CLAUSULEBLAD
Dekking Ladingschade

Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Amsterdam

MODEL

M 03.3.18

De bepalingen van dit clausuleblad vormen een aanvulling op de van toepassing zijnde voorwaarden
Autoverzekering.
ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
ARTIKEL 1.1

VERZEKERDE
Verzekeringnemer of de natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor zover deze belang heeft bij het behoud
van de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of
ander zakelijk recht, dan wel voor zover deze voor de
verzekerde zaken het risico draagt.
ARTIKEL 1.2

VERZEKERDE ZAKEN
De hierna omschreven zaken die voor risico van
de verzekerde worden vervoerd in het verzekerde
motorrijtuig.
1 Handelsgoederen
Onder handelsgoederen worden verstaan:
– zaken waarin de verzekeringnemer handelt en
aldus -na inkoop en/of bewerking- bestemd
zijn voor verkoop;
– zaken die zijn ingekocht en bestemd zijn voor
bewerking of verwerking in een bedrijfsproces
van de verzekeringnemer;
– zaken van derden die de verzekeringnemer
tijdelijk in bezit heeft in het kader van in zijn
bedrijf uit te voeren onderhoud of reparatie
dan wel andere werkzaamheden die behoren
tot de bedrijfsvoering van de verzekeringnemer.
2 Bedrijfsuitrusting
Onder bedrijfsuitrusting wordt verstaan:
– gereedschappen, onderdelen en andere materialen/bedrijfsmiddelen die worden gebruikt
ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening, en
– zaken die dienen als monstercollectie
met uitzondering van mobiele elektronische communicatieapparatuur en draagbare computers
(notebook, laptop).
ARTIKEL 2

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING
ARTIKEL 2.1

ALGEMEEN
De verzekering geeft recht op vergoeding van de
schade bestaande uit verlies of beschadiging van de
verzekerde zaken, voor zover veroorzaakt door een
gedekte gebeurtenis tijdens het vervoer met het verzekerde motorrijtuig.

ARTIKEL 2.2

GEDEKTE GEBEURTENISSEN
Als gedekte gebeurtenissen gelden:
– brand en ontploffing;
– vallen tijdens laden in en lossen uit het motorrijtuig;
– een ongeluk met het motorrijtuig, zoals aanrijding,
van de weg of te water geraken;
– diefstal, waaronder te verstaan diefstal van zaken
na braak aan het afgesloten motorrijtuig en vermissing na diefstal van het gehele motorrijtuig;
– bederf als gevolg van een het motorrijtuig treffende schadegebeurtenis of als gevolg van uitval
of een plotseling optredende storing in de aanwezige koel-/vriesinstallatie;
– enig ander van buiten komend onheil dat de
verzekerde zaak rechtstreeks treft.
ARTIKEL 2.3

DIEFSTALPREVENTIE / EIGEN RISICO REGELING
Bij de dekking voor diefstal geldt de voorwaarde dat
het motorrijtuig waaruit de verzekerde zaken zijn ontvreemd, ten tijde van de diefstal was afgesloten en
tevens voorzien van een in werking zijnd diefstalbeveiligingssysteem dat minimaal voldoet aan de norm
‘SCM klasse 3’. SCM betekent Stichting Certificering
Motorrijtuigbeveiliging. Klasse 3 houdt onder andere
in: een startonderbreking en een alarmsignaal bij
(een poging tot) diefstal.
Als niet kan worden aangetoond dat het motorrijtuig
was voorzien van een dergelijke diefstalbeveiliging,
wordt op de volgens artikel 4 berekende uitkering
een eigen risico in mindering gebracht.
Dit eigen risico is afhankelijk van het op de polis
vermelde verzekerde bedrag en bedraagt:
– € 100,- bij verzekerd bedrag €
5000,– € 1000,- bij verzekerd bedrag € 10.000,– € 1000,- bij verzekerd bedrag € 15.000,-.
Als het motorrijtuig met de verzekerde zaken zich ten
tijde van de diefstal bevindt in een afgesloten pand,
is de hierboven omschreven regeling niet van toepassing. Onder dergelijke omstandigheden is sprake van
een volledige diefstaldekking (zonder toepassing van
een eigen risico) mits wordt aangetoond dat de diefstal mogelijk is geworden doordat in het betreffende
pand is ingebroken.
Evenmin is de eigen risico regeling van toepassing
wanneer de diefstal direct verband houdt met de
omstandigheden na een (verkeers)-ongeval waarbij
het motorrijtuig is betrokken.
ARTIKEL 2.4

ZAKEN VAN DERDEN
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Wanneer sprake is van schade aan zaken van een
ander dan de verzekeringnemer, zoals bij vervoer
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van zaken in verband met een door of onder verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer uit te voeren
reparatie of bewerking, geldt de dekking alleen voor
(dat deel van) de schade dat/die niet is gedekt op een
andere verzekering, of daarop gedekt zou zijn als deze
verzekering niet bestond. Voorts zal ten behoeve van
de eigenaar nooit méér worden uitgekeerd dan het
bedrag waarvoor de verzekeringnemer jegens hem
aansprakelijk is.

