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Voorwaarden inzake Risicobeheer 

 

Algemeen 

 
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover de Huurder middels het Leasecontract intekent 

op de bijkomende dienstverlening inzake het risicobeheer voor de Lease- of Vervangwagen.  

 

In dit document wordt toegelicht wanneer en volgens welke voorwaarden Alphabet afstand doet 

van verhaal voor de door haar eigendom opgelopen schade die niet verhaalbaar is tegenover een 

derde partij (verder genoemd “de dienstverlening”).  

 

Zoals aangegeven in artikel 5.1, dient ieder schadegeval binnen 24 u na de feiten aan Alphabet 

Belgium worden meegedeeld.  

 

Art. 1 Territoriale dekking 

 

Deze bijkomende dienstverlening kan enkel verworven zijn voor de landen gevalideerd op het 

verzekeringsbewijs (groene kaart). 

 

Art. 2 Verleende tussenkomst 

 

Alphabet verstrekt deze dienst in volgende gevallen, maar onder aftrek van de eigen bijdrage zoals 

vermeld in het leasecontract. Deze blijft ten laste van de Huurder. 

 

2.1 Stoffelijke schade 

 

Deze dienst omvat, onverminderd de toepassing van art. 2.6, de vernietiging of de 

beschadiging van de Lease- of Vervangwagen ten gevolge van een aanrijding, een stoot op 

een hindernis, overkop gaan, een val, een daad van kwaadwilligheid of vandalisme, een 

instorting van bruggen, wegen of gebouwen. Valt echter niet onder deze dienstverlening: 

• schade veroorzaakt door slijtage, slecht onderhoud van de Lease- of  

Vervangwagen of een tekort aan smeermiddel of koelstof; 

• schade veroorzaakt of verzwaard door mechanische defecten aan het voertuig; 
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• schade veroorzaakt of verzwaard door de vervoerde zaken of dieren, het  

laden of lossen ervan alsook door overbelasting van de Lease- of  

Vervangwagen of zijn aanhangwagen; 

• schade aan banden en het interieur, tenzij ontstaan samen met of ingevolge andere  

gedekte schadeoorzaken. 

 

2.2 Wild 

 

De dienst omvat de vernietiging of de beschadiging van de Lease- of  Vervangwagen, die 

het rechtstreeks gevolg is van een direct contact of aanrijding met dieren op plaatsen 

toegankelijk voor het publiek. Er is geen eigen bijdrage van toepassing indien binnen 24 uur 

aangifte wordt gedaan bij de bevoegde overheid van de plaats van het schadegeval en 

Alphabet Belgium in het bezit is van een ‘attest van klachtneerlegging’ alsook een kopie van 

het verhoor. 

 

Alphabet verleent deze dienst ook voor schade veroorzaakt door knaagdieren en schade door 

uitwerpselen van dieren, en dit zowel opgelopen op plaatsen toegankelijk voor het publiek als 

op privéterrein. Hiervoor is de eigen bijdrage van toepassing. 

 

2.3 Natuurkrachten 

 

De dienstverlening omvat de vernietiging of de beschadiging van de Lease- of 

Vervangwagen ten gevolge van een rotsinstorting, het vallen van stenen, een 

grondverschuiving, de druk van een sneeuw- of ijsmassa, een lawine, een aardbeving, een 

storm met windsnelheden van minstens 80 km/uur, een orkaan, hagel, een overstroming of 

springvloed. 

Er is geen eigen bijdrage op van toepassing. 

 

Schade die het gevolg is van het rijden door grote plassen, stromen, rivieren of andere 

waterlopen, zoals bijvoorbeeld mechanische en elektronische schade, motor- en/of 

carrosserieschade valt echter niet onder deze dienstverlening. 

 

2.4 Brand 

 

De dienstverlening omvat de vernietiging of de beschadiging van de Lease- of Vervangwagen 

door brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag, evenals de kosten voor het blussen en 

de redding van de Lease- of Vervangwagen. 

 

Valt echter niet onder deze dienstverlening:  
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• schroeischade zonder brand of ontploffing; 

• schade veroorzaakt door het laden, lossen of vervoeren van gemakkelijk ontvlambare, 

ontplofbare of bijtende stoffen of voorwerpen;  

• brandschade veroorzaakt door de bestuurder, Huurder of personen die bij hen inwonen of 

door hen aangesteld zijn. 

