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Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene Voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.
Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.1. Bereddingskosten
Onder bereddingskosten worden verstaan kosten van
maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering door of vanwege verzekeringnemer of
een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs
geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van
schade af te wenden waarvoor, indien gevallen, de
verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit
verband mede verstraan schade aan zaken die bij het
nemen van de hier bedoelde maatregelen worden
ingezet.
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden
ontleend indien de verzekeringnemer of de
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld
in artikel 7:957 van het Burgerlijk Wetboek en
daardoor de belangen van de maatschappij zijn
benadeeld.
1.2. Berging- en opruimingskosten
Onder berging- en opruimingskosten worden verstaan
kosten die door verzekerde worden gemaakt voor
overladen, herladen en opruimen van de verzekerde
zaken op of van de locatie en het gevolg van een
gedekte gebeurtenis
1.3. Beveiliging
Een diefstal beveiligingssysteem conform de
geldende SCM-klasse of een door de maatschappij
erkend systeem.
1.4. Gebeurtenis
Een onzeker voorval of een reeks met elkaar verband
houdende voorvallen voortvloeiende uit een zelfde
schadeoorzaak
1.5. Hulpmaterialen
De aan de verzekeringnemer in eigendom
toebehorende hulpmiddelen voor laden en lossen,
zonder eigen voortbewegingskracht, alsmede
materialen om de lading vast te zetten, te stuwen dan
wel af te dekken voor zover geen deel uitmakende
van het voertuig zelf.

1.6. Verzekerde som
De verzekerde som is het hoogste bedrag tot uitkering
waarvan de maatschappij per gebeurtenis kan
wordenverplicht. Worden de verzekerde zaken door
achtereenvolgende, niet met elkaar samenhangende,
gedekte gebeurtenissen getroffen, dan vergoedt de
maatschappij de onder de polis gedekte schaden.

Burgerlijk Wetboek, indien en voor zover de schade
op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt,
het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor
partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering
onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was
ontstaan dan wel naar de normale loop van
omstandigheden nog zou ontstaan.

1.7. Verzekerde waarde
Voor de waarde van de verzekerde zaken geldt het
bedrag van de factuur, uitgeschreven op grond van de
overeenkomst die als laatste vóór de afzending
gesloten is en als gevolg waarvan het vervoer
geschiedt.
Indien een factuur ontbreekt wordt uitgegaan van de
marktwaarde van de zaken ten tijde en ter plaatse van
de afzending, verhoogd met:
a. de kosten tot in het vervoermiddel;
b. de vrachtkosten;
c. de invoerrechten en andere kosten die bij
behouden aankomst noodzakelijkerwijs moeten
worden betaald;
Een en ander voor zover deze kosten voor rekening
van verzekeringnemer zijn.
Voor niet verkochte zaken zal de inkoopwaarde
worden verhoogd met de gebruikelijke imaginaire
winst met een maximum van 20%.

Artikel 3. Omschrijving van de dekking

1.8. Verzekerde zaken
Zaken van verzekerde als omschreven op het
polisblad die voor risico van verzekerde worden
vervoerd in of met aan verzekeringnemer
toebehorende vervoermiddelen.
Onder de verzekerde zaken worden eveneens
begrepen de aanverwante zaken, retouremballage,
retourzaken, inruilzaken, zaken die verzekerde in
consignatie heeft en zaken die verzekerde in
bruikleen heeft en reparatiezaken, voor zover
verzekerde in geval van schade kan aantonen dat de
schade is ontstaan door een voorval waartegen de
verzekering dekking biedt.
1.9. Verzekerden
Ondergeschikten, familieleden en huisgenoten van de
verzekeringnemer, voor zover zij werkzaamheden
voor de verzekeringnemer verrichten, alsmede de
natuurlijke of rechtspersonen, voor zover deze belang
hebben bij het behoud van de verzekerde zaken uit
hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan wel
voor zover deze het risico dragen.
1.10. Verzekering
Een op zichzelf staande verzekeringsovereenkomst of
een binnen een pakket gedekt risico.
Artikel 2. Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 van het

