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CASCO COVER & CASCO COVER PREMIUM       
 

De Verhuurder stelt de opties Casco Cover & Casco Dekking Premium ter beschikking aan de Huurder zoals 
overeengekomen in de dekkingsovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder en onder de voorwaarden 
zoals hieronder vermeld: 
 

a)  Casco Cover & Casco Cover Premium vrijwaart de Huurder voor bepaalde schade aan of verlies 
van de Trailer waarvoor de Huurder verantwoordelijk is overeenkomstig de Huurovereenkomst 
tussen de Huurder en de Verhuurder (de "Huurovereenkomst") en de van toepassing zijnde 
Algemene Voorwaarden bij de Huurovereenkomst die van kracht zijn (de "Algemene Voorwaarden 
voor de Huur van Trailer"). 

 
b)  Casco Cover & Casco Cover Premium dekt een deel van of de totale kosten van  het verlies van of 

de schade aan de Trailer, wanneer de schade of het verlies veroorzaakt is door: 
- Diefstal 
- Brand of explosie 
- Externe oorzaken 

Casco Cover & Casco Cover Premium dekken niet: 
1.  Wanneer de goederen niet gezekerd zijn zoals de wet of de gangbare praktijk vereist. 

2.  Bandenschade, diefstal of verduistering van banden.  

3.  Schade ontstaan door het laden of lossen van goederen. 

4.  Schade veroorzaakt door een verkeerde behandeling van de Trailer. 

5.  Schade veroorzaakt door onbehoorlijk onderhoud dat door de Huurder uitgevoerd had 
moeten worden overeenkomstig de Huurovereenkomst. 

6.   Schade veroorzaakt door de goederen die op de Trailer geladen zijn. 

7.   Verlies van of schade aan steunpoten, planken/balken, dak/plafondbalken, spanbanden, TIR-
koorden of reservewielen. 

8.   Als er een andere verzekering van kracht is die het voorval dekt, inclusief maar niet beperkt tot 
wanneer de Trailer aan een vrachtwagen met een geldige verzekering gekoppeld is.  

9.  Als de Trailer meer dan 7 dagen op een andere plaats geparkeerd stond dan het adres van de 
Huurder of de Verhuurder op het moment dat het verlies of de schade zich voordoet. 

10.  Bij grove nalatigheid of algemeen oneigenlijk gebruik. 

11.  Lichamelijk letsel of materiële schade opgelopen door de Huurder, de gebruiker van de Trailer, of 
derden. 

12.  Eventuele schade tijdens of door gebruik van de Trailer buiten landen die deelnemen aan het 
systeem van het Groene Kaart Bureau.  

13.  Alle schade die direct of indirect het gevolg is van natuurverstoringen, natuurrampen, oorlog of aan 
oorlog gerelateerde operaties, schending van de neutraliteit, burgeroorlog, rebellie, andere soorten 
burgerlijke onrust, maatregelen ter voorkoming van voornoemde gebeurtenissen, elke vorm van 
kernenergie of nucleaire activiteit in het algemeen, elke maatregel van een regering of andere 
handeling uit naam van de staat. 

 
Vorderingen en betalingen: 
Het recht op betaling voor claims uit hoofde van de dekkingsovereenkomst is onderworpen aan en 
afhankelijk van de naleving door de Huurder van het volgende: 

a) De Verhuurder is ingelicht binnen 24 uur nadat de schade of het verlies geconstateerd is. 
b) Een volledig ingevuld schaderapport/claim en/of een politierapport – indien van toepassing - is 

binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de schade/het verlies naar de Verhuurder verzonden.  
c) Directe toezending van alle documenten die nodig zijn voor de afhandeling van de schadeclaim en 

de betaling. 
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Schade aan de lading: 
De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan de vervoerde lading veroorzaakt door schade aan de Trailer 
of onderdelen daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade of defecten aan de vries-/koel-
/verwarmingseenheid of onderdelen daarvan. 
 
Eigen risico: 
In geval van schade of verlies zal de Verhuurder per voorval de hieronder vermelde bedragen en de eventueel 
toepasselijke BTW aan de Huurder factureren, tenzij anders is overeengekomen. Het eigen risico hangt af van 
de rechtspersoon waarmee de Huurder een dekkingsovereenkomst heeft afgesloten. 
 
