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Polisvoorwaarden 
Eigen vervoerverzekering  
Versie VW-EV 001.01 
 
 
Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden Zekerheidspakket gelden deze polisvoorwaarden. 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
 
 
Artikel 1.1 Begrippen 
 
1.1.1 Verzekerde 
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen.  
a. Verzekeringnemer. 
b. Elke andere (rechts)persoon, voor zover dit uit de polis blijkt. 
 
1.1.2 Goederen 
Alle roerende zaken die voor risico van verzekerde worden vervoerd, met inbegrip van de hierna genoemde zaken.  
 
a. Zaken die verzekerde in consignatie of in bruikleen heeft. 
b. Zaken die retour zijn gekomen of zijn ingeruild. 
c. Zaken die ter reparatie zijn aangenomen. 
d. Verpakking van de hiervoor genoemde zaken. 
e. Retouremballage. 
 
Niet als goederen worden de hierna genoemde zaken beschouwd. 
f. Hulpmaterialen. 
g. Geld en geldswaardig papier. 
h. Onbewerkt goud en zilver. 
 
1.1.3 Hulpmaterialen 
Alle roerende zaken die dienen tot het in- en uitladen, vervoeren, afleveren en monteren van goederen, zoals de hierna 
genoemde zaken. 
a. Spanbanden en andere bevestigingsmaterialen. 
b. Afdek- en opvulmateriaal. 
c. Snoeren en kabels. 
d. Gereedschap en gereedschapskoffers / -rekken. 
e. Elektrische en elektronische apparatuur. 
f. Voorschriften en handleidingen. 
  
Niet als hulpmaterialen worden de hierna genoemde zaken beschouwd. 
g. Particuliere inboedel. 
h. Goederen. 
i. Motorrijtuigen, aanhangwagens en vaartuigen, alles inclusief losse onderdelen en accessoires daarvan. 
j. Computer- en andere digitale informatiebestanden, alsmede programmatuur, behalve standaardprogrammatuur. 
 
1.1.4 Geld / geldswaardig papier 
a. Onder geld wordt verstaan gemunt geld en bankbiljetten, ongeacht de valuta, dienende tot wettig betaalmiddel. 
b. Onder geldswaardig papier wordt verstaan: 

- alle papier (en plastic) waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde wordt toegekend,  zoals 
telefoonkaarten, postzegels, effecten, cadeaubonnen, tegoedbonnen, waardezegels, loten, strippenkaarten, niet op 
naam gestelde abonnementen en toegangskaarten; 

- cheques, creditcards, pasjes, die geschikt zijn om in het maatschappelijk verkeer als betaalmiddel te worden gebruikt. 
 
1.1.5 Standaardprogrammatuur 
Legaal verkregen en voor massa-afzet bestemde software. 
 
1.1.6 Vervoermiddel 
a. Een vervoermiddel dat met kenteken en/of chassisnummer als zodanig in de polis is omschreven. 
b. Een ander vervoermiddel dat gelijkwaardig is aan het desbetreffende in de polis omschreven vervoermiddel en dat voor 

hetzelfde doel wordt gebruikt, 
- gedurende de tijd waarin het in de polis omschreven vervoermiddel voor reparatie en/of onderhoud tijdelijk buiten 

gebruik is; 
- ter vervanging van een bij verzekeraar bekend vervoermiddel, zolang het kenteken en/of chassisnummer daarvan nog 

niet in de polis is vermeld; 
- ter uitbreiding van het wagenpark van verzekerde, zolang het kenteken en/of chassisnummer daarvan nog niet in de 

polis is vermeld. 
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1.1.7 Transport 
Het verblijf in het vervoermiddel, met inbegrip van 
- het inladen in het vervoermiddel; 
- het overladen in een ander vervoermiddel;  
- het uitladen uit het vervoermiddel en het afleveren / monteren op de plaats van bestemming. 
 
1.1.8 Plaats van bestemming 
Door de ontvanger van de goederen aangewezen locatie. 
 
1.1.9 Beredding 
Maatregelen die door of namens verzekeringnemer of verzekerde binnen redelijke grenzen zijn genomen bij een ophanden 
zijnde of reeds ontstane schade door een gedekte gebeurtenis om die schade te voorkomen en/of te verminderen. 
 
