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Van de Voorzitter

Een blik achter de
schermen bij Macotruck

Bij TVM hebben we het jaar 2009 met een positief resultaat afgesloten.
Daar zijn we uiteraard zeer tevreden over. Aan de andere kant voelen
we ook mee met de transportsector die overal, en dus ook in België, de
afgelopen jaren forse klappen heeft opgelopen vanwege de kredietcrisis.
Gelukkig gaan de lichten weer langzaam op groen en lijkt met het
voorzichtig aantrekken van de economie ook de vervoerssector de wind
weer in de zeilen te krijgen.

Arjan Bos

4 Het boek van ingenieur Marc Juwet

Toch zal er veel veranderen de komende jaren.

met hoogwaardige opslag en het koppelen van

TVM is al bijna 50 jaar de grootste gespeciali-

De Europese Unie verwacht voor 2020 een

vervoersmodaliteiten als de vrachtwagen, de

seerde transportverzekeraar van de Benelux.

verdubbeling van het transport over de

trein, de binnenvaart en zelfs short-sea.

We zijn opgericht door vervoerders voor

Europese wegen. Daarnaast zal in de Europese

De firma Macotruck uit Zeebrugge is de

vervoerders en het zit in de genen van onze

Unie het transport opleven vanwege de export

In die wereld van uitdagingen wil TVM

maatschappij om naast de vervoerder te staan,

vanuit de groeimarkten in Azië naar mainports

verzekeringen nadrukkelijk meedoen. In

in goede en slechte tijden. Wij kennen u en u

als de grote Europese zee- en luchthavens.

overleg met makelaars en vervoerders zal verze-

kent ons!

De toegenomen filedruk op de Europese wegen

keren steeds meer toegesneden zijn op de klant.

zal om nieuwe logistieke oplossingen vragen

Iedereen zegt het maar TVM doet het, want

<

Arjan Bos

laureaat van de Transport Safety Award
van het vakblad ‘Truck & Business’. “Dit is
een bekroning van onze manier van werken
vanuit een bedrijfsorganisatie die compleet

6

doordrongen is van het belang van preventie
en veiligheid”, beklemtoont zaakvoerder Marc
Costenoble. TVM nam een kijkje achter de
schermen.
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Journalist: Luk Weyens, fotografe: Gerlinde Schrijver

Boek van ingenieur
Marc Juwet bundelt resultaten
“Beter een palet met een degelijke,
functionele wikkel op een bodem met
een stevige weerstand dan het gebruik
van een veelvoud van spanbanden om
een lading in het voertuig te zekeren.”
Dat is de veelzeggende conclusie in het
boek ‘Basisregels Ladingzekering voor
wegvervoer’ van ingenieur
Marc Juwet, docent aan de Katholieke
Hogeschool Sint-Lieven (KaHoSL) in
Gent. Het boek bundelt een aantal
vuistregels om lading te zekeren,
gebaseerd op twintig jaar experimenteel onderzoek op dat domein.

Marc Juwet behaalde aan de KU Leuven
het diploma van burgerlijk ingenieur.
Aan Sint-Lieven was hij tot twee jaar
geleden verantwoordelijk voor de
opleiding ingenieur elektro-mechanica,
waarin het Gentse instituut met
jaarlijks zowat honderd
gediplomeerden de grootste instelling
in Vlaanderen is. Op het vlak van
sterkteberekeningen en aandrijftechnieken heeft hij in zijn twintig jaar
activiteit een schat aan kennis en
ervaring opgebouwd. “Uniek aan ons
instituut is dat we in onze opstellingen
uitsluitend werken met industriële
componenten. Het gebruik van
topmateriaal voor de industriële markt
is de beste manier om de sector van de
betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten te overtuigen.”

steun van de grote transportfederaties, van

beweging komen als gevolg van het rijden

ondernemingsorganisaties en van

over een oneffen wegdek. Dat betekent

internationale topbedrijven.

concreet dat de lading aan een kracht van

De aanleiding voor de concentratie van het

tachtig procent van het gewicht moet

onderzoek op ladingzekering ligt in het

weerstaan om vooruitschuiven bij plots

Koninklijk Besluit (KB) over de bevestiging

remmen te voorkomen en van vijftig procent

van lading van 27 april 2007, dat op 10

om bewegen zijwaarts bij het nemen van

september 2009 in werking trad. “In 2007

een bocht te voorkomen.

Baanbrekend onderzoek
over efficiënte ladingzekering

kwamen de politie en de Federatie van
Belgische Transporteurs bij ons aankloppen
met de vraag voor een concretisering van dat

Spanbanden aanbrengen

zelf opspannen en de beweging van de vracht

beneden het complete gewicht van alles wat

voordeel voor x aantal voertuigen per dag

KB, dat niet meer zegde dan dat ‘lading niet

“In de praktijk is het nu zo dat de chauffeurs

afremmen. Beste techniek is evenwel gebruik

er bovenop ligt stabiel moet houden.

maar uit.” Ondertussen verfijnen Marc Juwet

meer op de openbare weg terecht mocht

eigenlijk maar één manier kennen om

te maken van de sterkte van de wanden van

Bovenaan gaat het slechts om het gewicht

en zijn team nog de resultaten van hun

komen en dat iedereen daarvoor mee

spanbanden aan te brengen: met name de

het voertuig. “Te beginnen bij de voorste

van dat deel. Tweede grote fout is dat men te

onderzoek naar de ideale ladingzekering.

verantwoordelijk was’. Met zo’n vage

techniek om met de spanbanden de paletten

wand van de vrachtruimte. Brengt dat de

veel naar de prijs per kilo van folie kijkt en

Basisregels Ladingzekering voor wegvervoer

formulering vreesde men een lawine aan

tegen de vloer te drukken. Alle chauffeurs

correcte asbelasting in gevaar, dan zijn palen

daarbij de kwaliteit over het hoofd ziet.

