
Verschillenoverzicht Goederentransportverzekering DL - NN 
Zekerheid op Maat 

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. 

Dekking Onderwerp Delta Lloyd (TE 03.2.05 E) Zekerheid op Maat 

(TRA100.0718) 

Aanvullende kosten om een 

transport na schade af te maken. 

Als een transport door 

omstandigheden buiten de macht 

van verzekerde wordt onderbroken, 

gefrustreerd of beëindigd 

vergoeden we dan de aanvullende 

kosten? 

Niet expliciet genoemd in de 

polisvoorwaarden. 

Ja tot maximaal € 10.000,-. Ook als 

de verzekerde zaken beschadigd 

zijn of verloren zijn gegaan. 

Schade aan ongeschikte 

verpakking. 

Wanneer is schade als gevolg van 

ongeschikte verpakking is 

verzekerd? 

Niet expliciet genoemd in de 

polisvoorwaarden. 

Als de verzekerde en/of een 

ondergeschikten dit niet wist 

voordat het verzekerde transport 

van start ging en dit ook niet kon 

weten. 

Imaginaire winst. Hoeveel % van de inkoopwaarde is 

maximaal standaard 

meeverzekerd? 

Niet expliciet genoemd in de 

polisvoorwaarden. 

20% 

Geen beroep op 

leveringsvoorwaarden. 

Wanneer vergoeden we de schade 

als u geen beroep wilt doen op de 

Niet expliciet genoemd in de 

polisvoorwaarden. 

Als de (ver) kopers de prijs niet of 

slechts gedeeltelijk hebben betaald. 
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afgesproken leverings- of 

handelsvoorwaarden? 

Er geen verplichte averij-

grossebijdragen e.d. voor de 

verzekerde zaken zijn betaald. Als 

de schade niet wordt vergoed door 

een verzekering die de (ver)kopers 

hebben afgesloten. En als blijkt dat 

(ver)kopers geen verzekering 

hebben afgesloten onder 

voorwaarden die in Nederland 

algemeen gebruikelijk zijn. 

Bergings- en opruimingskosten. Wat is de vergoeding bij bergings- 

en opruimingskosten? 

10% van het verzekerde bedrag , 

met een maximum van 25.000 

euro. Zonodig worden deze kosten 

boven het verzekerde bedrag 

vergoed. 

Maximaal € 250.000,-. 

Voorwaarde is dat deze zaken zich 

bevinden op de locatie waar de 

schade zich heeft voorgedaan. 

Vernietigingskosten. Wat is de vergoeding bij 

vernietigingskosten? 

Niet expliciet genoemd in de 

polisvoorwaarden. 

Maximaal €10.000,-, als er vooraf 

toestemming door de maatschappij 

is gegeven om de zaken te 

vernietigen. 

Waardevermindering door 

vertraging. 

Wanneer is waardevermindering 

door vertraging in de aflevering 

verzekerd? 

Niet expliciet genoemd in de 

polisvoorwaarden. 

Als de vertraging is veroorzaakt 

door een gebeurtenis waartegen 

deze verzekering dekking biedt en 

als het vervoermiddel hierdoor 

beschadigd is. 
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Wat is de schadevergoeding bij 

waardevermindering door 

vertraging? 

Niet expliciet genoemd in de 

polisvoorwaarden. 

Maximaal € 10.000,- per 

gebeurtenis, hier trekken we de 

eigen risico niet vanaf. 

Interfiliaal vervoer. Is het risico gedekt bij het 

vervoeren van zaken tussen filialen 

van uw onderneming of die van 

een andere verzekerde? 

N.v.t. Ja 

Opzegtermijn van de eerste 

verzekeringstermijn. 

Wat is het opzegtermijn van de 

klant bij opzegging aan het eind 

van de eerste verzekeringstermijn? 

2 maanden 1 maand 

Actualisatie maatregelen. Wat zijn de maatregelen als de 

klant niet reageert op 

actualisatieverzoeken? 

Recht om de geldende premie met 

een toeslag van 50% te verhogen. 

Recht om de geldende premie met 

een toeslag 25% te verhogen. 

Verblijf Verblijf voorafgaand aan-, tijdens- 

of na afloop van het transportrisico. 

De dekking voor verblijf (indien 

van toepassing) is van kracht 

indien dit met clausules op het 

polisblad is vermeld. 

De dekking voor verblijf (indien 

van toepassing) is van kracht 

indien dit is vermeld op het 

polisblad. In de polisvoorwaarden 

staat omschreven wat verzekerd is 

onder de dekking 'Verblijf'. 

Bijzondere regeling bij diefstal 

uit eigen vervoermiddel. 

Diefstal na braak uit het eigen 

vervoermiddel tijdens transport . 

Indien sprake is van diefstal na 

braak uit het eigen vervoermiddel 

geldt een hoger eigen risico (10% 

Diefstal tijdens transport uit het 

eigen vervoermiddel is uitsluitend 

gedekt na braak . Voor dit risico 
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van de schadevergoeding met een 

minimum van € 1.000 en een 

maximum van € 2.500,-) zodra niet 

is voldaan aan de gestelde 

beveiligingseis (VbV klasse 2). 

geldt geen specifieke 

beveiligingseis. 

 


