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3.
4.

- vertraging door een gedekte oorzaak maar alleen als het
vervoermiddel waarmee de verzekerde zaken worden vervoerd
daardoor is beschadigd;
onverschillig welke andere oorzaak;
Wanneer diefstalgevoelige apparatuur zoals computer-, navigatie en
telecommunicatieapparatuur, foto- en filmapparatuur en andere
soortgelijke apparatuur onbeheerd in een vervoermiddel wordt
achtergelaten, dan is het risico van diefstal alleen gedekt na braak
aan de afgesloten kofferbak waarin deze zaken van buitenaf niet
zichtbaar zijn.
Als het vervoermiddel waarin de genoemde zaken zich bevinden
niet beschikt over een kofferbak, is het risico van diefstal alleen
gedekt na braak aan het afgesloten vervoermiddel maar dan alleen
als het vervoermiddel is voorzien van een geblindeerde laadruimte
waarin de genoemde zaken van buitenaf niet zichtbaar zijn.

Artikel 4

Eigen risico
1.

Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Abandonnement
Eigendomsoverdracht van de verzekerde zaken aan ons tegen
volledige vergoeding van het verzekerd bedrag.
2. Hulpmateriaal
De aan u in eigendom toebehorende hulpmiddelen voor laden en
lossen, zonder eigen voortbewegingskracht, en materiaal om de
lading vast te zetten, te stuwen dan wel af te dekken voor zover
deze geen deel uitmaken van het voertuig zelf.
3. Oorlogs-/stakersrisico
a. Onder oorlogsrisico verstaan wij:
- oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog,
revolutie en opstand,
- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo's, mijnen,
bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook als de schade in
vredestijd is ontstaan,
- neming en aanhouding op last van hoger hand;
b. Onder stakersrisico wordt verstaan:
- gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van
werknemers en arbeidsonlusten,
- gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen,
- oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden, een en
ander voor zover deze gebeurtenissen niet vallen onder het
oorlogsrisico.
4. Verzekerde zaken
De zaken die op het polisblad zijn genoemd en voor risico van u
worden vervoerd.
5. Verzekerden
a. u, alsmede de vennoten, bestuurders en leden van de maatschap;
b. ondergeschikten, familieleden en huisgenoten van u, voor zover
zij werkzaamheden voor u verrichten.

2.

Diefstal en/of vandalisme
a. Bij een verzekerd bedrag tot en met € 5.000,- bedraagt het eigen
risico € 100,- per gebeurtenis.
b. Bij een verzekerd bedrag vanaf € 5.000,- tot en met € 20.000,bedraagt het eigen risico € 100,- per gebeurtenis, maar alleen als
het vervoermiddel is uitgerust met een door ons geaccepteerd
en/of door de SCM-goedgekeurd diefstalbeveiligingssysteem,
minimaal volgens SCM klasse 2 dat op het moment van de
diefstal en/of vandalisme in werking is gesteld en het
vervoermiddel is voorzien van een geblindeerde laadruimte. Als
het vervoermiddel niet voldoet aan deze eisen, bedraagt het
eigen risico voor schade door diefstal en/of vandalisme € 1.000,per gebeurtenis. Bij een verzekerde som van € 15.000,- tot €
20.000,- bedraagt dit eigen risico € 1.500,- per gebeurtenis. Dit
laatstgenoemde eigen risico is niet van toepassing als de diefstal
en/of het vandalisme is voorafgegaan door braak aan het
deugdelijk afgesloten pand waarin het vervoermiddel is gestald.
Overig
In overige gevallen geldt een eigen risico van € 100,- per
gebeurtenis.

Artikel 5

Aanvullende dekking
1.

2.

Artikel 2
3.

Geldigheidsgebied
De verzekering geldt als de verzekerde zaken zich in een vervoermiddel
van u bevinden binnen de landen die aangesloten zijn bij de Europese
Unie alsmede Zwitserland en Noorwegen.

4.

Artikel 3

5.

Omvang van de dekking
Wij vergoeden, onverminderd het bepaalde in artikel 6, de schade door
verlies of beschadiging van de verzekerde zaken, ontstaan door:
1. diefstal en vandalisme of een poging daartoe, maar alleen als dit
voorafgegaan wordt door braak aan het deugdelijk afgesloten
vervoermiddel of diefstal van het gehele vervoermiddel;
2. bederf, alleen als gevolg van:
- het uitvallen van of een storing in de koel-/vriesinstallatie,
ongeacht de oorzaak;

Opruimingskosten
Wij vergoeden, zo nodig boven het verzekerd bedrag, bij een onder
deze verzekering gedekte gebeurtenis, de te betalen kosten die
verbonden zijn aan het opruimen van als verloren te beschouwen
lading, tot een maximum bedrag van € 5.000,- per gebeurtenis,
maar alleen als deze kosten niet op een andere verzekering gedekt
zijn. Wij vergoeden in geen geval schade aan of kosten voor
verwijdering/opruiming van niet verzekerde zaken dan wel
vorderingen in verband met bodem-, lucht- en
waterverontreiniging.
Averij grosse
Wij vergoeden de bijdrage in averij grosse, die betrekking heeft op
de vervoerde zaken tot maximaal het verzekerd bedrag.
Hulpmateriaal
Wij vergoeden, zo nodig boven het verzekerd bedrag bij een onder
de polis gedekte gebeurtenis, schade door verlies of beschadiging
van hulpmaterialen tot maximaal € 1.000,-.
Stakersrisico
Wij vergoeden de schade door verlies of beschadiging van de
verzekerde zaken als er sprake is van schade door een stakersrisico.
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 valt.

