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Voorwaarden Eigen vervoer verzekering 
Dit zijn de voorwaarden Eigen vervoer verzekering van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel met de 

algemene voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.  

 

Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten: 

- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels; 

- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en 

welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn; 

- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.  

 

De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet 

met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het 

polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.  

 

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht 

op hebt.  

 

Hoe leest u deze polisvoorwaarden? 
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden 

wat u zoekt. 

 

Wilt u meer informatie? 
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via 

een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 
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Uitleg van gebruikte begrippen 
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden 

uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.  

 

- Dagwaarde: nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of 

slijtage. 

- Gebeurtenis: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband 

houden, waardoor schade ontstaat. 

- Vervoer: het transport van verzekerde zaken met uw vervoermiddel naar de plaats van bestemming. 

Het vervoer eindigt als dit wordt onderbroken, behalve als de onderbreking: 

- een normaal en gebruikelijk onderdeel is van het transport, zoals tanken, het nemen van een 

rustpauze of een noodzakelijke overnachting; 

- plaatsvindt in verband met werkzaamheden of bedrijfsmatige activiteiten die op de route naar de 

plaats van bestemming door u zijn ingepland. 

Als het vervoer is onderbroken, begint dit weer zodra u het transport naar de plaats van bestemming 

hervat. 

- Vervoermiddel: bestel-, personen- of vrachtauto en de eventuele aanhanger, waarvan u eigenaar bent 

en dat op het polisblad is vermeld. Het vervoermiddel wordt geacht aan u toe te behoren als: 

- het kenteken ervan op uw naam staat; 

- het vervoermiddel bij u in gebruik is op basis van een lease- of tijdelijke huurovereenkomst.  

Wij beschouwen auto en aanhanger als aparte vervoermiddelen. 

- Verzekerde zaken: uw eigen zaken zoals omschreven op het polisblad en die voor uw rekening worden 

vervoerd in of met het vervoermiddel. Persoonlijke bezittingen van u of uw personeel vallen hier niet 

onder. 
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Algemeen 
In deze voorwaarden leest uw wat de eigen vervoer verzekering inhoudt. U leest wat er wel en niet 

verzekerd is en welke kosten wij vergoeden.  

 

1. Wat is verzekerd? 
U bent verzekerd voor schade aan of verlies van verzekerde zaken die u vervoert in uw 

vervoermiddel. De schade moet het gevolg zijn van een gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de 

looptijd van de verzekering.  

 

De verzekerde zaken zijn tijdens het vervoer en verblijf ononderbroken verzekerd, mits ze zich in 

het vervoermiddel bevinden.  

 

De verzekerde zaken zijn verzekerd vanaf het moment dat zij voor vervoer worden opgepakt om in 

te laden in uw vervoermiddel. De dekking eindigt op het moment dat het vervoer eindigt of de 

verzekerde zaken zijn gelost of verwijderd uit uw vervoermiddel en op de plaats zijn aangekomen 

die de ontvanger daarvoor heeft bestemd.  

 

Tijdelijke vervanging vervoermiddel 

Als het vervoermiddel tijdelijk door een gelijkwaardig ander vervoermiddel wordt vervangen, 

bestaat voor dit ander vervoermiddel automatisch dekking voor een periode van maximaal 14 

dagen. U hoeft ons daarover niet te informeren. Bij schade kunnen wij u vragen de noodzaak van 

vervanging aan te tonen. 

2. In welke landen bent u verzekerd? 
U bent verzekerd binnen de Benelux en Duitsland.   

 

3. Voor welke schade bent u verzekerd? 
Wij vergoeden schade aan verzekerde zaken uitsluitend als die is ontstaan door een onvoorziene 

gebeurtenis die hieronder is genoemd.  

- Bederf 

U bent verzekerd voor bederf van de verzekerde zaken door: 

- het uitvallen of een plotselinge storing in de koel- of vriesinstallatie; 

- door verlies of beschadiging van het vervoermiddel. 

- Elk ander van buiten komend onheil 

U bent verzekerd voor schade of verlies van de verzekerde zaken door elk ander van buiten 

komend onheil. 

- Diefstal 

U bent verzekerd voor verlies of beschadiging van de verzekerde zaken door diefstal of een 

poging daartoe.  

Voorwaarde is dat het vervoermiddel goed was afgesloten. Er moeten sporen van braak 

zichtbaar zijn aan het vervoermiddel. Bovendien moet het vervoermiddel op het moment dat de 

diefstal plaatsvond voorzien zijn van een in werking gesteld diefstalbeveiligingssysteem dat 

minimaal voldoet aan een SCM goedgekeurde alarminstallatie. 
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4. Eigen risico  

4.1 Eigen risico 

Iedere keer als u schade hebt, betaalt u zelf een deel van de schade. Dit is het eigen risico. Het 

eigen risico staat op het polisblad vermeld. 

