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ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVING

1

Verzekeringnemer

De natuurlijke- of rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld.

2

Verzekerde

De verzekeringnemer en degene(n) die als zodanig in de polis is/zijn
omschreven.

3

Hulpmaterialen

In/op het vervoermiddel aanwezige, niet-gemotoriseerde materiaal
dat eigendom is van verzekerde en waarmee de vervoerde zaken worden geladen of gelost.

ARTIKEL 2

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

1

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde(n), in
zijn/hun hoedanigheid van vervoerder, uit hoofde van de in de polis
vermelde aansprakelijkheidsregeling(en), voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op schade die is ontstaan
- binnen het in de polis aangegeven dekkingsgebied, en
- binnen de duur van de verzekeringsovereenkomst.

Aansprakelijkheid als
vervoerder

Als voorwaarde voor dekking geldt voorts dat op het betreffende vervoer een op de polis aangegeven aansprakelijkheidsregeling van toepassing is.
Deze bepaling is evenwel niet van toepassing bij buiten Nederland
plaatshebbend, niet grensoverschrijdend vervoer (cabotage). De vaststelling van de -onder deze verzekering gedekte- aansprakelijkheid
voor schade die bij dergelijk vervoer is opgetreden, geschiedt op basis
van de nationale vervoerswetgeving van het betreffende land, met
dien verstande dat:
- de vergoeding per bruto kilogram beschadigd of verloren gegaan
gewicht nooit meer zal bedragen dan het maximum waarvan bij
toepassing van de CMR-regeling sprake was geweest;
- de vergoeding voor vertragingsschade maximaal drie maal de
vrachtprijs bedraagt.
2

Aansprakelijkheid bij

Uitsluitend indien uit de polis blijkt dat de verzekering (mede) geldt
voor door de verzekerde uitbesteed vervoer uitbesteed vervoer, is zijn
aansprakelijkheid voor de ondervervoerder en de opvolgend vervoerder gedekt.

3

Verzekerde bedrag
uitbesteed vervoer

In de polis is vermeld op welke wijze het verzekerde bedrag per
gebeurtenis wordt vastgesteld. Dit verzekerde bedrag vormt de
maximaal uit te keren schadevergoeding.
Per gebeurtenis zal echter niet meer worden uitgekeerd dan
€ 1.000.000,-.
Bij toepassing van dit artikel wordt als gebeurtenis tevens beschouwd:
een reeks van met elkaar samenhangende voorvallen als gevolg waarvan schade is ontstaan.

4

Extra vergoedingen

1

Opruimingskosten
Tot maximaal € 5.000,- per vervoermiddel geeft de verzekering
recht op vergoeding van opruimingskosten die naar aanleiding
van een gedekte aansprakelijkheidsschade zijn gemaakt. Onder
opruimingskosten worden verstaan de op de vervoerde zaken
betrekking hebbende kosten verbonden aan opruiming, berging,
vernietiging en reiniging, alles voor zover daarvoor geen behandeling of bewerking van grond of water is vereist.
Het recht op vergoeding van opruimingskosten vervalt indien of
voor zover daarvoor dekking bestaat krachtens een andere verzekering, dan wel dekking zou hebben bestaan indien deze verzekering niet bestond.

2

Bereddingskosten
Tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis geeft de verzekering recht
op vergoeding van bereddingskosten. Onder zodanige kosten
worden verstaan: de voor rekening van verzekerde komende kosten verbonden aan maatregelen die zijn getroffen om schade te
verminderen danwel onmiddellijk dreigende schade te voorkomen.
Het recht op vergoeding geldt op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de verzekerde voor bedoelde schade krachtens deze
verzekering is, of zou zijn, gedekt.
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3

5

Schade aan hulpmaterialen

Kosten van rechtsbijstand
Zonodig boven het verzekerde bedrag geeft de verzekering recht
op vergoeding van:
- de door of namens de verzekerde met toestemming van de
maatschappij gemaakt proces- of arbitragekosten;
- de aan derden te vergoeden proces- en arbitragekosten tot
betaling waarvan de verzekerde is veroordeeld bij een -met
toestemming van de maatschappij- gevoerd(e) proces of
arbitrageprocedure.