3.1. Berging- en opruimingskosten
De maatschappij vergoedt, na het voordoen van een
gedekte gebeurtenis, de berging-, opruimings, en
vernietigingingskosten tot ten hoogste 50% van de
verzekerde som.
De vernietigingskosten worden slechts vergoed, na
vooraf verkregen toestemming van de maatschappij.
3.2. Bereddingskosten
De maatschappij vergoedt tot ten hoogste de
verzekerde som de bereddingskosten.
3.3. Dekkingsvorm
3.3.1. Uitgebreide dekking
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis alle
verliezen van en materiële schade aan de verzekerde
zaken, met inbegrip van de bereddingskosten
ongeacht door welke oorzaak ontstaan.
3.3.2. Beperkte dekking
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis schade als
gevolg van:
a. brand of ontploffing;
b. het vallen van de verzekerde zaken of een deel
daarvan tijdens laden en/of lossen;
c. een ongeval het vervoermiddel overkomen.
3.4. Hulpmaterialen
De maatschappij vergoedt, tot maximaal 25% van de
verzekerde som, de schade aan hulpmaterialen ten
gevolge van een gedekte gebeurtenis.
3.5. Ongevallendekking
Voor de bestuurder en de eventuele bijrijder geldt, dat
indien een van hen of beiden tijdens vervoer of tijdens
laden of lossen van de verzekerde zaken een ongeval
overkomt en als rechtstreeks gevolg hiervan komt
(komen) te overlijden, de maatschappij aan de
nabestaanden EUR 2.500,- per persoon zal uitkeren.
3.6. Vervoermiddel
De verzekering is uitsluitend van kracht indien de
zaken worden vervoerd met bij de maatschappij
aangemelde vervoermiddelen.
Tussentijdse wijziging, vermindering of uitbreiding van
het aantal vervoermiddelen dient door de
verzekeringnemer te worden gemeld, uiterlijk twee
maanden voor de premievervaldatum.

Als bij schade blijkt dat een wijziging en/of uitbreiding
van het aantal vervoermiddelen niet uiterlijk binnen de
gestelde termijn is aangemeld, dan wordt op de
schadevergoeding een percentage in mindering
gebracht dat gelijk is aan de procentuele toename van
het wagenpark.
Indien een vervoermiddel tengevolge van reparatie of
revisie tijdelijk buiten gebruik is, en aantoonbaar
daarvoor in de plaats tijdelijk een vervangend
gelijksoortig vervoermiddel wordt gebruikt dat niet aan
verzekeringnemer toebehoort dan geldt dit
vervoermiddel ook als verzekerd vervoermiddel.
Artikel 4. Diefstal, verduistering of vermissing
In geval van diefstal, verduistering of vermissing van
de lading, welke zich in het vervoermiddel bevindt,
onverschillig of die lading later geheel of gedeeltelijk
wordt teruggevonden, zal onder de polis gedekte
schade worden vergoed onder aftrek van een eigen
risico van EUR 1.000,- per gebeurtenis.
Bij diefstal, verduistering of vermissing van het
vervoermiddel of een deel van het vervoermiddel of
voertuigcombinatie geldt de aftrek
dienovereenkomstig.
Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste
van de polis kan worden gebracht, zal de aftrek
worden toegepast vóór andere in de polis vermelde
eigen risico bepalingen.
De aftrek zal evenwel niet worden toegepast indien
het vervoermiddel waarmee het transport plaatsvond,
was uitgerust met een door de maatschappij
geaccepteerd en door SCM goedgekeurde
beveiliging, die in overeenstemming is met de
voorgeschreven beveiligingsklasse, mits de
verzekerde aantoont dat de beveiliging ten tijde van
de diefstal, verduistering of vermissing in werking was
en de door de maatschappij geaccepteerd en door
SCM goedgekeurde beveiliging jaarlijks gecontroleerd
en goedgekeurd is door een erkend inbouwbedrijf.
De aftrek zal wel worden toegepast indien de diefstal,
verduistering of vermissing van een gehele lading is
veroorzaakt door roekeloosheid van verzekerde,
opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan
niet bewuste merkelijke schuld van ondergeschikten
en/of personen van wie verzekerde bij de uitvoering
van het transport gebruik maakt.
Artikel 5. Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht voor de verzekerde
zaken die zich in een vervoermiddel van
verzekeringnemer bevinden binnen de landen die deel
uitmaken van de Europese Unie alsmede Noorwegen
en Zwitserland.

