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Algemeen. 
1. Wie is gedekt? 
De persoon die de dekking heeft 
afgesloten voor de 
chauffeursdiensten van Sjauf. 
2. Wat is gedekt? 
De auto voor zover eigendom van 
jou en waarmee je door een 
chauffeur van Sjauf wordt vervoerd.  
3. Waar en wanneer is de rit gedekt? 
In Nederland en gedurende de bij 
Sjauf geboekte rit. 
 
Dekking. 
4. Welke schade is gedekt? 
Materiële schade aan de auto die 
tijdens de chauffeursdiensten van 
Sjauf ontstaan door toedoen van 
een chauffeur van Sjauf. 
5. Wat is je maximaal gedekt 
bedrag? 
Indien u All Risk verzekerd bent: 
Is het herstel van de schade minder 
dan €250 euro? Dan wordt de 
schade vergoed. 
Is herstel van de schade meer dan 
€250? Dan wordt er een vergoeding 
gegeven voor terugval in 
schadevrije jaren voor maximaal 5 
jaar. 
Verwacht u dat de gevolgen voor uw 
premie voor de komende vijf 

verzekeringsjaren hoger zijn dan € 
250,-? Dan kunt u een verklaring 
opvragen bij uw verzekeraar wat 
deze premiegevolgen in de 
komende vijf verzekeringsjaren zijn. 
Op basis van deze verklaring zullen 
wij uw vergoeding dan aanpassen. 
Indien van toepassing wordt ook het 
eigen risico vergoed. 
 
Indien u niet All Risk verzekerd bent 
dan wordt de schade voor u 
hersteld bij een aangesloten 
schadebedrijf.  
Indien van toepassing wordt ook het 
eigen risico vergoed. 
 
De totale schadevergoeding 
bedraagt maximaal € 1500. 
6. Wat is niet gedekt? 
Zie voor de uitsluitingen de General 
Terms. 
 
Schade. 
7. Wanneer en hoe meld je schade 
aan je auto? 
Meld de schade zo spoedig mogelijk 
maar in ieder geval binnen 7 dagen: 
Per mail via claims@meetgavin.com 
Telefonisch op +31 20 210 13 40 
 
Zie de Algemene Voorwaarden voor de 
overige verplichtingen. 
 
8. Eigen risico? 
Er geldt een eigen risico van € 25 
euro te incasseren bij de chauffeur 
van de rit. 
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