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Verzekering voor vervoer  
van eigen goederen
Bijzondere voorwaarden

Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons.
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Art. 1 Begripsomschrijvingen
In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1. verzekerde 

uzelf
2. vervangingswaarde

het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige 
zaak. Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt aangehouden de hoogste uitkomst van:
• de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering of
• de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering, daarbij rekening 

houdend met de staat van onderhoud van de zaak.
3. verzekerde zaken

de zaken die in de polis worden genoemd en die voor uw risico worden vervoerd.
4. braak

het zich onrechtmatig toegang verschaffen door afsluitingen zo te verbreken dat zichtbare beschadiging 
wordt toegebracht.

5. oorlogsrisico
•	 gewapend	conflict,	burgeroorlog,	opstand,	binnenlandse	onlusten,	oproer	en	muiterij;
• uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo´s, mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen, 

ook	indien	de	schade	in	vredestijd	is	ontstaan;
• neming en aanhouding op last van hogerhand.

6. stakersrisico
•	 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	dit	niet	valt	onder	

oorlogsrisico.
7. bereddingskosten

kosten van maatregelen die door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en 
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade of verlies af te wenden 
waarvoor - indien gevallen - de verzekering dekking biedt, of om die schade of dat verlies te beperken.
Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen 
van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

8. brand
een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat 
in staat is zich op eigen kracht voort te planten.

9.	 ontploffing
een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen. De volledige tekst van de 
omschrijving:
“ontploffing”	en	de	daarbij	behorende	toelichting	is	door	het	Verbond	van	Verzekeraars	d.d.	5	april	1982	
ter	griffie	van	de	Arrondissementsrechtbank	te	Utrecht	gedeponeerd.

 
Art. 2 Omschrijving van de dekking

Met inachtneming van het bepaalde in de algemene en bijzondere voorwaarden, geeft de verzekering dekking 
volgens één of meer van de onderstaande condities, zoals omschreven op het polisblad.
A All Risks

Wij vergoeden:
Alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken, onverschillig door welke oorzaak ontstaan.

B Alle van buiten komende onheilen 
Wij vergoeden:
Alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken door een van buiten komend onheil. 
Verzekerde dient te bewijzen, dat de schade is veroorzaakt door een van buiten komend onheil.
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C Evenementen 
Wij vergoeden:
Alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken, uitsluitend indien:
1. het vervoermiddel, waarop of waarin de verzekerde zaken zich bevinden, een ongeval is overkomen of 

in brand is geraakt, mits redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat het evenement naar zijn aard en 
omvang	het	verlies	van	en	de	schade	aan	de	verzekerde	zaken	heeft	veroorzaakt;

2. het vaartuig waarin of waarop de verzekerde zaken zich bevinden, in brand is geraakt of is gestrand of 
gezonken,	of	in	aanvaring	of	aanraking	is	gekomen	met	ijs	of	met	een	ander	voorwerp	dan	water;

3. het verlies en de schade het gevolg zijn van:
a.	 brand	of	ontploffing;
b. het vallen van (een deel van) de verzekerde zaken tijdens het laden of lossen. Dit geldt niet voor 

bulklading;
c. het lossen van de verzekerde zaken uit nood of in een noodhaven en het opnieuw laden van die 

zaken.
D Verblijfsdekking (beurzen en tentoonstellingen) 

Wij vergoeden:
Alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken, onverschillig door welke oorzaak 
ontstaan gedurende het transport naar en van de beurs of de tentoonstelling en het verblijf aldaar binnen 
het gebouw waar de beurs of de tentoonstelling wordt gehouden, een en ander voor zover het transport 
en/of verblijf voor uw risico is. De dekking geldt voor een periode van maximaal veertien aaneengesloten 
dagen per beurs en/of tentoonstelling.
Diefstal of de poging daartoe is uitsluitend gedekt na braak aan de buitenkant van het gebouw waarin de 
beurs en/of de tentoonstelling wordt gehouden. Indien dat gebouw is opgedeeld in meerdere afsluitbare 
ruimten, dan is aan het hiervoor gestelde ook voldaan wanneer de dader de bij verzekerde in gebruik 
zijnde ruimte door middel van braak is binnengedrongen.

Art. 3 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in Europa, tenzij op het polisblad anders is vermeld.

Art. 4 Begin en einde van het risico
De zaken zijn verzekerd vanaf het moment waarop zij worden opgenomen om in het vervoermiddel te worden 
geplaatst en voorts gedurende de hele reis. De dekking eindigt zodra de zaken uit het vervoermiddel zijn 
gelost. Buiten werktijd geldt een beperking van het diefstalrisico zoals omschreven in artikel 5 van deze 
voorwaarden.
 

