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Vervoer van goederen eigen rekening   
 

 

De lichte vrachtwagen is voor veel zelfstandigen en bedrijven onmisbaar bij het uitoefenen van hun 

beroepsactiviteit. Als u een verzekering voor uw lichte vrachtwagen bij ons afsluit, kunt u naast het voertuig ook 

uw eigen materiaal en koopwaar mee verzekeren.  

 

U kiest voor deze waarborg uit verschillende mogelijkheden: 

• evenementen; 

• evenementen en diefstal; 

• all risk (inclusief laden en lossen). 

 

In de bijzondere voorwaarden vindt u waarvoor u bent verzekerd en leest u in de clausules wat wel en niet 

verzekerd is. De inhoud van de clausules leest u ook in onderstaand overzicht. Zij vormen een aanvulling op onze 

algemene voorwaarden Lichte vrachtwagenverzekering LP 01012020 B. Ze maken ook een verwijzing naar de 

algemene voorwaarden Transportaansprakelijkheid CMR 01012019 B. U heeft deze documenten dus best bij de 

hand.  

 

Clausule evenementen 
Deze clausule is in aanvulling op de algemene voorwaarden Lichte vrachtwagenverzekering LP 01012020 B. 

Wat is verzekerd? • U bent verzekerd voor materiële schade aan de in de bijzondere voorwaarden 

genoemde zaken als deze zich in de lichte vrachtwagen bevinden, en de schade is 

ontstaan door: 

o een ongeval met de lichte vrachtwagen waarin de goederen geladen zijn; 

o brand, bliksem, ontploffing, instorting van bruggen, tunnels en andere 

bouwconstructies, overstroming, lawine, sneeuwstorting en bergstorting. 

• Als één van bovenvermelde evenementen gebeurt, en daardoor ontstaat er schade door 

diefstal, verlies of door weersomstandigheden, dan is dit ook verzekerd. 

• De zaken zijn alleen verzekerd als u daarvan zelf eigenaar bent.  

• De waarborg begint na het laden in het voertuig, en eindigt als u begint met het lossen 

uit het voertuig. Wat wij bedoelen met laden en lossen leest u in artikel 19.9 van de 

algemene voorwaarden Transportaansprakelijkheid CMR 01012019 B. 

Wat is niet 

verzekerd? 

 
 

• In artikel 3 van de algemene voorwaarden Lichte vrachtwagenverzekering leest u wat 

niet verzekerd is.  

• Bij deze waarborg is ook niet verzekerd: 

o eigen gebrek van de goederen en materieel; 

o gebrekkige conditionering en/of gebrekkige verpakking uitgevoerd door de 

verzekerde en/of zijn ondergeschikten vóór aanvang van de reis; 

o schade aan bederfbare zaken door niet tijdig onderhoud van de koelinstallatie; 

o immateriële gevolgschade; 

o roest, oxidatie en ontkleuring; 

o mechanisch, elektrisch en elektronisch defect; 

o schade doordat u de wettelijke, administratieve, reglementaire of technische 

bepalingen, eigen aan het vervoer van goederen over de weg niet naleeft en 

daardoor de veiligheid van de goederen in het gedrang komt; 

o schade door de slechte staat van het voertuig of de uitrusting en onderdelen ervan; 

o schade aan ladingdocumenten, dekzeilen, vastzetmateriaal, containers, flatracks en 

het vervoermiddel;  
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o schade aan goederen die uitgesloten zijn in artikel 19.2 van de algemene 

voorwaarden CMR 01012019 B. 

Vrijstelling Er geldt geen vrijstelling.  

Wat vergoeden wij 
bij schade?  
 

• Bij nieuwe zaken betalen wij de factuurwaarde. Bij gebruikte zaken betalen wij de 

actuele waarde. Dat wil zeggen dat we rekening houden met de leeftijd, de staat en de 

eventuele slijtage voor het schadegeval. 

• Als alleen de verpakking en/of de etiketten beschadigd zijn, dan betalen wij voor het 

opnieuw verpakken of etiketteren van de zaken.  

• Maar wij betalen nooit meer dan de waarde van de goederen zelf. 