(91 bladzijden, uitgeverij Tandem) is onder

juridische procedures. Het KB verwees

zullen echter weten dat het aanbrengen van

elders in het vrachtcompartiment een

Algemeen kan je stellen: beter een duurdere

meer te koop (25 euro) bij de

bovendien naar Europese richtlijnen

een spanband op je eentje geen sinecure is.

alternatief om zo daar een ‘wand’ te creëren.”

folie per kilo die je vier keer kan uitrekken

transportfederaties en bij de uitgever (mail

waarover in het Nederlands geen literatuur

Bovendien is de optimale spankracht alleen

dan een goedkopere zonder die

sturen aan ladingzekering@wtbk.org).

beschikbaar was.”

van toepassing op vrachten die niet van vorm

Het boek zet een en ander op een rijtje. Na

kunnen veranderen. Als de vracht onder druk

Oordeelkundig wikkelen

“Degelijk wikkelen van een vracht en laden in

mogelijkheid.”

hoofdstukken over doel, wetten & normen

van de spanband meegeeft, gaat het effect

In het onderzoek van ir. Marc Juwet valt het

een vrachtwagen met voldoende weerstand

Internationale steun voor onderzoek

van de ladingzekering en de opbouw van

compleet verloren.”

meest op dat het wikkelen van de vracht in

in de bodem en waarbij van de wanden

De laatste twee jaren legt de docent zich

voertuigen gaat de docent op basis van de

Een betere methode om vracht in het

de stabiliteit een veel grotere rol speelt dan

gebruik wordt gemaakt betekent dat er

uitsluitend toe op het onderzoek van eigen

principes van de fysica in op de manier

voertuig te bevestigen is direct zekeren.

het laden van het voertuig. “Wikkelen

minder spanbanden nodig zijn en het dus

projecten. Eén daarvan is de zekering van

waarop een lading best kan worden gezekerd.

Daarbij verbinden spanbanden, kabels en

gebeurt nu meestal fout, omdat men niet

ook minder tijd vergt om die aan te brengen

lading in de ruime zin van dat woord.

Uitgangspunt is dat lading zo moet worden

kettingen de lading rechtstreeks met

weet hoe het moet”, legt de docent uit. “Het

en weer los te maken. Onze rekensom leert

Daarvoor staat hij aan het hoofd van een

aangebracht dat ze niet kan schuiven,

spanpunten van het voertuig. Ze laten een

principe is nochtans eenvoudig: onderaan

dat het een besparing van negentig euro per

team van zes mensen. De research krijgt

kantelen noch ‘wandelen’. Dat laatste is in

kleine beweging van de lading toe, waarbij ze

vaker wikkelen dan boven, omdat het punt

voertuig per dag oplevert. Reken zelf je
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Reportage: Jaap Stalenburg (tekst), Matty van Wijnbergen en Cor Vos (foto’s)

Van amateurwielerploeg
tot topniveau
Het moet ergens aan het begin van
de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn
geweest. Een busje met uitbundige passagiers verscheen bij het Village Départ
aan de start van weer een etappe in de
Tour de France. Tour-directeur Jean
Marie Leblanc keek verstoord op: wat
moesten al die mensen in TVM-tenu ?

Het werd hem snel duidelijk:
relatiemarketing werd in de
Tour geïntroduceerd. Het rondrijden
en -vliegen van gasten is nu
miljoenenbusiness, niet alleen in
de Tour maar ook bij ieder ander
mega-evenement. Een primeur
van TVM verzekeringen!

wilden ze graag gebruik van maken. Ik weet
nog dat mijn vrouw op de ochtend van de
wedstrijd al om zes uur met dichtgeknepen
neus biefstukken stond te bakken. We waren
daardoor ook meteen sponsor, want met een
viltstift werd de naam Transvemij op de
petjes geschreven. Daarna zijn we voor 7500
gulden sponsor geworden van die
wielervereniging, destijds een amateurteam

Voormalig president-directeur van TVM

dat zeer succesvol was. Overal werd die als

verzekeringen (toen nog: Onderlinge

zwart-witte trein bekend staande ploeg

Waarborgmaatschappij Transvemij), drs. Ad

gevreesd.” Overigens had drs. Ad Bos toen al

Bos, kijkt met een milde glimlach terug op

een duidelijke visie op die sponsoring:

dit huzarenstukje: “Wij hebben

“De waarde van sportreclame was mij wel

relatiemarketing geïntroduceerd in de Tour

duidelijk. Ik wist wat sport teweegbracht en

de France. Tegenwoordig is het een

ons marktaandeel in Zuid-Nederland, met

miljoenenbusiness en voor meer dan vijftig

name in Noord-Brabant, de Zuid-Hollandse

procent van de sponsors de reden om het

eilanden en Zeeland mocht best wat groeien.

wielrennen in te gaan. Relatiemarketing, het

De sponsorfilosofie in het begin was het

klanten behagen, potentiële klanten naar je

vergroten van regionale bekendheid. Richten

toe halen en je netwerk meenemen. Ik geloof

op de wielerprovincies in het zuiden en daar

dat het belangrijker is om dat goed in te

met een goede amateurclub aan de weg

vullen dan alleen naar het geld te kijken.

timmeren. Zichtbaar zijn met goede

Maar let wel: wielersponsoring is voor TVM

coureurs.”

altijd zakelijk verantwoord geweest!”

Noodgedwongen

‘TVM al enkele decennia
in sportsponsoring’
6
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Biefstukken

In 1986 startte TVM met een profwielerploeg.

Halverwege de jaren ’70 kwam Transvemij

Drs. Ad Bos: “In 1986 zijn we profploeg

heel toevallig in de sportsponsoring terecht.

geworden, omdat de wielerunie ons een aantal

Drs. Ad Bos: “Mijn broer Piet was voorzitter

keren in de wielen had gereden. Het werd

van wielervereniging De Zuidwesthoek in

oud-profs onmogelijk gemaakt om in een

Bergen op Zoom in de Nederlandse provincie

topamateurploeg te blijven rijden. Toen

Noord-Brabant. Hij wilde met zijn ploeg

hadden we de keus: stoppen of naar de profs?

meedoen aan de Ronde van Drenthe die bij

We moesten toen wel, al waren we liever een

ons in Hoogeveen startte. Ik heb toen voor

amateurploeg gebleven.” Meteen werd ook een

de grap slaapplaatsen aangeboden en daar

duidelijke keuze gemaakt. “We wilden een
TVM ACTUEEL 8
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hecht teamverband met uitstraling naar

Krantenknipsels

zijn werk doen bij de renners. Ik zat in het

vriendenploeg zijn! “In Nederland zijn we

buiten maar we wilden ook winnen. En de

“Dat ging op een bijzondere manier. We

noorden, ver van de koers. Daar las ik

een onderlinge verzekeraar en daar gaat het

grootste kans om te winnen heb je met

gingen naar de Tour l’Avenir en daar kon een

dagelijks elf kranten. Ook Belgische, dus ik

om de onderlinge verbondenheid. We zijn

sprinters. Dus daar hebben we vanaf het begin

coureur een contract verdienen. Maar die

was redelijk op de hoogte van wat er speelde.

