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Als tegenprestatie voor de betaling van de premie zullen Wij de in deze Groepspolis beschreven dekking bieden aan de 
Verzekeringnemer van de Groepspolis en aan elke Verzekerde. De Verzekeringnemer van de Groepspolis gaat 
ermee akkoord, via de Beheerder, om deze van de Groepspolis beschikbaar te stellen aan elke Verzekerde via de 
mobiele applicatie.  
 
DEZE GROEPSPOLIS IS BEDOELD OM DE VERZEKERDE TE BESCHERMEN IN HET KADER VAN ZIJN 
ALGEMENE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TIJDENS DE HUURPERIODE VAN EEN ELEKTRISCHE 
STEP. 
 
Deze Groepspolis bestaat uit het volgende: 

1. De Algemene Voorwaarden van de Groepspolis Dekking Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid (de 
Groepspolis), waarin onder andere wordt beschreven wat gedekt is en wat niet. De overige voorwaarden 
van de Groepspolis, hoe een schadegeval moet worden gemeld, en hoe een klacht en andere belangrijke 
informatie moet worden vermeld; 

2. De Bijzondere Voorwaarden van de Groepspolis, waarin wordt uiteengezet wat wordt gedekt en wat de 
daarmee samenhangende vergoeding is;  

3. Elke/alle bijvoegsel(s) 
 
Het is aanbevolen dat U deze Groepspolis Dekking Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid, de Bijzondere Voorwaarden 
van de Groepspolis en enige bijvoegsel(s)samen doorleest en deze op een veilige plaats bewaart waar ze voor elke 
Verzekerde beschikbaar zullen zijn voor controle. 
 
Sommige woorden hebben een speciale betekenis waar ze in vet cursief gedrukt worden (met uitzondering van de 
paragraaftitels) en zijn opgenomen in de "Definities" op het einde van dit document.  
 
In geval van twijfel of interpretatieverschillen heeft de Engelse versie voorrang op de Franse en de Nederlandse versie.  
 
 

Hoe de Beheerder contacteren 
 
Deze Groepspolis wordt beheerd door de Beheerder die U en de Verzekerden tijdens de Dekkingsperiode van deze 
Groepspolis zal bijstaan bij het beantwoorden van eventuele vragen die U en de Verzekerden hebben over deze 
Groepspolis, en zal het schadeaangifteformulier van de Verzekerde behandelen. 
 
Als U of de Verzekerde een handicap heeft die de communicatie bemoeilijkt, meld deze dan aan de Beheerder, die U 
met plezier zal helpen.   
 
Indien U of de Verzekerde deze Groepspolis wenst te bespreken, of indien de Verzekerde een schadegeval wenst in 
te dienen of een lopende schadegeval wenst te bespreken, kunt U of de Verzekerde contact opnemen met de 
Beheerder; U vindt de contactgegevens hieronder: 
 

  Per e-mail  Per telefoon 

ALGEMENE INFORMATIE 
contact@qover.com 
 
OM EEN SCHADEGEVAL AAN TE GEVEN 
hello@poppy.be   

 
ALGEMENE INFORMATIE 
 +32.2.588.25.50 
van 9 u tot 16 u 

Via de website  Per post 

www.qover.com  QOVER SA/NV 
Handelsstraat 31 - 1000 Brussel - België 

 
Elke communicatie met U of de Verzekerde zal plaatsvinden in het Frans, Nederlands of Engels, naar keuze van U of de 
Verzekerde. Indien mogelijk, probeer contact op te nemen met de Beheerder via e-mail. 
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Dekkingsvoorwaarden 
De Verzekerde komt in aanmerking voor dekking onder deze Groepspolis indien:  

• Hij/Zij 18 jaar of ouder is; 
• Hij/Zij in het bezit is van een nationale identiteitskaart (voor Belgische onderdanen, onderdanen van een land 

van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) of een geldig paspoort.   
• Hij/Zij verbonden is met de mobiele applicatie goedgekeurd door de Verzekeringnemer van de Groepspolis.  