 

2.5 Diefstal 

 

De dienstverlening omvat de verdwijning, de partiële diefstal (zoals onderdelen), de 

vernietiging of de gedeeltelijke beschadiging ten gevolge van diefstal of poging tot diefstal 

van de Lease- of Vervangwagen, met inbegrip van car- en homejacking. 

 

In geval van diefstal van de sleutels omvat de dienstverlening, voor zover de bestuurder of 

Huurder binnen 24u klacht heeft ingediend bij de bevoegde overheid, eveneens: 

• de kosten voor het vervangen van de sloten; 

de kosten voor het herprogrammeren van het vergrendelingssysteem;  

 

De eigen bijdrage is niet van toepassing bij volledige diefstal van de Lease- of Vervangwagen, 

voor zover de bestuurder of de Huurder binnen 24u klacht heeft ingediend bij de bevoegde 

overheid. 

Indien de wagen wordt gestolen in het buitenland, dient door de bestuurder of de Huurder na 

terugkeer ook aangifte te worden gedaan bij de bevoegde Belgische overheid. 

 

Er is geen dienstverlening voor schade ten gevolge van diefstal of poging tot diefstal indien: 

• de daders of de medeplichtigen, de bestuurder of de Huurder zijn, personen die bij hen 

inwonen of door hen aangesteld zijn;  

• deuren of koffer niet op slot zijn, indien dak of raam niet afgesloten is, indien de sleutels 

en/of alle andere zaken die bestemd zijn voor het bedienen van sloten of starten van het 

voertuig in of op de Lease- of Vervangwagen werden achtergelaten, tenzij deze zich op 

het ogenblik van de feiten in een individuele afgesloten garage bevond en er in deze 

ingebroken werd; 

• de sleutels en/of de afstandsbediening van de sloten werden achtergelaten op een voor 

het publiek toegankelijke of niet-afgesloten plaats, ook indien deze niet zichtbaar zijn; 

 

• de eventuele veiligheidscode van de Lease- of Vervangwagen zich hierin bevindt; 

• de schade het gevolg is van verduistering of misbruik van vertrouwen. 

 

In geval de Lease- of Vervangwagen binnen 30 kalenderdagen na datum van diefstal niet 

teruggevonden is en/of de Lease- of Vervangwagen niet in België ter beschikking staat 

binnen gezegde termijn wordt hij als definitief verloren beschouwd en wordt het 

Leasecontract beëindigd op de datum van de diefstal + 30 kalenderdagen. 
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Indien er aangifte van diefstal werd gedaan bij de verbaliserende overheid waarna 

uiteindelijk blijkt dat de Lease- of Vervangwagen toch niet gestolen werd (bijvoorbeeld 

afgesleept werd door of in opdracht van de bevoegde overheid wegens verkeerd 

geparkeerd) en er geen sporen van inbraak zijn, dan zullen alle hieruit voortvloeiende kosten 

gemaakt door Alphabet Belgium, doorbelast worden.  

 

2.6 Glasbreuk 

De dienstverlening omvat de breuk van de voorruit, de zij- en achterruiten, en van het glazen 

gedeelte van zonnedaken. 

Er is geen eigen bijdrage van toepassing indien de herstelling of vervanging  wordt 

uitgevoerd door een daartoe door Alphabet Belgium erkend bedrijf. 

 

Indien de herstelling of vervanging plaatsvindt bij een merkdealer of een niet door Alphabet 

Belgium erkend bedrijf wordt steeds de eigen bijdrage, zoals voorzien in de bijzondere 

voorwaarden van het Leasecontract, toegepast. 

 

Glasbreuk ten gevolge van kwaadwillig opzet, waaronder vandalisme, poging tot diefstal of 

diefstal, valt onder het toepassingsgebied van artikel 2.6, dat stelt dat Alphabet hierin een 

afstand van verhaal doet zonder eigen bijdrage. 