een familie in de goede zin van het woord.

op ingezet. De eerste was de Belg Frank

winnaar ging op vakantie. Ik belde ploegleider

In een Belgische krant las ik dat er een nieuw

De TVM wielerploeg was niet alleen mijn

Verleijen, daarna hadden we Peter Pieters en –

Cees Priem, want vanuit ons kantoor volgde

talent was ontdekt: Peter van Petegem. Die

ploeg. Ik was alleen verantwoordelijk.

bijna – sprinters als Johan Capiot en Martin

ik de regionale wieleruitslagen uit heel

won de Grote Scheldeprijs, terwijl hij al

De mensen moesten er ook achter staan: de

van Steen.” Vervolgens kwam Jeroen

Nederland en daar was mij de naam Jeroen

afgeschreven was. Ik las dat en heb meteen

klanten, maar ook de medewerkers. Zo zijn

Blijlevens, één van de succesvolste

Blijlevens opgevallen. Ik had in de krant

Cees Priem gebeld. Er is een contract getekend

we in 1989 met alle personeelsleden naar de

Nederlandse coureurs uit de geschiedenis van

gezien dat het een echte spurter was, een

en Peter is bij ons gekomen als veelbelovend

Tourstart in Luxemburg geweest. Het was één

de TVM wielerploeg. De rassprinter die

geblokt mannetje, echt een Jerommeke. Dus

renner. ‘De Zwarte van Brakel’ werd daarna

grote clan. Daar paste die wielerploeg

viermaal winnend toesloeg in Touretappes, die

Cees belde Blijlevens. Blijlevens kwam naar

een klassiekerkoning en won onder meer in

fantastisch bij.”

won in de Giro en Vuelta en zelfs in de roze

Frankrijk en ging daar meteen rijden. Direct

1999 de Ronde van Vlaanderen. Hij is zonder

“ Natuurlijk paste de ploeg ook naadloos bij

leiderstrui van de Ronde van Italië reed. Nu,

daarop kwam de Ronde van Polen, waar hij

twijfel onze beste Belgische renner geweest.”

de transportsector. Want transport is hard

na zoveel jaren wil Ad Bos wel onthullen hoe

een etappe won.”

hij vanuit zijn kantoor in Hoogeveen de

Dit geeft een mooi beeld van de rolverdeling

kwaliteiten van het megatalent ontdekte.

tussen sponsor en ploegleider. “Cees moest

werken op de weg. Zowel wielrenners als
transporteurs verdienen hun boterham met

Cees Priem

hard werken op de weg. De liefde voor de

Cees Priem, knoestige Zeeuw, sluwe

wielersport zit bij het hele transport

ploegleider, erg loyaal aan TVM. Vanaf het

ingebakken. Het was de meest logische

begin van de TVM wielerploeg tot en met

aansluiting.”

1998 leidde hij de wielrenners naar grote
successen, met drs. Ad Bos naast zich. Een

8
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koningskoppel. “Toen Cees bij de ploeg kwam,

Succes

was het de bedoeling dat hij wegkapitein

Eind jaren ’90 behoorde de TVM wielerploeg

werd. Al snel ontstond het idee dat hij

tot de beste teams in de wereld. Zo meldt het

ploegleider moest worden, omdat hij als

Wereldbekerklassement van 1997 een derde

wegkapitein naast Jan Raas al had laten zien

plaats voor TVM en staat het team van Cees

iedereen zich en als we met TVM in de picture

zijn team, omdat zijn toenmalige sponsor

dat hij wist hoe een koers in elkaar stak en

Priem zevende in het UCI-klassement. En dat

wilden komen, dan was die rustdag daarvoor

Sanex iets anders wilde. Dat leidde tot een

wat profwielrennen was. Cees is een slimme

allemaal met één van de meest bescheiden

dus ideaal. Als goede Zeeuwen hebben Cees

afspraak, maar we stelden wel hoge eisen.

jongen en een echte Zeeuw. Maar een ploeg

budgetten in het topwielrennen. Drs. Bos:

Priem en ik de hoofden bij elkaar gestoken

We wilden direct de beste schaatsers en dus

leiden is iets anders dan een koers fietsen, dus

“Waarom hebben wij zoveel overwinningen

en geconstateerd dat in juli de mosseltijd

niet als underdog beginnen. Dat kon

heb ik Cees daar altijd bij ondersteund. Dat

gepakt? Omdat iedereen een kans kreeg.

begint. Toen werd naar Yerseke gebeld en

natuurlijk niet meer, nadat wij als topteam

was mijn werk. We waren een twee-eenheid.

Niet alles werd geregisseerd. Maar in de

spontaan deed iedereen mee met de

het wielrennen hadden verlaten. We moesten

Het heeft nooit ter discussie gestaan of Cees

finales van de Tour was het altijd helder:

organisatie van de TVM Mosselparty.

dus ook bij het schaatsen direct in de top

Priem ploegleider zou blijven. Priem had een

alles voor Blijlevens en die werd dan ook

Ook iedereen van de media vond het heel

meedraaien. In dat eerste jaar werd Rintje

paar unieke talenten. Hij kon een koers lezen.

perfect in stelling gebracht. Daar hadden

leuk. Bij de andere ploegen klaagden ze dat

Ritsma in Boedapest wereldkampioen

Als hij zei: “Binnen vijf kilometer valt de

we ideale coureurs voor als Jesper Skibby,

alle journalisten bij ons waren.

allround. Dat zette ons team meteen goed op

beslissing”, dan viel ie ook. Je had toen nog

Servais Knaven en Jelle Nijdam. Toen

De mosselparty was een begrip. Toen kreeg je

de kaart. Ik ben blij met het succes van onze

geen oortjes en je moest alle informatie zelf

Blijlevens daarna bij Polti en Lotto reed was

ook de positieve aandacht van de journalisten:

groene schaatsbrigade van dit moment.”

bij de renner brengen. Gewoon dwars door het

hij minder succesvol, omdat er geen trein als

het draait niet alleen om heroïsche verhalen

peloton ernaar toe rijden.”

die van TVM was. Toch kreeg iedereen bij ons

maar je wilt je daar ook als ploeg

zijn kans en zo kon bijvoorbeeld in 1992 Rob

manifesteren. Juist omdat je zo ‘gewoon’

Harmeling mee in een ontsnapping en een

doet, scoor je als de beste omdat iedereen

Vriendenploeg

etappe in Bordeaux winnen. Iedereen had

sympathie voor je heeft.”