 
 

Wat is gedekt 
 
Binnen de Geografische Grenzen en de Huurperiode is de Verzekerde gedekt: 

a. Tijdens: 
₋ dat ze haar Elektrische Step gebruikt en  
₋ dat ze verbonden is met de mobiele applicatie die is goedgekeurd door de Verzekeringnemer van de 

Groepspolis  
b. Voor haar Burgerlijke aansprakelijkheid onder de hieronder beschreven voorwaarden 

 
1. Burgerlijke aansprakelijkheid: Lichamelijk Letsel en Accidentele Schade   

 
Wij betalen het bedrag dat in de onderstaande Dekkingstabel is vermeld voor: 
 

a) Elk Accidenteel Lichamelijk Letsel veroorzaakt aan een Derde; 
b) Elke Accidentele Materiële Schade aan de eigendommen van een Derde die het gevolg is van het gebruik van 

de Elektrische Step tijdens de Huurperiode. 
 

 
DEKKINGSTABEL 

 

Beschrijving van de dekking  Verzekerde waarde Vrijstelling 

Burgerlijke aansprakelijkheid: 
Accidenteel Lichamelijk Letsel 

 

En/of 

 

Accidentele materiële schade  

 
 
 

5 000 000 EUR 
per Schadegeval per jaar 

Geen vrijstelling voor Lichamelijk 
Letsel 

 

250 EUR                            
Voor accidentele schade (materieel 

of immaterieel) 
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Wat is niet gedekt? 

Wij betalen niet voor: 
i) Elke aansprakelijkheid die buiten de Huurperiode ontstaat; 
ii) Elke vrijstelling die in de Groepspolis is voorzien; 
iii) Aansprakelijkheid die voortvloeit uit het verlies van of schade aan eigendommen van de Verzekerde. 
iv) Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen; 
v) Elke claim of schade met bestraffende of exemplarische karakter of verergde schade als gevolg van 

het gedrag van de Verzekerde.  
vi) Elke aansprakelijkheid voor Lichamelijk Letsel of Accidentele Schade: 

a.    Als gevolg van de eigendom, het bezit, het gebruik, de bezetting van grond of gebouwen; 
b. Het resultaat van de eigendom, het bezit of gebruik van motorvoertuigen, jachten, motorboten, 
 luchtvaartuigen van elk type, dieren of vuurwapens en wapens. 

vii) Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit defecte apparatuur of een defecte Elektrische Step, op 
voorwaarde dat het gebrek in oorzakelijk verband staat met het schadegeval; 

viii) Elke aansprakelijkheid voor het slecht- of niet functioneren van een Elektrische Step, op voorwaarde 
dat het gebrek in oorzakelijk verband staat met het schadegeval; 

ix) Elk schadegeval opzettelijk veroorzaakt of door zware fout van de Verzekerde tijdens de huur van een 
Elektrische Step. Als zware fout worden beschouwd de risico's of opgelopen schade die inherent zijn 
aan feiten of handelingen die opzettelijk in strijd zijn met de rechten van anderen, de regels van de kunst 
en/of de uitoefening van het beroep, de geldende wettelijke, reglementaire en/of administratieve 
bepalingen; 

x) Eventuele schade geleden door de Verzekerde.  
 

Zijn daarnaast ook uitgesloten : 
 

i) Elke daad van fraude of oneerlijkheid van de Verzekerde of een persoon die in zijn of haar naam handelt; 
ii) Oorlog, invasie, terrorisme, daden van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (al dan niet verklaard), 

burgeroorlog, opstand, revolutie, opstand, militaire staatsgreep of machtsmisbruik, ioniserende straling 
of radioactieve besmetting van nucleaire brandstof of nucleair afval van de verbranding van nucleaire 
brandstof; 

iii) De radioactieve, toxische, explosieve of gevaarlijke eigenschappen van een nucleaire installatie of een van 
de onderdelen daarvan; 

iv) De schokgolven van een vliegtuig of ander luchtvaarttuig dat met supersonische snelheden vliegt; 
v) Zelfmoord, poging tot zelfmoord of opzettelijk letsel veroorzaakt door de Verzekerde of indien hij/zij 

zichzelf in onnodig gevaar brengt (tenzij hij/zij een mensenleven probeert te redden); 
vi) Het gebruik van oplosmiddelen, alcohol of medicijnen, met uitzondering van die welke door een erkende 

arts zijn voorgeschreven, en degene die voor drugsverslaving zijn voorgeschreven op voorwaarde dat 
de tekortkoming in oorzakelijk verband staat met het schadegeval; 

vii) Het zich inlaten met criminele activiteiten op voorwaarde dat de tekortkoming in oorzakelijk 
verband staat met het schadegeval. 
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Hoe een Schadegeval aangeven 
 
