
VERZEKER JE AUTO VOOR VERTREK:

Met Jordan Nomads ga je op roadtripavontuur in een vreemd land waar andere
verkeersregels gelden dan bij ons. Om je te besparen van de bijkomende stress en
zorgen bieden we 3 verschillende autoverzekeringen aan. Dit document bevat een
uitgebreid overzicht van alle verzekeringsopties die je kan toevoegen aan je inschrijving.

Optie 1: Je kiest geen verzekering
Hoewel we je alleen maar kunnen aanraden om een van onze autoverzekeringen te
nemen, kan je er ook voor kiezen om geen verzekering af te sluiten. Je zal bijgevolg wel
een hogere waarborg moeten betalen voor vertrek. Mocht er na je roadtrip schade aan
de auto zijn en de kosten van de schade hoger liggen dan de waarborg die je reeds
betaalde, zal je zelf het verschil moeten betalen. Het bedrag van de schadevergoeding
wordt altijd bepaald door onze partner die de auto’s verhuurt.

Optie 2: Je kiest de Omniumverzekering
De Omniumverzekering beperkt je financiële aansprakelijkheid voor schade aan de auto,
de onderdelen en accessoires op voorwaarde dat je de auto gebruikt zoals het hoort.
Diefstal, poging tot diefstal en vandalisme worden niet gedekt door de verzekering.
Hieronder vind je een overzicht van alle zaken die al dan niet inbegrepen zijn.

De volgende zaken worden gedekt door
de Omniumverzekering

De volgende zaken worden niet gedekt
door de Omniumverzekering

● Slijtage door het gebruik en
onderhoud van de auto.

● Krassen in de carrosserie en
voorruit van maximum 2,5 cm.

● Schade opgelopen verharde  wegen.
● Zandschade veroorzaakt door

hevige wind.

● Schade door verkeerd gebruik van
de auto.

● Een lekke band.
● Schade opgelopen op wegen die

geen deel uitmaken van onze route.
● Schade opgelopen op onverharde

wegen.
● Schade door diefstal, poging tot

diefstal of vandalisme.
● Schade door natuurrampen.



Wat betekent dat financieel?
De Omniumverzekering kost 150 euro en moet ten laatste 10 dagen voor vertrek
betaald worden. Daarbovenop komt een waarborg van 300 euro die je ten laatste 6
weken na je roadtrip terugkrijgt als je de auto inlevert in de oorspronkelijke staat met
alle onderdelen en accessoires. Als je voor deze optie kiest, bedraagt de franchise
maximaal 600 euro (je waarborg van 300 euro en 300 euro extra).

Wat als er schade is?
Neem zo snel mogelijk contact op met onze ranger ter plaatse als je iets
tegenkomt. Hij zal je helpen om de juiste handelingen te verrichten (foto’s nemen van je
auto, contact opnemen met de plaatselijke hulpdiensten, enz.). Neem nooit contact op
met de autoverhuurmaatschappij, voordat je onze ranger gecontacteerd hebt en
verplaats je auto niet zonder toestemming. Er zijn namelijk bepaalde procedures die
wij moeten volgen zodat de verzekering kan tussenkomen.

Optie 3: Je kiest de Omnium Gold verzekering
De Omniumverzekering beperkt je financiële aansprakelijkheid voor schade aan de auto,
de onderdelen en accessoires op voorwaarde dat je de auto gebruikt zoals het hoort.
Diefstal, poging tot diefstal en vandalisme worden niet gedekt door de verzekering.
Hieronder vind je een overzicht van alle zaken die al dan niet inbegrepen zijn.

De volgende zaken worden gedekt door
de Omnium Gold verzekering

De volgende zaken worden niet gedekt
door de Omnium Gold verzekering

● Slijtage door het gebruik en
onderhoud van de auto.

● Krassen in de carrosserie en
voorruit van maximum 10 cm.

● Schade opgelopen op verharde
wegen.

● Zandschade veroorzaakt door
hevige wind.

● Kosten voor technische bijstand
(o.a. verplaatsingskosten van
technici, monteurs of garagisten).

● Kosten om zo snel mogelijk een
vervangwagen te krijgen.

● Schade door verkeerd gebruik van
de auto.

● Een lekke band.
● Schade opgelopen op onverharde

wegen.
● Schade opgelopen op wegen die

geen deel uitmaken van onze route.
● Schade door diefstal, poging tot

diefstal of vandalisme.
● Schade door natuurrampen.

Wat betekent dat financieel?
De Omnium Gold verzekering kost 250 euro en moet ten laatste 10 dagen voor vertrek
betaald worden. Daarbovenop komt een waarborg van 300 euro die je ten laatste 6
weken na je roadtrip terugkrijgt als je de auto inlevert in de oorspronkelijke staat met
alle onderdelen en accessoires. Als je voor deze optie kiest, bedraagt de franchise
maximaal 350 euro (je waarborg van 300 euro en 50 euro extra).



Wat als er schade is?
Neem zo snel mogelijk contact op met onze ranger ter plaatse als je iets
tegenkomt. Hij zal je helpen om de juiste handelingen te verrichten (foto’s nemen van je
auto, contact opnemen met de plaatselijke hulpdiensten, enz.). Neem nooit contact op
met de autoverhuurmaatschappij, voordat je onze ranger gecontacteerd hebt en
verplaats je auto niet zonder toestemming. Er zijn namelijk bepaalde procedures die
wij moeten volgen zodat de verzekering kan tussenkomen.

Er zijn ook bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om beroep te kunnen doen
op je verzekering:

● Om met onze auto’s te mogen rijden, moet je minstens 20 jaar oud zijn en al
een jaar in het bezit zijn van je rijbewijs. Een internationaal rijbewijs is
aangeraden, omdat het land waar je naartoe gaat geen lid is van de Europese
Unie. Mocht een internationaal rijbewijs echter noodzakelijk zijn, dan staat dat
uitdrukkelijk op onze website vermeld. Heb je je rijbewijs behaald in een land dat
geen lid is van de Europese Unie en twijfel je daardoor of het geldig is in het
buitenland? Aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail.

● Dit document bevat enkel autoverzekeringen. Mocht je je teamleden ook graag
willen verzekeren, dan kan je voor iedereen die in Europa woont een
afzonderlijke reisverzekering afsluiten.

● Verwittig ons meteen via bericht bij problemen onderweg. Mocht je dat niet
doen en zelf een foute beslissing nemen, zal de verzekering misschien niet
tussenkomen.

● Neem foto’s van (de binnen- en buitenkant van) je auto voor vertrek en na
terugkomst en bewaar die tot 6 weken na je reis.

● Vertrek niet met een auto die problemen vertoont, maar verwittig onze
rangers meteen als je iets vreemds opmerkt. Zo voorkom je dat de situatie erger
wordt.

● Wanneer je afwijkt van de door ons uitgestippelde route en iets tegenkomt, ben
je niet verzekerd.

● Als wij een boete ontvangen omdat je een verkeersovertreding beging, dan
sturen we die door naar de teamlead. Die heeft vervolgens 10 dagen de tijd om
de boete te betalen.

Het Nomads team.