 

Art. 3  Uitbreidingen 

 
In geval van een schadegeval dat onder de voorwaarden voor deze dienstverlening valt, neemt 

Alphabet ook volgende kosten ten laste:  

• de kosten aangerekend door de automobielinspectie indien de Lease- of  

Vervangwagen na herstelling moet geschouwd worden;  

• de kosten die redelijkerwijs gemaakt worden om een dreigend schadegeval te 

voorkomen of de gevolgen te beperken zoals blus- en reddingskosten. 

 

Art. 4 Algemene uitsluitingen - recht op verhaal in hoofde van 

Alphabet Belgium 

 

In volgende gevallen zal Alphabet Belgium geen afstand doen van haar verhaalsrecht, en tegenover 

de Huurder overgaan tot het factureren van de door haar geleden verliezen, gemaakte kosten en 

gedane uitgaven :   
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4.1 

 

Indien het schadegeval is veroorzaakt door het niet optreden als een goede huisvader door 

de Huurder en/of bestuurder van de Lease- of Vervangwagen, of diegene aan wie de 

Lease- of Vervangwagen werd toevertrouwd. 

Daarbij wordt de goede huisvader gezien als iemand die zich redelijkerwijze als een 

verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te 

voorkomen. 

 

4.2 

 

Indien het schadegeval een van de volgende elementen bevat: 

• rijden onder invloed van een alcoholintoxicatie waarbij de alcoholconcentratie 1,0 promille 

(gram per liter bloed) of 0,43 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (UAL) of meer 

bedraagt. 

• rijden in een staat vergelijkbaar met dronkenschap, waarbij men niet meer beschikt over 

de controle van zijn daden ten gevolge van het gebruik van producten andere dan 

alcoholische dranken, zoals bijvoorbeeld drugs of medicijnen;  

 

4.3 

 

Indien de schade veroorzaakt werd door het feit dat de betreffende Lease- of 

Vervangwagen, die onderworpen is aan de Belgische reglementering op de technische 

controle, op het ogenblik van het schadegeval niet of niet meer voorzien is van een geldig 

keuringsbewijs, behalve als het schadegeval zich voordoet tijdens het normale traject naar 

de keuring of wanneer men in geval van afgifte van een bewijs met de vermelding 

“verboden tot het verkeer” zich van het keuringsstation naar zijn woonplaats en/of naar de 

hersteller begeeft en na de herstelling naar het keuringsstation rijdt. 

 

4.4 

 

Wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de oefening voor of de deelname aan een 

snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd. 

 

4.5 

 

Wanneer op het ogenblik van het schadegeval de Lease- of Vervangwagen bestuurd wordt 

door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en 

reglementen voorschrijven om de Lease- of Vervangwagen te besturen.  
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4.6 

 

Wanneer de schade wordt vastgesteld naar aanleiding van de (tijdelijke) inname van het 

voertuig en er voor de schade geen tijdige aangifte conform artikel 5.1 gebeurde bij 

Alphabet. 

 

4.7 

 

Indien het schadegeval voortvloeit uit oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige feiten.  

 

4.8 

 

Indien het schadegeval voortvloeit uit staking, oproer of gewelddaden van collectieve 

inspiratie, tenzij de Huurder of bestuurder van de Lease- of Vervangwagen bewijst dat hij 

niet actief aan die gebeurtenissen heeft deelgenomen.  

 

4.9 

 

Wanneer het schadegeval te wijten is aan oorzaken van radioactieve aard, wijziging in de 

structuur der atomen, atoomsplitsing, radioactieve kracht of radioactieve producten. 

 

4.10 

 

Wanneer het schadegeval zich voordoet ter gelegenheid van weddenschappen of 

uitdagingen. 

 

4.11 

 

Wanneer het schadegeval werd veroorzaakt door verkeersagressie door de bestuurder 

en/of passagiers van de Lease- of Vervangwagen. 

 

4.12 
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Bij herhaaldelijke of opeenvolgende niet-betaling van de Huurder van de voor de dienst 

verschuldigde vergoeding. 

 

Art. 5  Schaderegeling 

 

5.1 Aangifte 

 

In geval van schade opgelopen aan of veroorzaakt met de Lease- of Vervangwagen is de 

Huurder verplicht Alphabet Belgium hiervan binnen de 24 (vierentwintig) uur in kennis te 

stellen en zo spoedig mogelijk aan Alphabet Belgium alle verklaringen van getuigen en/of 

andere bescheiden, die op de gebeurtenis betrekking hebben, voor te leggen, zulks onder 

inzending van een volledig ingevuld Europees schadeaangifteformulier of een kopie van de 

verklaring aan de verbaliserende overheid en fiche verkeersongeval. 