ARTIKEL 3.3

ONDEUGDELIJKE VERPAKKING / BELADING
De verzekering geeft geen recht op vergoeding van
schade die is te wijten aan het feit dat de verpakking
en/of de wijze van belading in redelijkheid geacht
moet worden onvoldoende te zijn afgestemd op het
voorkomen van schade tijdens het vervoer.
ARTIKEL 3.4

BEPAALDE ZAKEN

ARTIKEL 2.5

EXTRA VERGOEDINGEN
De verzekering biedt voorts dekking voor de hierna
omschreven kosten en schade, zo nodig boven het
verzekerde bedrag.
1 Kosten van opruiming, berging, vernietiging
De maatschappij vergoedt de kosten van opruiming, berging en vernietiging ten gevolge van
een gedekte schade aan de verzekerde zaken.
Deze kosten worden, voor zover voor vergoeding
ervan geen beroep kan worden gedaan op een
andere verzekering, vergoed tot ten hoogste 10%
van het verzekerde bedrag dat van toepassing is
op de verzekerde zaken, met een maximum van
1250 euro.
2 Schade aan hulpmaterieel
De maatschappij vergoedt de schade aan hulpmaterieel tot maximaal 10 % van het verzekerde
bedrag, op voorwaarde dat:
– de schade is ontstaan bij/door de zelfde gebeurtenis die ook de voor vergoeding in aanmerking komende schade aan de verzekerde
zaken heeft veroorzaakt;
– het hulpmaterieel ten tijde van de schadegebeurtenis werd gebruikt ten behoeve van de
verzekerde zaken.
Als hulpmaterieel gelden de aan de verzekeringnemer toebehorende zaken die dienen als hulpmiddel bij het in- en uitladen en/of verplaatsen
van goederen, mits een dergelijk hulpmiddel niet
is voorzien van enige vorm van motorische kracht.
ARTIKEL 3

UITSLUITINGEN
In aanvulling op de in de voorwaarden Autoverzekering opgenomen algemene uitsluitingen, gelden de
volgende bepalingen.
ARTIKEL 3.1

EIGEN GEBREK EN BEDERF
Behoudens de dekking voor bederf vanwege uitval
van een koel-/vriesinstallatie (zie artikel 2.2) geeft
de verzekering geen recht op vergoeding van schade
bestaande uit een eigen gebrek of eigen bederf van
de verzekerde zaak of uit andersoortige schade die
uit de aard of de natuur van de verzekerde zaken
zelf voortspruit.
ARTIKEL 3.2

OPZET / BEWUSTE ROEKELOOSHEID
De verzekering geeft geen recht op vergoeding van
schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekerde.

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van
schade aan:
– electronica, waaronder in ieder geval te verstaan
audio-/visuele apparatuur, computer- en communicatieapparatuur;
– zaken die naar hun aard uiterst breekbaar zijn,
zoals (voorwerpen van) glas of aardewerk;
– sieraden en met sieraden vergelijkbare kostbaarheden, zoals horloges.
ARTIKEL 4

SCHADEREGELING
ARTIKEL 4.1

VASTSTELLING WAARDE VERZEKERDE ZAKEN
Bij het bepalen van de voor vergoeding in aanmerking komende schade geldt de waarde van de verzekerde zaken direct vóór de schadegebeurtenis als
uitgangspunt.
Die waarde wordt als volgt vastgesteld.
1 Niet verkochte handelsgoederen
Voor handelsgoederen die op het moment van de
schade nog niet verkocht zijn: de waarde volgens
de inkoopfactuur, verhoogd met vracht en alle verdere kosten, voor zover deze kosten niet reeds in
het factuurbedrag zijn begrepen;
2 Verkochte handelsgoederen
Voor handelsgoederen die op het moment van de
schade reeds verkocht zijn: de waarde volgens de
verkoopfactuur, verhoogd met vracht en alle verdere kosten, voor zover deze kosten niet reeds in
het factuurbedrag zijn begrepen;
3 Handelsgoederen van derden
Voor tot de handelsgoederen behorende zaken
van derden: de dagwaarde.
4 Bedrijfsuitrusting en andere zaken
Voor tot de bedrijfsuitrusting behorende zaken en
voor andere verzekerde zaken, zoals het meeverzekerd hulpmaterieel: de dagwaarde.
ARTIKEL 4.2

SCHADEVASTSTELLING
1

Schaderegeling op basis van reparatie
Wanneer reparatie mogelijk is, vergoedt de maatschappij de aan reparatie verbonden kosten, tot
maximaal de waarde van de zaken direct vóór de
schadegebeurtenis, verminderd met de waarde
van de restanten. Bij het bepalen van de waarde
direct vóór de schadegebeurtenis geldt het vermelde in artikel 4.1.
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3

Schaderegeling op basis van totaal verlies
De uit te keren schadevergoeding wordt vastgesteld op basis van totaal verlies indien:
– reparatie niet mogelijk dan wel de zaken
-bijvoorbeeld vanwege diefstal- geheel
verloren zijn gegaan;
– de aan reparatie verbonden kosten meer
bedragen dan het verschil in waarde van de
zaken direct vóór de schadegebeurtenis, verminderd met de waarde van de restanten.
Bij totaal verlies wordt de schade vastgesteld op
de waarde van de zaken direct vóór de schadegebeurtenis, verminderd met de waarde van de
restanten.
Betekenis verzekerde bedrag
De overeenkomstig de voorgaande bepalingen
vastgestelde schadevergoeding, verminderd met
een eventueel eigen risico, wordt uitgekeerd tot
maximaal het van toepassing zijnde, op de polis
vermelde, verzekerde bedrag per gebeurtenis.

ARTIKEL 4.3

EIGEN RISICO
Behoudens toepassing van de bijzondere eigen risico
regeling bij diefstalschade (zie artikel 2.3) geldt bij
schade met een andere oorzaak dan diefstal een
eigen risico van 100 euro per gebeurtenis.
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