Computerverzekering van The Rent
Company
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

MS Amlin Insurance SE, schadeverzekeraar, vergunning: 12000464 (NL)

Product:

Easy4u computerverzekering van The Rent Company

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
The Rent Company biedt de mogelijkheid om voor geleverde tablets en laptops een verzekering af te sluiten als onderdeel van het Easy4uabonnement. Deze verzekering wordt afgesloten bij MS Amlin en dekt schade aan uw door The Rent Company geleverde tablet of laptop.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Beschadiging, diefstal of verlies door een misdrijf van
de verzekerde tablet of laptop. Het gaat om schade
door anderen of door omstandigheden waar u geen
invloed op heeft, zoals vallen, stoten, inductie en
door brand, diefstal of kortsluiting.

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming,
molest, slijtage of opzet. Schade die vergoed wordt
onder een garantie of service pakket van een
fabrikant, is niet verzekerd.

Verzekerd bedrag
De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde
bedragen zoals vermeld op de aankoopfactuur.
Schadevergoeding
Bij schade vergoeden we de reparatiekosten tot
maximaal het verzekerd bedrag om de tablet of
laptop te herstellen. Bij totaal verlies geldt de huidige
nieuwwaarde. Bij diefstal of verlies als gevolg van
een misdrijf geldt vervanging door een nieuw of
gelijkwaardige tablet of laptop tot maximaal
het verzekerd bedrag minus het eigen risico.
Extra informatie
Schadevergoeding vindt uitsluitend plaats door het
namens verzekeraar repareren of vervangen van de
tablet of laptop door The Rent Company.

Digitale informatie
Verlies of verminking van software, data of een
andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.
Behoud functionaliteit
Schade die de werking van de tablet of laptop niet
beinvloedt, zoals krassen, vervuiling of verkleuring.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Er is een eigen risico per schadegeval van
toepassing van € 50,-.
Onvoldoende zorg
Er is geen dekking voor schade of verlies
als u onvoldoende zorg aan de verzekerde tablet of
laptop heeft besteed.
Diefstal uit vervoermiddelen
Diefstal uit vervoermiddelen is alleen gedekt bij
sporen van braak aan het vervoermiddel. Indien u
niet voldoende zorg heeft besteed aan het veilig
opbergen in het vervoermiddel, is er geen dekking.
Verzekerd bedrag
De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde
bedragen zoals vermeld op het polisblad. Schade die
onder de garantie valt wordt niet onder deze
verzekering vergoed.
Extra informatie
Aanspreekpunt: Alleen reparaties en vervanging die
u bij The Rent Company aanmeldt en door The Rent
Company worden afgehandeld worden vergoed.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt binnen de EU.

Wat zijn mijn verplichtingen?
U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. U dient schade direct bij The Rent Company te melden,
maar uiterlijk binnen 14 dagen, voorzien van de nodige informatie om de schadeoorzaak te achterhalen en daarmee de verplichting
tot schadevergoeding vast te stellen.
Extra informatie
U dient direct aangifte te doen bij de politie als uw tablet of laptop gestolen is of verloren is gegaan door een misdrijf en u dient het
proces-verbaal direct aan The Rent Company te sturen. U mag alleen gebruikmaken van The Rent Company voor reparaties aan
de tablet/laptop of een vooraf door The Rent Company aangewezen derde partij.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt deze verzekering bij aankoop van uw Easy4u-abonnement. Dit kan direct (elektronisch via iDeal) of achteraf via een
overboeking.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de afleverbon staat van het apparaat. Hebt u het aankoopbedrag waarbij de premie is
inbegrepen (nog) niet betaald, dan kunnen we de verzekering stoppen. De verzekering eindigt automatisch en van rechtswege op
de einddatum van het Easy4u-abonnement dat gekoppeld is aan het apparaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Het contract kan niet tussentijds opgezegd worden.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
EASY4U COMPUTERVERZEKERING
The Rent Company biedt de mogelijkheid om voor
geleverde objecten een verzekering af te sluiten als
onderdeel van het Easy4u-abonnement.
Deze verzekering wordt afgesloten bij de volgende
verzekeraar:
MS Amlin Insurance SE en rechtsopvolger(s)
(MS Amlin)
Van Heuven Goedhartlaan 939,
1181 LD Amstelveen
Schadevergoeding vindt uitsluitend plaats door het
repareren of vervangen van objecten door The Rent
Company.
1 Definities en meervoud
De in deze polisvoorwaarden opgenomen woorden
die zijn opgenomen in de Definities hebben een
specifieke betekenis en zijn gedefinieerd. Woorden in
het enkelvoud hebben tevens betrekking op het
meervoud en omgekeerd.
2 Grondslag
2.1 Aanvraagformulier en overige gemelde informatie
De basis van deze verzekering wordt gevormd door
de gegevens zoals vermeld in het aanvraagformulier
en alle overige door verzekerde gemelde informatie,
die voorafgaand en tijdens de verzekeringsperiode is
verstrekt.
2.2 Onzekerheidsvereiste
Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van
onzekerheid zoals bedoeld in artikel 7:925 BW indien
en voor zover de schade, waarop aanspraak tot
vergoeding wordt gemaakt, het gevolg is van een
gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het
sluiten van de verzekering:
a. onzeker was dat deze zou plaatsvinden;
b. onzeker was dat daaruit schade was ontstaan dan
wel naar de normale loop van de omstandigheden
nog zou ontstaan.
3 Automatische bijverzekering
Na een schade blijft de verzekering voor het volle
verzekerde bedrag van kracht als de vergoeding heeft
plaatsgevonden op basis van herstelkosten en op
voorwaarde dat het object gerepareerd is. Voor deze
automatische bijverzekering is geen aanvullende
premie verschuldigd.
4 Verplichtingen van verzekerde en verval
van rechten
4.1 Melden
Verzekerde dient The Rent Company, zodra hij op de
hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die
aanleiding kan geven tot een vergoedingsplicht voor
de verzekeraar, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
hiervan in kennis te stellen.