 

 SOORT INCIDENT PNO Danmark A/S 
PNO Sverige AB 
PNO Norge AS 

PNO Finland Oy PNO Netherlands B.V PNO Polska Sp. z o.o 
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Diefstal van een Trailer of Dolly met actieve 
GPS  €    5.000  €    5.000  €   5.000  €   5.000 

Diefstal van een Trailer of Dolly zonder 
actieve GPS 

 €    6.700  €    6.300  €   6.300  €   6.300 

Brand of explosie   €    4.000  €    3.000  €   5.000  €   5.000 

Andere schade, per verlies of schade-
incident 

 €    1.200  €    1.200  €   1.200  €   2.000 
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 Diefstal van een Trailer of Dolly met actieve 
GPS  €    5.000  €    5.000  €   5.000  €   5.000 

Diefstal van een Trailer of Dolly zonder 
actieve GPS 

 €    6.700  €    6.300  €   6.300  €   6.300 

Brand of explosie   €    4.000  €    3.000  €   5.000  €   5.000 

Andere schade, per verlies of schade-
incident 

 €    0  €    0  €   0  €   0 

 
PNO Deutschland GmbH heeft het eigen risico individueel rechtstreeks in de Huurovereenkomst of in de 
dekkingsovereenkomst vastgelegd.  
 
Voor schade tijdens of door het gebruik van de Trailer in Turkije wordt het eigen risico verdubbeld. 
 
Diversen: 
 
De Huurder is verplicht de nodige informatie te verstrekken aan de Verhuurder en/of aan de 
verzekeringsmaatschappij van de Verhuurder, wanneer daar om wordt gevraagd. 

 
De Verhuurder kan op elk moment tijdens de Huurperiode, met een vooraankondiging van 1 maand, de 
voorwaarden van de Casco Cover & Casco Cover Premium wijzigen, indien deze wijziging nodig is ten gevolge 
van een wijziging in de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van de Verhuurder. 
 
De Verhuurder en de verzekeraars van de Verhuurder hebben volledig verhaalsrecht. 

 
Als de kosten van de Verhuurder over een periode van zes maanden meer bedragen dan 75% van de premie over 
dezelfde periode, heeft de Verhuurder het recht om, met een vooraankondiging van één maand, de Huurder een 
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verhoging van de premie voor te stellen. Het voorstel wordt van kracht als de Huurder niet binnen de 
opzegtermijn van één maand schriftelijk bezwaar aantekent. Indien de Huurder bezwaar maakt tegen het voorstel 
van de Verhuurder, heeft de Verhuurder het recht om de Casco Cover & Casco Cover Premium te beëindigen met 
een opzegtermijn van één maand. De verhoging van de prijs of de beëindiging van de Casco Cover & Casco Cover 
Premium heeft geen invloed op de andere voorwaarden of overeenkomsten. 
 

De Verhuurder voert de reparaties uit van alle schades die door Casco Cover & Casco Cover Premium worden 
gedekt en de Verhuurder beslist welke werkplaats de reparaties uitvoert. De Huurder heeft niet het recht om 
namens de Verhuurder contact op te nemen met een werkplaats, noch om de in een werkplaats uitgevoerde 
werkzaamheden goed te keuren. 
 

 
TYRE COVER             

 
Door een Tyre Cover overeen te komen, kan de Huurder kosten vermijden aan de banden van de Trailer door 
lekke banden of beschadiging aan de banden, op voorwaarde dat de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft 
voldaan bij het gebruik van de Trailer overeenkomstig de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en de 
onderstaande specifieke voorwaarden. Tyre Cover omvat ook de montagekosten en de pechhulp in de lidstaten 
van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. 
  
Het maximale gedekte bedrag per voorval is € 1.200 excl BTW.  
  
Tyre Cover dekt niet: 

1. Lekke banden, scheuren en andere schade door versleten banden. Banden zijn versleten als het 
nuttige loopvlak minder dan 2 mm bedraagt (voor Noorwegen: minder dan 5 mm). De Huurder moet 
de Verhuurder op de hoogte brengen van het gebruik van Trailers in Noorwegen tijdens de 
wintermaanden, gezien de wettelijke eis in Noorwegen een profieldiepte van minstens 3 mm tijdens 
de zomer en 5 mm tijdens de winterperiode is. 
 