In 1988 werd vanwege de internationale

veel voor elkaar over en veel oud-coureurs

ambities van het bedrijf de naam Transvemij

zijn nog steeds goed bevriend.”

<

TVM België
In 1992 startte TVM verzekerin-

gewijzigd in TVM. Drs. Bos: “Over de grens

Einde wielerploeg

kon je met de naam Transvemij niets. Het

In 1999 stopte TVM verzekeringen met de

was altijd weer een belevenis als tijdens de

Mosselparty

sponsoring van de wielerploeg. Ergens in dat

grote rondes de internationale jury probeerde

Een fenomeen in de Tour de France was ook

jaar ontmoette Ad Bos de Nederlandse

om onze naam uit te spreken.” Naast alle

de TVM Mosselparty. Wie ook maar iets

schaatsicoon Rintje Ritsma. “Dat was bij de

ambitieuze doelstellingen had de toenmalige

betekende in de Tour verscheen daar. Drs.

bedrijvensociëteit in Hoogeveen. Ritsma had

TVM leiding nog een eis. De ploeg moest een

Bos: “Tijdens een rustdag in de Tour verveelt

de vraag of wij sponsor wilden worden van

gen met een vestiging in België.
De officiële opening van het
kantoor te Antwerpen gebeurde
door niemand minder dan
Eddy Merckx, de succesvolste
wielrenner aller tijden.
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Actueel

Nieuws

Bedankt voor de bloemen!’

juni 2010

Miljoenen televisiekijkers over de hele wereld

vertelt: “Het vergt allemaal veel voorbereiding

maar het gaat er juist om dat je voor de

kijken jaarlijks naar de paasviering en zijn

en specifieke kennis. Het klaarzetten van

klant de puntjes op de i weet te zetten.”

getuige van het uitspreken van het “urbi et

de juiste karren, het inladen van de bloemen

En dit jaar was die paasweek net iets

orbi” door paus Benedictus XVI.

en bomen, het nastreven van een optimale

spannender dan vorige jaren, want vader

De paasmis op het Sint Pietersplein in Rome

luchtcirculatie. Iedere bloem of plant is

en zoon Van der Slot mochten na afloop

was dit jaar voor de vijfentwintigste

anders. Wij helpen met uitladen en bloemen

van de paasmis op audiëntie bij de paus.

achtereenvolgende keer voorzien van

plaatsen en als het nodig is pakken we

Een zeer gedenkwaardige afsluiting van een

TVM Actueel
ook digitaal

bloemen, bolbloemen en tuinplanten uit ons

de gieter. Van A naar B rijden kan iedereen,

‘krankzinnige’ week.

TVM Actueel toevallig gemist? Of wilt

met ruim 22.500 bloemen en 1.500 bloeiende

u deze Actueel ook in het Frans lezen?

planten en bomen te verwerken.

N i e u w s, t i p s & t r u c k s

“Een thuis ver weg van huis”

<

buurland Nederland. Twee dagen lang hebben
meer dan vijfentwintig arrangeurs en
bloemisten doorgewerkt om de bloemenzee

Geen probleem! Op de website van
TVM verzekeringen is de Actueel vanaf

Al dat moois wordt vanuit Nederland

nu heel gemakkelijk te downloaden,

vervoerd door de firma Van der Slot Transport

zowel in het Nederlands als het Frans!

uit Rijnsburg. “De firma Van der Slot rijdt al

Gewoon naar de site www.tvm.eu en u

vijfentwintig jaar voor ons. Dat geeft aan dat

wordt via een duidelijke link vanzelf

we erg tevreden zijn over hen en ik stel ook

naar de TVM Actueel geleid.

hoge eisen. De bloemen en planten moeten
supergoed aankomen en een natuurproduct
vraagt om extra veel aandacht.
Belangrijk voor mij is dat de koeling perfect
werkt, dat de bloemen niet gaan groeien en
dat de mensen ons helpen bij het laden en
lossen van de wagen. Het is dus niet alleen
een kwestie van die bloemen gewoon
afleveren in Rome.”, aldus Charles van der
Voort, de verantwoordelijke bloemdecorateur
en ontwerper van de bloemenzee in het
Vaticaan.

“Truckers vinden een veilige thuis ver van

gezondheid, betaalbaarheid en hygiëne.”

huis.” Dit is het motto van Truck Stop 26 bis,

De omheinde en door camera’s bewaakte

Voor de firma Van der Slot is de week van

een beveiligde vrachtwagenparking vlakbij het

parking biedt plaats aan honderd voertuigen

Pasen een krankzinnig drukke week.

‘Klaverblad Lummen’.

en bestaat uit een tankstation, een café en

De huidige zaakvoerder, Alex Van der Slot

Journalist : Jaap Stalenburg
Fotografe : Gerlinde Schrijver

restaurant, een douchecomplex, een
Zaakvoerders Lode Schops en Victor en Eddy

supermarkt, fitnesszaal en verschillende

Kerfs (van de gelijknamige tankstations en

diensten en ontspanningsmogelijkheden.

brandstoffenhandel) zorgen ervoor dat de

Benoeming tot
commercieel directeur

‘Transport & Logistics Awards 2010’

beroepschauffeur zich goed in zijn vel voelt.

Truck Stop 26 bis is gelegen op ongeveer een

“Truck Stop 26 bis probeert een oplossing te

achthonderd meter van de autosnelweg E313,

bieden aan de noden en tekortkomingen van

afrit 26bis – Lummen Industrie / Zolder

TVM België heeft de heer Jan van

De ‘Transport & Logistics Awards’ lauwert jaarlijks de beste

TVM België wil enkele van zijn klanten bedanken voor hun

truckers, dit zodat zij waardig hun tijd van huis

Circuit en twee kilometer van het Klaverblad

Waterschoot benoemd tot commercieel

transportbedrijven. MMM Business Media, organisator van dit

deelname en inzet:

kunnen doorbrengen. En Limburgers zijn

van Lummen.

directeur. Hij bekleedt zijn nieuwe functie

evenement, wil bedrijven of mensen die bijzonder representatief

• Macotruck NV

• BE-Trans BVBA

immers wereldburgers. Zo voelen de beroeps-

Contact gegevens dirk@securetruckstop.eu of

sinds 1 februari 2010. Jan van Waterschoot

zijn voor de verschillende vakken van de sector vervoer en logistiek,

• Vervoer Withofs NV

• Remitrans NV

chauffeurs uit Vlaanderen, België en Europa zich

0032(0)13 666 226.

is 35 jaar en sinds 1998 bij TVM België

in de bloemetjes zetten. Tijdens de achttiende editie van de awards

werkzaam. Samen met algemeen directeur

werden op donderdag 11 februari op de site van Tour & Taxi de

bij Truck Stop 26 bis onmiddellijk thuis.”, aldus
de drie zaakvoerders. “Een service op maat van

Bron: www.securetruckstop.eu

de klant, op basis van vier pijlers: veiligheid,

Fotograaf: Dirk Penasse

10

TVM ACTUEEL 8

Jef Van der Auwera neemt hij de effectieve
<

leiding van TVM België waar.

prijzen uitgereikt in aanwezigheid van ongeveer 1.200 gasten.