1.1.10 Noodvoorziening 
De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening die bij of na een gedekte gebeurtenis is aangebracht ten behoeve van de 
verzekerde zaken in afwachting van definitief herstel van schade door die gebeurtenis aan de verzekerde zaken. 
 
1.1.11 Opruiming 
Opruiming van verzekerde zaken op de locatie waar de verzekerde zaken zijn gedekt en op de direct aangrenzende percelen 
van die locatie, voor zover deze opruiming 
- het noodzakelijke gevolg is van een gedekte schade en 
- niet is begrepen in de vastgestelde schadeomvang. 
Onder opruiming te verstaan afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen. 
 
1.1.12 Berging en overslag 
Het in veiligheid brengen, alsmede het herladen en het overladen in een vervoermiddel, van verzekerde zaken, voor zover deze 
maatregelen het noodzakelijke gevolg zijn van een gedekte schade en niet reeds in de schadetaxatie zijn begrepen. 
Onder berging en overslag valt niet opruiming. 
 
1.1.13 Waarde in gezonde staat 
Waarde van goederen zonder schade door beschadiging en/of verlies. 
 
1.1.14 Waarde in beschadigde staat 
Waarde van goederen met schade door beschadiging en/of verlies. 
 
1.1.15 Factuurwaarde 
Het bedrag dat is vermeld op de factuur, uitgeschreven op grond van de overeenkomst die als laatste vóór de afzending 
gesloten is en als gevolg waarvan het vervoer plaatsvindt. 
 
1.1.16 Marktwaarde 
Het bedrag dat nodig is voor inkoop van zaken van dezelfde soort en van gelijkwaardige kwaliteit en specificaties, inclusief de 
daarvoor gemaakte afleveringskosten. 
 
1.1.17 Dagwaarde 
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. 
 
1.1.18 Braak 
Verbreking van afsluitingen, met zichtbare beschadiging als gevolg daarvan, met het oogmerk zich wederrechtelijk toegang te 
verschaffen. 
 
 

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking 
 
 

DEKKING GOEDEREN 
 
 
Artikel 2.1 Omvang van de dekking 
 
Gedekt zijn: 
a. Materiële schade door beschadiging aan of verlies van goederen door een gedekte gebeurtenis. 
b. Waardevermindering van goederen als uitsluitend gevolg van beschadiging aan of verlies van verpakking door een gedekte 

gebeurtenis. 
c. Schade als gevolg van ongeschiktheid van de verpakking van goederen, voor zover verzekerde en/of zijn ondergeschikten 

van die ongeschiktheid niet op de hoogte waren en dat redelijkerwijs ook niet konden zijn. 
 
Er is alleen dekking indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden. 
d. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
e. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden. 
f. Het transport vindt plaats nadat deze Dekking is ingegaan. 
g. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
h. De gebeurtenis vindt plaats tijdens het transport. 
i. Bij aanvang van het transport was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden. 
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Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen 
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis die van buitenaf inwerkt op de goederen. 
b. Diefstal of poging daartoe en verduistering, indien gepleegd door iemand die van buitenaf door braak is binnengedrongen 

in 
- het deugdelijk afgesloten vervoermiddel en/of 
- de deugdelijk afgesloten ruimte waarin het vervoermiddel is gestald. 

 
2.1.2 Dekkingsgebied 
Europa. 
 
 
Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
 
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde som uitkomt. 
 
2.2.1 Expertise 
Vaststelling van de omvang van de schade, met inachtneming van het hierna vermelde. 
 
a. De dekking voor expertise door een expert die door verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover sprake is van 

redelijke kosten. 
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.2 Beredding 
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan zaken die bij de beredding zijn ingezet. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.3 Noodvoorziening 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.4 Opruiming 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van € 10.000,-. 
 
2.2.5 Storting / vernietiging 
Storten en vernietigen van verzekerde zaken na opruiming daarvan.  
 
Deze dekking geldt alleen indien verzekerde voor het storten en vernietigen vooraf toestemming van verzekeraar heeft 
verkregen. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum van € 10.000,-. 
 