De Verzekerde moet Ons zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen op de hoogte stellen van het ontstaan 
van het schadegeval. 
 
Om een schadegeval te melden, moet de Verzekerde de Beheerder onmiddellijk alle documenten bezorgen die Ons in 
staat stellen de omstandigheden en de omvang van de schade vast te stellen. 
 
Wij behouden Ons het recht voor om de verklaringen aan Ons gedaan en de antwoorden op Onze verzoeken te 
verifiëren.  
 
Indien de Verzekerde deze verplichtingen niet nakomt en dit leidt tot schade voor Ons, dan hebben wij het recht om 
een vermindering van Onze uitkering te vorderen tot het bedrag van de door Ons geleden schade. 
 
Wij kunnen de dekking weigeren indien de Verzekerde, met frauduleuze bedoelingen, deze verplichtingen niet is 
nagekomen. 
 
De Verzekerde moet bij het melden van een schadegeval op de volgende punten letten: 
 

a) Een identiteitsbewijs bezorgen; 
b) Ons, of de Beheerder, bewijsmateriaal, hulp en medewerking verlenen bij het vaststellen van de 

omstandigheden van de schade en Ons helpen bij het verkrijgen van getuigenverklaringen of andere relevante 
documenten (met inbegrip van traceerbaarheidsgegevens van Poppy op het moment van de schade). 

c) Ons vanaf ontvangst, en in ieder geval binnen 48 uur na hun betekening, kennisgeving of overhandiging, elke 
klacht, dagvaarding of oproeping bezorgen, in geval van nalatigheid, op straffe van vergoeding van de schade en 
interesten die Wij zouden hebben gemaakt/geleden bij het remediëren van de schade  

d) Ons schriftelijk op de hoogte te stellen van elk aankomend vervolgingsonderzoek of onderzoek betreffende 
een dodelijk ongeval, zodra de Verzekerde hiervan op de hoogte is.   

 
 
Klachten 
 
Wat te doen in geval van een klacht? 
 
Wij streven ernaar om U en de Verzekerden te allen tijde de beste kwaliteit van dienstverlening te bieden. 
Er kan echter ontevredenheid ontstaan tijdens de relatie tussen U of de Verzekerde en Uw verzekeraar, en wij blijven 
openstaan voor elke claim. 
 
Als de klacht van Uw of de Verzekerde betrekking heeft op het beheer van Uw contract of het beheer van een 
schadegeval, raadpleeg dan eerst Uw verzekeringsverantwoordelijke door te bellen naar +32.2.588.25.50 (prijs van een 
lokaal gesprek vanaf een vaste lijn - tussen 9.00 en 16.00 uur).  
 

E-mail: mediation@qover.be 
Post: QOVER SA/NV 
Bemiddelingsdienst  
Handelsstraat 31, 1000, Brussel 
België 

 
In geval van een geschil over het gegeven antwoord kan U of de Verzekerde contact opnemen met Wakam, door te 
schrijven naar het volgende adres: 
 

Wakam  
Afdeling Schadeclaims 
120-122 Rue Réaumur 
TSA 60235 
75083 PARIS Cedex 02 
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Wakam verplicht zich om de ontvangst van de correspondentie van U of de Verzekerde binnen 10 werkdagen te 
bevestigen (tenzij Wakam U binnen deze termijn al een antwoord heeft gegeven) en om de vordering van U of de 
Verzekerde binnen maximaal 60 werkdagen na ontvangst van Uw correspondentie te verwerken. 
 