Bron: www.transport-logistics-awards.be

<
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Journalist: Luk Weyens, fotografe: Gerlinde Schrijver

Ideale partners
in topservice
“TVM beschikt over de perfecte kennis van de markt en een prima uitgebouwd
internationaal netwerk om de klanten de optimale service te bieden die bij ons
merk past. TVM is voor ons de ideale partner in topservice aan de klanten.”
Managing director Vincent Lokin en sales manager Willem Paans van MAN
Lease blazen flink de loftrompet over de maatschappij. Stefaan Desimpel van
AlliA Insurance Brokers voegt er een onmiskenbare troef aan toe: “TVM is
dankzij de meest complete polis de onbetwiste nummer één op de markt van
de verzekeringen in het transport.”

MAN Lease werd in januari 2009 opgericht als onderdeel van MAN Regio
West, dat de activiteiten bundelt van
MAN in België, Frankrijk en Nederland.
De leasingtak werkt onder de vleugels
van onder meer de Nederlandse groep
Pon, die met bijna 11.000 medewerkers
in twaalf landen een internationale
tophandels- en serviceorganisatie
vormt. Vroeger gebeurde het afsluiten
van leasingcontracten in ons land via
een financiële instelling. “Ons merk
heeft er heel bewust voor gekozen om
het leasingluik compleet in eigen handen te nemen”, beklemtoont Vincent
Lokin. “Werken met een bankinstelling
verliep veel te omslachtig. Ten slotte
zijn we zelf het best geplaatst om de
kwaliteiten van al onze voertuigen in
te schatten in functie van de wensen
van de markt en onze klanten in het
bijzonder. Zo kunnen we optimaal op
hun vragen en de eisen van de taken
inspelen. Dat bevordert de snelheid van
het nemen van een beslissing. Dat stellen de klanten heel erg op prijs.”

TVM draagt steentje
bij in opmars MAN Lease
12
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Vincent Lokin en Willem Paans. “De markt

verzekeringen.... Die formule biedt de klant

staat duidelijk open voor leasing. We stellen in

het grote voordeel van de complete transpa-

ieder geval een forse stijging van de formule

rantie. Hij krijgt bij het afsluiten van het

vast. Oké, de crisis zit er voor iets tussen. In

contract een duidelijke berekening van zijn

deze onzekere tijden tonen banken zich erg

prijs per kilometer. Dat element wint in het

kritisch voor financieringen van zware

bedrijfsbeheer meer en meer aan belang,

investeringen. Dat vertaalt zich in een

omdat het een duidelijke termijnplanning en

opvallend grote belangstelling voor leasing,

–berekening mogelijk maakt. Zo plaatst het

vooral in het hogere segment van ons gamma

voertuigenpark de bedrijfsleiding nooit voor

met de voertuigen die het zwaarste werk

verrassingen. Bovendien verloopt de commu-

aankunnen. Algemeen kan je stellen dat vijfen-

nicatie veel eenvoudiger en dus efficiënter.

zeventig procent van de voertuigen met

Voor de klant is er één loket, één aanspreek-

vreemd vermogen is gefinancierd. Bij ons is

punt. Eén telefoontje voor een vraag of een

het zo dat we voor dertig procent van de

mededeling volstaat.”

financieringen zelf rechtstreeks met de klant

“Bij een topmerk in voer- en werktuigen voor

een contract afsluiten. De looptijden van de

de bedrijfswereld hoort een passende

contracten kunnen heel sterk verschillen

verzekering”, beklemtonen Vincent Lokin en

naargelang de nood van de cliënt in combina-

Willem Paans. “Dat brengt ons bij TVM België.

tie met de opdracht van het voertuig. Ze

De maatschappij is onze natuurlijke partner.

schommelen tussen periodes van twaalf tot

Dankzij TVM België kunnen de klanten van

tweeënzeventig maanden met een piek voor de

MAN Lease rekenen op de passende topservice

contracten van zowat zestig maanden.”

qua verzekeringen. We zitten met de maatschappij perfect op dezelfde golflengte.”

Financiële elementen in contract
MAN Lease biedt zowel financiële als

Vlotte samenwerking

operationele leasing. In Nederland bedraagt de

Ook AlliA Insurance Brokers past prima in dat

verhouding tussen die twee vijftig-vijftig. De

plaatje. Het makelaarskantoor en MAN

Antwoord op elke vraag

Belgische markt verschilt sterk daarvan. “Hier

hebben sinds de start van hun samenwerking

Het ruime gamma van MAN aan bedrijfsvoer-

gaat het om tachtig procent financiële leasing

in 1996 dan ook een stevige band opgebouwd.

tuigen en -werktuigen biedt een antwoord op

en twintig procent operationele, maar de

“MAN is een merk van topkwaliteit”, beklem-

elke vraag uit de bedrijfs- en transportsector.

markt neigt naar een evolutie in Nederlandse

toont Stefaan Desimpel, National Director

Daar speelt het merk optimaal op in: “Stuk

richting. De ervaring daar leert ons dat de

Motor & Fleet bij AlliA Insurance Brokers en

voor stuk komen ze perfect in aanmerking

klant steeds meer financiële elementen in het

Account Manager. “Onze eerste samenwerking

voor een leasingcontract”, beklemtonen

contract opgenomen wil zien: rijtaks,

heeft gelopen tot 2007, het jaar van de
TVM ACTUEEL 8
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Lease resoluut voor cascoverzekeraar TVM
België, precies wegens de toppositie van de
maatschappij in de wereld van het transport.”
De uitstekende samenwerking tijdens de
eerste periode vormde ook de onbetwiste
basis voor een verlengstuk sinds vorig jaar.
“AlliA staat hier in het bedrijf al van bij de
start van de samenwerking hoog aangeschreven”, beklemtoont Vincent Lokin. “De vlotte,
efficiënte manier van samenwerking is altijd
als uiterst positief ervaren. Daar komt nog dat
AlliA als makelaar de klant altijd net iets extra
service biedt.”