4.2 Informatie
Verzekerde dient The Rent Company zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is in het bezit te stellen van alle
voor de behandeling van de schade van belang zijnde
informatie.
4.3 Andere verzekering(en)
Verzekerde zal aan The Rent Company opgave doen
van andere verzekeringen indien blijkt dat door deze
verzekering gedekte schade eveneens onder (een)
andere verzekering(en) is (zijn) gedekt of daarop
gedekt zouden zijn indien deze verzekering niet zou
hebben bestaan.
4.4 Medewerking
Verzekerde dient zijn volledige medewerking te
verlenen en alles na te laten wat de belangen van de
verzekeraar zou kunnen schaden. Indien het
vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd,
dient verzekerde hiervan onverwijld aangifte te doen
bij de politie.
4.5 Medewerking inspectie
Verzekerde dient op elk tijdstip waarop dit
redelijkerwijs kan worden verlangd The Rent
Company medewerking te verlenen bij de inspectie
van het object en de verlangde inlichtingen te
verstrekken.
4.6 Beredding
Verzekerde is verplicht maatregelen te treffen om
door de verzekering gedekte schade af te wenden of
te beperken.
4.7 In kennisstelling/ aangifte
In geval van beschadiging of diefstal van de
verzekerde objecten is verzekerde verplicht:
4.7.1 bij diefstal of beschadiging de school zo spoedig
mogelijk hiervan in kennis te stellen;
4.7.2 bij diefstal aangifte te doen bij de politie in de
plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden;
4.7.3 bij beschadiging veroorzaakt door een derde de
identiteit van deze derde kenbaar te maken.
4.8 Verval van rechten
Indien verzekerde de in de artikelen 4.1 t/m 4.7
genoemde verplichtingen niet of niet volledig nakomt
en verzekeraar hierdoor in een redelijk belang is
geschaad, komt het recht op uitkering onder deze
verzekering te vervallen.
5 Kosten deskundige
5.1 Overleg
De schadevaststelling zal geschieden:
a. in onderling overleg tussen The Rent Company en
verzekerde,
b. bij onderling goedvinden door één deskundige.
5.2 Honoraria en kosten
Honoraria en kosten van de deskundige komen voor
rekening van de verzekeraar.
6 NHT terrorisme en Sanctiewet
6.1 Herverzekering bij NHT
De verzekeraar heeft zich voor het terrorismerisico
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herverzekerd bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschade N.V. (NHT).
6.2 Uitkeringsprotocol
Op de schaderegeling van een schade als gevolg van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen is het ‘Protocol afwikkeling claims’ van
de NHT van toepassing. Een afschrift van de
volledige tekst van het protocol is verkrijgbaar bij de
verzekeraar of te raadplegen op de website van de
NHT (www.terrorismeverzekerd.nl).
6.3 Beperking schadevergoedingsplicht
Bij schade als gevolg van een gebeurtenis die (direct
of indirect) verband houdt met en/of voortvloeit uit:
a terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen;
b handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen; geldt dat de schadevergoeding door de
verzekeraar kan worden beperkt tot het bedrag van
de uitkering die de verzekeraar, overeenkomstig de
toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt van
de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een
terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder
aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing
en de bekendmaking van het bedrag van de
vergoeding.
6.4 Terrorisme buitenlandse risico's
In het geval er sprake is van buiten Nederland
gelegen risico’s (vastgesteld op basis van artikel 1:1
onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op
het financieel toezicht) dan biedt de verzekering geen
dekking voor de gevolgen van een gebeurtenis die
direct of indirect verband houdt met:
a. terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen,
b. handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen.
6.5 Sanctiewet- en regelgeving
Verzekeraars zijn niet gehouden om dekking of
schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op
sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het
verzekeraars verboden is om krachtens deze
verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren.
7 Verzekeringsperiode
7.1 Begin van de verzekering
De verzekering begint op de ingangsdatum die op het
certificaat en/of de aflever bon is vermeld.
7.2 Periode
De verzekering eindigt automatisch en van
rechtswege op de einddatum van het Easy4uabonnement dat gekoppeld is aan het object.
Heeft verzekeringnemer het aankoopbedrag waar de
premie is inbegrepen (nog) niet betaald, dan kunnen
geen rechten aan de verzekering worden ontleend.