Nadat u de interne schadeprocedures van Wakam hebt uitgeput, kunt u de zaak schriftelijk voorleggen aan de 
Ombudsman van de Verzekeringen in België. Zijn contactgegevens zijn als volgt : 
 

Verzekeringsombudsman 
Plein de Meeûs 35 
1000 Brussel 
België  

 
Telefoon: +32.2.547.58.71 
Fax: +32.2.547.59.75 
E-mail: info@ombudsman.as 
Website: Ombudsman des Assurances 

 
De Ombudsman is een persoonlijkheid buiten Wakam die zijn missie in volledige onafhankelijkheid uitoefent. Dit 
beroep is gratis. Hij brengt binnen drie maanden na de verwijzing een met redenen omkleed advies uit.  
 
De hierboven vermelde bepalingen voor de behandeling van klachten doen geen afbreuk aan het recht van U of de 
Verzekerde om een gerechtelijke procedure in te leiden.    
 
 
Algemene bepalingen 
 
Toepasselijke sancties 
 
Wij zullen geen enkele schadeloosstelling verstrekken onder deze Groepspolis en zullen geen dekking bieden, geen 
enkel schadegeval uitbetalen of provisie overmaken indien dit in strijd is met een sanctie, verbod of beperking opgelegd 
door de wet of regelgeving. 
 
Cumulatieve verzekeringsdekking 
 
Indien U of de Verzekerde bij meer dan één verzekeraar verzekerd zijn voor dezelfde dekking, moet hij/zij ons 
onmiddellijk op de hoogte brengen. 
 
Als de onderschrijvingen zijn afgesloten zonder dat er sprake is van fraude, kunt U contact opnemen met de 
verzekeraar van uw keuze, tot het verzekerde bedrag. 
 
Fraude  

De Verzekerde mag niet frauduleus handelen. Indien de Verzekerde of een persoon die namens de Verzekerde 
optreedt: 

a) een verklaring doet aan Ons, of aan een persoon die namens Ons handelt, wetende dat de verklaring onjuist 
is; 

b) Ons een document verstuurt, of aan een persoon die namens Ons handelt, in de wetenschap dat het document 
vals is of vals kan zijn; 

c) een schadegeval aangeeft onder de Groepspolis , wetende dat het  schadegeval op enigerlei wijze vals of 
frauduleus is;  

d) een vordering instelt voor enige schade die opzettelijk door de Verzekerde met opzet of met medeweten van 
de Verzekerde is veroorzaakt; 

e) Indien aangifte van het schadegeval van de Verzekerde op enigerlei wijze oneerlijk of overdreven is, 
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Wij zullen de gevolgen en sancties toepassen, voorzien in de toepasselijke Belgische wetgeving. Tevens behouden Wij 
Ons het recht voor om een gerechtelijke procedure tegen de Verzekerde op te starten en de bevoegde autoriteiten 
te informeren. 
 
Gegevensbescherming 
 
Verwerking van uw persoonlijke gegevens 
In het kader van de diensten en producten die Wakam en haar partners aan u leveren, kan u of de Verzekerde 
persoonsgegevens over u meedelen, zoals: Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, postadres, 
telefoonnummer, e-mailadres, enz.); zogenaamde "gevoelige" persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. 
Het is mogelijk dat wij u of de Verzekerde geen specifieke producten of diensten kunnen leveren als u of de 
Verzekerde ons bepaalde Persoonsgegevens niet verstrekt. 
 
Deze persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: Het beheer van uw contract en 
verzekeringspolis, de uitvoering van de garanties van het contract (met inbegrip van het schadebeheer) en het beheer 
van schadegevallen en geschillen, waarbij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van uw 
contract; De controle en opvolging van de risico's, waardoor we frauduleuze activiteiten kunnen voorkomen en de 
invordering van de verschuldigde bedragen kunnen garanderen en dus noodzakelijk zijn voor onze legitieme belangen ; 
Het opstellen van statistieken en actuariële studies, die ons in staat stellen om het aanbod en de diensten te 
verbeteren en die dus noodzakelijk zijn voor onze legitieme belangen; De strijd tegen verzekeringsfraude en de strijd 
tegen het witwassen van geld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 
 
Deze persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de levering van de dienst en 
de uitvoering van het contract, in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring, of in overeenstemming 
met de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
 
Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens 
Uw persoonlijke gegevens of die van de Verzekerde kunnen aan de volgende derden worden doorgegeven: Aan onze 
groepsvennootschappen zoals onze moedermaatschappij en haar filialen; Aan onze dienstverleners en 
onderaannemers, voor het beheer en de uitvoering van uw contract; Aan andere verzekeringsmaatschappijen 
(tussenpersonen, herverzekeraars); Aan de overheid, om fraude of andere criminele activiteiten te voorkomen of op 
te sporen en om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. 
 
Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens 
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens of die van de Verzekerde buiten de Europese Unie doorgeven, met name aan 
landen die volgens de Europese Commissie niet geacht worden een voldoende beschermingsniveau te bieden. Om een 
adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, worden dergelijke doorgiften geregeld in de standaardcontractbepalingen 
die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, of in andere passende waarborgen overeenkomstig de toepasselijke 
gegevensbeschermingsvoorschriften.  
 
Uw rechten en die van de Verzekerde 
In overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming kan u of de Verzekerde zijn rechten 
uitoefenen, zoals het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, verzet tegen de 
verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om instructies te geven over het lot van zijn 
persoonsgegevens na uw/haar overlijden. Indien zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens een 
inbreuk vormt op de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, hebben zij ook het recht een klacht in te 
dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres APD-de Pressestraat 35, 1000 Brussel of door 
het invullen van het formulier op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-
plainte. 
 
Contacteer ons 
Voor vragen, informatie of om uw rechten of die van de Verzekerde met betrekking tot persoonsgegevens uit te 
oefenen, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op het volgende adres: Délégué à la Protection 
des Données, Wakam - 120-122 rue Réaumur - 75002 Paris - France; of per e-mail: dpo@la-parisienne.fr . 
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Wijzigingen die Wij kunnen doorvoeren 
 
Wij kunnen te allen tijde niet-essentiële informatie in deze Algemene Verzekeringsvoorwaarden en/of de Groepspolis 
wijzigen door U daarvan ten minste 30 dagen op voorhand schriftelijk in kennis te stellen.  
 
Indien U de voorgestelde wijzigingen aan de voorwaarden weigert of niet kunt aanvaarden, heeft U het recht deze 
verzekering op te zeggen binnen 30 dagen na de datum van de schriftelijke kennisgeving die Wij U hebben gestuurd. 
 
Indien de dekking die U ten behoeve van de Verzekerde wordt verstrekt, wordt gewijzigd als gevolg van wijzigingen in 
de wet- of regelgeving waarop Wij geen invloed hebben, kunnen Wij U niet 30 dagen op voorhand in kennis stellen. 
 
De Verzekerden hebben geen recht om deze Groepspolis op te zeggen.  
 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
 
Deze Groepspolis wordt uitsluitend beheerst door de in België geldende wetgeving en praktijken. Elk geschil dat 
voortvloeit uit of verband houdt met deze Groepspolis uitsluitend onderworpen is aan de bevoegdheid van de 
Belgische rechtbanken. 
 
 
In het geval van betalingsachterstand 
 
Het niet betalen van de premie op de vervaldatum door de verzekerde kan leiden tot een opschorting van de garantie 
of het beindigen van de Groepspolis. Dit op voorwaarde dat de Verzekeringsnemer van de Groepspolis hiervan te 
kennis is gesteld. Deze officieele aanmaning zal aangekonding worden door middel van een deurwaardesexploot hetzij 
een aangetekende brief. Deze aanmaning bevat de eis om de uitstaande premie binnen de gestelde termijn te betalen. 
Dit termijn mag niet korter zijn dan 15 dagen vanaf de aangetekende datum van de brief hetzij van dienst bezoek.  
 
In deze ingebrekestelling zullen de uiterste datum en het uitstaande bedrag worden aangeduid. Tevens worden zij 
herinnert aan de gevolgen van het uitblijven van de betaling van de premie binnen de betalingstermijn, en de 
aanvangsdatum van dit termijn. Zij zal worden medegedeeld of de bepaling opschorting van de dekking is, of dat de 
beëindiging van de Groepspolis van kracht is.  Dit zal van kracht moeten gaan vanaf de dag die volgt op de dag waarop 
de termijn verstreken is. Dit zal gebeuren zonder afbreuk te doen aan de dekking voor een verzekerd feit dat zich in 
het verleden heeft voorgedaan. 
 
