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Deze voorwaarden vormen één geheel met de
Algemene voorwaarden die ook op deze verzekering van
toepassing zijn.

1 Verzekerde
Als verzekerde geldt:
• de verzekeringnemer;
• de natuurlijke persoon of rechtspersoon die belang
heeft bij het behoud van de verzekerde zaken uit
hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan wel
voor zover deze het risico voor die zaken draagt.

2 Verzekerde zaken
2.1 Handelsgoederen/bedrijfsuitrusting
Verzekerd zijn de in de polis omschreven (categorie/
categorieën van) zaken die voor rekening en risico van
de verzekerde aan, door of in opdracht van hem worden
verzonden of vervoerd.
Ten aanzien van de verzekerde zaken geldt onderscheid
naar handelsgoederen en bedrijfsuitrusting.
a. Handelsgoederen
Onder handelsgoederen wordt verstaan:
• zaken waarin de verzekeringnemer handel drijft;
• zaken die de verzekeringnemer in consignatie
heeft;
• zaken die de verzekeringnemer om andere redenen
tijdelijk in bezit heeft in het kader van de in de polis
vermelde bedrijfsactiviteiten, zoals zaken ‘op zicht’,
reparatiezaken, consignatiezaken, zaken in
bruikleen.
b. Bedrijfsuitrusting
Als ‘bedrijfsuitrusting’ gelden gereedschappen,
onderdelen, monstercollecties en andere materialen
die worden gebruikt ten behoeve van de in de polis
vermelde bedrijfsactiviteiten.

2.2 Hulpmateriaal
Tot de verzekerde zaken behoort ook het hierna
omschreven hulpmateriaal. Hieronder wordt verstaan:
de aan verzekeringnemer in eigendom toebehorende
hulpmiddelen bij het laden en lossen van de verzekerde
zaken, voorzover die hulpmiddelen niet zijn uitgerust
met een eigen motorische kracht ten behoeve van de er
mee uit te voeren werkzaamheden. Ongemotoriseerd
materiaal dat bestemd is om de lading vast te zetten, te
stuwen of af te dekken geldt eveneens als hulpmateriaal
mits geen sprake is van materiaal dat onderdeel is van
het vervoermiddel.
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3 Vervoermiddelen
De dekking van deze verzekering heeft betrekking
op (schade)gebeurtenissen die zich voordoen tijdens
het transport van de verzekerde zaken in een hierna
omschreven vervoermiddel.
a. Vervoermiddel bij vervoer van handelsgoederen
Bij transport van handelsgoederen geldt de dekking
ongeacht in welk vervoermiddel de verzekerde zaken
zich tijdens de gebeurtenis bevinden.
b. Vervoermiddel bij vervoer van bedrijfsuitrusting
Als de verzekering betrekking heeft op bedrijfsuitrus
ting geldt de dekking bij aanwezigheid daarvan in een
de verzekeringnemer toebehorend motorrijtuig.
Een motorrijtuig wordt geacht aan de verzekering
nemer toe te behoren indien:
• het kenteken ervan op zijn naam staat, en/of
• het motorrijtuig bij verzekeringnemer in gebruik is
op basis van een door hem aangegane lease-over
eenkomst.

4 Verzekeringsgebied
Tenzij in de polis anders is vermeld geldt de dekking
voor schadegebeurtenissen die zich hebben voorgedaan
tijdens transport in een van de tot de Benelux behorende
landen dan wel Duitsland of Frankrijk. In diezelfde landen
geldt de dekking tijdens verblijf van de verzekerde zaken
op een beurs of tentoonstelling, op voorwaarde dat de
zaken zich aldus in een gebouw met stenen muren en
‘harde’ dakbedekking bevinden.

5 Omschrijving van de dekking
5.1 Schade en verlies verzkerde zaken/
hulpmateriaal
a. Dekking voor de verzekerde zaken
De verzekering geeft de verzekerde recht op een
vergoeding voor alle verliezen van en materiële
schade aan de verzekerde zaken, ongeacht de
oorzaak daarvan en tot maximaal het voor die zaken
verzekerde bedrag. De dekking omvat aldus ook het
‘stakersrisico’ als oorzaak van schade of verlies, waar
onder te verstaan:
• gewelddaden gepleegd in verband met staking,
uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten;
• gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
• oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden;
een ander voorzover geen sprake is van een
gebeurtenis die valt onder het uitgesloten oorlogs
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risico (zie artikel 6.2 onder 2).
b. Dekking voor hulpmateriaal
De verzekering biedt dekking voor schade aan
hulpmateriaal indien ontstaan door een gebeurtenis die
tevens een gedekte schade aan de verzekerde zaken tot
gevolg heeft gehad.
Schade aan hulpmateriaal wordt vergoed tot
maximaal € 1.250 per gebeurtenis.

