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Rubriek Transport Bijzondere Voorwaarden Eigen Vervoerverzekering 

Artikel 6 Aanvullende uitsluitingen 
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende bepalingen.
Wij verlenen geen dekking voor schade die: 

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.  

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 
Bij schade vergoeden wij: 

a. bij verlies: 
1. de waarde volgens de inkoopfactuur (bij gekochte zaken), nog te verhogen met de gebruikelijke imaginaire winst  

van 20%; 
2. de waarde volgens de verkoopfactuur (bij verkochte zaken); 
3. bij het ontbreken van een factuur, voor zaken die niet voor de verkoop bestemd zijn, gebruikte zaken  

en hulpmaterialen, de dagwaarde; 
b. bij beschadiging: 

1. de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat bij verlies zou zijn betaald. 
2. de waarde van eventuele restanten brengen wij op het schadebedrag in mindering. 
3. 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. 

4. de verzekering blijft gedurende de hele verzekeringstermijn voor het volle bedrag doorlopen ongeacht hoeveel  
door ons is of wordt betaald.  

Artikel 11 Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie 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. 
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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.


