
LDW
Beperk uw aansprakelijkheid in geval van schade of diefstal

Pon Energy Rental verhuurt apparatuur voor 
stroomopwekking en klimaatbeheersing. 
Gedurende de verhuurperiode is de huurder 
aansprakelijk voor diefstal of schade aan 
onze apparatuur. 

Een afdoende verzekering voor deze risico’s 
is daarom verplicht bij het aangaan van de 
huurovereenkomst. 

Indien de huurder hier niet, of niet 
voldoende, in kan voorzien, biedt Pon 
Energy Rental haar klanten de mogelijkheid 
om de aansprakelijkheid te beperken met 
Loss & Damage Waiver (LDW).

   Wat betekent LDW?
Loss & Damage Waiver is een aanvullende service 
op de dienstverlening van Pon Energy Rental. Deze 
garantie beperkt de kosten van schade of diefstal tot 
een vooraf overeengekomen bedrag.

Hoe werkt LDW?
• Bij afname van LDW, tegen een vooraf 

overeengekomen premie, vrijwaart Pon Energy 
Rental haar klant van de aansprakelijkheid op 
schade en diefstal.

• De LDW beperkt de aansprakelijkheid van de 
klant voor alle gehuurde materialen zoals kabels, 
brandstoftanks etc.

• In geval van opzettelijke schade of nalatigheid 
door de huurder, beperkt LDW de kosten van 
schade en diefstal niet.

• Als een eigen risico is overeengekomen, zal 
Pon Energy Rental dit bedrag verrekenen met 
de werkelijk gemaakte kosten bij het herstel of 
vervanging van de apparatuur.

Pon Energy Rental biedt de huurder de mogelijkheid om de eigen aansprakelijkheid in het geval van schade of diefstal, te beperken met Loss & Damage Waiver (LDW). LDW 
vrijwaart de huurder van aansprakelijkheid voor het repareren of vervangen van het gehuurde materiaal bij brand, diefstal, direct aanwijsbare en niet direct aanwijsbare 
schade. LDW is niet van toepassing bij opzettelijke schade of nalatigheid door de huurder. Het niet afnemen van Loss & Damage Waiver kan uitsluitend bij het tijdig 
overleggen van een kopie van de verzekering waaruit blijkt dat de huurder voldoende verzekerd is voor bovenstaande risico’s. Als de huurder niet in staat is om een kopie te 
overleggen, brengt Pon Energy Rental de premie voor LDW in rekening. Deze premie bedraagt 10% van de totale huursom of 5% van de totale huursom met een gelimiteerd 
eigen risico van € 25.000,-.

Bent u voldoende verzekerd?
• JA - Graag ontvangen wij een kopie van uw 

verzekering voor aanvang van de huurperiode

• NEE - Als u geen verzekering heeft, kunnen we u 
twee opties bieden.

• Optie 1: 5% van de huursom + eigen risico van 
€25.000

• Optie 2: 10% van de huursom + geen eigen risico