De uitspraak beeindiging van de groepsverzekering of het opschorten van garantie zal pas tot uiting komen van de 
genoemde periode. Indien de garantie is opgeschort, eindigt de betaling door Lessee van de verschuldigde premies met 
de opschorting van de betaling door Lessee. Indien Wij onze garantieverplichting opschorten, kunnen Wij de 
overeenkomst in dezelfde ingebrekestelling beëindigen. In dit geval zal de opschorting intreden vanaf de officieele verval 
datum met een periode niet minder dan 15 dagen van de eerste dag van de verstrekking). Mochten Wij niet de beindiging 
van het contract hebben aangeduid in de aanmaning dan zal beindings alleen plaats vinden bij nadere berichtgeving, 
aangeduid met de formele verplichting van hierboven benoemd. De opschorting van de garantie zal geen effect uitoefen 
op Ons om achteraf verschuldige premies te vorderen mits Verzekerde van de bovenstaande bepalingen in kennis is 
gesteld. In dit geval zal de formele kennisgeving een herinnering zijn van de opschorting van de garantie. 
 
Duur van de Groepspolis 
 
Deze Groepspolis geldt voor een periode van één jaar en in ieder geval gedurende de in de Polis genoemde 
verzekeringsperiode. De Groepspolis wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij één 
van de partijen hiertegen bezwaar maakt, onder de hieronder vermelde beëindigingsvoorwaarden. 
 
Beëindiging van de Groepspolis 
 
De opzegging van de Groepspolis gebeurt per aangetekende brief, deurwaardersexploot of door afgifte van de 
opzegbrief tegen ontvangstbewijs drie maanden voor de jaarlijkse termijn. 
In geval van opzegging wegens niet-betaling van de premie, geschiedt de opzegging bij deurwaardersexploot of bij 
aangetekende brief. 
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Behoudens in geval van beëindiging van de Groepspolis wegens niet-betaling van de premie, wordt de opzegging slechts 
van kracht na het verstrijken van een termijn van ten minste één maand vanaf de dag na de betekening of de dag na de 
datum van ontvangst of, in het geval van een aangetekende brief, vanaf de dag na de storting ervan.   
  

  



  

Qover NV – RPM 0650.939.878 – FSMA 0650.939.878 – IBAN: BE74 0689 0586 1607  
Maatschappelijke zetel en Kantoren: Handelstraat 31 - 1000 Brussel - België V.2 

 

10 

 
 

Definities 
 
 
ACCIDENTELE SCHADE 
 
Verwijst naar een plotselinge, onverwachte gebeurtenis, die van buitenaf gewelddadig is, en die zich voordoet op een 
tijdstip en plaats die tijdens de Huurperiode identificeerbaar zijn. 
 
BEHEERDER 
 
QOVER NV – RPM 0650.939.878 – niet verbonden verzekeringsagent FSMA 115284A.  
De maatschappelijke zetel en kantoren van QOVER NV zijn gevestigd in Handelsstraat 31 - 1000 Brussel. 
 
DERDE  
 
Verwijst naar elke andere persoon dan de Verzekeringnemer van de Groepspolis, zijn Verbonden Vennootschappen, 
Verzekerden 
 
ELEKTRISCHE STEP 
 
Verwijst naar een elektrische step, een vervoermiddel dat via de Verzekeringnemer van de Groepspolis vrijblijvend 
wordt gehuurd. De elektrische scooter is uitgerust met een elektrische motor waarmee U met snelheden tot 25 km/u 
kunt rijden. 

EXEMPLARISCHE OF BESTRAFFENDE SCHADE 

Schade die werd gevorderd of toegekend in een rechtszaak waarin de opzettelijke handelingen van de verdachte 
kwaadaardig, gewelddadig, onderdrukkend, frauduleus, roekeloos of duidelijk roekeloos waren. 
 
