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Artikel 1.

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Abandonnement
Eigendomsoverdracht van de verzekerde zaken aan ons tegen volledige
vergoeding.
2. Container(s)/oplegger(s)
Alle zaken, zoals containers, opleggers, trailers, onderstellen, wissel- of
afzetbakken en soortgelijke zaken inclusief toebehoren.
3. Verzekerden
a. u;
b. werknemer(s).
4. Werknemer
Iedereen, die in het kader van een arbeidsovereenkomst of als
uitzendkracht voor u werkt.

4.

Containers/opleggers van derden
a. Wij vergoeden de schade door verlies of beschadiging van de
verzekerde container(s)/oplegger(s) ongeacht de oorzaak voor zover
u op grond van de door u met de container/oplegger eigenaar of
verhuurder gesloten (huur)overeenkomst aansprakelijk bent.
b. Wij vergoeden ook de schade die bestaat uit verlies of beschadiging
van de container(s)/oplegger(s), die door u aangenomen zijn om te
vervoeren en waarvoor uw werknemers op grond van de door u
gesloten (huur) overeenkomst aansprakelijk zijn, maar alleen als en
voor zover de schade ten laste van deze verzekering zou komen als
u zelf zou zijn aangesproken.
Averij-grosse
Wij vergoeden verder de van u over de vervoerde
container(s)/oplegger(s) te vorderen bijdrage in averij-grosse met de
aantekening dat voor schade aan de container/oplegger zelf en averijgrosse samen nooit meer dan het op het polisblad voor de betreffende
container(s)/oplegger(s) verzekerde bedrag wordt vergoed.
Extra kosten en wettelijke rente
Wij vergoeden bij een gedekte schade ook:
a. de noodzakelijke en/of in redelijkheid gemaakte kosten voor bewaking,
takelen, bergen en/of opruimen van de container(s)/oplegger(s) en de
kosten voor het vervoer naar de dichtstbijzijnde geschikte herstelplaats,
b. de wettelijke rente,
met de aantekening dat voor schade aan de container/oplegger zelf,
de extra kosten en de wettelijke rente samen nooit meer dan het op
het polisblad voor de betreffende container(s)/ oplegger(s)
verzekerde bedrag wordt vergoed.
Bereddingskosten
Deze kosten vergoeden wij alleen als de schade, die (wel) zou zijn
ontstaan bij het niet nemen van de getroffen maatregelen, onder de
dekking van deze verzekering vallen.

Artikel 5.

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende
bepalingen.
Wij zijn niet tot schadevergoeding gehouden, als de schade:
a. is te wijten aan uw opzet of voorwaardelijke opzet. Met uw opzet of
voorwaardelijke opzet staat gelijk de opzet van degene, die het geheel of
een deel van uw bedrijf zelfstandig leidt en in die hoedanigheid schade
veroorzaakt;
b. is veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde container/oplegger
in beslag is genomen of wordt gebruikt op grond van een besluit van een
Nederlandse of vreemde overheid;
c. een gevolg is van roest, oxidatie of slijtage;
d. een gevolg is van eigen gebrek;
e. bestaat uit verlies of beschadiging van de zich in een container of
oplegger bevindende lading.
f. is ontstaan aan de banden, behalve als de schade is veroorzaakt door
brand, ontploffing, een aanrijding het vervoermiddel overkomen, waarbij
dit zelf ook beschadigd is, of in geval van te water geraken van het
vervoermiddel.

Artikel 2.

Geldigheidsgebied
De verzekering geldt tijdens het vervoer en verblijf van de verzekerde
containers/opleggers binnen het op het polisblad genoemde
geldigheidsgebied.

Artikel 3.

Begin en einde van het risico
Containers/opleggers van derden
1.

2.

3.

4.