Artikel 6. Begin en einde van het risico
De dekking gaat in op het moment dat de verzekerde
zaken door verzekerde worden opgepakt om direct
daaropvolgend in het vervoermiddel te worden
geplaatst.
Gedurende de periode dat de verzekerde zaken zich
in het vervoermiddel bevinden, blijft de dekking
ononderbroken van kracht. De dekking eindigt op het
moment dat de verzekerde zaken, na door de
verzekerde uit het vervoermiddel te zijn opgepakt, op
de plaats van bestemming is neergezet.
Niet verzekerd zijn zaken waarvan het transport vóór
de ingangsdatum van deze verzekering is begonnen.
Voor zaken waarvan het transport nog niet is voltooid
na het verstrijken van de verzekeringstermijn, blijft de
verzekering , met inachtneming van het op het
polisblad bepaalde doorlopen tot het eind van dat
transport.
Artikel 7. Aanvullende uitsluitingen
7.1. Atoomkernreacties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor de
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
radioactieve nucliden die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden of
niet militaire beveiligingsdoeleinden.
Onder ”kerninstallatie” wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) en een
kerninstallatie aan boord van een schip.
Deze uitzondering geldt uitsluitend:
7.1.1.
indien er een door de bevoegde overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor de
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen;
7.1.2.
indien en voor zover er geen derde aansprakelijk is
voor de geleden schade krachtens enige wet of enig
verdrag.
7.2. Besmetting
Van de verzekering is uitgesloten schade aan
vervoerde zaken door of als gevolg van besmetting.
7.3. Eigen gebrek
Van de verzekering is uitgesloten schade die het
gevolg is van eigen gebrek, tenzij uitdrukkelijk

daarvoor verzekerd, hetgeen uit de aanvullende
voorwaarden en/of bijzondere zal moeten blijken
7.4. Inbeslagneming/verbeurdverklaring
Van de verzekering is uitgesloten schade aan de
vervoerde zaken die bestaat uit of verband houdt met
inbeslagneming of verbeurdverklaring van de
verzekerde zaken.
7.5. Molest
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt
of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Deze zes genoemde vormen van molest, vormen een
onderdeel van de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’sGravenhage is gedeponeerd.
7.6. Ondeugdelijke verpakking / belading
Van de verzekering is uitgesloten schade die te wijten
is 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.
7.7. Opzet
Van de verzekering is uitgesloten schade die een
verzekerde met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke
schuld heeft veroorzaakt, ongeacht of die schade is
veroorzaakt aan zijn eigen belang(en) of (ook) aan die
van (een) andere verzekerde(n). Onder verzekerden
wordt in dit verband mede verstaan de echtgenoot,
geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten,
wiens/wier belang is meeverzekerd, ongeacht of zij in
de polis als verzekerde worden aangemerkt.
7.8. Rijden onder invloed
Van de verzekering is uitgesloten schade die is
veroorzaakt bij een ongeval met het vervoermiddel,
als ten tijde van de gebeurtenis de bestuurder van het
motorrijtuig, of een andere verzekerde, onder
zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig
bedwelmend of opwekkend middel (waaronder
tevens medicijnen) verkeerde, dat hij geacht moet
worden niet in staat te zijn een motorrijtuig te besturen
dan wel dat hem dit door de wet of overheid van het
betreffende land is verboden.
Van het onder invloed zijn van alcoholhoudende drank
is, in de zin van deze polis, in ieder geval sprake
indien het bloed-alcoholgehalte ten tijde van de
schade 0,8 pro mille of hoger was dan wel indien het
adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger was.
7.9. Stakersrisico
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt
of ontstaan door staking.