4.2 Eigen risico diefstal 

Bij schade door diefstal geldt onderstaand eigen risico. 

- €  100,00 per gebeurtenis bij een verzekerd bedrag tot en met € 5.000,00; 

- €  1.000,00 per gebeurtenis bij een verzekerd bedrag tussen € 5.000,00 en € 15.000,00; 

- € 1.500,00 per gebeurtenis bij een hoger verzekerd bedrag. 

 

Een eigen risico diefstal geldt niet als: 

- het vervoermiddel aantoonbaar is uitgerust met een diefstalbeveiligingssysteem volgens een 

SCM goedgekeurde alarminstallatie of een gelijkwaardig systeem. Dit systeem moet op het 

moment van de diefstal dan wel zijn afgegaan. 

- het vervoermiddel op het moment van diefstal is gestald in een goed afgesloten of bewaakte 

ruimte en de diefstal is voorafgegaan door braak aan die ruimte; 

- de diefstal direct verband houdt met de omstandigheden na een (verkeers)ongeval waarbij het 

vervoermiddel betrokken is, een plotseling defect aan het vervoermiddel of een plotseling 

overkomen ziekte of letsel van de bestuurder van het vervoermiddel; 

- de diefstal plaats vond tijdens laad- en loswerkzaamheden of tijdens onderbreking van het 

vervoer om een andere reden. Voorwaarde is dat het vervoermiddel steeds in het zicht is 

gebleven van de bestuurder en/of andere personen die bij de werkzaamheden zijn betrokken.  

 

5. Wat valt buiten de verzekering? 
Wij betalen geen schadevergoeding als de schade is ontstaan tijdens of door: 

- Eigen gebrek / bederf 

Wij vergoeden geen schade die het gevolg is van een eigen gebrek / bederf van de verzekerde 

zaken. Met eigen gebrek / bederf bedoelen wij een slechte eigenschap van de zaak zelf, die niet 

is veroorzaakt door een gebeurtenis van buitenaf.  

- Geld en waardevolle zaken 

Wij vergoeden geen schade aan of verlies van geld, waardepapieren, edele metalen, 

edelstenen, parels, juwelen, sieraden, kleinoden en voorwerpen met kunst- of verzamelwaarde 

en monstercollecties. 

- Glas 

Wij vergoeden geen schade aan glas. 

- Handelsverbod 

Wij vergoeden geen schade ontstaan tijdens transporten waarvoor een nationaal of 

internationaal handelsverbod geldt.  

- Inbeslagname 

Wij vergoeden geen schade die bestaat uit of verband houdt met inbeslagneming of 

verbeurdverklaring van de verzekerde zaken. 
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- Levende dieren en planten 

Wij vergoeden geen schade aan levende dieren en planten. 

- Onzorgvuldigheid 

Wij vergoeden geen schade als u niet de normale zorgvuldigheid in acht hebt genomen ter 

voorkoming van schade. 

- Persoonlijke bezittingen 

Wij vergoeden geen schade aan persoonlijke bezittingen  van u of van uw personeel.  

- Slijtage, gewichtsverlies 

Wij vergoeden geen schade door normale slijtage, normaal gewichtsverlies, normale indroging, 

of normale verdamping.  

- Stakersrisico 

U bent verzekerd voor schade door verlies, bederf of beschadiging van de verzekerde zaken 

ontstaan door een staking buiten uw bedrijf. 

- Verpakking 

Wij vergoeden geen schade ontstaan doordat de verzekerde zaken niet goed verpakt zijn. 

- Vertraging 

Wij vergoeden geen schade ontstaan door vertraging in het vervoer van verzekerde zaken.  

Wij doen dat wel als de verzekerde zaken door een gedekte gebeurtenis zijn beschadigd en het 

vervoermiddel waarin ze zich bevinden ook door deze gebeurtenis is beschadigd. 

- Waardevermindering 

Wij vergoeden geen schade bestaande uit waardevermindering. Wij doen dat wel als de 

waardevermindering is ontstaan door verlies of beschadiging.  

 

6. Verzekerd bedrag 
Het verzekerd bedrag staat op het polisblad vermeld. Dit is het maximale bedrag dat wij per 

vervoermiddel vergoeden.  

Is de schade lager dan het verzekerd bedrag, dan vergoeden wij de volledige schade. 

Is de schade hoger dan het verzekerd bedrag, dan vergoeden wij het verzekerde bedrag. 

 

De verzekering blijft gedurende de hele looptijd voor het volle verzekerde bedrag doorlopen, 

ongeacht hoeveel schadevergoeding wij betaald hebben. 

 

7. Wat vergoeden wij? 
Bij schade door een verzekerde gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerde bedrag per 

vervoermiddel.  