Automatisch bij TVM
In zijn advies aan de transportsector komt
AlliA automatisch bij TVM verzekeringen
terecht. Stefaan Desimpel: “Ik werk al jaren
met TVM verzekeringen, gewoon omdat de
maatschappij de beste in haar vak is. Een
vergelijking inzake casco vrachtvoertuigen
leert me dat TVM nog steeds de meest
uitgebreide polis op de Belgische markt
aanbiedt. De maatschappij kan een hele
resem onbetwiste troeven uitspelen. Bij
brand zijn automatisch alle klassen ADR
gedekt. Ook nog van toepassing zijn: bij
diefstal dekking van ontvreemding en
misbruik van vertrouwen en bij stoffelijke
schade dekking van schade die het gevolg is
van constructie- of materiaalfouten of enig
ander gebrek. Een hele resem andere
dekkingen springen er ook tussenuit:

ringswaarde met boekwaardeclausule,

verzekering en omnium verzekering kan

oprichting van de joint venture tussen MAN

aangename samenwerking en de leuke

bij staking en oproer, bij zware fout van de

professionele ondersteuning op vlak van

de klant bijkomende dekkingen vragen

Nutzfahrzeuge Gmbh en Pon Group. Van die

herinneringen aan informele momenten bij.

aangestelde, onbeperkte dekking takelen

preventie.”

zoals burgerlijke aansprakelijkheid aanhang-

eerste periode blijven me vooral de vlotte,

Tijdens deze eerste periode kozen wij en MAN

en slepen na ongeval, verzekering op investe-

“Emotionele band
met MAN”

wagen, CMR, omnium werkmaterieel,
arbeidsongevallen en noem maar op.

AlliA & de Belgische verzekeringsmarkt
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Persoonlijk contact

Elke contract wordt opgemaakt op maat

De samenwerking van AlliA Insurance

AlliA Insurance Brokers vertaalt het

van de verzekerde.”

Brokers met MAN gaat terug tot in

contract altijd tot in de kleinste details aan

“Wij bieden onze klanten ook nieuwe tools.

1996. Stefaan Desimpel heeft dan ook

Met een geschiedenis sinds 1843 is AlliA Insurance Brokers

- Gent - Brussel - Luik), een in het Groothertogdom Luxemburg

de verzekerde: “Wij maken er een punt van

Ons jongste uithangbord is e-fleet. Dat is

een boontje voor het merk: “Mijn

uitgegroeid tot een onbetwiste topspeler op de Belgische verzeke-

en twee in Congo. De Belgische nummer twee telt in totaal

om binnen de tien dagen na het afsluiten

een online beheerprogramma van de vloot.

ouders waren vroeger als brandstofver-

ringsmarkt. AlliA Insurance Brokers is nu de tweede grootste

honderd vijfenvijftig betrokken en competente medewerkers.

van een overeenkomst met MAN Lease een

Klanten kunnen de klok rond op een bevei-

delers actief. Zij zetten daarvoor een

Belgische onafhankelijke verzekeringsmakelaar en koploper in

“Onder mijn leiding zijn in elk van de kantoren specialisten voor

account manager ter plaatse te sturen voor

ligde website alle gegevens in verband met

aantal voertuigen van MAN in, precies

service en innovatie. “Wij zijn een sterke verzekeringsmakelaar

de transportsector actief”, beklemtoont Stefaan Desimpel.

een complete uitleg over de inhoud van het

hun wagenpark raadplegen of wijzigingen

omdat dat merk het beste aan hun

voor ondernemingen en ondernemers waarbij ‘onafhankelijkheid’

“Dat verstevigt het contact met de klanten, zodat we altijd heel

verzekeringscontract. Zo krijgt elke eventuele

daarin aanbrengen, bijvoorbeeld een schade-

hoge eisen voldeed. Die wetenschap is

geen loos woord is”, beklemtoont Stefaan Desimpel, National

kort op de bal kunnen spelen.” Dankzij het partnership met

vraag over de inhoud van het contract een

geval melden. Dit is een uniek topproduct dat

in mijn contacten met MAN alleen

Director Motor & Fleet bij AlliA Insurance Brokers. “Dankzij die

Assurex Global gidst AlliA Insurance Brokers haar klanten vlot

antwoord. Onze dienstverlening is overigens

eigen IT-mensen constant updaten om het

maar bevestigd en verstevigd. Hoeft

onafhankelijkheid kunnen we onze klanten in absolute objectiviteit

doorheen alle stappen van hun internationale expansie. AlliA

gebouwd op een grote flexibiliteit om zo

voor de klant nog functioneler en gebruiks-

het nog gezegd voor welk merk ik heb

het meest optimale voorstel garanderen.” De activiteiten gebeuren

Insurance Brokers realiseert een omzet van honderd tachtig

veel mogelijk op de wensen van de klant te

vriendelijker te maken. We staan daarbij altijd

gekozen voor het transport van mijn

vanuit acht kantoren, waarvan vijf in België (Roeselare - Antwerpen

miljoen euro per jaar.

kunnen inspelen. Naast het basispakket van

open voor suggesties van de klanten om de

vijf sportpaarden?”

burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstands-

dienstverlening nog te optimaliseren.”

TVM ACTUEEL 8
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Journalist: Luk Weyens Fotografe: Gerlinde Schrijver

Macotruck wint prestigieuze
Transport Safety Award
De firma Macotruck uit Zeebrugge
is de laureaat van de Transport
Safety Award van het gereputeerde
vakblad ‘Truck & Business’. “Dit is
een bekroning van onze manier van
werken vanuit een bedrijfsorganisatie die compleet doordrongen is van
het belang van preventie en veiligheid”, beklemtoont Marc Costenoble.
“De onderscheiding is mee te danken
aan TVM verzekeringen. Dankzij de
samenwerking is het aantal ongevallen met meer dan dertig procent
gedaald.”

Macotruck werd in 1984 opgericht door
Marc Costenoble en de Herfurth Group.
Marc Costenoble leidt het bedrijf.
Pieter Vandenberghe is verantwoordelijk voor preventie en waakt over
de kwaliteit. Patrick Laloy doet de
dispatching en Ann Van Haecke is voor
de administratie verantwoordelijk.
De firma verricht nationaal en internationaal transport. Het bedrijf
startte met het vervoer van tankcontainers, maar breidde met haar ligging
te Zeebrugge uit naar het transport
van auto’s. Op de derde plaats bij het
bedrijf komt het transport van deepseacontainers. Het bedrijf zet daarvoor
tweeëndertig eigen voertuigen in en
werkt ook samen met vaste en losse
onderaannemers.

geassembleerde auto’s (model Yaris) naar

Belangrijke rol van TVM

Zeebrugge voor verdere verdeling wereldwijd.

