
Verschillenoverzicht Goederentransport (NAOP) - NN ZP 
Agrarische bedrijven Eigen vervoer 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en nieuwe 
productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden onder het 
overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Onderwerp Polisvoorwaarden Zekerheidspakket 

 
T 03.5.01 A Goederentransport 

 

Verzekerde art. 1. Vergelijkbaar, art. 1.1 Begrippen 

Verzekerde zaken art. 2. Keuzemogelijkheid om Handelsgoederen 

en/of Bedrijfsuitrusting en/of Levende have te 

verzekeren. 

Geen keuze mogelijkheid, altijd dekking voor 

Goederen en Gereedschap, en afhankelijk van 

de verzekerde bedrijfsactiviteiten ook voor 

Dieren. Art. 1.1 Begripsomschrijvingen 

Hulpmateriaal art. 2.2 Vergelijkbaar, art. 1.1 Begrippen, 

Hulpmaterialen 

Vervoermiddelen art. 3. Bij Handelsgoederen -> ieder 

vervoermiddel. 

Bij Bedrijfsuitrusting -> uitsluitend 

motorrijtuigen in bezit van de verzekeringnemer 

Uitsluitend voertuigen waarvan de 

verzekeringnemer eigenaar, houder of bezitter 

is. Art. 1.1 Begrippen, Vervoermiddel 

Verzekeringsgebied, tijdens verblijf in een 

vervoermiddel 

art. 4. Tijdens transport, in 

Nederland/België/Luxemburg/Duitsland/Frankrijk 

Vergelijkbaar, art. 2.1 Omvang van de 

dekking, Dekkingsgebied 



Onderwerp Polisvoorwaarden Zekerheidspakket 

Verzekeringsgebied, tijdens verblijf buiten 

een vervoermiddel 

art. 4. Tijdens een beurs of tentoonstelling in een 

gebouw (steen/hard). 

Niet gedekt 

Verzekerde sommen Verzekerd bedrag per vervoermiddel. 

Bedrijfsuitrusting; naar keuze: 

€ 5.000,-/ € 10.000,-/ € 15.000,-/ € 20.000,- 

Verzekerd bedrag per vervoermiddel, naar 

keuze: 

€ 10.000,-/ € 20.000,-/ € 30.000,-/ € 40.000,-. 

Gekozen bedrag geldt voor alle verzekerde 

zaken. 

Dekking Handelsgoederen/ 

Bedrijfsuitrusting 

art. 5.1. Verlies van en schade aan verzekerde 

zaken, als gevolg van een gedekte gebeurtenis, 

incl. stakersrisico. 

Geen dekking voor stakersrisico. 

Verder vergelijkbaar, art. 2.1 Omvang van de 

dekking 

Dekking Hulpmateriaal art. 5.2. Meeverzekerd tot max. € 1.250,- Meeverzekerd tot max. 25% van de verzekerde 

som, art. 2.2 Aanvullende dekkingen 

Averij-grosse art. 5.2.1. Meeverzekerd tot max. het verzekerde 

bedrag. 

Vergelijkbaar, art. 2.2. Aanvullende dekkingen 

Opruiming art. 5.2.2. Meeverzekerd boven het verzekerde 

bedrag, tot max. € 5.000,- 

Meeverzekerd tot max. € 10.000,- per 

vervoermiddel, boven het verzekerde bedrag, 

art. 2.2 Aanvullende dekkingen 

Tussentijdse lossing en/of opslag art. 5.2.3. Redelijke kosten voor tijdelijke opslag 

van verzekerde zaken. 

Meeverzekerd tot max. de verzekerde som, 

boven het verzekerde bedrag, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 
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Aanvang en einde risico art. 5.3. Verblijf in vervoermiddel, en gedurende 

laden en lossen. 

Uitsluitend gedurende verblijf in het 

vervoermiddel, tijdens transport buiten het 

eigen terrein. Art. 2.1 Omvang van de dekking, 

art. 3.2 uitsluitingen Vervoer over eigen 

terrein, Vervoer van oogstproducten, In- en 

uitladen van dieren. 

 
Uitsluiting elektronica, art. 6.1.1 Meeverzekerd, voor zover dit valt onder 

Gereedschap, art. 1.1 Begrippen, Gereedschap 

 
Uitsluiting verdovende middelen / andere illegale 

zaken, art. 6.1.2 

Vergelijkbaar, art. 3. Uitsluitingen 

 
Uitsluiting geld en geldswaardig papier, art. 6.1.3 Vergelijkbaar, art. 1.1 Begrippen, Goederen 

 
Uitsluiting verhuisgoederen, art. 6.1.3 Vergelijkbaar, art. 1.1 Begrippen, Goederen, 

Gereedschap 

 
Uitsluiting diefstal tijdens beurzen en 

tentoonstellingen, art. 6.3.1 

Vergelijkbaar, art. 3.2 Uitsluitingen, 

Demonstratiezaken, Tentoonstellingsgoederen 

Beperking diefstal uit eigen 

vervoermiddel 

art. 6.3.2, eigen risico afhankelijk van verzekerde 

bedrag 

Pakket eigen risico 

Waardevaststelling verzekerde zaken art. 7.1, verkoopwaarde of dagwaarde Factuurwaarde, contractprijs, marktwaarde. 

Art. 2.3 Vaststelling schadeomvang 

 


