hoogte te stellen, bij gebreke
waarvan verhuurder er van uit
mag gaan dat een contraexpertise door of namens
huurder achterwege blijft.
De kosten die verbonden zijn of
voortvloeien uit een contraexpertise worden niet vergoed
door verhuurder, maar komen
voor rekening van de huurder;
De SRR kan nimmer aanleiding
geven tot het doen van enige
betaling of het verlenen van
enige vergoeding of restitutie
aan huurder;
Al het gehuurde blijft eigendom
van verhuurder, ongeacht de
eventuele toepassing van de
SRR. Facturatie en/of betaling
van de schade of een eigen
risico behelst nadrukkelijk geen
eigendomsoverdracht;
Verhuurder stelt het aangaan
van de SRR als voorwaarde
voor de totstandkoming van het
huurcontract. Verhuurder kan
de SRR te allen tijde en zonder

opgaaf van reden niet van
toepassing verklaren op de
algemene verhuurvoorwaarden.
Artikel 4 – Verplichtingen Huurder
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zodra huurder van een
schadevoorval kennis draagt of
redelijkerwijs had kunnen
dragen is hij/zij verplicht om de
gebeurtenis onmiddellijk, doch
uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan en te allen tijde voor
het beëindigen van het
huurcontract/huurperiode,
schriftelijk aan verhuurder te
melden;
Bij schade door storingen,
defecten en pech is het huurder
niet toegestaan op eigen
initiatief (betaalde) hulpdiensten
in te schakelen, mits daartoe
voorafgaand door verhuurder
schriftelijk toestemming is
verleend;
Huurder is verplicht alle
medewerking te verlenen aan
de afwikkeling van de schade,
meer in het bijzonder de
aanwijzingen van verhuurder
op te volgen, de gevraagde
inlichtingen en documenten
(waaronder een volledig
ingevuld en ondertekend
schadeformulier welke te
verkrijgen is bij de verhuurder,
met toedrachtomschrijving) aan
verhuurder te verstrekken dan
wel te overleggen;
Huurder dient zich te
onthouden van handelingen die
de belangen van de verhuurder
of diens verzekering schade
kunnen toebrengen;
Huurder is verplicht in geval
van (poging tot) diefstal van het
gehuurde of enig ander
strafbaar feit met schade tot
gevolg, verhuurder hiervan
direct op te hoogte te stellen.
Tevens dient huurder namens
verhuurder, direct of tenminste
binnen 24 uur, aangifte te doen
bij de politie en een afschrift
van het proces-verbaal van
aangifte aan verhuurder te
verstrekken dan wel te
overleggen. Verhuurder beperkt
het verhaal niet indien aan één
of meer van deze voorwaarden
niet of niet volledig is voldaan;
Bij (poging tot) diefstal dient
huurder aan te kunnen tonen

4.7.

4.8.

4.9.

dat er maatregelen zijn
getroffen ter voorkoming van
diefstal en/of joyriding, zoals
het plaatsen van het gehuurde
in een afgesloten ruimte of
zeecontainer of te voorzien van
een door Stichting Certificering
Motorrijtuigbeveiliging (SCM)
goedgekeurd disselslot, een
wielklem of een vergelijkbare
diefstalbeveiliging;
Indien huurder bovenstaande
verplichtingen heeft verzuimd
en de verzekeraar van
verhuurder ziet hierdoor reden
de schade niet (volledig) te
vergoeden, vervalt de eigen
risico beperking (zie artikel 7)
en zal de (resterende) schade
volledig op huurder worden
verhaald;
Wanneer het gehuurde buiten
Nederland wordt ingezet, dient
dit voorafgaand schriftelijk te
worden gemeld aan
verhuurder;
Huurder zal bij een
aansprakelijkheidsclaim aan
tegenpartijen geen schriftelijke
of mondelinge toezeggingen
doen over eventuele
aansprakelijkheid.

Artikel 5 – Uitsluitingen
Van de SRR is uitgesloten schade
welke is ontstaan, veroorzaakt of
vergroot door of optredende bij of
voortvloeiende uit:
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten,
terrorisme, staking, oproer of
muiterij, overstroming,
aardbeving, vulkanische
uitbarsting of
atoomkernreacties, ongeacht
hoe deze zijn ontstaan;
Opzet of roekeloosheid van
huurder en/of diens personeel;
Onvoldoende zorg en/of
ondeskundig en/of onzorgvuldig
gebruik, handelen of nalaten
van huurder;
Gebruik voor andere
doeleinden dan waarvoor het
gehuurde bestemd is;
Doorverhuur of anderszins ter
beschikking aan derden (niet
zijnde werknemers van
huurder) gesteld, van het
gehuurde, zonder daartoe

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

voorafgaand schriftelijke
toestemming van verhuurder te
hebben verkregen;
Schade aan banden en tracks
van rups onderstellen, tenzij
door dezelfde oorzaak, behalve
deze schade ook andere
schade aan het gehuurde is
ontstaan;
Schade aan zaken van
huurder; hiervoor is huurder
aansprakelijk;
Schade aan de met het
gehuurde vervoerde zaken;
Schade, welke niet direct door
het gehuurde is veroorzaakt;
Personenschade welke is
veroorzaakt aan de bediener,
dan wel de bestuurder van het
gehuurde;
Het niet aantoonbaar door
huurder opvolgen van
preventieve maatregelen en
andere aanwijzingen, afgedrukt
op het huurcontract of in de
door huurder verstrekte
producthandleiding;
Indien een op het huurcontract
vermelde specifieke uitsluiting
van toepassing is;
Indien huurder ter zake van een
schadevoorval rechten kan
ontlenen aan enige verzekering
of andere voorziening of
daaraan rechten had kunnen
ontlenen indien de SRR niet
bestond;
Indien huurder de
verplichtingen, zoals gesteld
onder artikel 4 van deze SRR,
niet nakomt/naleeft;
Verhuurder beperkt haar
verhaal in het geheel niet:
a. als de schade is veroorzaakt
door of het gevolg is van brand,
(partiële) diefstal, inbraak,
vermissing, verduistering,
verdwijning, quarantaine of
inbeslagname van
overheidswege;
b. in geval van schade aan
banden;
c. ten aanzien van
schoonmaakkosten en/of
schade door vervuiling;
d. als een algemene uitsluiting
van toepassing is;
Indien door huurder geen
aantoonbare maatregelen zijn
getroffen ter voorkoming van
diefstal en/of joyriding, zoals
het plaatsen van het gehuurde
in een afgesloten ruimte of