2.2.6 Berging en overslag 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.7 Vervoer / opslag 
Vervoer van goederen naar en van de meest geschikte herstel- of bewaarplaats, alsmede het verblijf aldaar zolang dat nodig is, 
als direct en uitsluitend gevolg van een gedekte gebeurtenis. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
2.2.8 Hulpmaterialen 
Hulpmaterialen op dezelfde voorwaarden als de goederen. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal 25% van de verzekerde som. 
 
2.2.9 Avarij-grosse 
Verschuldigde bijdrage in avarij-grosse, zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen, voor zover die betrekking heeft op 
de goederen. 
 
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde som. 
 
Voor deze dekking geldt geen eigen risico. 
 
 
Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang 
 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna genoemd. 
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2.3.1 Expertise 
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een hierna genoemde deskundige, naar keuze van verzekeraar. 
a. Een door verzekeraar aan te wijzen (herstel)bedrijf dat zich bij vaststelling baseert op vergoeding in natura. 
b. Een door verzekeraar te benoemen expert die zich bij vaststelling baseert op vaststelling in bedragen. 
 
2.3.2 Vaststelling schade aan goederen (rafactiemethode) 
Voor het vaststellen van de omvang van de schade wordt het verschil berekend tussen de waarde in gezonde staat en de 
waarde in beschadigde staat, beide zoals die gelden op de plaats van bestemming. Dit verschil wordt uitgedrukt in een 
percentage van de waarde in gezonde staat, met inachtneming van het hierna bepaalde. 
 
Bij goederen van verschillende soort of waarde wordt het verzekerde bedrag voor elk van de verschillende goederen worden 
berekend, en wel door de totale verzekerde som te verdelen in verhouding tot de factuurwaarde van die verschillende zaken. 
Indien de factuurwaarde niet bekend is, wordt uitgegaan van de marktwaarde van de goederen in gezonde staat op de plaats 
van bestemming. 
 
2.3.2.1 Factuurwaarde 
Indien voor de waarde kan worden uitgegaan van de factuurwaarde, wordt de omvang van de schade vastgesteld door het 
berekende percentage, verhoogd met het in de polis genoemde percentage imaginaire winst, op de factuurwaarde toe te 
passen. De uitkomst daarvan wordt uitgedrukt in een bedrag. 
 
Het percentage imaginaire winst is gelijk aan het in de polis genoemde percentage imaginaire winst. 
Indien in de polis het percentage imaginaire winst niet is genoemd, zal de deskundige het percentage imaginaire winst 
vaststellen, met een maximum van 20% van de factuurwaarde. 
 
2.3.2.2 Marktwaarde 
Indien voor de waarde niet kan worden uitgegaan van de factuurwaarde, wordt de omvang van de schade vastgesteld door het 
berekende percentage op de marktwaarde toe te passen. De uitkomst daarvan wordt uitgedrukt in een bedrag. 
 
2.3.3 Vaststelling schade door waardevermindering van goederen 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op de waardevermindering van de goederen op basis van marktwaarde, met 
inachtneming van het hierna bepaalde. 
a. Indien herstel van de verpakking mogelijk is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van herstel van de 

verpakking, verhoogd met een door de schade veroorzaakte waardevermindering van de goederen die door het herstel van 
de verpakking niet is opgeheven. 
Indien de aldus vastgestelde schade hoger blijkt te zijn dan het bedrag waarop de schade zou zijn vastgesteld  indien 
herstel van de verpakking niet mogelijk zou zijn, wordt de schade vastgesteld alsof herstel van de verpakking niet mogelijk 
is. 
Indien herstel van de verpakking niet mogelijk is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van vervanging 
van de verpakking. 

b. Indien de aldus vastgestelde schade hoger blijkt te zijn dan de waardevermindering van de goederen op basis van 
marktwaarde, wordt de schade vastgesteld op die waardevermindering. 

 
2.3.4. Vaststelling schade aan hulpmaterialen 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van herstel of naar dagwaarde, zoals hierna bepaald. 
 
