RAAD EN DAAD

GOED VERZEKERD
AUTODELEN
Op maat van de deeleconomie
Deelplatformen als Yescapa voor motorhomes of Dégage
voor auto’s stellen eigenaars in staat om een voertuig dat ze
zelf niet altijd nodig hebben, ter beschikking van anderen te
stellen. Daar zijn grote voordelen aan verbonden, want via
zo’n platform deel je niet enkel het plezier van je voertuig,
maar ook de kosten! Maar … mag zomaar iedereen met
je auto of motorhome rijden? Wat als er een ongeval
plaatsvindt?
Tekst: Julie Boone

Het papierwerk
Of er nu een vast dag- of kilometertarief
is, of alle kosten evenredig over de
verschillende gebruikers worden
verdeeld, voertuigen delen of verhuren
vereist wat rekenwerk en administratie.
Het platform neemt die hersenkrakers
gelukkig op zich. Ook een dagverzekering
voor verhuur kan vaak via zo’n platform
geregeld worden, maar als je meer dan
sporadisch je voertuig verhuurt, denk je
beter aan een voordelige jaarlijkse premie,
die procentueel berekend wordt op basis
van je gewone polis.

Goed beschermd
Wacht eens, maar je motorhome of auto
is toch al verzekerd? Ja, maar hoewel je
‘gewone’ polis wel blijft gelden als je je
voertuig eens uitleent, wordt verhuur
uitgesloten. Daarvoor heb je dus een
uitbreiding van de waarborgen nodig.
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Bij VKT-Verzekeringen heet dat het Pack
CarSharing, en dekt het dezelfde risico’s als
je gewone auto- of motorhomepolis, maar
dan ook als je je voertuig verhuurt. Heb je
Top Bijstand, dan kan de huurder daar ook
gebruik van maken, en als je rechtsbijstand
toevoegde aan je autoverzekering, kan je
daar ook gebruik van maken bij conflict
met de huurder over materiële schade aan
je voertuig. De optie Top Bestuurder dekt
zelfs je lichamelijke schade als je zelf een
andere auto, bestelwagen of motorhome
huurt.

Wanneer geldig?
Je polis is het hele jaar door geldig, voor
maximaal 90 opeenvolgende dagen,
telkens je je voertuig verhuurt. De
bestuurder moet wel minstens 23 jaar oud
zijn. Je bent zowel voor auto als motorhome
automatisch gedekt als je verhuurt via
een deelplatform, en je motorhome is ook

gedekt als je hem (los van een platform)
verhuurt op basis van een schriftelijke
overeenkomst. Daarvoor kan je steeds een
sjabloon aanvragen bij je verzekeraar of
downloaden op www.vkt.be. Als je een
omniumverzekering hebt, ben je voor
CarSharing ook omnium verzekerd. Voor
je auto kan je zelfs optioneel een omnium
verzekering enkel op het Pack CarSharing
nemen, die dan enkel van toepassing is
tijdens verhuur en huur. ▫

MEER WETEN?
Neem vrijblijvend contact op met
VKT-Verzekeringen.
» verzekeringen@vkt.be
» T 09 233 54 28
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