• Vormen de verzekerde zaken samen een paar of geheel? En is er maar een deel 

beschadigd of verloren? Dan betalen wij alleen voor het afzonderlijke deel. Wij houden 

dan geen rekening met de waarde die het zou kunnen hebben als deel van een paar of 

een geheel. 

Aandachtspunten 
 

• Wanneer blijkt dat de verzekerde waarde van de zaken lager is dan de waarde die had 

moeten verzekerd zijn, passen wij de evenredigheidsregel toe. Hoe die werkt leest u in 

de algemene voorwaarden bij ‘veelgebruikte begrippen’. 

• Naast de schade aan de zaken betalen wij ook voor reddings-, opruimings- en 

vernietigingskosten. In artikel 26.8 van de algemene voorwaarden CMR 01012019 B 

leest u welke regels er gelden voor het maken van deze kosten. 

Wij betalen deze kosten tot maximaal het verzekerde bedrag, en met een maximum van 

25.000 euro. 

 

 

Clausule evenementen en diefstal 
Deze clausule is in aanvulling op de algemene voorwaarden Lichte vrachtwagenverzekering LP 01012020 B. 

Wat is verzekerd? • U bent verzekerd voor materiële schade aan de in de bijzondere voorwaarden 

genoemde zaken als deze zich in de lichte vrachtwagen bevinden, en de schade is 

ontstaan door: 

o een ongeval met de lichte vrachtwagen waarin de goederen geladen zijn; 

o brand, bliksem, ontploffing, instorting van bruggen, tunnels en andere 

bouwconstructies, overstroming, lawine, sneeuwstorting en bergstorting. 

• Als één van bovenvermelde evenementen gebeurt, en daardoor ontstaat er schade door 

diefstal, verlies of door weersomstandigheden, dan is dit ook verzekerd. 

• U bent ook verzekerd voor schade door diefstal of verlies als: 

o u kunt bewijzen dat het voertuig is opengebroken en dat het was uitgerust met een 

werkend antidiefstalsysteem, of; 

o het voertuig samen met de verzekerde zaken is gestolen en dat het was uitgerust 

met een werkend antidiefstalsysteem, of; 

o de zaken gestolen zijn uit het voertuig, of samen met het voertuig, terwijl dit stond in 

een afgesloten gebouw, beveiligd met een erkende alarminstallatie, voorzien van 

automatische doormelding naar een meldkamer. 

• De zaken zijn alleen verzekerd als u daarvan zelf eigenaar bent.  

De waarborg begint na het laden in het voertuig, en eindigt als u begint met het lossen uit 

het voertuig. Wat wij bedoelen met laden en lossen leest u in artikel 19.9 van de algemene 

voorwaarden Transportaansprakelijkheid CMR 01012019 B. 

  



 
  

  

Wat is niet 

verzekerd? 

 
 

• In artikel 3 van de algemene voorwaarden Lichte vrachtwagenverzekering leest u wat 

niet verzekerd is.  

• Bij deze waarborg is ook niet verzekerd: 

o eigen gebrek van de goederen en materieel; 

o gebrekkige conditionering en/of gebrekkige verpakking uitgevoerd door de 

verzekerde en/of zijn ondergeschikten vóór aanvang van de reis; 

o schade aan bederfbare zaken door niet tijdig onderhoud van de koelinstallatie; 

o immateriële gevolgschade; 

o roest, oxidatie en ontkleuring; 

o mechanisch, elektrisch en elektronisch defect; 

o schade doordat u de wettelijke, administratieve, reglementaire of technische 

bepalingen, eigen aan het vervoer van goederen over de weg niet naleeft en 

daardoor de veiligheid van de goederen in het gedrang komt; 

o schade door de slechte staat van het voertuig of de uitrusting en onderdelen ervan; 

o schade aan ladingdocumenten, dekzeilen, vastzetmateriaal, containers, flatracks en 

het vervoermiddel;  

o schade aan goederen die uitgesloten zijn in artikel 19.2 van de algemene 

voorwaarden CMR 01012019 B. 