5.2 Extra vergoedingen

plaats van afzending gereed liggen voor plaatsing in het
vervoermiddel waarmee het transport buiten die locatie
(huis, pakhuis of pand van opslag) zal plaatsvinden.
Gedurende de periode dat de verzekerde zaken
zich in het vervoermiddel bevinden blijft de dekking
ononderbroken van kracht totdat de zaken op de plek
van de aankomstlocatie (huis, pakhuis of pand van
opslag) zijn gelost. Zodra de verzekerde zaken zich
buiten het vervoermiddel bevinden of worden gebruikt
eindigt de dekking voor de desbetreffende zaken.

De dekking omvat voorts het recht op vergoeding van
de hierna omschreven schaden en kosten.

6 Uitsluitingen en beperkingen

5.2.1 Averij-grosse
De maatschappij vergoedt, tot maximaal het verzekerde
bedrag dat van toepassing is op de verzekerde
zaken, alle bijdragen in averij-grosse, een en ander
overeenkomstig de wettelijke regelingen over dit
onderwerp (zoals artikel 8:610 BW) en/of de bijzondere
bepalingen van het desbetreffende vervoerscontract.

In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in
artikel 8 van de Algemene voorwaarden gelden voor
deze verzekering nog de volgende uitsluitingen en
beperkingen.

6.1 Bepaalde zaken
6.1.1 Elektronica

5.2.2 Opruimingskosten
De maatschappij vergoedt de kosten van opruiming,
berging en vernietiging ten gevolge van een gedekte
schade aan de verzekerde zaken. Deze kosten worden
vergoed tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis of reeks
van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.
Zonodig worden deze kosten vergoed boven het
verzekerde bedrag dat op de verzekerde zaken van
toepassing is.

5.2.3 Kosten van tussentijdse lossing en/of opslag
De maatschappij vergoedt de kosten die ten gevolge
van een gedekte gebeurtenis noodzakelijk worden
gemaakt voor een (nood)lossing, (tijdelijke) opslag en
ook voor het herladen en weer verder vervoeren van de
verzekerde zaken.

5.2.4 Vracht- en overige onkosten
De maatschappij vergoedt de vergeefs gemaakte of
betaalde vracht- en overige kosten verbonden aan
het transport indien sprake is van een bij dat transport
voorgevallen gedekte gebeurtenis die tot verlies van
of schade aan de verzekerde zaken heeft geleid. De
betreffende kosten worden vergoed voor zover het
verzekerde bedrag daarvoor ruimte biedt.

5.3 De verzekerde reis/aanvang en einde risico
Het risico voor de maatschappij, ofwel de dekking ten
gunste van de verzekerde, gaat voor elk transport in
op het moment waarop de verzekerde zaken op de
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Er is geen dekking voor schade aan en verlies van tot
de eventuele bedrijfsuitrusting behorende (mobiele)
computer- en elektronische communicatie- of andere
apparatuur, bestemd voor zakelijk of privé gebruik.

6.1.2 Verdovende middelen / andere illegale zaken
Er is geen dekking voor verlies van of schade aan
zaken waarop bij het begin van het transport enig
internationaal verdrag betreffende verdovende middelen
van toepassing is of betreffende zaken waarin volgens
wet of verordening geen handel mag worden gedreven,
ongeacht of Nederland bij dat verdrag partij is of partij
zal zijn.
De maatschappij zal op deze uitsluiting geen beroep
doen als het gaat om zaken:
• waarvan de aanduiding - en dus de aard – ondubbel
zinnig op de polis is vermeld, en
• bij schade een vergunning wordt overlegd, afkomstig
van het land van herkomst of van het land van
bestemming, waaruit blijkt dat de regering van het
betreffende land de uitvoer respectievelijk de invoer
van die zaken heeft goedgekeurd, en de zaken langs
een gebruikelijke route zijn vervoerd.

6.1.3 Geld, levende have, verhuisgoederen
Er is geen dekking voor verlies van of schade aan
eventueel tot de verzekerde zaken behorend(e)
• geld en geldswaardig papier,
• levende have,
• zaken vervoerd in het kader van een verhuizing.
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6.2 Bepaalde oorzaken/bepaalde schade
6.2.1 Chemische en andere wapens
Er is geen dekking voor schade en verlies veroorzaakt
door, opgetreden bij of voortvloeiende uit (het gebruik
van) een chemisch, biologisch, biochemisch of een
elektromagnetisch wapen.