De container(s)/oplegger(s) dienen getrokken en/of vervoerd te worden
door vervoermiddelen die bij ons bekend zijn. Het aantal objecten die op
één en hetzelfde moment ingezet mogen worden staan op het polisblad
aangegeven. De bewijslast dat er op één moment het genoemde aantal
objecten “en risque” zijn, berust bij verzekerde. Bij het niet naleven van
dit artikel verliest verzekerde automatisch haar recht op
schadevergoeding.
De dekking begint voor elk transport:
a. bij een container die met onderstel om te vervoeren wordt
aangeboden of een oplegger, op het moment dat het onderstel of de
oplegger aan de trekker wordt gekoppeld;
b. bij een container die op een door u beschikbaar gesteld onderstel
wordt vervoerd op het moment dat de container op het onderstel
wordt geladen.
De dekking eindigt voor elk transport:
a. bij een container die met onderstel om te vervoeren wordt
aangeboden dan wel een oplegger, op het moment dat het onderstel
of de oplegger op de plaats van bestemming van de trekker is
losgekoppeld of op de plaats van overdracht aan de opvolgende
vervoerder is overgedragen;
b. bij een container die op een door u beschikbaar gesteld onderstel
wordt vervoerd, op het moment dat de container op de plaats van
bestemming van het onderstel is gelost of op de plaats van
overdracht aan de opvolgende vervoerder is overgedragen.
De dekking blijft onverminderd van kracht gedurende het verblijf
zolang de container(s)/oplegger(s) aan u beschikbaar is (zijn) gesteld.

Artikel 6.

Aanvullende verplichtingen bij schade
In aanvulling op de verplichtingen zoals omschreven in de Algemene
Voorwaarden bent u verplicht tegen ontvangst van de schadevergoeding al
uw rechten op de container(s)/oplegger(s), die verloren is (zijn) gegaan, aan
ons over te dragen.

Artikel 7.

Regeling van schade
In aanvulling op hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald over de
regeling van schade gelden de volgende bepalingen:
a. De vaststelling van de schade moet plaatsvinden binnen het
geldigheidsgebied van de polis op basis van de aldaar geldende normen.
b. Als een in de polis gedekt risico ook geheel of gedeeltelijk ergens anders
is verzekerd, betalen wij niet meer dan wat volgens de wet in dat geval
voor onze rekening komt, zonder dat wij tot teruggave van premie
verplicht zijn.
c. Het verzekerde zal niet aan ons mogen worden geabandonneerd.

Artikel 8.

Artikel 4.
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Vergoeding van schade
1.

2.

3.

Bij schade vergoeden wij:
a.
bij verlies:
de waarde van de container/oplegger vlak voor de schade;
b.
bij beschadiging:
de reparatiekosten, verminderd met een redelijke aftrek voor
veronderstelde verbetering van nieuw voor oud, tot maximaal het
bedrag dat bij verlies zou zijn betaald.
c.
De waarde van eventuele restanten brengen wij altijd in mindering
op het schadebedrag.
De verzekering blijft gedurende de gehele verzekeringstermijn voor het
volle verzekerde bedrag doorlopen, ongeacht hoeveel door ons is of
wordt betaald.
Wij doen geen beroep op onderverzekering.

Artikel 9.

Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie,
onder aftrek van administratiekosten, als en voor zover dit billijk is. Wij
betalen geen premie terug als er sprake is van opzet van de verzekerden om
ons te misleiden.

Artikel 10.

Wijziging van premie en/of
voorwaarden
In aanvulling op het artikel ‘Wijziging van de premie en/of de voorwaarden’ in
de Algemene Voorwaarden hebben wij het recht jaarlijks op de op het
polisblad vermelde premievervaldatum de premie en/of de voorwaarden van
de verzekering te wijzigen. Wanneer wij van dit recht gebruik maken, wordt u
hiervan in kennis gesteld. Als u het niet eens bent met een wijziging, moet u
dat binnen 30 dagen na onze berichtgeving schriftelijk aan ons laten weten. In
dit geval eindigt de verzekering per de in de kennisgeving door ons
genoemde premievervaldatum.
U kunt echter een wijziging als in dit artikel genoemd alleen weigeren, als er
sprake is van een premieverhoging en/of vermindering van de dekking.

Artikel 11.

Duur en einde van de verzekering
In aanvulling op wat in de Algemene Voorwaarden is bepaald over duur en
einde van de verzekering gelden de volgende bepalingen:
a. Het tijdstip van het begin van het risico voor elk transport moet liggen
tussen de data van begin en afloop van deze polis, maar de verzekering
voor alle transporten die gedurende de looptijd van deze polis zijn
begonnen blijft, ook na afloop van deze polis, overeenkomstig de
voorwaarden van dit contract van kracht, alsof de einddatum nog niet
verstreken was.
b. De dekking voor schade met betrekking tot transporten, die gedurende
de looptijd van de verzekering zijn begonnen, eindigt in elk geval één
week na afloop van deze verzekering.
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