De Transport Safety Award is ook een pluim

Ook voor een aantal andere klanten voeren

op de groene hoed van TVM verzekeringen.

we opdrachten uit en we werken in onder-

Sinds 2002 tekent Macotruck zijn

aanneming voor firma’s uit deze sector.”

veiligheidsbeleid samen met de
verzekeringsmaatschappij uit. “De
samenwerking loopt van in het begin perfect.

Lat heel hoog

We zaten meteen perfect op dezelfde

“Zowel voor het tanktransport als voor het

golflengte”, beklemtoont Marc Costenoble.

autovervoer gelden uiterst hoge eisen.

“TVM startte met een analyse en

Daarom leggen wij de lat qua veiligheid en

inventarisering van de schadegevallen.

preventie hier zeer hoog”, beklemtoont

Op basis van die cijfers stelden wij samen een

Marc Costenoble. “Heel onze

actieplan op. Concreet gaat het nu zo dat we

bedrijfsorganisatie is doordrongen van de

samen met TVM jaarlijks een bijeenkomst

aandacht voor veiligheid en preventie.

voor alle chauffeurs organiseren om een balans

Van de top tot de basis, iedereen heeft er

van het voorbije jaar op te maken en

constant oog voor. Preventie kan immers

doelstellingen voor het nieuwe jaar te

chauffeurs ligt met zestien iets hoger,

alleen succes boeken als je er dagelijks mee

formuleren. Voor de jongste editie gebeurde

maar enkele voertuigen rijden dan ook

bezig bent.” De aandacht voor veiligheid geldt

dat apart voor de chauffeurs in tanktransport

de klok rond. Marc Costenoble: “Onze

al bij de selectie vóór de aanwerving.

en voor de groep in het autovervoer, precies

hoofdopdrachtgever is het Japanse merk

“Alle nieuwe chauffeurs lopen eerst veertien

omdat elk van de twee domeinen eigen

Toyota waarvoor we auto’s voor de Franse

dagen stage bij één van onze twee mentoren:

specifieke eisen stellen. De jarenlange

markt van de haven van Zeebrugge naar

Hans Van Os voor het tanktransport en

samenwerking met TVM heeft duidelijk

Valenciennes in Frankrijk brengen.

Hugo Dhoop voor het autovervoer. Met elk

vruchten afgeworpen. Het aantal ongevallen is

Van daar worden ze verder bij onze

meer dan vijftien jaren dienst - binnen ons

drastisch verminderd. Zo draagt het

zuiderburen verdeeld. Van de Toyotafabriek

bedrijf - zijn dat ervaren rotten in het vak.

preventiebeleid een flinke steen bij in de

in Valenciennes brengen we de daar

Zij maken de beginnende chauffeurs wegwijs

efficiëntie van onze firma.”

hartstochtelijk de Europese richtlijn

firma. In het algemeen kent ons bedrijf

in onze manier van werken met daarbij

De aandacht voor de begeleiding door TVM

vakbekwaamheid die beroepschauffeurs ertoe

overigens een uiterst gering verloop van

uiteraard de grootste aandacht voor veiligheid.

onderstreept het belang dat Macotruck hecht

verplicht binnen de vijf jaar na het behalen

chauffeurs.” Niet alleen stemt deze

Zo worden de nieuwe chauffeurs meteen ook

aan het herhalen en opfrissen van de kennis

van de Code 95 (bewijs van beroepschauffeur)

onderscheiding ons heel gelukkig”, besluit de

Vescheidene
kwaliteitsawards

“Bedrijfsorganisatie is compleet
doordrongen van preventie”

doordrongen van onze bedrijfsfilosofie die

en vaardigheden, waarover chauffeurs moeten

een bijscholing van minimaal vijfendertig uren

bedrijfsleider van Macotruck. Ze is ook een

De Transport Safety Award is een

veiligheid en preventie koppelt aan efficiëntie.

beschikken om hun taak perfect volgens

te volgen. “Hun bijscholing draagt dan ook bij

belangrijke stimulans om het goede voorbeeld

bijkomende troef die het bedrijf naar

Dat is slechts het begin, want de aandacht

het veiligheidsboekje uit te voeren.

tot de veiligheid, kwaliteit en milieu en

te geven, om nog beter te doen, nog

zijn opdrachtgevers kan uitspelen. De

voor veiligheid stopt bij ons nooit.

Marc Costenoble verdedigt dan ook

automatisch ook voor het rendement van de

voorzichtiger te zijn.”

firma behaalde eerder al een aantal

In het kader van ons veiligheidsactieplan

prestigieuze getuigschriften. Zo

staat elke drie maanden een bepaald

beschikt Macotruck over het ISO

preventieaspect in de kijker. Tegen de

Twintig eigen Volvo FH-trekkers worden

9001-certificaat, dat een continue

zomervakantie vestigen we bijvoorbeeld

Illustratief voor de doordachte bedrijfsvoering door Macotruck is de

beschikken we voortaan over een terrein van 2,3 ha. Daarop is een

ingezet voor het vervoer van containers en

kwaliteit van de dienstverlening

de aandacht op de toenemende drukte met

manier waarop de firma de crisis heeft overwonnen. Bedrijfsleider

kantoorgebouw met garage en wasplaats gebouwd. De firma

tankcontainers. Zij rijden van de havens en

verzekert, en over het SQAS-brevet.

vakantieverkeer op de weg. Auto’s met

Marc Costenoble: “In volle economische crisis zijn enkele voertuigen

Handico Terminals, die ook tot de Herfurth Group behoort, gebruikt

treinterminals in België naar bedrijven in de

SQAS staat voor Safety and Quality

caravans, gehaaste vakantiereizigers, minder

langs de kant gebleven en werden de kosten extra onder controle

een deel van het terrein voor het herstellen, reinigen en stockeren

petrochemische sector. België, Nederland,

Assessment System. Dit brevet wordt

ervaren bestuurders.... ze vergen extra

gehouden. Het investeringsprogamma is ook wat bijgestuurd, maar

van deepseacontainers. Ook hier staan veiligheid en milieuvriende-

Duitsland en Frankrijk vormen de hoofdmoot

door CEFIC, de organisatie van de

waakzaamheid en een defensieve ingesteldheid

niemand werd ontslagen .Nu is opnieuw het volledige wagenpark

lijkheid centraal. Water van de wasplaats wordt er gerecupereerd en

van de bestemmingen. Sporadisch gaat er nog

Europese Chemische Sector, toegekend

van de chauffeur. In de aanloop naar de

ingeschakeld en lijkt het ergste van de crisis voorbij”. Het bedrijf

op de garage komen zonnepanelen, voor het maximale gebruik van

een transport via de weg naar Italië of Spanje.