De verzekering geeft recht op vergoeding van schade aan of verlies
van hulpmaterialen als gevolg van:
- een het vervoermiddel treffende brand, blikseminslag, explosie of
ander plotseling van buiten komend onheil waarbij het vervoermiddel zelf ook is beschadigd;
- diefstal, indien deze gepaard is gegaan met braak aan het (afgesloten) vervoermiddel.
De vergoeding bedraagt maximaal € 1.250,- per schadegebeurtenis.

6

Schade aan eigendommen
van verzekerde en personeel

De verzekering geeft recht op vergoeding van schade aan of verlies
van in of op het vervoermiddel aanwezige eigendommen van de verzekerde en van diens werknemers in loondienst, voor zover de schade
of het verlies het gevolg is van:
- een het vervoermiddel treffende brand, blikseminslag, explosie of
ander plotseling van buiten komend onheil waarbij het vervoermiddel zelf ook is beschadigd;
- diefstal, indien deze gepaard is gegaan met braak aan het (afgesloten) vervoermiddel;
- gewelddadige beroving.
De vergoeding bedraagt maximaal:
- € 1.250,- voor schade aan eigendommen van de verzekerde, en
- € 500,- voor schade aan eigendommen van personeel.
Van vergoeding is uitgesloten:
- schade aan het vervoermiddel zelf en de daarin aanwezige, tot de
standaarduitrusting ervan behorende voorwerpen als dekzeilen,
lijnen, ander bevestigingsmateriaal en gereedschappen;
- schade aan in eigendom van de verzekerde toebehorende zaken
waarin hij handel drijft;
- schade aan geld of geldswaardig papier alsmede sieraden en
(andere) kostbaarheden.

ARTIKEL 3

UITSLUITINGEN/BEPERKINGEN/VERLIES VAN RECHTEN

1

1

Opzet/grove schuld
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade
die door hem opzettelijk, met zijn goed vinden of door zijn grove
schuld is veroorzaakt.
Bij aansprakelijkheid voor opzettelijke of met grove schuld veroorzaakte schade door ondergeschikten of hulppersonen behoudt
de verzekerde recht op dekking mits hem terzake van de opzet of
grove schuld geen verwijt treft.

2

Molest
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van
deze vormen van molest, maken deel uit van de tekst, die door
het Verbond van Verzekeraars in Nederland
d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank
te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.

3

Atoomkernreacties
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door,
opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schaden veroorzaakt door radio-actieve nucliden die zich
buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden mits er een door
enige overheid afgegeven vergunning (voorzover vereist) van
kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het

Algemene uitsluitingen
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zich ontdoen van radio-active stoffen; de aldus geboden dekking
vindt evenwel geen toepassing voor zover een derde voor de geleden schade aansprakelijk is. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan
een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) alsmede een kerninstallatie
aan boord van een schip.

2

3

Bijzondere uitsluitingen

Beperkingen

4

Onvolkomenheden in documenten
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is
van onvolkomenheden, onregelmatigheden in, dan wel het ontbreken of het niet zuiveren van douanedocumenten of soortgelijke stukken, ongeacht door wiens toedoen ontstaan of veroorzaakt.

5

Niet opvolging bindende voorschriften
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet
-of niet voldoende- opvolgen van door de bevoegde instanties
opgelegde bindende voorschriften met betrekking tot de vervoerde zaken.

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade bestaande uit of verband houdende met:
1 in beslagneming/verbeurdverklaring
in beslagneming of verbeurdverklaring van de vervoerde zaken
en/of het vervoermiddel;
2

boeten/afkoopsommen/gerechtskosten/zuivere vermogensschade
boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende
proceskosten, alsmede andere zuivere vermogensschade dan ‘vertragingsschade’ die overeenkomstig de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsregeling voor vergoeding in aanmerking komt;

3

geld/waardepapieren/obligaties/kostbaarheden
beschadiging of verlies van:
- geld en geldswaardig papier;
- obligaties,effecten of andere waardepapieren;
- al dan niet bewerkte edelmetalen, edelstenen en parels;
- voorwerpen met een belangrijke artistieke- of verzamelwaarde;

4

vervoermiddelen
schade aan enige bij het vervoer betrokken aanhanger, oplegger,
container -al dan niet voorzien van wielen- of ander vergelijkbaar
vervoermiddel dat inzake het vervoer niet fungeert als trekkend
of duwend motorrijtuig.

