
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Verzekering Vervoer van goederen  

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Onderneming: TVM Belgium, bijkantoor van TVM verzekeringen N.V., in België vergund onder nummer 2796 

Product: Vervoerde goederen eigen rekening
 

Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. In de polisvoorwaarden staat 

uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die 

erin opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele 

en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.  

 Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering geeft dekking voor schade aan goederen die zich in uw voertuig bevinden, wanneer deze beschadigd raken door 
een aanrijding of een andere verzekerde oorzaak.  

 Wat is verzekerd?  

U kunt kiezen uit volgende waarborgen: 

✓ Evenementen 
Materiële schade aan goederen door: 
o een ongeval met de lichte vrachtwagen 
o brand, bliksem, ontploffing, instorting van brug-

gen, tunnels en andere bouwconstructies, over-
stroming, lawine, sneeuwstorting en bergstorting 

o diefstal, verlies of weersomstandigheden als dit 
het gevolg is van een bovenvermeld evenement. 

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

✓ Evenementen  en diefstal 
o Materiële schade aan goederen door een boven-

vermeld evenement. 
o Schade door diefstal of verlies  
De waarborg begint na het laden in het voertuig, en 
eindigt als u begint met het lossen uit het voertuig. 

✓ Alle risico’s 
o Materiële schade aan uw eigen goederen, wat de 

oorzaak ook is 
o Schade door diefstal of verlies 
o Schade tijdens het laden en lossen als u dit zelf 

doet of het onder uw verantwoordelijkheid ge-
beurt. 

 

Vergoedingen: 

✓ Gebruikte materieel en koopwaar: de actuele waarde 
✓ Nieuw gekochte koopwaar: de waarde volgens de in-

koopfactuur 
✓ Nieuw verkochte koopwaar: de waarde volgens de ver-

koopfactuur 
✓ Kosten van opnieuw verpakken en etiketteren 
✓ Reddings-, opruimings- en vernietigingskosten: maxi-

mum 25.000 euro 
✓ Averij-grosse 

 

 Wat is niet verzekerd?  

Schade door of in verband met: 
 inbeslagneming door een Belgische of buitenlandse 

overheid 
 opzet, grove schuld, oorlog, oproer en staking, atoom-

kernreacties 
 eigen gebrek van de goederen en materieel 
 gebrekkige conditionering en/of gebrekkige verpakking 

door de verzekerde en/of zijn personeel  
 immateriële gevolgschade 
 roest, oxidatie en ontkleuring, mechanisch, elektrisch 

en elektronisch defekt of waardevermindering 
 niet naleven van de wettelijke, administratieve, regle-

mentaire of technische bepalingen, eigen aan het ver-
voer van goederen over de weg waardoor de veiligheid 
van de goederen in het gedrang komt 

 de slechte staat van het voertuig of de uitrusting en 
onderdelen ervan of door slijtage 

 deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behen-
digheidsritten en wedstrijden of het gebruik van alco-
hol, geneesmiddelen of verdovende middelen 

 een bestuurder die (volgens de wettelijke bepalingen) 
niet met het voertuig mocht rijden (bv. geen geldig rij-
bewijs) 

 door diefstal of verlies als tussen 22.00 en 6.00 uur de 
afgekoppelde aanhangwagen of oplegger met daarin de 
goederen niet geparkeerd was op een veilig terrein; 

 
Schade aan: 

 bederfbare zaken door niet tijdig onderhoud van de 
koelinstallatie 

 ladingdocumenten, dekzeilen, vastzetmateriaal, contai-
ners, flatracks en het vervoermiddel  
 

 Zijn er beperkingen in dekking? 

! De maximale tussenkomst is beperkt tot het in de polis 
vermelde verzekerde bedrag. 

! Vrijstelling:  
o Evenementen: geen vrijstelling 
o Voor de overige waarborgen: bedrag vermeld in 

de Bijzondere Voorwaarden 
o Bij diefstal en verlies buiten een veilig terrein ver-

hogen wij de vrijstelling in sommige gevallen. 
Deze vindt u in de algemene voorwaarden.  

! Koopwaar is alleen verzekerd als u daarvan zelf eige-
naar bent, materieel is verzekerd als u daarvan zelf ei-
genaar bent als dat door derden aan u is toevertrouwd 
voor de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten. 
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 Waar ben ik verzekerd?  

✓ U bent verzekerd in België, Nederland, Groot-Hertogdom Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  

 Wat zijn mijn verplichtingen?  

− Bij het sluiten van de overeenkomst moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico ver-
strekken. Ook wijzigingen in deze informatie tijdens de duur van het contract moet u ons melden. 

− Elke wijziging van omstandigheden die het risico aanzienlijk en blijvend verzwaren, moet u ons aangeven. 

− U dient voorzorgsmaatregelen te treffen om een schadegeval te voorkomen. 

− U moet een schadegeval zo spoedig mogelijk melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen daarvan te beper-
ken. 

− Voor een goede afwikkeling doet u geen toezeggingen over aansprakelijkheid en legt u geen verklaringen en dergelijke af die 
uw en onze belangen kunnen benadelen.  

− Indien nodig doet u aangifte bij de politie.  

 

 Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling 
is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

 Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt 1 jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. 
 

 Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangete-

kende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

mailto:info@tvm.be
http://www.tvm.be/