zeecontainer of te voorzien van
een door Stichting Certificering
Motorrijtuigbeveiliging (SCM)
goedgekeurd disselslot, een
wielklem of een vergelijkbare
diefstalbeveiliging. In aanvulling
op artikel 4.6 wordt er
bovendien geen dekking
verleend wanneer er geen
sporen van braak zijn aan het
pand of aan de
diefstalbeveiliging;
5.17. Schade aan zaken van derden,
veroorzaakt door onjuist
gebruik en/of onjuiste op- en
afbouw is uitgesloten van
dekking. Hiervoor is huurder
aansprakelijk.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

Artikel 6 – Nalatigheid, onzorgvuldig
gebruik en/of handelen
Onder onzorgvuldig gebruik, handelen
of nalaten wordt mede doch niet
uitsluitend verstaan:
Uitschakelen van (veiligheids-)
voorzieningen en/of andere
(deel) systemen;
6.2. Bediening door niet
gecertificeerde of (wettelijk) niet
gekwalificeerde/ onbevoegde
personen;
6.3. Niet tijdig bijvullen van of
gebruik van onjuiste olie,
smeermiddelen, brandstof,
antivries;
6.4. Niet afdoende treffen van
maatregelen tegen het
achterblijven van beton-,
cement-, verf- of spuitresten;
6.5. Handelen in strijd met de
aanwijzingen van verhuurder
en/of fabrikant en/of
handleiding en/of op of bij het
huurcontract afgedrukte
aanwijzingen;
6.6. Onjuist of niet gebruiken van
stempels ter ondersteuning of
stabilisering van het gehuurde;
6.7. Overbelasting of -belading;
6.8. Vervoer van aanhangers en/of
ander aan een voertuig
koppelbaar materieel door een
bestuurder die met betrekking
tot de voertuig-combinatie niet
over de juiste rijbewijscategorie
beschikt;
6.9. Verrichten van reparaties
zonder schriftelijk toestemming
van verhuurder;
6.10. Kantelen en/of omvallen
vanwege ongeschikt terrein of

6.15.

ondergrond of een te grote
hellingshoek;
Onjuist of ongeschikt (verticaal,
horizontaal of diagonaal)
transport;
Veroorzaken van schade boven
of met aangrijppunt boven 1.90
meter, gemeten vanaf terrein of
wegdek tijdens transport en/of
verkeers-deelname;
Niet aantoonbaar treffen van
afdoende maatregelen ter
voorkoming van schade in
geval van extreme
weersomstandigheden, zulks
als (al dan niet aangekondigde)
storm, hagel, vorst, etc.;
Niet of niet aantoonbaar
opvolgen van de specifieke en
schriftelijke bij of op het
huurcontract gestelde gebruiksen/of preventie-aanwijzingen of
handleidingen;
Handelen in strijd met een
wettelijke plicht of (plaatselijke)
verordening.

6.1.

Artikel 7 - Eigen risico
7.1.

Op de SRR is per gebeurtenis
en per huurobject een eigen
risico van toepassing. Aan de
hand van onderstaande eigen
risico-tabel kan het
toepasselijke eigen risico
worden afgelezen;
Eigen risico per gebeurtenis
per huurobject
Huurobject met
eigen
nieuwwaarde tot
risico
€100,€ 25
Huurobject met
eigen
nieuwwaarde
risico
tussen € 101,- en €100,€250,Huurobject met
eigen
nieuwwaarde
risico
tussen €251,- en €250,€1.250,Huurobject
eigen
nieuwwaarde
risico
tussen € 1.251,€750,en €2.500,
Huurobject
eigen
nieuwwaarde
risico
tussen €2.501,€1.250,en €5.000,Huurobject
eigen
nieuwwaarde
risico
tussen €5.001,€2.000,en €10.000,Huurobject
eigen
nieuwwaarde
risico van
boven €10.000,€2.500,-

7.2.

7.3.

Bij schade door brand of
diefstal bedraagt het eigen
risico 15% van de nieuwwaarde
van het huurobject, met een
minimum van bovenstaande
eigen risico’s;
Het van toepassing zijnde
eigen risico zal door verhuurder
op huurder worden verhaald.

Artikel 8 - Wijzigingen en
slotverklaring
8.1.

8.2.

8.3.

Verhuurder heeft het recht om
de SRR eenzijdig aan te
passen voor lopende en nieuwe
huurcontracten. De meest
recente versie is op de website
van verhuurder (www.geco.nl)
beschikbaar;
Aan de inhoud van deze SRR
kunnen geen rechten worden
ontleend;
Deze versie van de SRR kan
worden aangehaald als “SRR
GECO, versie 2, 2019”.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en
bevoegde rechtbank
9.1.

9.2.

Op alle door verhuurder
gesloten overeenkomsten is
uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing;
Alle geschillen die ontstaan
naar aanleiding van deze SRR,
worden in eerste aanleg
voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de rechtbank te
Utrecht.