2.3.4.1 Herstel 
a. Indien de vaststelling geschiedt op basis van herstel, wordt de omvang van de schade vastgesteld op de kosten van 

herstel, onder aftrek van een bedrag voor nog bruikbare maar niet hergebruikte restanten, verhoogd met een door de 
schade veroorzaakte en na herstel eventueel resterende waardevermindering. 

b. Indien de schade op basis van herstel hoger is dan de schade op basis van dagwaarde, wordt de schade vastgesteld op 
basis van dagwaarde. 

 
2.3.4.2 Dagwaarde 
De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde onmiddellijk vóór en de waarde van de 
eventuele restanten op basis van dagwaarde onmiddellijk ná de gebeurtenis. 
Vaststelling op deze basis geschiedt alleen indien de vaststelling niet plaatsvindt op basis van herstel.  
 
 
Artikel 2.4 Uitkering 
 
2.4.1 Vergoeding in natura 
Verzekeraar heeft het recht vergoeding van (een deel van) de schade in natura te voldoen, en wel zodanig dat verzekerde 
redelijkerwijs geacht kan worden (voor dat deel van de schade) schadeloos te zijn gesteld. 
 
Indien verzekeraar van dit recht gebruikmaakt, is hij gemachtigd om daartoe een (herstel)bedrijf aan te wijzen en dit namens 
verzekerde in te schakelen.  
 
2.4.2 Vergoeding in geld 
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor verzekeraar geen gebruik maakt van zijn recht deze in natura te vergoeden, 
vindt plaats door die schadevergoeding in één termijn uit te keren. 
 
 

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen 
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Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen 
 
De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekking Goederen 
 
3.2.1 Eigen bederf 
Schade als gevolg van eigen bederf van de goederen. 
 
Deze uitsluiting geldt niet voor schade 
a. als gevolg van ongeschiktheid van de verpakking van de goederen; 
b. door bederf dat het gevolg is van een gedekte gebeurtenis; 
c. door bederf als gevolg van vertraging in het transport indien het vervoermiddel door een ongeval beschadigd of onklaar is 

geraakt. 
 
3.2.2 Diefstal uit aanhangwagen 
Schade door diefstal, vermissing of verduistering van goederen en/of hulpmaterialen uit een open of met dekzeil(en) afgesloten 
aanhangwagen. 
 
3.2.3 Massavernietigingswapens 
Schade die direct of indirect is veroorzaakt met of door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen. 
 
3.2.4 Bestuurder onder invloed 
Schade, ontstaan tijdens het vervoer, waarvan aannemelijk is dat het gebruik van alcohol of enige andere bedwelmende, 
opwekkende of soortgelijke stof door de bestuurder van het vervoermiddel, verband houdt met het ontstaan van die schade. 
 
Als deelname aan het verkeer door dit gebruik naar Nederlandse normen wettelijk verboden was, wordt het verband met de 
schade aannemelijk geacht, tenzij verzekerde het tegendeel bewijst. 
Als de bestuurder weigert om mee te werken aan een door politie / justitie gevorderde proef of test om dit te kunnen vaststellen, 
wordt dit beschouwd als een overtreding van die normen. 
 
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon 
- die niet als bestuurder van het vervoermiddel bij de schade is betrokken en 
- van wie in redelijkheid niet kan worden gezegd dat hij rekening diende te houden met verminderde rijvaardigheid van de 

bestuurder ten gevolge van het gebruik van alcohol en/of andere genoemde stoffen. 
 
3.2.5 Opzet / schuld 
Schade die een verzekerde persoon met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt of verergerd, ongeacht wie de schade 
lijdt. 
 
 

Hoofdstuk 4 Schade 
 
 
Artikel 4.1 Verplichtingen bij schade 
 
4.1.1 Bereddingsplicht 
Zodra verzekeringnemer of verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van het ophanden zijn of het ontstaan van een 
gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht om, voor zover hij daartoe in de gelegenheid 
is, binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen of namens hem te laten nemen die schade door die gebeurtenis kunnen 
voorkomen en/of verminderen. 
 
4.1.2 Schademeldingsplicht 
Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor 
verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is naar 
waarheid aan verzekeraar te melden. 
 
4.1.3 Schade-informatieplicht 
Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde is verplicht binnen redelijke termijn naar waarheid aan verzekeraar alle 
inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen. 
 