Artikel 6

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende
bepalingen.
1. Wij verlenen geen dekking voor schade die:
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a. voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn
handelen of nalaten;
b. is veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in
beslag zijn genomen of worden gebruikt op grond van een besluit
van een Nederlandse of vreemde overheid, behalve als er sprake
is van een stakersrisico;
c. betrekking heeft op de verzekerde zaken waarvoor bij het begin
van het transport enig nationaal of internationaal handelsverbod
van toepassing is;
d. het gevolg is van normale slijtage, normaal gewichtsverlies of
normale lekkage;
e. het gevolg is van eigen gebrek, met uitzondering van brand- en
ontploffingsschade behalve het bepaalde in artikel 3.1.b;
f. het gevolg is van ongeschiktheid van of onzorgvuldigheid bij de
verpakking van de verzekerde zaken;
g. bestaat uit geld, geldswaardige papieren, edele metalen,
edelstenen, parels, juwelen en sieraden;
h. betrekking heeft op het vervoer van levende dieren.

2.
3.

4.

- de waarde volgens de verkoopfactuur (bij verkochte zaken);
- bij het ontbreken van een factuur, voor zaken die niet voor de
verkoop bestemd zijn, gebruikte zaken en hulpmaterialen, de
dagwaarde;
b. bij beschadiging:
de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat bij verlies zou
zijn betaald.
De waarde van eventuele restanten brengen wij op het
schadebedrag in mindering.
Het conform het bovenstaande vastgestelde schadebedrag
vergoeden wij, ongeacht de waarde van de op het moment van de
schade in het vervoermiddel aanwezige zaken, volledig tot
maximaal het op het polisblad, voor het desbetreffende
vervoermiddel, verzekerde bedrag. Wij doen geen beroep op
onderverzekering.
De verzekering blijft gedurende de hele verzekeringstermijn voor
het volle bedrag doorlopen ongeacht hoeveel door ons is of wordt
betaald.

Artikel 7

Artikel 11

Begin en einde van het risico

Terugbetaling van premie

1.

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.

2.

De dekking gaat in op het moment dat de verzekerde zaken worden
opgepakt om te worden geladen in uw vervoermiddel en eindigt op
het moment dat de verzekerde zaken zijn gelost. Als de verzekerde
zaken buiten het vervoermiddel worden gebruikt of verblijven,
eindigt het risico.
Het tijdstip van afzending van de zaken, zoals bedoeld in artikel 7.1
moet liggen tussen de ingangs- en einddatum van deze polis. Alle
zendingen die binnen de looptijd van de polis begonnen zijn, blijven,
ook na afloop van deze polis, conform de voorwaarden van dit
contract van kracht, alsof de einddatum nog niet verstreken was.

Artikel 12

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 8

Vervoermiddelen
De verzekering geldt alleen voor het op het polisblad genoemde aantal
vervoermiddelen.
Tussentijdse mutaties (uitbreidingen en/of wijzigingen) van het aantal
genoemde vervoermiddelen moeten, uiterlijk binnen 3 maanden na het
verstrijken van de eerstvolgende premievervaldatum, door u worden
gemeld.
Bij deze opgave moet u ons meedelen of deze vervoermiddelen al dan
niet zijn uitgerust met een SCM-goedgekeurd
diefstalbeveiligingssysteem.
De tussentijdse vervanging(en) en/of wijziging(en) houden wij zonder
premieverrekening tot uiterlijk 3 maanden na de eerstvolgende
premievervaldatum gedekt. Als bij schade blijkt dat een uitbreiding van
het wagenpark niet uiterlijk binnen de gestelde termijn is aangemeld,
dan brengen wij op de schadevergoeding een percentage in mindering
dat gelijk is aan de procentuele toename van het wagenpark. Bij
overschrijding van een wagenpark van meer dan 5 vervoermiddelen
behouden wij ons het recht voor om de premie en/of voorwaarden te
herzien.

Artikel 9

Aanvullende verplichtingen bij
schade
Naast de verplichtingen in de Algemene Voorwaarden geldt dat
verzekerde verplicht is tegen ontvangst van de schadevergoeding zijn
(eigendoms)recht op de verloren gegane zaken aan ons over te dragen
en direct na, al dan niet gedeeltelijk, terugverkrijgen van de verloren
gegane zaken dit direct aan ons te melden.

Artikel 10

Vergoeding van de schade
1.

Bij schade vergoeden wij:
a. bij verlies:
- de waarde volgens de inkoopfactuur (bij gekochte zaken), nog
te verhogen met de gebruikelijke imaginaire winst maar tot
maximaal 20%;
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