7.10. Vertraging
Ingeval van verlies of schade door vertraging vergoedt
de maatschappij alleen de schade als de vertraging
door het voorval als genoemd in het artikel dat de
omschrijving van de dekking weergeeft is veroorzaakt
en het vervoermiddel dat de zaken vervoert daardoor
is beschadigd.
Aan deze verzekering
Artikel 8. Schade
8.1. Samenloop van verzekeringen
Indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte
schade of kosten eveneens op (een) andere
verzekering(en) is gedekt, al dan niet van oudere
datum, en/of daarop zou zijn gedekt, indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan,
geldt de onderhavige verzekering slechts als excedent
boven de dekking die onder de andere
verzekeringen(en) is verleend of verleend zou zijn,
indien deze onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan. Uitgesloten blijft het eigen risico, dat
krachtens deze verzekering(en) wordt gelopen.
8.2. Schaderegeling
De schade en kosten worden in onderling overleg met
verzekeringnemer geregeld of door een door de
maatschappij ingeschakelde deskundige vastgesteld.
Indien verzekeringnemer voor de schadevaststelling
de wens daartoe te kennen geeft, wordt de schade
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één
door de verzekeringnemer en één door de
maatschappij wordt benoemd. Voor het geval deze
beide deskundigen geen overeenstemming kunnen
bereiken, benoemen zij samen vooraf een derde
deskundige die binnen de grenzen van de taxaties
van beiden, een bindende uitspraak zal doen. Alle
hiervoor genoemde deskundigen moeten zich hebben
geconformeerd aan de Gedragscode
Expertiseorganisaties.
8.3. Schadevergoeding
Als basis voor de schadevergoeding worden de
navolgende richtlijnen aangehouden voor bepaling
van de waarde van de verzekerde zaken
8.3.1. Schadevergoeding op basis van totaal
verlies
De schade en/of verlies van de verzekerde zaken
wordt, met inachtneming van het in de polis
genoemde verzekerde bedrag per vervoermiddel,
vastgesteld over de waarde van de zaken op de
plaats van bestemming. De vergoeding wordt
berekend door het aldus verkregen percentage om te
slaan over waarde zoals bepaald in artikel 1.4. van
deze voorwaarden
8.3.2. Schadevergoeding op basis van reparatie
Wanneer reparatie mogelijk is, vergoedt de
maatschappij de aan de reparatie verbonden kosten,

tot maximaal de waarde van de verzekerde zaken
direct vóór de gebeurtenis, verminderd met de waarde
van de restanten.
8.3.3. Verpakking
Als de waarde van de zaken verminderd is, uitsluitend
als gevolg van schade aan of verlies van de
verpakking, dan komen de kosten van herstel of
vervanging van deze verpakking voor rekening van de
maatschappij tot ten hoogste de waardevermindering
van de zaken. Bij het ontbreken van een
factuurwaarde zal daarvoor in de plaats genomen
worden de waarde op de plaats van bestemming.
Artikel 9. Einde van de verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 van de
Algemene voorwaarden of, indien van toepassing,
artikel 7 van de Pakketvoorwaarden eindigt de
verzekering:
bij beëindiging van de activiteiten van de
verzekeringnemer.
De beëindiging van de verzekering heeft geen
gevolgen voor het transport waarvan het vervoer
reeds een aanvang heeft genomen op het moment
van het verstrijken van de opzegtermijn.
Artikel 10. Onderverzekering
Indien in geval van schade blijkt dat de waarde van de
verzekerde zaken die tijdens het ongeval in het
vervoermiddel aanwezig waren, het maximum
verzekerd bedrag per gebeurtenis heeft
overschreden, dan wordt de schade in verhouding van
het verzekerd bedrag tot de werkelijke waarde
vergoed.
Artikel 11. Abandonnement
De verzekerde zaken zullen in geen geval aan de
maatschappij kunnen worden geabandonneerd.