Art. 5 Beperking diefstalrisico
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2A en B is verlies of beschadiging door diefstal of een poging 

daartoe slechts gedekt na braak aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel of het deugdelijk afgesloten 
gebouw of gedeelte van het gebouw, waarin het vervoermiddel zich bevindt.

2. Voor aanhangwagens geldt, dat bij diefstal van de gehele aanhangwagen slechts dekking wordt verleend 
indien deze op het moment van de diefstal was voorzien van een VbV-goedgekeurd disselslot of VbV-
goedgekeurde wielklem, ook indien de aanhangwagen was aangekoppeld.

3. Deze beperkingen van de dekking gelden niet als het vervoermiddel wordt achtergelaten tengevolge van 
een, door u aannemelijk te maken, onvoorziene omstandigheid, waardoor verder vervoer onmogelijk is. 
Een en ander mits u of uw personeel alle in redelijkheid te verlangen maatregelen ter voorkoming van 
schade heeft getroffen.
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Art. 6 Uitbreiding van de verzekering
Boven het verzekerd bedrag wordt tevens vergoed: 
A Bereddingskosten

Indien de verzekerde de in artikel 1 lid 7 bedoelde verplichting niet is nagekomen, kunnen wij de uitkering 
verminderen met de schade die wij daardoor lijden.

B Averij-grosse
De als gevolg van wettelijke bepalingen van u gevorderde bijdrage in averij-grosse.

C Bergings- en opruimingskosten
Een premier risque bedrag voor bergings- en opruimingskosten van 10% van het verzekerd bedrag per 
gebeurtenis.

D Extra dekking
Tot maximaal 25% van het verzekerd bedrag per gebeurtenis indien de waarde van de verzekerde zaken 
het verzekerd bedrag overschrijdt en dit van incidentele aard is.

Art. 7 Verpakkingschade
Indien een waardevermindering is ontstaan als gevolg van schade aan of verlies van de verpakking of het 
materiaal, dat voor aanduiding van merk en soort gebruikt wordt, vergoeden wij de kosten van herstel van de 
verpakking of het materiaal, alsmede de eventueel na het herstel nog resterende waardevermindering.

Art. 8 Overige uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de algemene voorwaarden is tevens van de verzekering 
uitgesloten:
A Oorlogsrisico en stakersrisico

Schaden en verlies ontstaan door het oorlogsrisico en stakersrisico.
Deze uitsluiting is niet van kracht:
1. in geval van schaden en verlies ontstaan door het oorlogsrisico of stakersrisico aan de zaken en/of 

aan het vervoermiddel waarin zij zich bevinden. Tevens wordt de aansprakelijkheid van ons noch 
opgeheven noch beperkt, onverschillig of deze verzekering tegen enige vorm van oorlogsrisico of 
stakersrisico	dekking	geeft;

2. indien verzekerde of een derde enige handeling verricht of nalaat als gevolg van dit oorlogsrisico of 
stakersrisico, of uit vrees daarvoor. 
In ieder geval eindigt onze aansprakelijkheid na verbeurdverklaring, prijsverklaring, rekwisitie, 
onteigening of soortgelijke handelingen verricht door, in opdracht van of namens enige militaire of 
burgerlijke overheid.
Het bepaalde in dit artikel heeft voorrang boven hetgeen enige afwijkende wettelijke regeling mocht 
bepalen.
Degene die zich door een daad van oorlogsrisico of stakersrisico de eigendom van zaken of enig 
belang daarbij heeft verschaft, kan nimmer enig recht aan deze verzekering ontlenen.

B Alcohol, drugs en geneesmiddelen
Schade die is veroorzaakt terwijl verzekerde op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed van 
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, waaronder soft- en 
harddrugs zijn begrepen, dat hij niet in staat kon worden geacht het vervoermiddel naar behoren te 
besturen, dan wel dat dit hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Als verzekerde een 
ademtest, urinetest of bloedproef weigert, staat dat gelijk aan het bepaalde in de vorige zin. Wij doen op 
deze uitsluiting geen beroep indien het Openbaar Ministerie op grond van de richtlijnen voor het 
strafvervolgingsbeleid verzekerde een transactievoorstel doet of zou hebben gedaan.

C Aard en gebrek
Schade en verlies welke voorkomt uit enig gebrek, eigen bederf, of uit de aard en de natuur van de 
verzekerde zaken zelf en/of de verpakking ervan. Wij vergoeden wel de schade of verlies als boven 
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bedoeld, indien u bewijst dat de schade of het verlies is veroorzaakt door een van buiten komend onheil 
waartegen de zaken zijn verzekerd.