Naast de algemene en bijzondere uitsluitingen gelden de volgende
beperkingen.
1 Remboursement
Voor zover de aansprakelijkheid van verzekerde voortvloeit uit
en/of samenhangt met enige verplichting uit remboursement,
wordt maximaal 1 5.000,- schadevergoeding uitgekeerd.
2

4

Verlies van rechten

Beperking bij aangegeven extra waarde/bijzonder belang
Bij aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van zaken waarvoor in de vervoersovereenkomst een extra waarde of bijzonder
belang is aangegeven, wordt daarmee bij het vaststellen van de
schadevergoeding uitsluitend rekening gehouden indien en voor
zover dit, blijkens de polis, met de maatschappij is overeengekomen.

Het recht op schadevergoeding vervalt indien:
- bij schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt;
- enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad;
- niet binnen 12 maanden nadat de betaling van de schadevergoeding door de maatschappij is geweigerd een rechtsvordering is
ingesteld;
- de aanmelding van de schade later plaats heeft dan 5 jaar na het
moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van een schadegebeurtenis als bedoeld
in artikel 4.1.
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ARTIKEL 4

SCHADE

1

Verplichtingen bij schade

Wanneer zich een gebeurtenis heeft voorgedaan waaruit voor de
maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan voortvloeien, is de verzekerde verplicht:
- de gebeurtenis terstond aan de maatschappij te melden;
- de schade zoveel mogelijk te beperken;
- een schriftelijke en door hem zelf ondertekende verklaring omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade te overleggen;
- aanwijzingen van de maatschappij of een door haar aangestelde
deskundige op te volgen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;
- alle relevante gegevens en bewijsstukken te verstrekken welke de
maatschappij of de door haar aangestelde deskundige nodig acht;
- het verhaalsrecht op derden te waarborgen en in ieder opzicht
mee te werken opdat de maatschappij de schade kan verhalen;
- aan derden geen toezeggingen te doen of overeenkomsten aan te
gaan, die een beperking van de aansprakelijkheid van deze derden tegenover verzekerde zouden inhouden;
- aangifte te doen bij de politie indien de schade het gevolg is van
diefstal, verduistering of verlies en daarvan een schriftelijk bewijs
aan de maatschappij te overleggen.

2

Juridische belangenbehartiging

De maatschappij heeft het recht om de juridische belangenbehartiging van de verzekerde op zich te nemen in een tegen hem aangespannen procedure die direct of indirect verband houdt met een
gebeurtenis als bedoeld in onderdeel 1 van dit artikel. De hieraan
verbonden kosten komen voor rekening van de maatschappij.

3

Schaderegeling

Binnen 6 weken na (bindende) vaststelling van de schade zal de maatschappij overgaan tot uitkering dan wel anderzins (schriftelijk) een
standpunt omtrent afwikkeling kenbaar maken.

4

Beperkte vergoeding
bij terrorismeschade

De volgende bepalingen gelden ten aanzien van het ‘terrorismerisico’
(zie punt 3 voor uitleg van de begrippen ‘terrorisme’ en ‘preventieve
maatregelen’).
1

2

3

Beperkte schadevergoeding
Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect)
verband houden met
- terrorisme of preventieve maatregelen
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme
of preventieve maat-regelen, geldt dat de schadevergoeding
door de maatschappij kan worden beperkt tot het bedrag van
de uitkering die de maatschappij, overeenkomstig de toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV
(NHT). De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade.
Op vergoeding kan niet eerder aanspraak worden gemaakt
dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag
van de vergoeding. Een afschrift van de volledige tekst van het
uitkeringsprotocol is verkrijgbaar bij de maatschappij.
Verval van rechten bij niet-tijdige melding
In aanvulling op het vermelde in artikel 4.1 geldt dat elk recht op
schadevergoeding of uitkering vervalt als de melding van de claim
niet is gedaan binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er
sprake is van een terrorismeschade.
Uitleg begrippen
Onder terrorisme wordt verstaan:
- gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van
een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar
samenhangende aanslagen, alsmede
- het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen
als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al
dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren
en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische
belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen
en/of stoffen -al dan niet in enig organisatorisch verband -is
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
Onder preventieve maatregelen worden verstaan: van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of door derde(n) getroffen
maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme
af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de
gevolgen daarvan te beperken.
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ARTIKEL 5

PREMIE

1

Premiebetaling

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebetaling is
op de vervaldag bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de premie
niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is voldaan biedt de
verzekering daarna, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling
nodig is, geen dekking meer. Verzekeringnemer blijft verplicht de
premie te voldoen.
De dekking wordt weer van kracht om 12 uur ’s middags van de dag
volgend op die, waarop de verschuldigde premie is aangeboden en
door de maatschappij is aanvaard. Gebeurtenissen die zich hebben
voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering geen dekking bood, blijven echter van dekking uitgesloten.

