Clausuleblad behorende bij de offerte verzekering Chromebook

1. De dekking
In afwijking van artikel 16.1 is deze verzekering secundair aan de eventuele
reisverzekering van de verzekerden en/of gebruikers.
2. Verzekeringsperiode
In aanvulling op artikel 7 geldt een vaste verzekeringsperiode per object. Na afloop
van deze periode komt de verzekering voor het verzekerde object automatisch te
vervallen.
3. Aanvang verzekeringsperiode
De verzekeringsperiode vangt aan op het moment dat de verzekerde objecten
worden uitgeleverd aan de gebruiker. Voorwaarden voor dekking is dat de naam
van de gebruiker en het IMEI en/of serienummer van het object 30 dagen na de
ingebruikname bij verzekeraar bekend zijn.
4. Aanvullende bepalingen en verplichtingen
In aanvulling op artikel 4 van de Algemene voorwaarden SII 2014 CVT Algemeen
gelden de volgende verplichtingen:
1. De gegevens van de apparatuur en leerling zoals; naam, merk, type,
serienummer, leerlingnummer e.d. wordt aangeleverd
door verzekerde;
2. Alle administratieve processen zoals schademeldingen en correspondentie
verlopen via de scholen, instellingen of
bedrijven.
3. Voor gebruikers van scholen is de gebruiker is verplicht op aanwijzing van de
school de apparatuur (technisch) te laten
controleren door de school;
4. Bij meerdere schadegevallen van een gebruiker kan het eigen risico voor de
betreffende gebruiker worden verhoogd of
worden gewijzigd;
5. Gebruikers van scholen dienen de gedragsregels van de school in acht te
nemen;
6. Voor gebruikers van scholen kan, indien de school dit nodig acht, de
gedragsregels omtrent het gebruik gedurende de
Contractstermijn aanpassen;
7. Voor gebruikers van scholen is het de gebruiker verboden de apparatuur te
gebruiken in strijd met de gedragsregels van de
school;
8. Voor gebruikers van scholen is de gebruiker verplicht te allen tijde de
apparatuur te gebruiken met de bijgeleverde
bescherming;
9. De gebruiker is verplicht bij schade zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te
stellen;
10. De gebruiker is verplicht bij diefstal aangifte te doen bij de politie in de plaats
waar de diefstal heeft plaatsgevonden;
11. Ingeval van schade veroorzaakt door derden is de gebruiker verplicht de
identiteit van deze derde kenbaar te maken.

5. Afschrijving
In afwijking van artikel 19.1.2b wordt de dagwaarde van de Chromebook op basis
van de aankoopwaarde als volgt vastgesteld:
- Ouder dan 1, jonger dan 2 jaar 85%
- Ouder dan 2, jonger dan 3 jaar 75%
- Ouder dan 3, jonger dan 4 jaar 65%
6. Nieuwe aankopen en opslag
Artikel 17.2 is niet van toepassing
7. Einde verzekering na diefstal
In aanvulling op artikel 8 van de polisvoorwaarden eindigt de verzekering van het
object na verlies van de Chromebook door diefstal.
8. Aanpassen verzekering voor school instellingen
In afwijking van de polisvoorwaarden kan de verzekeraar de verzekering van de
betreffende gebruiker tussentijds en zonder enige opzegtermijn aanpassen of
opzeggen indien de gebruiker de apparatuur verwaarloost, misbruikt of voor een
ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of in strijd handelt met de
gedragsregels van de school.

9. Herverzekering
In aanvulling op artikel 7.4.1 van de voorwaarden kan verzekeraar de verzekering
tussentijds schriftelijk opzeggen indien de herverzekering voor deze (soort)
verzekering wordt herzien of komt te vervallen.
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