6.2.2 Oorlogsrisico
Er is geen dekking voor schade en verlies ten gevolge
van een gebeurtenis die valt onder het oorlogsrisico.
Onder oorlogsrisico wordt verstaan:
• oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burger
oorlog, revolutie en opstand;
• uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s,
mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen, ook
indien de schade in vredestijd is ontstaan;
• inbeslagneming en aanhouding op last van hoger
hand.

6.2.3 Merkelijke schuld van de verzekerde
Er is geen dekking voor schade en verlies waarvan
de veroorzaking is te wijten aan al dan niet bewuste
merkelijke schuld van de verzekerde zelf. De maatschappij zal deze uitsluiting in ieder geval toepassen
wanneer de gebeurtenis direct verband houdt met
de ondeugdelijkheid van het vervoermiddel en de
verzekerde daarvan op de hoogte is.

6.2.4 Krassen en schrammen
Er is geen dekking voor schade die uitsluitend bestaat
uit krassen en/of schrammen.

6.2.5 Draadbreuk in lampen en buizen
Er is geen dekking voor schade die uitsluitend bestaat
uit breuk van (gloei)draden in lampen en buizen.

• € 1.250 bij een verzekerd bedrag boven € 15.000
maar niet meer dan € 20.000;
• 25% van de overeenkomstig artikel 7.1 en 7.2
berekende schadevergoeding, met een minimum
van € 1250, bij een verzekerd bedrag boven
€ 20.000.
Het eigen risico wordt niet toegepast indien vaststaat
dat het vervoermiddel waaruit de verzekerde zaken
zijn ontvreemd ten tijde van de diefstal was afgesloten
en voorzien van een in werking zijnde diefstalbeveili
gingssysteem dat minimaal voldoet aan de norm
‘SCM klasse 2’. SCM betekent Stichting Certificering
Motorrijtuigbeveiliging.
Evenmin wordt dit eigen risico toegepast in de
situatie dat:
• het vervoermiddel zich ten tijde van de diefstal
bevond in een deugdelijk afgesloten of bewaakte
ruimte, en aannemelijk is dat de diefstal mogelijk
was doordat met geweld (via inbraak) toegang tot
die ruimte is verkregen;
• de diefstal direct verband houdt met de omstandig
heden na een (verkeers)ongeval waarbij het
vervoermiddel is betrokken, na een plotseling aan
het vervoermiddel opgetreden defect, dan wel na
een de bestuurder van het vervoermiddel plotseling
overkomen ziekte of letsel;
• de diefstal plaats had tijdens uitvoering van
laad- en loswerkzaamheden of tijdens onderbre
king van het transport om andere reden, mits het
vervoermiddel feitelijk steeds in het zicht is
gebleven van de chauffeur en/of andere bij de
werkzaamheden betrokken personen.

7 Schaderegeling
7.1 Waardevaststelling verzekerde zaken

6.3 Beperkingen bij diefstal
a. Diefstal tijdens verblijf op beurzen/tentoonstellingen
Tijdens het verblijf van de verzekerde zaken op een
beurs of tentoonstelling is er geen dekking voor
vermissing, verduistering of zoekraken.
b. Diefstal bij gebruik eigen vervoermiddel
Wanneer sprake is van diefstal van zaken die zich
bevinden in een eigen vervoermiddel van de verzeke
ringnemer, geldt bij regeling van de schade een eigen
risico. Dit eigen risico bedraagt:
• € 100 bij een verzekerd bedrag t/m € 5.000;
• € 750 bij een verzekerd bedrag boven € 5.000
maar niet meer dan € 15.000;
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Bij het regelen van schade worden de volgende
waardebegrippen toegepast om de waarde van de
verzekerde zaken direct vóór de schadegebeurtenis
vast te stellen.

7.1.1 Niet verkochte handelsgoederen
Voor zaken die op het moment van de schade nog niet
verkocht zijn: de waarde volgens de inkoopfactuur,
verhoogd met 10% (imaginaire winst), vracht en alle
verdere kosten (zoals assurantiepremie, accijnzen)
voorzover niet reeds in het factuurbedrag begrepen.
Bij monstercollecties wordt de verhoging van 10% voor
imaginaire winst niet toegepast.

5

7.1.2 Verkochte zaken
Voor zaken 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 niet reeds in het factuurbedrag zijn begrepen.

7.1.3 Andere zaken
Voor andere zaken, waaronder zaken die niet door de
verzekerde worden verhandeld zoals
• zaken behorende tot de verzekerde bedrijfsuitrusting,
• zaken die door de verzekerde gerepareerd moeten
worden of zijn gerepareerd,
• zaken die de verzekerde in consignatie of bruikleen
heeft,
• hulpmaterialen
geldt de dagwaarde van die zaken als de waarde direct
vóór de schadegebeurtenis.

