
UITBREIDING OP DE BIJZONDERE VOORWAARDEN DIE BETREKKING 
HEBBEN OP UW LOPEND CONTRACT MOTORHOME VIA RUWELKA 
VERZEKERINGEN BV 
 
ARTIKEL 1.1 – TOEPASSINGSGEBIED 
 
Deze Onderliggende Overeenkomst uitbreiding dekking verhuur van particulier tot particulier vormt 
een addendum op de bestaande polis motorhome particulier waarin ook de waarborg volledige 
omnium voorzien is. 
 
 
DEEL 2: PRODUCT 
 
ARTIKEL 2.1 – UITBREIDING VAN DE DEKKINGEN MOTORHOMES PARTICULIEREN 
 
Ruwelka Verzekeringen BV is gemachtigd om een uitbreiding van de dekkingen te onderschrijven voor 
de eigenaars van een motorhome die via Axa in BA en volledige omnium verzekerd zijn.  
 
Deze uitbreiding van de dekking dekt in BA en in omnium de huurder van de verzekerde motorhome 
voor zover de voorwaarden en beperkingen hierna opgesomd worden nageleefd. 
 
ARTIKEL 2.2 – AANVAARDINGSVOORWAARDEN 
 
1. Deze uitbreiding geldt enkel voor de motorhomes die door hun privé eigenaars aan particulieren 

worden verhuurd voor een korte termijn zoals hieronder vermeld onder punt 4. 
 
2. Deze overeenkomst geldt enkel voor de voertuigen van het type motorhome tot en met 3,5 ton en 

onder voorwaarden dat er een hoofdbestuurder werd aangesteld in het document “Verklaring op 
eer betreffende de autoverzekering tijdens de verhuur onder particulieren” 

 
3. De uitbreiding is niet van toepassing wanneer de eigenaar van de verzekerde motorhome een 

overeenkomst voor het verhuur ten professionele titel of zelfs ten bijkomende professionele titel 
heeft onderschreven. 

 
4. Teneinde van deze dekking te kunnen genieten, moeten alle volgende voorwaarden cumulatief 

vervuld worden: 
 

• Het voertuig is max 10 jaar oud ; 
• Het voertuig is in BA en volledige omnium verzekerd door AXA; 
• De verzekerde cataloguswaarde mag niet hoger zijn dan 100.000 EUR; 
• De verhuurperiode is maximaal 30 dagen per jaar; 
• De bestuurder van de motorhome moet minimum 25 jaar oud zijn op het moment van de 

huurperiode en schadevrij zijn sinds de laatste 5 jaar. 
 
ARTIKEL 2.3 – TARIEVEN  EN VRIJSTELLINGEN  

 
De volgende premies zijn van toepassing.  
Het gaat om de premie per dag voor de dekkingen BA en Omnium. 
 
Deze premies zijn taksen inbegrepen. 
 
Catalogus waarde (BTW inbegrepen) van 
het voertuig 

Bijpremie (BA en omnium) 

tot 60.000 € 25 € 
60.001 – 100.000 € 35 € 



Tijdens de huurperiode wordt het bedrag van de vrijstelling verdubbeld op de dekkingen Omnium 
(Engelse vrijstelling) waardoor deze dan minimum 1000€ bedraagt.  

Bovendien, gebeurt het schadegeval met een verschillende bestuurder dan deze genoemd in de 
« Verklaring op eer betreffende de autoverzekering tijdens de verhuur onder particulieren », zal een 
vrijstelling ten bedrage van 1000€ van toepassing zijn op de BA-dekking.         
 
 
DEEL 3: WAT TE DOEN BIJ SCHADE?  
 
De huurder: 
 

- Vult steeds een aanrijdingsformulier in en bezorgt het ten laatste 8 dagen na einddatum van de 
huurperiode aan de verhuurder.  

- Opgelet: enkel de aangeduide bestuurder in het huurcontact mag met de motorhome rijden. 
 

DEEL 4: BETALING 
 
PREMIEBETALING  
 
De premie voor deze uitbreiding wordt betaald aan Ruwelka Verzekeringen BV, Torhoutsebaan 49 te 
8470 Gistel op rekeningnummer BE05 7360 7176 1775. Zodra de premie ontvangen is, zal de 
verzekering aangevraagd worden bij de verzekeringsmaatschappij.  
 

 
AANVANG VAN DE DEKKING 
 
De verhuurder moet steeds volgende elementen vermelden: polisnummer van de verzekeringsnemer, 
merk en model van het voertuig, plaatnummer, cataloguswaarde, verhuurperiode en aangerekende 
premie. 
Gelieve rekening te houden met een termijn van 5 dagen om het dossier in orde te brengen. 
 
DEEL5: DUUR 
 
Deze Onderliggende Overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur, zoals de verhuurder 
ingevuld heeft op het formulier van de dag verzekering.  
De dag verzekering komt van rechtswege ten einde, zonder automatische of stilzwijgende verlenging. 
 
 
DEEL 6: PRIVACY 
 
Zie privacy statement te bekijken op www.ruwelka.be  
 
 
 
 

http://www.ruwelka.be/