aan toeleveranciers in de (petro)

feestperiode op het einde van het jaar gaat

heeft samen met de Herfurth Group in nieuwe infrastructuur

die energievorm.”

chemische industrie.

de aandacht naar de preventie van alcohol en

geïnvesteerd. “In de transportzone vlakbij de haven van Zeebrugge

Twaalf Volvo FM-vrachtwagens worden
ingezet voor het autovervoer. Het aantal
16
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Forse investering in nieuwe vestiging

drugsgebruik.”
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Contact

Journalist: Luk Weyens, fotografe: Gerlinde Schrijver

TVM behaalt uniek vonnis tegen gemeente
Schade aan truck volledig vergoed
In de verdediging van uw belangen als
verzekerde gaat TVM verzekeringen
geen enkele uitdaging uit de weg.
Het beste bewijs daarvan is een recente
uitspraak van de rechtbank van
Turnhout in het voordeel van de
TVM-cliënt en van TVM tegen de
gemeente Mol. Dat is een unicum
voor een dergelijk geschil.

Laat uw makelaar met ons contact opnemen
TVM België N.V.

Even de feiten op een rijtje. Een chauffeur van

verzekeringen de tegenpartij namens de klant en

onderbord ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’ bij

Justitiestraat 6 b | 2018 Antwerpen

een Nederlands bedrijf moest voor een opdracht

zichzelf voor de politierechtbank van Turnhout

de gewichtbeperking stond overigens voertuigen

Tel. +32 (0)3 213 92 00 | Fax +32 (0)3 213 92 22

naar een firma in Mol rijden. De chauffeur

dagvaardde.

met een hoger gewicht toe als die in deze straat

info@tvm.be | information@tvm.lu

volgde zijn vertrouwde traject op de Molsebaan,

De rechter zat volledig op de golflengte van

moesten zijn. De rechter veroordeelde de

www.tvm.eu

de hoofdweg naar dat bedrijf. Langs dit traject

TVM. De weg zag er volkomen normaal uit,

verzekeraar van de gemeente Mol dan ook tot

deed zich net op dat moment een brand voor.

zodat de chauffeur probleemloos over het

de terugbetaling van 3.009 Euro aan de bij

v.l.n.r:

Voor de hulpverlening bij die brand sloot de

riooldeksel mocht rijden. Ook de gewichtsbeper-

TVM verzekerde vervoerder voor de schade

Bruno Nijs

politie de weg af. Alle verkeer werd omgeleid via

king tot 7,5 ton in die straat speelde geen rol,

aan de brandstoftank en van 1.227 Euro aan

adviseur preventie en risicobeheer,

een smallere weg van amper 4,9 meter breed

omdat de politie alle verkeer -en dus ook het

TVM verzekeringen voor de schoonmaakkosten

tel. +32 (0)475 80 40 31, b.nijs@tvm.be

met ook een gewichtsbeperking voor voertuigen

vrachtvervoer – over die straat stuurde. Het

van de brandweer.

<

Peter Luyckx

tot 7,5 ton. Toen de vrachtwagenchauffeur een

RCV Antwerpen (33), Limburg (34),

personenwagen moest kruisen, week hij zo veel

Vlaams-Brabant (36), tel. +32 (0)478 40 42 32

mogelijk uit naar rechts. Hij reed daarbij over

p.luyckx@tvm.be

een riooldeksel. Dat - blijkbaar slecht liggende deksel veerde op en werd tegen de brandstoftank
van de truck gekatapulteerd. Resultaat: groot gat
in de tank en ettelijke liters dieselolie die op de

Jan van Waterschoot
commercieel directeur, tel. +32 (0)476 72 90 64
j.vanwaterschoot@tvm.be
Fred Dralans

weg en in de riolering liepen. De brandweer

RCV Henegouwen (35), Waals-Brabant (37), Namen (38),

kwam ter plaatse om de vervuiling op te kuisen.

Luxemburg (39), Luik (40), Brussel (41),

De politie deed de nodige vaststellingen, op basis

Groot Hertogdom Luxemburg (42), tel. +32 (0)475 49 82 22

waarvan de Procureur des Konings oordeelde dat

f.dralans@tvm.be

er geen sprake was van misdadig opzet. TVM

Johan Caestecker

verzekeringen betaalde aan de brandweer de

RCV West-Vlaanderen (31), Oost-Vlaanderen (32),

1.227 Euro schoonmaakkosten zonder

tel. +32 (0)478 26 38 52, j.caestecker@tvm.be

erkenning van aansprakelijkheid. De schade aan
de vrachtwagen bedroeg 3.009 Euro.

Gemeente aansprakelijk
Volgens TVM lag de oorzaak van de schade bij de
gebrekkige staat van het riooldeksel, waarvoor
de gemeente Mol verantwoordelijk is. De
verzekeringsmaatschappij van de gemeente Mol

Ongeval of ziekte onderweg
TVM Schade-Alarmnummer
+32 (0)78 151 163

bij ongeval/schade aan vrachtauto
en/of lading en bij diefstal en inbraakschade in het binnen- en buitenland

aanvaardde die redenering niet, waarop TVM
18
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Vertrek met een goed gevoel
TVM België N.V. is een internationaal opererende, succesvolle en sterk groeiende verzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in verzekeringen
voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Ter ondersteuning van deze specifieke transport- en bedrijfsverzekeringen voert TVM een actief
preventiebeleid via het speciale op chauffeurs gerichte veiligheidsplan waar u als verzekerde onmiddellijk gratis kunt bij aansluiten. TVM betekent
schade voorkomen en risico’s onderweg goed verzekeren. En dit tegen uiterst scherpe tarieven. Of u nu ondernemer bent of chauffeur, samen met
uw makelaar zoekt TVM steeds de voor u juiste verzekering. Zo beschermt u als verzekerde bij TVM altijd en overal uw personeel, wagens en bedrijf.
Want waar u ook bent, TVM is ‘Always There’.

Meer weten? Contacteer uw makelaar of neem een kijkje op www.tvm.eu
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