
Informatiedocument over een verzekeringsproduct
Deze verzekering wordt onderschreven door La Parisienne en wordt beheerd door Qover. De maatschappelijke zetel van La Parisienne is 
gevestigd te 120-122, rue Réaumur, 75083 Parijs (Frankrijk) en heeft het BTW-nummer FR 59562117085. Schadeverzekeringsmaatschappij 
erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, onder nummer 4020259.
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COOLECTIEVE BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID KOERIERS DEKKING 

Welk soort verzekering is dit?
Deze algemene aansprakelijkheidsverzekering beschermt de koeriers van Deliveroo in Nederland, tijdens de dekkingsperiode, 
indien zij een derde verwonden of schade toebrengen aan eigendommen van een derde partij.

Wat is verzekerd?
De Deliveroo koeriers zijn, binnen de 
geografische grenzen en operationele 
tijdperiode, gedekt tijdens het gebruik van 
zijn/haar fiets of te voet, voor :

 De lichamelijke letsel en onopzettelijke schade 
aan derden: Limiet van 5.000.000€/schade/
verzekeringsjaar

 De schade aan goederen: Limiet van 5.000€/
schade/verzekeringsjaar

 De zuiver vermogensschade schade aan derden: 
Limiet van 250.000€/schade/verzekeringsjaar

 Juridische kosten: 7.500€/schade/verzekeringsjaar
 
Het eigen risico (bedrag waarvoor de koeriers 
verantwoordelijk zijn) zijn als volgt: 

 Lichamelijke letsels, zuiver vermogensschade & 
juridische kosten: Geen eigen risico

 Materiële & immateriële schade: 300€/schade
 Schade aan goederen: 10% van de schade met 

een minimum van 100€/schade

 Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van de 
fiets anders dan het ophalen en bezorgen van 
Deliveroobestellingen.

 Elke aansprakelijkheid terwijl de koerier is 
aangemeld bij de Deliveroo-koerierapp, maar 
gedurende 1 uur of langer als niet beschikbaar 
staat gemeld.

 Elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit defect 
werkmaterieel of een defecte fiets.

 Elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit de 
slechte werking of niet-werking van een 
elektrische fiets.

 Elke roekeloze of opzettelijke nalatigheid bij het 
ophalen en afleveren van een Deliveroo-bestelling. 

 Elke schade geleden door de Deliveroo koerier.

 Elke daden van fraude of oneerlijkheid door de 
Deliveroo koerier of iemand die handelt in zijn/
haar opdracht.

 Oorlogen, invasies, terrorisme, daden van 
buitenlandse vijanden, vijandelijkheden, 
burgeroorlogen, rebellie, revoluties, opstanden, 
militaire of usurperende machten. Ioniserende 
straling of besmetting door radioactiviteit 
van nucleaire oorsprong of van nucleair afval 
afkomstig van het verbranden van splijtstof.

 Radioactieve, toxische, explosieve of andere 
gevaarlijke eigenschappen van een explosieve 
nucleaire assemblage of daaraan gerelateerde 
nucleaire componenten.

 Het gebruik van verdovende middelen, 
onder invloed zijn van drugs of alcohol, 
behalve die voorgeschreven door een 
arts of geneesmiddelen die niet werden 
voorgeschreven voor een drugsverslaving.

 De deelname aan criminele handelingen.

Wij verwijzen u om naar de algemene voorwaarden 
te gaan om de volledige lijst van uitsluitingen te 
hebben.

Wat is niet verzekerd?
Wij betalen niet voor:

 Elke aansprakelijkheid die is ontstaan buiten de 
operationele tijdsperiode.

 Elk eigen risico zoals uiteengezet in de polis.

 Elk aansprakelijkheid die voortvloeit uit verlies 
of schade die toebehoren aan de koeriers of die 
onder hun zorg, bewaring of controle vallen.

 Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

 Elke claim waarbij de Deliveroo koerier het recht 
hebt op een schadevergoeding uit een andere bron.

 Elke claim of schade met bestraffende of 
exemplarische karakter of verergde schade 
worden aangerekend aan de koerier van de 
Deliveroo.

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot uw verzekeringspolis. Dit 
document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie 
over uw polis en uw verplichtingen,  raadpleeg de precontractuele en contractuele voorwaarden met betrekking tot deze verzekering. 
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
Koeriers van Deliveroo komen in aanmerking voor dekking onder deze overkoepelende polis indien: 

 Ze zijn jonger dan 70 jaar.
 Zij zijn legaal verblijven in het land van vestiging en mogen in het land van vestiging werken.
 Zij zijn in het bezit van een geldige overeenkomst met Deliveroo Nederland.
 De vervanger komt in aanmerking voor dekking en wordt dus als verzekerde beschouwd, indien hij door een 
Deliveroo koerier is goedgekeurd en voldoet aan de eisen van een geldige overeenkomst van leverancier van 
de koerier.

Waar ben ik gedekt?
 De dekking geldt in het land waar men actief is.

Wat zijn de verplichtingen van de koerier?
In geval van een schadegeval moet de Deliveroo-rijder ons zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de 8 dagen en:
• Bewijs van zijn identiteit.
• De risicodrager en/of Qover bewijzen, bijstand en medewerking verlenen aan de risicodrager en/of Qover om 

de omstandigheden van de schade vast te stellen en te helpen bij het verkrijgen van getuigenverklaringen of 
andere dergelijke rapporten.

• Bezorg ons elke claim.
• Breng ons van zodra de Deliveroo koerier hier zelf van op de hoogte is schriftelijk op de hoogte van een 

eventueel nader onderzoek betreffende een vervolging of een onderzoek naar een dodelijk ongeval. 

Wanner en hoe betaal de verzekeringnemer?
Het premie wordt elk kwartaal betaald door Deliveroo.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De polis wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij door een van beide partijen, de verzekeraar of Deliveroo met 
een opzegtermijn van 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Hoe zeg de verzekeringnemer zijn contract op?
De verzekeringnemer kan het contract opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór 
de jaarlijkse vervaldag.


