
 
 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen 

betreffende deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de 

informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen 

verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze 

verzekering raadplegen. 

 

Computerverzekering van 
The Rent Company Belgium BV 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Onderneming: MS Amlin Insurance SE, verzekeraar toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092 

Product: Easy4u computerverzekering van The Rent  Company Belgium BV 

Welk soort verzekering is dit? 

The Rent Company Belgium BV biedt de mogelijkheid om voor geleverde tablets en laptops een verzekering af te sluiten als onderdeel van het 

Easy4u- abonnement.  Deze verzekering wordt afgesloten bij MS Amlin en dekt schade aan uw door The Rent Company Belgium BV geleverde 

tablet of laptop. 

Wat is 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. 

 
Verzekerd bedrag 

Het als zodanig op het certificaat vermelde bedrag. 

 
Schadevergoeding 
Bij schade vergoedt de verzekeraar de herstelkosten. 
Als herstel niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij diefstal) 
of als de herstelkosten hoger zijn dan de dagwaarde 
van het apparaat, dan vergoedt de verzekeraar een 
vervangend en qua functionaliteit, ouderdom, staat en 
soort vergelijkbaar apparaat. Dit ter beoordeling door 
The Rent Company Belgium BV. 

 

Extra informatie 
Vergoeding vindt uitsluitend plaats indien herstel of 

vervanging wordt uitgevoerd door The Rent 

Company Belgium BV. 

Vergoeding zal rechtstreeks plaatsvinden tussen de 

verzekeraar en The Rent Company Belgium BV. 

Het eigen risico zal door The Rent Company 

Belgium BV met verzekerde worden verrekend. 

Wat is niet verzekerd? 

Wij vergoeden niet bij een aardbeving, over-

stroming, staking en oproer, slijtage of kwaad 

opzet. Schade die vergoed wordt onder een 

garantie of servicepakket van een fabrikant, is niet 

verzekerd. 

 
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? 

 
Vrijstelling 

Er is een vrijstelling 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. 

 
Garantie 

Schade die onder de garantie valt wordt niet 

onder deze verzekering vergoed. 

Extra informatie 

Aanspreekpunt: Alleen herstellingen of vervanging 

die u bij The Rent Company Belgium BV aanmeldt en 

door The Rent Company Belgium BV worden 

afgehandeld worden vergoed. 
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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 Belgium BV te 

melden, maar uiterlijk binnen de 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 Belgium BV te sturen. U mag alleen gebruikmaken van The Rent Company Belgium 

BV voor herstellingen aan de tablet/laptop of een vooraf door The Rent Company Belgium BV aangewezen derde partij. 

Wanneer en hoe betaal ik? 

U betaalt deze verzekering bij aankoop van uw Easy4u-abonnement. Dit kan direct (elektronisch via Bancontact of dergelijke) 

of achteraf via overschrijving. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De verzekering begint op de datum die op de leveringsbon van het apparat staat. 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. 

Extra informatie 

Als dit eerder is eindigt de verzekering uiterlijk 48 maanden na de ingangsdatum. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

Het contract kan niet tussentijds opgezegd worden. 