7.3 Einde verzekering
7.3.1 Tussentijds opzeggen
Verzekeraar kan de verzekering tussentijds schriftelijk
opzeggen:
a. indien verzekeringnemer drie maanden na de
premievervaldatum de premie niet heeft betaald, of
b. indien in geval van schade opzettelijk onjuiste
gegevens zijn verstrekt, of
c. indien de schade opzettelijk wordt veroorzaakt of
opzettelijk wordt vergroot door verzekerde, of
d. na melding van een schade, mits binnen een
periode van twee maanden nadat een schade is
uitgekeerd of dekking is geweigerd, of
e. indien de herverzekering voor deze (dit soort)
verzekering wordt herzien of komt te vervallen.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum
die in de opzeggingsbrief wordt genoemd. Er geldt
een opzegtermijn van een maand.
7.3.2 Onmiddellijke opzegging
Verzekeraar kan de verzekering bovendien
tussentijds en met onmiddellijke ingang schriftelijk
opzeggen:
a. indien verzekerde de verzekeraar bij het aangaan
van de verzekering onjuist en/of onvolledig heeft
geïnformeerd met de opzet om verzekeraar te
misleiden, of
b. indien verzekerde de verzekeraar bij het aangaan
van de verzekering onjuist of onvolledig geïnformeerd
en verzekeraar bij de kennis van de ware stand van
zaken die verzekering niet zou hebben gesloten.
8 Einde dekking objecten
De verzekering eindigt na verlies van het object door
diefstal.
9 Premie
9.1 Betaling premie
Verzekeringnemer dient premie, kosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen.
9.2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie niet
betaalt of weigert te betalen, wordt, zonder dat een
aanmaning door verzekeraar is vereist, geen dekking
verleend ten aanzien van schade. Onder
aanvangspremie wordt verstaan de premie die na het
sluiten van de verzekering verschuldigd wordt,
alsmede de premie die de verzekeringnemer in
verband met een tussentijdse wijziging van de
verzekering verschuldigd wordt.
9.3 Premiebetaling blijft verplicht
Verzekeringnemer blijft verplicht om ten aanzien van
de in artikel 9.2 genoemde periode dat geen dekking
wordt verleend de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
9.4 Herstel van dekking
De dekking wordt weer van kracht na de dag waarop
al hetgeen verschuldigd is door de verzekeraar is
ontvangen.
9.5 Premierestitutie bij tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering heeft
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verzekeringnemer recht op terugbetaling van de
premie over de periode waarover de verzekering niet
meer van kracht is, onder aftrek van
administratiekosten.
10 Overdracht van rechten
Het is - op straffe van verval van recht op dekking niet toegestaan deze verzekering of rechten onder
deze verzekering op welke wijze dan ook over te
dragen, dan wel om rechten krachtens deze
verzekering in feite door een derde op naam van
verzekerde of verzekeringnemer te doen uitoefenen.
11 Gegevens
11.1 Mededelingen
Verzekeraar en verzekerde(n) kunnen alle voor elkaar
bestemde mededelingen rechtsgeldig aan The Rent
Company doen.
11.2 Persoonsgegevens
Informatie van betrokkene is of zal worden verzameld
of ontvangen door verzekeraar. Verzekeraar zal
persoonsgegevens beheren overeenkomstig de weten regelgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens. Verzekeraar heeft
persoonsgegevens nodig om verzekeringsdiensten
van goede kwaliteit te kunnen leveren.
Verzekeraar verzamelt slechts de persoonsgegevens
die hiervoor noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke
informatie zijn zoals naam, adres, contactgegevens,
identificatiegegevens, financiële informatie en
risicogegevens.
In verband met verantwoord acceptatie-, risico- en
fraudebeleid kunnen verzekeraars gegevens ook
raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS te Den
Haag. In dit kader kunnen deelnemers van de
Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen.
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude
tegen te gaan.
Het privacy- en gebruikersreglement van de Stichting
CIS is van toepassing. Dit is te raadplegen via de
website:
https://www.stichtingcis.nl/nl-nl/regelgeving.aspx.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de
“Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeraars” van toepassing. In deze gedragscode
worden rechten en plichten van de cliënt en de
verzekeraar bij de verwerking van persoonsgegevens
weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode
kan worden geraadpleegd via de website van het
Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) of
kan worden opgevraagd bij verzekeraar of het:
Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Telefoon: (070) 333 8500