GEOGRAFISCHE GRENZEN 
 
De dekking is van toepassing in het gehele land van verhuur, in overeenstemming van de Bijzondere Voorwaarden van 
de Groepspolis. 
 
GROEPSPOLIS  
 
De combinatie van de onderhavige algemene voorwaarden van de Groepspolis Steps Burgerlijke Aansprakelijkheid, de 
Bijzondere Voorwaarden van de Groepspolis en elke bijgevoegde bijvoegsel. 
 
HUURPERIODE 
 
Verwijst naar de periode van gebruik van de Elektrische Step door de Verzekerde. De Huurperiode begint wanneer 
de Verzekerde verbinding maakt met de mobiele applicatie en eindigt wanneer de applicatie gesloten is. 
 
LICHAMELIJK LETSEL 

Verwijst naar overlijden of vaststelbare lichamelijke schade, of lichamelijke schade veroorzaakt door de Verzekerde, 
uitsluitend en onafhankelijk van enige andere oorzaak. 

 
OORLOG 
 
Oorlog, oorlogsachtige activiteiten, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandelijkheden (al dan niet verklaard), 
burgeroorlog, opstand, revolutie, oproer, militaire staatsgreep of misbruikte macht, rel of burgerlijke onrust van gelijke 
proporties of gelijkwaardig aan een opstand, militaire staatsgreep of misbruikte macht. De term oorlog omvat alle 
handelingen die bedoeld zijn om deel te nemen aan vijandelijkheden of om actieve steun te verlenen aan deelnemers aan 
vijandelijkheden. 
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TERRORISME 
 
Verwijst naar een onrechtmatige daad, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik of de dreiging van het gebruik 
van geweld en/of geweld door een persoon of groep personen, die alleen of namens of in verband met een organisatie 
of regering handelt, gepleegd voor politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke doeleinden of redenen, met inbegrip 
van de intentie om een regering te beïnvloeden en/of het publiek of een deel daarvan bang te maken. 
 
U/UW 
 
Verwijst naar de Verzekeringnemer van de Groepspolis die is geïdentificeerd als Poppy Mobility NV. 
 
VERZEKERDE 
 
Elke persoon van 18 jaar of ouder die zich heeft geregistreerd en een gebruikersaccount heeft aangemaakt via de mobiele 
applicatie die is goedgekeurd door de Verzekeringnemer van de Groepspolis. 
 
VERZEKERINGNEMER VAN DE GROEPSPOLIS 
 
Verwijst naar de Verzekeringnemer van de Groepspolis, aangeduid als Poppy Mobility NV in de Bijzondere Voorwaarden 
van de Groepspolis die de polis heeft afgesloten en het volledige bedrag van de premie aan de verzekeraar heeft betaald. 
De verplichtingen en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
verzekeringnemer, met uitzondering van die welke naar hun aard door de Verzekerde moeten worden vervuld. De 
uitkeringen uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst worden betaald aan de Verzekerde. 
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de verplichting om de premie te betalen uitsluitend wordt overgenomen door de 
Verzekeringnemer van de Groepspolis. 
 
VERZWAARDE SCHADE 
 
Aanvullende schadevergoeding die wordt opgelegd aan de verweerder wiens gedrag de schade die de eiser heeft geleden, 
heeft verergerd door hem in verlegenheid te brengen of te onderwerpen aan schaamte of vernedering. 
 
VRIJSTELLING 
 
Het bedrag waarvoor de Verzekerde aansprakelijk is en dat in geval van een schadegeval door hem/haar zal worden 
ingehouden of betaald. 
 
WIJ/ONS/ONZE 
 
Betekent Wakam, met maatschappelijke zetel te 120-122, rue Réaumur, 75083 Parijs (Frankrijk) en met BTW-nummer 
FR 59562117085. Niet-levenverzekeringsmaatschappij erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris CedexBelgiques, Frankrijk, onder nummer 4020259. 
 
In België is Wakam bevoegd door de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, voor de 
uitoefening van de verzekeringsactiviteit in het kader van het vrij verrichten van diensten onder nummer 2958. 
 
 
 