Vrijstelling • U vindt de vrijstelling in de bijzondere voorwaarden. De vrijstelling geldt per 

schadegeval, en alleen voor diefstal en verlies.  

• Wij verhogen de vrijstelling naar 20 % van het schadebedrag met een minimum van 

2.500 euro als u niet heeft gezorgd dat: 

o tijdens afwezigheid van de chauffeur of tijdens het stationeren het voertuig inclusief 

laadruimte altijd afgesloten was, de ramen dicht waren en het antidiefstalsysteem 

was ingeschakeld. 

o tussen 22.00 uur en 6.00 uur (tenzij aantoonbaar de feitelijke werktijd binnen deze 

periode ligt) het voertuig met daarin de goederen geparkeerd was op een veilig 

terrein, zoals omschreven in artikel 19.1 eerste bullit van de algemene voorwaarden 

CMR 01012019 B.  

En u niet gezorgd heeft dat de laadruimte op slot was, de ramen volledig dicht waren 

en het antidiefstalsysteem ingeschakeld was. 

• Als schade door diefstal na een verzekerd evenement ontstaat, geldt geen vrijstelling. 

Wat vergoeden wij 
bij schade?  
 

• Bij nieuwe zaken betalen wij de factuurwaarde. Bij gebruikte zaken betalen wij de 

actuele waarde. Dat wil zeggen dat we rekening houden met de leeftijd, de staat en de 

eventuele slijtage voor het schadegeval. 

• Als alleen de verpakking en/of de etiketten beschadigd zijn, dan betalen wij voor het 

opnieuw verpakken of etiketteren van de zaken.  

• Maar wij betalen nooit meer dan de waarde van de goederen zelf. 

• Vormen de verzekerde zaken samen een paar of geheel? En is er maar een deel 

beschadigd of verloren? Dan betalen wij alleen voor het afzonderlijke deel. Wij houden 

dan geen rekening met de waarde die het zou kunnen hebben als deel van een paar of 

een geheel. 

  



 
  

  

Aandachtspunten 
 

• Wanneer blijkt dat de verzekerde waarde van de zaken lager is dan de waarde die had 

moeten verzekerd zijn, passen wij de evenredigheidsregel toe. Hoe die werkt leest u in 

de algemene voorwaarden bij ‘veelgebruikte begrippen’. 

• Naast de schade aan de zaken betalen wij ook voor reddings-, opruimings- en 

vernietigingskosten. In artikel 26.8 van de algemene voorwaarden CMR 01012019 B 

leest u welke regels er gelden voor het maken van deze kosten.  

• Wij betalen deze kosten tot maximaal het verzekerde bedrag, en met een maximum van 

25.000 euro.  

 
 

Clausule all risk 
Deze clausule is in aanvulling op de algemene voorwaarden Lichte vrachtwagenverzekering LP 01012020 B. 

Wat is verzekerd? • U bent verzekerd voor materiële schade aan de in de bijzondere voorwaarden 

genoemde zaken als deze zich in de lichte vrachtwagen bevinden, wat de oorzaak ook 

is. Maar alleen als u zelf eigenaar van de zaken bent. 

• Schade die ontstaat tijdens laden of lossen is verzekerd als u dit zelf doet of het onder 

uw verantwoordelijkheid gebeurt. Wat wij bedoelen met laden en lossen leest u in 

artikel 19.9 van de algemene voorwaarden Transportaansprakelijkheid CMR 01012019 

B. 

• Voor schade door diefstal of verlies bent u alleen verzekerd als: 

o u kunt bewijzen dat het voertuig is opengebroken en dat het was uitgerust met een 

werkend antidiefstalsysteem, of; 

o het voertuig samen met de verzekerde zaken is gestolen en dat het was uitgerust 

met een werkend antidiefstalsysteem, of; 

o de zaken gestolen zijn uit het voertuig, of samen met het voertuig, terwijl dit stond in 

een afgesloten gebouw, beveiligd met een erkende alarminstallatie, voorzien van 

automatische doormelding naar een meldkamer. 

Wat is niet 

verzekerd? 