12 Klachtenregeling
Klachten ten aanzien van deze verzekering kunnen
schriftelijk worden ingediend bij de verzekeraar:
MS Amlin
Van Heuven Goedhardtlaan 939
1181 LD Amstelveen
Als de klacht niet naar de wens van de indiener is
opgelost kan, voor zover de indiener optreedt in de
hoedanigheid van consument, de klacht worden
ingediend bij:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag.
Als de indiener geen gebruik kan of wil maken van
deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of als de
uitkomst daarvan niet bevredigend is, kan het geschil
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter als
genoemd in artikel 13.
13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze verzekering is Nederlands recht van
toepassing.
Alle geschillen die uit de verzekering en de uitvoering
daarvan mochten voortvloeien en die niet ingevolge
de klachtenregeling worden opgelost, worden ter
beslechting voorgelegd aan de bevoegde sector van
de Rechtbank te Rotterdam, die in eerste instantie bij
uitsluiting bevoegd is over dergelijke geschillen te
oordelen.
14 Dekkingsgebied
Voorwaarde voor dekking is dat de gebeurtenis heeft
plaatsgevonden binnen Europa.
15 De dekking
15.1 Nadat de uitlevering van de tablet of laptop aan
de gebruiker heeft plaatsgevonden biedt deze
verzekering dekking voor de volgende binnen het
dekkingsgebied voorgevallen soorten schade:
a. elke plotselinge en onvoorziene beschadiging van
een tablet of laptop als gevolg van een van
buitenkomend onheil, waaronder in ieder geval
inbegrepen: breuk in het beeldscherm; audiopoort,
stroomconnector, netwerkpoorten of USB-poorten die
zijn ingedrukt of afgebroken; scheuren of gebreken in
de behuizing van het object; vloeistof en/of sporen
van vocht; het missen van toetsen in het toetsenbord.
b. verlies van tablet of laptop door diefstal na braak of
geweldpleging tegen verzekerden.
In verband hiermee gelden de volgende eisen:
- Voor een tablet of laptop die zich bevindt in een
gebouw dient de braak aan de buitenzijde te hebben
plaatsgevonden.
- Diefstal in scholen is uitsluitend verzekerd indien er
sporen van braak aan de buitenzijde van de school
hebben plaatsgevonden en er zichtbare sporen van
braak (verbreking sluitwerk) aan de lockers
aanwezig is.
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- Voor een tablet of laptop die zich bevindt in een
vervoermiddel dient de braak van buitenaf te hebben
plaatsgevonden. Dekking voor diefstal uit een
vervoermiddel bestaat uitsluitend als de tablet of
laptop niet zichtbaar is opgeborgen in een afgesloten
bagageruimte.
15.2 Voorwaarden voor dekking:
De verzekering is van kracht zolang de tablet of
laptop conform de voorschriften van de fabrikant:
a. gereed is voor gebruik dan wel wordt gebruikt;
b. wordt gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd.
Voorwaarde voor dekking is dat de gebeurtenis heeft
plaatsgevonden tijdens de verzekeringsperiode en de
schade tijdens de verzekeringsperiode of binnen vier
maanden na de einddatum bij de verzekeraar is
gemeld.
16 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking:
16.1 Natuurrampen
voor schade veroorzaakt door:
a. aardbeving, aardverschuiving, vulkanische
uitbarstingen of andere natuurrampen.
b. overstromingen als gevolg van het bezwijken of
overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of
andere waterkeringen;
16.2 Waardevermindering
voor de afname van de waarde van de tablet of laptop
door beschadiging, die niet wordt opgeheven door het
herstel van de beschadiging;
16.3 Corrosie, erosie, slijtage en ander geleidelijke
achteruitgang
voor schade veroorzaakt door corrosie, erosie, slijtage
en andere geleidelijke achteruitgang;
16.4 Molest en atoom
voor schade veroorzaakt door:
a. groot molest (gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij,
ontleend aan de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981
onder nummer 136/1981 is gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage);
b. atoomkernreacties, ongeacht de oorzaak en in
welke vorm dan ook;
16.5 Esthetische beschadigingen
voor esthetische beschadigingen zoals schrammen,
krassen en deuken die de goede technische werking
van de tablet of laptop niet beïnvloeden;
16.6 Schade aan software en/of data
voor schade aan software en/of data;
16.7 Opzet of roekeloosheid
voor schade die met opzet of door roekeloosheid is
veroorzaakt;
16.8 Normale voorzichtigheid
voor schade of verlies waarbij verzekerde niet de
normale voorzichtigheid in acht heeft genomen of
verwijtbaar heeft gehandeld, zoals:
a. schade door vervoer van een object zonder
goedgekeurde bescherming;