 

De schadeaangifte moet minimaal de gegevens van de Lease- of Vervangwagen, de naam 

en woonplaats van de bestuurder, de oorzaken, de omstandigheden, de schadedatum, de 

plaats van het ongeval en de naam, de voornaam en de woonplaats van de getuigen en 

eventuele benadeelden vermelden. Voor zover mogelijk wordt de schadeaangifte gedaan op 

het Europees  

aanrijdingsformulier dat door Alphabet Belgium ter beschikking van de bestuurder wordt 

gesteld. 

 

De Huurder of de bestuurder is niet gerechtigd enige erkenning van aansprakelijkheid op zich 

te nemen en vermag slechts de feitelijke omstandigheden bij verklaringen en in de geschriften 

te erkennen. 

 

Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht, is de Huurder in elk geval verplicht 

er zorg voor te dragen dat door de bevoegde overheid proces-verbaal (P.V.) opgesteld wordt, 

en hij zal de relevante gegevens hieromtrent, zoals notitienummer, datum van P.V. en 

identiteit van de verbaliserende overheid zo spoedig mogelijk aan Alphabet Belgium 

overmaken. 

 

In geval van diefstal of van poging tot diefstal verbindt de Huurder zich ertoe om binnen 24 u 

na vaststelling van de feiten klacht neer te leggen bij de bevoegde overheid. Hij zal Alphabet 

Belgium hiervan tevens schriftelijk informeren. 

Om van de dienstverlening te genieten is de Huurder in alle gevallen verplicht om alle originele 

sleutels en afstandsbedieningen aan Alphabet Belgium voor te leggen behalve ingeval van 
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carjacking en/of homejacking voor zover in deze gevallen P.V. werd opgesteld door de 

bevoegde overheid waaruit carjacking of homejacking blijkt. 

 

In geval van diefstal van de Lease- of Vervangwagen of poging tot diefstal in het buitenland 

is de Huurder, van zodra deze in België is teruggekeerd, verplicht eveneens aangifte te doen 

bij de bevoegde Belgische overheid. 

 

Wanneer de bestuurder geen aangifte van de schade heeft gedaan binnen de vooropgestelde 

termijn, kan Alphabet Belgium de dienstverlening niet weigeren indien de bestuurder bewijst 

de aangifte zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te hebben uitgevoerd, daar deze voordien 

door overmacht weerhouden was. 

 

5.2 Audio- en GSM installaties, multimedia- en navigatiesystemen 

 

De dienstverlening door Alphabet Belgium is enkel mogelijk voor toestellen en instrumenten 

die haar eigendom zijn. 

 

Ingeval van diefstal van de wagen en van een GSM, navigatiesysteem, multimedia-installatie, 

of een gelijkaardig toestel,  beperkt de dienstverlening door Alphabet zich tot het vaste, in de 

wagen gemonteerde gedeelte. 

Bij herhaling van de feiten kan Alphabet overgaan tot plaatsing van een alternatief, 

gelijkaardig toestel naar haar keuze. 

 

De dienstverlening is niet inroepbaar om een vergoeding te bekomen voor het losse GSM-

toestel, losse navigatietoestel of andere voorwerpen die zich in het voertuig bevinden en geen 

eigendom zijn van Alphabet. 

 

5.3 Herstelling van de opgelopen schade 

 

Alphabet zal de herstelling steeds laten uitvoeren bij een door haar erkend herstelbedrijf. 

 

5.4 Samenloop van oorzaken 

 

Wanneer het schadegeval voortspruit uit een samenloop van gewaarborgde en niet-

gewaarborgde gebeurtenissen, is beslissende oorzaak van het schadegeval leidend. 
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Wanneer het schadegeval voortspruit uit een combinatie van verschillende gewaarborgde 

gebeurtenissen, doet Alphabet een afstand van verhaal onder aftrek van een eigen bijdrage 

per schadegeval.  

 

 

 

 

 