7.1 Averij-Grosse 

Wij vergoeden de kosten die aan u worden doorbelast bij averij grosse. Hiervan is sprake als uw 

vervoermiddel werd vervoerd op een vaartuig dat in een noodsituatie kwam en daarbij kosten zijn 

gemaakt om het vaartuig, de lading en de opvarenden te redden. 
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7.2 Bereddingskosten 

Wij vergoeden de bereddingskosten die u moet maken als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. 

Dit zijn de kosten van maatregelen die u moet nemen om een verzekerde schade te beperken of 

een onmiddellijk dreigend gevaar van schade die binnen de dekking van de verzekering zou vallen, 

te voorkomen of te verminderen. Ook schade die ontstaat aan zaken die u hierbij inzet, valt onder 

de bereddingskosten. Wij vergoeden nooit meer dan het verzekerde bedrag. 

7.3 Bergings- en opruimingskosten 

Wij vergoeden kosten die gemaakt worden voor het overladen, herladen en opruimen van de 

verzekerde zaken op of van de locatie van de gedekte gebeurtenis. We vergoeden maximaal  

€ 5.000,00 per gebeurtenis. We doen dat eventueel boven het verzekerde bedrag.  

7.4 Lossing uit nood 

Als lossing uit nood of in een noodhaven noodzakelijk is door een gedekt gevaar, vergoeden wij de 

kosten van lossing, opslag, herlading en de extra kosten van verder vervoer.  

7.5 Verpakking 

Als de waarde van de verzekerde zaken verminderd is, uitsluitend als gevolg van schade aan of 

verlies van de verpakking, dan vergoeden wij de kosten van herstel of vervanging van deze 

verpakking tot ten hoogste de waardevermindering van de verzekerde zaken. Mocht het herstel de 

waardevermindering niet geheel opheffen dan vergoeden wij de overblijvende 

waardevermindering. 
 

8. Wat zijn de regels bij schade? 

8.1 Uw verplichtingen 

Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden 

verzekeringen. Daarnaast doet u in de volgende gevallen binnen twee werkdagen na schade 

aangifte bij de politie: 

- diefstal; 

- beroving; 

- afpersing; 

- inbraak; 

- vandalisme. 

 

Ook geeft u aan ons door welke andere verzekeringen op de verzekerde zaken van toepassing zijn 

op het moment van de schade. 

8.2 Hoe stellen wij de schade vast? 

Wij kunnen één of meer experts inschakelen om de schadevergoeding te bepalen. Als deze experts 

informatie van  u vragen, bent u verplicht die informatie te geven.  

U mag ook zelf een expert inschakelen.  

In dat geval benoemen beide experts voordat zij met hun werkzaamheden beginnen een derde 

expert. Komt de schadevaststelling tussen beide experts niet overeen dan stelt de derde expert het 

schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben 

vastgesteld. De beslissing van de derde expert is bindend.  
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Het inschakelen van een expert houdt niet automatisch in dat u voor een schadevergoeding in 

aanmerking komt. 

 

8.3 Op welk bedrag stellen wij de schadevergoeding vast? 

Bij verlies 

Bij verlies van verzekerde zaken die voor de verkoop bestemd zijn, vergoeden wij de waarde 

volgens de inkoopfactuur. 

Bij verlies van verzekerde zaken die verkocht zijn, vergoeden wij de waarde volgens de 

verkoopfactuur. 

 

Wij vergoeden de dagwaarde als het gaat om: 

- zaken waarvan de factuur ontbreekt; 

- zaken die niet voor verkoop bestemd zijn. 

 

In alle gevallen verhogen we de waarde met de kosten van vervoer, die voor uw rekening zijn en 

niet in de waarde zijn begrepen.  

 

Als wij u daarom vragen, bent u verplicht het eigendom van de verloren zaken gelijktijdig met de 

ontvangst van de schadevergoeding aan ons over te dragen.  

 

Bij beschadiging 

Zijn verzekerde zaken beschadigd, dan kijken we eerst of herstel mogelijk is en zin heeft. We 

vergelijken de kosten van herstel met de waarde bij verlies (zie hierboven). En we houden rekening 

met de waarde van de restanten. 

- Is herstel niet mogelijk? Dan vergoeden we de waarde bij verlies min de waarde van de 

restanten. 

- Zijn de kosten van herstel hoger dan de waarde bij verlies min de waarde van de restanten? Dan 

vergoeden we de waarde bij verlies min de waarde van de restanten. 

- Zijn de kosten van herstel lager dan de waarde van verlies min de waarde van de restanten? 

Dan vergoeden we de herstelkosten op basis van de herstelnota. U moet ons in de gelegenheid 

stellen het herstel te controleren. 

 

U kunt de beschadigde zaken niet aan ons overdragen, ook niet tegen een vergoeding. 

 

 

 

 

 