 
 

• In artikel 3 van de algemene voorwaarden Lichte vrachtwagenverzekering leest u wat 

niet verzekerd is.  

• Bij deze waarborg is ook niet verzekerd: 

o eigen gebrek van de goederen en materieel; 

o gebrekkige conditionering en/of gebrekkige verpakking uitgevoerd door de 

verzekerde en/of zijn ondergeschikten vóór aanvang van de reis; 

o schade aan bederfbare zaken door niet tijdig onderhoud van de koelinstallatie; 

o immateriële gevolgschade; 

o roest, oxidatie en ontkleuring; 

o mechanisch, elektrisch en elektronisch defect; 

o schade doordat u de wettelijke, administratieve, reglementaire of technische 

bepalingen, eigen aan het vervoer van goederen over de weg niet naleeft en 

daardoor de veiligheid van de goederen in het gedrang komt; 

o schade door de slechte staat van het voertuig of de uitrusting en onderdelen ervan; 

o schade aan ladingdocumenten, dekzeilen, vastzetmateriaal, containers, flatracks en 

het vervoermiddel;  

o schade aan goederen die uitgesloten zijn in artikel 19.2 van de algemene 

voorwaarden CMR 01012019 B. 

  



 
  

  

Vrijstelling • U vindt de vrijstelling in de bijzondere voorwaarden. De vrijstelling geldt per 

schadegeval.  

• Bij diefstal en verlies verhogen wij de vrijstelling naar 20 % van het schadebedrag met 

een minimum van 2.500 euro als u niet heeft gezorgd dat: 

o tijdens afwezigheid van de chauffeur of tijdens het stationeren het voertuig inclusief 

laadruimte altijd afgesloten was, de ramen dicht waren en het antidiefstalsysteem 

was ingeschakeld. 

o tussen 22.00u en 6.00u (tenzij aantoonbaar de feitelijke werktijd binnen deze 

periode ligt) het voertuig met daarin de goederen geparkeerd was op een veilig 

terrein, zoals omschreven in artikel 19.1 eerste bullit van de algemene voorwaarden 

CMR 01012019 B.  

En u niet gezorgd heeft dat de laadruimte op slot was, de ramen volledig dicht waren 

en het antidiefstalsysteem ingeschakeld was. 

• U heeft geen vrijstelling als de schade is ontstaan door: 

o een ongeval met de lichte vrachtwagen waarin de goederen geladen zijn; 

o brand, bliksem, ontploffing, instorting van bruggen, tunnels en andere 

bouwconstructies, overstroming, lawine, sneeuwstorting en bergstorting; 

o diefstal na één van deze verzekerde evenementen.  

Wat vergoeden wij 
bij schade?  
 

• Bij nieuwe zaken betalen wij de factuurwaarde. Bij gebruikte zaken betalen wij de 

actuele waarde. Dat wil zeggen dat we rekening houden met de leeftijd, de staat en de 

eventuele slijtage voor het schadegeval. 

• Als alleen de verpakking en/of de etiketten beschadigd zijn, dan betalen wij voor het 

opnieuw verpakken of etiketteren van de zaken.  

• Maar wij betalen nooit meer dan de waarde van de goederen zelf. 

• Vormen de verzekerde zaken samen een paar of geheel? En is er maar een deel 

beschadigd of verloren? Dan betalen wij alleen voor het afzonderlijke deel. Wij houden 

dan geen rekening met de waarde die het zou kunnen hebben als deel van een paar of 

een geheel. 

Aandachtspunten 
 

• Wanneer blijkt dat de verzekerde waarde van de zaken lager is dan de waarde die had 

moeten verzekerd zijn, passen wij de evenredigheidsregel toe. Hoe die werkt leest u in 

de algemene voorwaarden bij ‘veelgebruikte begrippen’. 

• Naast de schade aan de zaken betalen wij ook voor reddings-, opruimings- en 

vernietigingskosten. In artikel 26.8 van de algemene voorwaarden CMR 01012019 B 

leest u welke regels er gelden voor het maken van deze kosten. 

Wij betalen deze kosten tot maximaal het verzekerde bedrag, en met een maximum van 

25.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