2

Premiebasis

De premie is gebaseerd op variable factoren. De maatschappij kan van
verzekeringnemer verlangen om, middels een daartoe strekkend formulier, periodiek gegevens te verstrekken teneinde de juiste, per
eerstvolgende contractsvervaldatum verschuldigde premie te kunnen
berekenen.
Indien de premie (mede) is gebaseerd op het laadvermogen van in de
polis aangegeven vervoermiddelen en bovendien sprake is van grensoverschrijdend vervoer, is verzekeringnemer verplicht om bij definitieve vervanging van een dergelijk vervoermiddel daarvan binnen 14
dagen kennis te geven aan de maatschappij. Is op basis van het opgegeven vervangende vervoermiddel een extra premie verschuldigd dan
dient deze te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van
de suppletienota.

3

Premierestitutie

Verzekeringnemer heeft bij tussentijdse beëindiging recht op restitutie van premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn,
behoudens in geval van opzegging door de maatschappij wegens het
opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij schade.
Het recht op restitutie vervalt indien het te restitueren bedrag minder
dan € 10,- bedraagt.

ARTIKEL 6

HERZIENING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN
De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor
verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering te herzien en
deze verzekering tussentijds aan de nieuwe premie en/of voorwaarden aan te passen.
De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum
heeft verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk te wijzigen, indien deze leidt tot hogere premie en/of voorwaarden die voor
hem nadeliger zijn. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik
maakt eindigt de verzekering met onmiddellijke ingang.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis vermelde en in
de premie-opstelling gespecificeerde onderdelen, dan geldt deze herzieningsclausule per onderdeel en is beëindiging alleen mogelijk voor
de onderdelen waarop de aanpassing betrekking heeft.
Deze regeling geldt niet bij een (tussentijdse) premie-aanpassing
overeenkomstig een tussentijdse wijziging van de premiebepalende
factoren (zie artikel 5.2).

ARTIKEL 7

LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

1

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is
aangegeven.
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de
in de polis aangegeven termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig
het hieronder bepaalde is beëindigd.

Duur en beëindiging

Opzegging van de verzekering tegen het einde van de contractsduur
waarvoor de verzekering is aangegaan of verlengd, dient schriftelijk
te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste
30 dagen.
2

Tussentijdse beëindiging
door verzekeringnemer

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door verzekeringnemer
tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien deze, overeenkomstig
het bepaalde in het artikel ‘Herziening van premie en voorwaarden’,
niet accoord gaat met een aanpassing van premie en/of voorwaarden.

BLAD
6/7

MODEL TE 03.2.12 B

VERVOERDERSAANSPRAKELJKHEIDSVERZEKERING

3

Tussentijdse beëindiging
door de maatschappij

De verzekering of onderdeel daarvan kan door de maatschappij
tussentijds worden opgezegd:
- per de premievervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste
30 dagen;
- gedurende de periode dat de verzekeringnemer in gebreke is de
verschuldigde premie te voldoen, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
- na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag
na afwikkeling van de schade is geschied, met een opzegtermijn
van tenminste 14 dagen;
- indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang.

4

Gevolgen van beëindiging voor
aangevangen transport

De dekking blijft vanaf het tijdstip van beëindiging van kracht voor
transporten die tijdens de looptijd van de verzekering zijn aangevangen. Voor dergelijke transporten eindigt de dekking op het
moment dat de vervoerde zaken op de plaats van bestemming zijn
aangekomen.

ARTIKEL 8

ALGEMENE INFORMATIE

1

Adres

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende
adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling
deze verzekering loopt.

2

Persoonsgegevens

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens
en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij (of, als de verzekering
loopt via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement
van toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de
Registratiekamer is gedaan op 29 juni 1990. Een afschrift van het
formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij de maatschappij.

3

Toepasselijk recht en
klachteninstanties

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan
men zich, behalve tot de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering
NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam, wenden tot het
Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN ’s-Gravenhage.
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