2. Lekke banden, scheuren en andere schade aan banden veroorzaakt door gebrek aan behoorlijk 
onderhoud, een te lage of te hoge bandenspanning, het gebruik van de Trailer met een laadvermogen 
dat het toegestane totaalgewicht van de Trailer overschrijdt, misbruik van de Trailer, evenals 
overtredingen van de verplichtingen van de Huurder overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van 
PNO. 
 

3. Rijden buiten de openbare wegen of andere wegen die niet geschikt zijn voor normaal gebruik, zoals 
maar niet beperkt tot off-road en vuilstortplaatsen. 
 

4. Diefstal, verduistering of ander verlies van velgen of banden. 
 

5. Schade aan de rest van de Trailer door schade aan de banden. 
 

6. Bandenreparaties door de Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Verhuurder. 
 

7. Grove nalatigheid of algemeen oneigenlijk gebruik. 
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8. Eventuele schade tijdens of door gebruik van de Trailer buiten landen die deelnemen aan het systeem 
van het Groene Kaart Bureau. 
 

9. Alle schade die direct of indirect het gevolg is van natuurverstoringen, natuurrampen, oorlog of aan 
oorlog gerelateerde operaties, schending van de neutraliteit, burgeroorlog, rebellie, andere soorten 
burgerlijke onrust, maatregelen ter voorkoming van voornoemde gebeurtenissen, elke vorm van 
kernenergie of nucleaire activiteit in het algemeen, elke maatregel van een regering of andere handeling 
uit naam van de staat. 

  

De Verhuurder  voert de reparaties uit van alle schades die door Tyre Cover worden gedekt en beslist welke 
werkplaats de reparaties uitvoert. De Huurder heeft niet het recht om namens de Verhuurder contact op te 
nemen met een werkplaats, noch om de in een werkplaats uitgevoerde werkzaamheden goed te keuren. 

 
Als de kosten van de Verhuurder over een periode van zes maanden meer bedragen dan 75% van de premie over 
dezelfde periode, heeft de Verhuurder het recht om, met een vooraankondiging van één maand, de Huurder een 
verhoging van de premie voor te stellen. Het voorstel wordt van kracht als de Huurder niet binnen de 
opzegtermijn van één maand schriftelijk bezwaar aantekent. Indien de Huurder bezwaar maakt tegen het voorstel 
van de Verhuurder, heeft de Verhuurder het recht de Tyre Cover te beïndigen met een opzegtermijn van één 
maand. De verhoging van de prijs of de beëindiging van de Tyre Cover heeft geen invloed op de andere 
voorwaarden. 

 
FULL COVER             

 
Met de Full Cover krijgt de Huurder een volledige bescherming met dekking uit twee dekkingspakketten:  

•    Caso Cover Premium 

•    Tyre Cover 

Full Cover omvat ook sleep- of bergingshulp van de Trailer op de plaats van het schadegeval of het ongeval, en 
vervoer van de Trailer naar de dichtstbijzijnde erkende werkplaats. De Verhuurder beslist welke dienstverlener 
het slepen, de bergingshulp of het vervoer van de Trailer zal verzorgen, en wat de omvang van het werk zal 
zijn. 

 
De Full Cover heeft dezelfde beperkingen in dekking als de Casco Cover Premium en de Tyre Cover. Bovendien 
dekt de Full Cover niet: 

1. Hulp, strandings- en servicekosten veroorzaakt door gebrek aan of onbehoorlijk onderhoud. 
2. Gevolgschade van welke aard dan ook. 
3. Verlies van onderdelen of accessoires die met de Trailer geleverd zijn. 

 
De Verhuurder voert de reparaties uit van alle schades die door de Full Cover worden gedekt en beslist welke 
werkplaats de reparaties uitvoert. De Huurder heeft niet het recht om namens de Verhuurder contact op te 
nemen met een werkplaats, noch om de in een werkplaats uitgevoerde werkzaamheden goed te keuren. 
 
Als de kosten van de Verhuurder over een periode van zes maanden meer bedragen dan 75% van de premie over 
dezelfde periode, heeft de Verhuurder het recht om, met een vooraankondiging van één maand, de Huurder een 
verhoging van de premie voor te stellen. Het voorstel wordt van kracht als de Huurder niet binnen de 
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opzegtermijn van één maand schriftelijk bezwaar aantekent. Indien de Huurder bezwaar maakt tegen het voorstel 
van de Verhuurder, heeft de Verhuurder het recht om de Full Cover te beëindigen met een opzegtermijn van één 
maand. De verhoging van de prijs of de beëindiging van de Full Cover heeft geen invloed op de andere 
voorwaarden. 
 
