
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit 
document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn 
niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen kan u de 
precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. Op www.allianz.be vindt u alle info over het 
product en ook uw verplichtingen en die van de maatschappij.  

Welk soort verzekering is dit? 
Het is een verzekering die de materiële schade dekt die wordt veroorzaakt aan de goederen die eigendom zijn van de verzekerde of die 
door hem worden gehuurd en die hij voor eigen rekening vervoert in het kader van zijn beroepsactiviteit met het (de) in het contract 
aangeduide voertuig(en).
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Allianz Benelux NV – Belgische verzekeringsonderneming – KBO nr. 0403.258.197

 
Vervoer van goederen  
over de weg  
voor eigen rekening

 Wat is verzekerd?  Wat is niet verzekerd? 

1.  Basiswaarborgen
Volgens het principe «klaarblijkelijke ongevallen» zijn alle 
materiële schade en/of verliezen tijdens het transport gedekt als 
ze veroorzaakt zijn door schade:

 ✓aan de vervoerde goederen, met inbegrip van de kosten voor 
ophaling en vernieling bevolen door een bevoegde overheid of 
redelijkerwijze aangegaan door de verzekerde,
 ✓veroorzaakt tussen het tijdstip van het plaatsen van de 
goederen op de in de polis voorziene voertuigen en het tijdstip 
waarop deze goederen er worden afgehaald,
 ✓veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen, met 
inbegrip van de weersomstandigheden die met die 
gebeurtenissen gepaard gaan:

 −  een ongeval overkomen aan het vervoermiddel waarop de 
goederen en zaken zijn geladen,
 − brand,
 − bliksem,
 − ontploffing,
 − instorting van bruggen, tunnels en andere kunstwerken,
 − overstroming,
 − lawine, sneeuwstorting en bergstorting,
 − botsing van het voertuig met een ander voertuig of met een 
vaststaand of bewegend voorwerp,
 − omkantelen van het voertuig,
 − val in waterlopen of afgronden, wegverzakkingen,
 − springen van banden,
 − breken van onderstel, stuurinrichting, wielen, remmen of 
koppeling tenzij dit breken het gevolg is van een gebrek aan 
onderhoud.

Belangrijkste uitsluitingen
 ✗ Oorlogen, revolutie, muiterij, oproer, lock-out, relletjes, piraterij 
en terrorisme

 ✗ Risico’s van cyberaanvallen
 ✗ Opzettelijk feit, zware fout van de verzekerde of van de personen 
voor wie de verzekerde instaat

 ✗ Risico’s van asbest en de verspreiding ervan
 ✗ Genotsderving, het niet nakomen van termijnen en elke andere 
onrechtstreekse schade

 ✗ Waterschade, roest, oxidatie, ontkleuring, eigen gebrek, invloed 
van de temperatuur, onvoldoende verpakking, slechte stuwing, 
te zware lading

 ✗ Diefstal gepleegd door uw personeel
 ✗ Persoonlijke bezittingen zoals kleding, gsm, multimedia- 
apparaten ...

 ✗ Elke contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid als 
gevolg van schade veroorzaakt door de verzekerde goederen 
of materialen 
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 Wat is verzekerd? (vervolg)  Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ✓ Is eveneens gedekt:
 −   diefstal van de vervoerde goederen ten gevolge van een 
gedekt ongeval,

 −    diefstal van goederen door een gewapende overval op het 
voertuig of door bewezen fysiek geweld,

 −   de gelijktijdige diefstal van het voertuig en zijn lading, 
 −    diefstal van de vervoerde goederen door bewezen inbraak 
in het (de) voertuig(en).

2.  Optionele waarborgen
 ✓Alle risico’s: dekt nieuwe goederen die tijdens het vervoer door 
de aangewezen voertuigen worden verzekerd tegen alle 
transportrisico’s
 ✓Laden / lossen door de verzekerde of onder zijn verantwoorde-
lijkheid
 ✓Dekking van de voorafgaande of tussentijdse opslag van de 
goederen in de winkels vermeld in de bijzondere voorwaarden
 ✓Vervoer van goederen gevoelig voor warmte, koude, tempera-
tuurschommelingen of luchtvochtigheid: dekking van schade 
en verliezen als gevolg van temperatuurverandering
 ✓Vervoer van bulkgoederen door tankwagens - containers: dekking 
van een contaminatie van de vervoerde goederen door een 
gebrek in de conditionering van het materiaal of de aanwezigheid 
van vreemde bestanddelen in de tank of uitrusting of door een 
fout begaan door de verzekerde tijdens het lossen
 ✓Verzekerde waarde:  
Waarde per voertuig vermeld in bijzondere voorwaarden.  
Dit bedrag is verzekerd in eerste risico, dus zonder toepassing 
van de evenredigheidsregel. De hogere waarde van een 
bepaald transport kan worden gedekt met uitdrukkelijk 
akkoord en bijpremie.

1. Belangrijkste gemeenschappelijke beperkingen
 ! Basisvrijstelling: 125 € tot 250 € 
 ! Opschorting van de waarborg in geval van herverzending 

behoudens voorafgaande overeenkomst indien de termijn 
tussen het ongeval of de panne en de herverzending groter is 
dan 3 of 6 kalenderdagen afhankelijk van het soort vervoer

 ! Behoudens uitdrukkelijke overeenkomst zijn bepaalde 
specifieke goederen niet gedekt, zoals goederen die 
onderhevig zijn aan verbranding, ontploffing of corrosie, 
radioactieve producten, kunstvoorwerpen, gsm's ...

 ! Op straffe van nietigheid van de diefstalverzekering moet het 
aangewezen voertuig uitgerust zijn met een antidiefstal-
alarmsysteem (VV1/VV2) dat erkend is door de verzekeraars en 
bij stilstand steeds wordt gebruikt

 ! Dekking tegen het diefstalrisico toegekend tussen 21.00 uur en 
6.00 uur enkel indien uw voertuig zich in een afgesloten 
gebouw opgetrokken uit harde materialen bevindt

2. Belangrijkste beperkingen op de optionele waarborgen
 ! Vrijstelling diefstal: 10 % van de vergoeding met een minimum 

van 125 €/250 € en een maximum van 375 €/500 €
 ! Vrijstelling vervoer van goederen onder gecontroleerde 

temperatuur: 10 % van de vergoeding met een minimum van 
250 € 

 ! Vrijstelling vervoer van bulkgoederen: 10 % van de vergoeding 
met een minimum van 250 €

 ! Vrijstelling laden/lossen: 10 % van de vergoeding met een 
minimum van 125 €/250 € en een maximum van 375 €/500 €

 Waar ben ik gedekt?

U bent gedekt voor transporten in de landen die in de bijzondere voorwaarden zijn opgesomd, behoudens uitzondering overeen te 
komen per geval middels voorafgaande aangifte.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

 ✓Bij de onderschrijving van het contract geeft u de Maatschappij complete en transparante informatie. Denk er ook aan om deze 
informatie tijdens uw contract bij te werken, met name wat betreft de aard van de voertuigen, de ladingen, het geldigheidsgebied ...
 ✓Bij een schadegeval maakt snelle en complete communicatie met uw makelaar en/of uw maatschappij het mogelijk om vlug 
preventieve maatregelen te nemen en zo uw schade te beheren en te beperken. 

 Wanneer en hoe betaal ik?

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 begint en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract. De aanvang van het 
contract is afhankelijk van de betaling van de eerste premie. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen, met een aangetekende brief, een 
deurwaardersexploot of door overhandiging van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.