b. verlies door het onbeheerd achterlaten van een
object;
16.9 Reparatie/onderhoud
voor beschadiging die het gevolg is van reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden die zonder voorafgaande
toestemming van The Rent Company zijn verricht;
16.10 Bruikleen
voor schade gedurende de periode dat de tablet of
laptop door degene die daarover beschikt uit hoofde
van het Easy4u-abonnement van The Rent Company,
aan een ander in bruikleen is gegeven;
16.11 Aangifte bij politie
voor verlies van de tablet of laptop door diefstal of
door geweldpleging zonder dat daarvan aangifte is
gedaan bij de politie;
16.12 Garantie
voor schade die vergoed wordt onder een garantie of
service pakket van een fabrikant.
17 De vergoeding
Verzekeraar vergoedt een gedekte schade op de
volgende basis: Verzekeraar vergoedt een gedekte
schade uitsluitend als herstel plaatsvindt door The
Rent Company en zal de kosten van reparatie
rechtstreeks aan The Rent company vergoeden.
18 Definities
18.1 Atoomkernreacties
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
18.2 Bereddingskosten
De kosten van maatregelen en schade aan zaken die
bij het nemen van deze maatregelen worden ingezet
die door of vanwege een verzekerde worden getroffen
en redelijkerwijze noodzakelijk zijn om het
onmiddellijk dreigend gevaar van door de verzekering
gedekte schade af te wenden of te beperken.
18.3 Braak
Het met geweld en met zichtbare beschadiging
verbreken van een afsluiting.
18.4 Diefstal
Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren,
met het oogmerk om deze zich wederrechtelijk toe te
eigenen.
18.5 Eigen risico
Het bedrag dat per gebeurtenis voor rekening van
verzekerde blijft, zijnde € 50,- per gebeurtenis met
een maximum van 3 gebeurtenissen tijdens de
looptijd.
18.6 Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband
houdende voorvallen met één en dezelfde oorzaak
18.7 Object:
De tablets en/of laptops die zijn omschreven of
aangemerkt op het certificaat en/of de aflever bon,
voor zover niet van deze verzekering uitgesloten.
18.8 Opruimingskosten
De kosten voor demontage, wegruimen en afvoeren
van de tablet of laptop, die niet al in de normale
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herstelkosten zijn begrepen en die het noodzakelijke
gevolg zijn van een gedekte schade.
18.9 Premier risquebedrag
Het bedrag dat, in geval van schade, maximaal wordt
vergoed ongeacht de werkelijke waarde van het
verzekerde belang.
18.10 Schade
Beschadiging of verlies van een tablet of laptop.
18.11 Verzekeraar
MS Amlin Insurance SE en rechtsopvolger(s)
(MS Amlin)
Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen
18.12 Verzekerde
Verzekeringnemer, tenzij anders is vermeld.
18.13 Verzekeringnemer
Degene die als zodanig op het certificaat is vermeld
en met wie verzekeraar deze verzekering is
aangegaan.
18.14 Verzekerd bedrag
Het als zodanig op het certficaat en/of in de
objectenlijst vermelde bedrag.
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