 

NORWAY TYRE SERVICE            
Met het overeenkomen van de service-optie Norway Tyre Service krijgt de Huurder het recht de banden van de 
Trailer te laten vervangen zoals de Noorse wet dat voorschrijft: op 3 mm profieldiepte tijdens de zomer (vanaf 30 
april) en op 5 mm tijdens de winterperiode (vanaf 16 oktober). 
Lees meer: https://www.vegvesen.no/en/vehicles/professional-transport/tyres-and-chains/tyres-on-heavy-
vehicles/ 
 
 

Toepasselijk recht en locatie          
Voor dekkingsovereenkomsten met PNO Danmark A/S: 
De dekkingsovereenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Deense 
wet.  
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de dekkingsovereenkomst of deze voorwaarden, met 
inbegrip van geschillen over de interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de dekkingsovereenkomst, 
worden beslecht voor een Deense rechtbank. Indien de Huurder en de Verhuurder het niet eens kunnen worden 
over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen beslecht worden door de arrondissementsrechtbank van 
Kopenhagen als de rechtbank van eerste aanleg.  
Voor dekkingsovereenkomsten met PNO Sverige AB: 
De dekkingsovereenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Zweedse 
wet.  
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de dekkingsovereenkomst of deze voorwaarden, met 
inbegrip van geschillen over de interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de dekkingsovereenkomst, 
worden beslecht voor een Zweedse rechtbank. Indien de Huurder en de Verhuurder het niet eens kunnen worden 
over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank van 
Helsingborg als rechtbank van eerste aanleg.  
Voor dekkingsovereenkomsten met PNO Norge AS: 
De dekkingsovereenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Noorse 
wet. 
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de dekkingsovereenkomst of deze voorwaarden, met 
inbegrip van geschillen over de interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de dekkingsovereenkomst, 
worden beslecht voor een Noorse rechtbank. Indien de Huurder en de Verhuurder het niet eens kunnen worden 
over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank van Oslo als 
de rechtbank van eerste aanleg.  
Voor dekkingsovereenkomsten met PNO Nederland BV: 
De dekkingsovereenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de 
Nederlandse wet. 
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de dekkingsovereenkomst of deze voorwaarden, met 
inbegrip van geschillen over de interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de dekkingsovereenkomst, 
worden beslecht voor een Nederlandse rechtbank. Indien de Huurder en de Verhuurder het niet eens kunnen 
worden over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen worden beslecht worden door de 
arrondissementsrechtbank van Roermond (Limburg) als de rechtbank van eerste aanleg.  
Voor dekkingsovereenkomsten met PNO Deutschland Gmbh: 
De dekkingsovereenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Duitse 
wet.  
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de dekkingsovereenkomst of deze voorwaarden, met 
inbegrip van geschillen over de interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de dekkingsovereenkomst, 
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worden beslecht voor een Duitse rechtbank. Indien de Huurder en de Verhuurder het niet eens kunnen worden 
over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank van 
Hamburg als de rechtbank van eerste aanleg.  
Voor dekkingsovereenkomsten met PNO Finland Oy: 
De dekkingsovereenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Finse wet.  
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de dekkingsovereenkomst of deze voorwaarden, met 
inbegrip van geschillen over de interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de dekkingsovereenkomst, 
worden beslecht voor een Finse rechtbank. Indien de Huurder en de Verhuurder het niet eens kunnen worden 
over de bevoegde rechtbank, zullen geschillen worden beslecht door de districtsrechtbank van Helsinki als 
rechtbank van eerste aanleg.  
Voor dekkingsovereenkomsten met PNO Polska Sp. z o.o.: 
De dekkingsovereenkomst en deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Poolse 
wet.  
Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de dekkingsovereenkomst of deze voorwaarden, met 
inbegrip van geschillen over de interpretatie, het bestaan en de geldigheid van de dekkingsovereenkomst, 
worden beslecht voor een Poolse rechtbank. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank 
voor de stad Poznan als rechtbank van eerste aanleg, tenzij de Huurder en de Verhuurder onderling anders 
overeenkomen. Niettegenstaande de voorgaande bepaling heeft de Verhuurder het recht om de rechtbank van 
algemene bevoegdheid te kiezen die door de toepasselijke wet wordt bepaald. 
 