7.2 Schadevaststelling
Bij het vaststellen van de schadevergoeding gelden de
volgende bepalingen.

Als herstel niet mogelijk is of de kosten daarvan de
waardevermindering als in de vorige zin bedoeld
overtreffen, wordt die waardeverminderingvergoed.
Wanneer ondanks herstel waardevermindering
resteert, wordt ook het daarmee overeenkomende
bedrag vergoed. In de situatie dat herstel van de
verpakking niet mogelijk is en aldus de verzekerde zaken
onverkoopbaar en/of geen enkele handelswaarde meer
hebben, wordt de schade vergoed alsof sprake is van
totaal verlies, evenwel op voorwaarde dat de verzekerde
de desbetreffende zaken op verzoek van de maat
schappij aan haar overdraagt.

7.2.5 Kosten verwijdering merkvermelding
Indien door verkoop van de beschadigde zaken in voorts
ongewijzigde staat schade zou kunnen ontstaan voor
verzekeringnemer en/of het handelsmerk dat aan die
zaken is verbonden, zullen in opdracht en op kosten
van de maatschappij alle merkvermeldingen worden
verwijderd.

7.3 Uitkering van de schadevergoeding
7.2.1 Reparatiekosten
Als reparatie mogelijk is vergoedt de maatschappij de
daaraan verbonden kosten, tot maximaal de waarde
van die zaken onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis
verminderd met de waarde van de eventuele restanten.

7.2.2 Totaal verlies
Ingeval van totaal verlies van de verzekerde zaken
vergoedt de maatschappij de waarde onmiddellijk vóór
de schadegebeurtenis verminderd met de eventuele
restantwaarde van de beschadigde zaken.

7.2.3 Aftrek bespaarde kosten bij voortijdige
beëindiging
Voor zover in de schadevergoeding kosten zijn begrepen
als bedoeld in artikel 5.2 worden bij voortijdige
beëindiging van het transport tengevolge van de
schadegebeurtenis de daardoor bespaarde kosten in
mindering gebracht.

7.2.4 Schade aan de verpakking/waardevermin
dering
Bij schade die uitsluitend betrekking heeft op
waardevermindering tengevolge van schade aan of
verlies van de verpakking - waaronder begrepen het
materiaal dat wordt gebruikt voor de aanduiding van
merk en soort- vergoedt de maatschappij de kosten van
herstel van de verpakking.
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De overeenkomstig artikel 7.1 en 7.2 vastgestelde
schadevergoeding wordt uitgekeerd tot maximaal het
verzekerde bedrag dat volgens de polis van toepassing
is op de beschadigde en/of verloren gegane zaken, dan
wel tot het bedrag dat in bepaalde situaties of voor
bepaalde zaken als bijzonder uitkeringsmaximum in
deze voorwaarden is vermeld.
Hierbij gelden de volgende bepalingen.
a. Verzekerd bedrag per vervoermiddel
Het verzekerde bedrag geldt per vervoermiddel en per
schadegebeurtenis, met dien verstande dat:
• bij transport per vrachtautocombinatie de vracht
auto en de aanhanger als afzonderlijk vervoermid
del worden beschouwd;
• bij transport per spoor iedere wagon of een daarop
vervoerd vervoermiddel als afzonderlijk vervoer
middel wordt beschouwd;
• bij transport met een ander vervoermiddel dan
hiervoor vermeld ieder ander daaraan gekoppeld
vervoermiddel als afzonderlijk vervoermiddel wordt
beschouwd.
b. Absoluut uitkeringsmaximum
Ondanks het vermelde onder 1 wordt per gebeurtenis
nooit meer uitgekeerd dan twee maal het van
toepassing zijnde verzekerde bedrag, vermeerderd
met de eventuele kostenvergoeding die volgens deze
voorwaarden boven het verzekerde bedrag worden
vergoed (zie artikel 5.2).
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c. Wachttermijn bij uitkering van schade door diefstal
Het recht op uitkering voor verlies van de verzekerde
zaken vanwege diefstal, vermissing, zoekraken of
soortgelijke gebeurtenis, ontstaat nadat een periode
van twee maanden sinds de melding van de schade
aan de maatschappij is verstreken.
d. Toepassing van eigen risico
Indien volgens de polis of volgens deze voorwaarden
een eigen risico van toepassing is wordt dit eigen
risico op het bedrag van de uitkering in mindering
gebracht.