D Schade door vertraging
Schade en verlies als gevolg van vertraging, tenzij de vertraging is ontstaan doordat het vervoermiddel is 
beschadigd door een gedekt evenement.

E Ondeugdelijk vervoermiddel
Schade en verlies als gevolg van een ondeugdelijkheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet 
indien de ondeugdelijkheid u onbekend was.

F Onzorgvuldig verpakken en vastzetten
Schade en verlies als gevolg van ongeschiktheid van de verpakking en/of onzorgvuldigheid bij het 
verpakken en/of het niet vervoerszeker vastzetten van de verzekerde zaken.

G Schade door machines
Schade die bestaat uit storing en/of ontregeling van machines en apparatuur zonder dat er door een 
gedekte gebeurtenis schade is ontstaan aan machines of apparatuur.

H Geld en geldswaardig papier
Schade aan en verlies van geld en geldswaardig papier.

I  Echte en valse sleutels
Schade en verlies door diefstal met gebruik van echte of valse sleutels, zonder dat er verder sprake is van 
braak.

J  Een verzekerde is roekeloos of heeft merkelijke schuld
•  Verzekerde doet iets.

- En weet dat de kans op schade groot is.
• Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

• Verzekerde doet niets om schade te voorkomen.
- En hij had moeten weten dat de kans op schade schade groot is. 

• Verzekerde doet te weinig om schade te voorkomen. 
- En het is algemeen bekend dat dat te weinig is.
- En hij had moeten weten dat de kans op schade groot is.

K Schade aan illegale zaken
Bijvoorbeeld drugs of smokkelwaar. Het maakt niet uit of verzekerde hiervan wist.   

L Schade aan strategische zaken
• Militaire zaken.

Bijvoorbeeld: wapens, software voor militaire doeleinden.
• Zaken die ook voor militaire toepassingen gebruikt kunnen worden. 

Dit zijn goederen die worden genoemd op de goederenlijst van de EU dual-use verordening.
• Ook software en technologie die gebruikt worden in het dagelijkse verkeer.
•	 Wel	verzekerd:	wanneer	hiervoor	een	vereiste	vergunning	of	ontheffing	aanwezig	is.

• Zaken die bij kunnen dragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens.
Dit zijn goederen die worden genoemd op de goederenlijst van de EU dual-use verordening.
Bijvoorbeeld: bepaalde brandvertragers worden in de bouw gebruikt maar kunnen ook als grondstof 
dienen voor gifgas of helikopters die voor burgerdoeleinden en militair gebruik geschikt zijn.
•	 Wel	verzekerd:	wanneer	hiervoor	een	vereiste	vergunning	of	ontheffing	aanwezig	is.	

Art. 9 Verzekerde waarde en verzekerd bedrag
A Verzekerde waarde

Als verzekerde waarde nemen wij aan:
• voor gekochte zaken: het bedrag van de inkoopfactuur, verhoogd met de kosten die niet in de factuur 

begrepen zijn, plus een denkbeeldige winst. Deze imaginaire winst zal niet méér bedragen dan 10% 
van	de	factuurwaarde	plus	kosten;
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• voor verkochte zaken: het bedrag van de verkoopfactuur, verhoogd met de kosten die niet in de factuur 
begrepen	zijn;

• voor zaken waarvoor geen inkoop- of verkoopfactuur bestaat: de vervangingswaarde zoals die ten tijde 
van	de	gebeurtenis	wordt	bevonden;

• voor gereedschappen, machines en hulpmiddelen, niet zijnde handelsvoorraad: dagwaarde.
B Onderverzekering

Indien het maximum verzekerd bedrag per gelegenheid en/ of gebeurtenis minder bedraagt dan de 
waarde volgens lid A van dit artikel, dan worden schade en kosten vergoed in verhouding van het 
maximum verzekerd bedrag tot die waarde. Tenzij vóór aanvang van het vervoer anders is 
overeengekomen of het meerdere elders is verzekerd, in welk laatste geval de verzekering wordt geacht in 
gemeenschap te lopen met de elders gesloten verzekering.

C Schadevergoeding en verzekerd bedrag
De verzekering blijft gedurende de gehele looptijd voor het volle verzekerd bedrag van kracht, ongeacht 
de bedragen die voor schadevergoeding mochten zijn uitgekeerd.
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Heeft u vragen?

Neem contact op met uw accountmanager. Hij of zij helpt u graag. 

Avéro Achmea 
Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden 
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden 
www.averoachmea.nl/zakelijk

http://www.averoachmea.nl/zakelijk
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