4.1.4 Medewerkingsplicht 
Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de 
belangen van verzekeraar zou kunnen schaden. 
Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde is uitdrukkelijk gerechtigd af te zien van een beroep op leverings- of 
handelsvoorwaarden. 
 
 
Artikel 4.2 Sancties bij niet nakomen verplichtingen bij schade 
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De informatie over sancties bij het niet nakomen van verplichtingen bij schade is vermeld in Hoofdstuk Schade van de 
polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 4.3 Andere verzekering / voorziening / regeling  
 
Er is geen dekking op de verzekering indien en voor zover verzekerde ter zake van hetgeen onder deze verzekering is gedekt 
rechten kan ontlenen of zou kunnen ontlenen, ingeval deze verzekering niet zou hebben bestaan, aan een andere verzekering 
of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan wel op grond van enige wettelijke of andere regeling. 
Verzekeraar zal echter tegenover verzekerde geen beroep doen op leverings- of handelsvoorwaarden. 
 
Artikel 4.4 Uitkeringsplicht 
 
De informatie over de uitkeringsplicht van verzekeraar is vermeld in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden 
Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 4.5 Betaling aan derden 
 
De informatie over betaling aan derden is vermeld in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 4.6 Verhaalsrecht  
 
De informatie over het verhaalsrecht is vermeld in Hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 

Hoofdstuk 5 Premie 
 
 
Artikel 5.1 Premiebetaling  
 
De informatie over premiebetaling is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen betalingsverplichtingen  
 
De informatie over sancties bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen is vermeld in Hoofdstuk Premie van de 
polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 5.3 Terugbetaling van premie  
 
De informatie over terugbetaling van premie is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 5.4 Premievaststelling  
 
De informatie over premievaststelling is vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 

Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 
 
 
De informatie over herziening van tarieven en/of voorwaarden is vermeld in Hoofdstuk Herziening van tarieven en/of 
voorwaarden van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico 
 
 
Artikel 7.1 Algemene wijzigingen 
 
De informatie over algemene risicowijzigingen is vermeld in Hoofdstuk Wijziging van het risico van de polisvoorwaarden 
Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 7.2 Risicowijziging Dekking Goederen 
 
7.2.1 Melding risicowijziging 
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Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, verzekeraar in kennis te stellen 
van wijzigingen, zoals hierna is aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij van het optreden van die 
wijziging niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. 
a. Het vervoeren van goederen van een andere soort dan voortvloeiend uit het beroep, het bedrijf of de activiteit zoals in de 

polis omschreven. 
 
7.2.2 Voortzetting na risicowijziging 
a. Na ontvangst van de melding van de risicowijziging beoordeelt verzekeraar of voortzetting van de verzekering op basis van 

de dan geldende acceptatierichtlijnen en tarieven mogelijk is. 
b. Indien voortzetting wordt overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend en/of worden de nieuwe voorwaarden 

toegepast op basis van de dan geldende tarieven en voorwaarden, vanaf de datum waarop de risicowijziging plaatsvond. 
c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over voortzetting van de verzekering, eindigt de verzekering één 

maand na de mededeling hiervan door verzekeraar. 
 
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze ongewijzigd van 
kracht. 
 
7.2.3 Gevolgen van niet melden risicowijziging 
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis te stellen van de risicowijziging, maar voortzetting zou zijn 

overeengekomen indien verzekeringnemer zijn verplichting tot melding wel zou zijn nagekomen, is per de wijzigingsdatum 
opeisbaar de premie en assurantiebelasting die verzekeringnemer na de risicowijziging verschuldigd zou zijn.  

b. Indien voortzetting op basis van gewijzigde voorwaarden zou zijn overeengekomen, bestaat, vanaf de datum waarop 
verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden, slechts dekking alsof deze voorwaarden waren 
overeengekomen. Een eventuele schade-uitkering zal echter worden berekend in dezelfde verhouding als de vóór de 
risicowijziging geldende premie staat tot de ná de voortzetting geldende premie als die hoger is. 

c. Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen, bestaat er geen dekking voor schaden die zijn ontstaan na de datum 
waarop verzekeringnemer de risicowijziging uiterlijk had moeten melden. 

 
 
Artikel 7.3 Risicobeperking 
 
a. Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen, zoals aard en omvang van het schadeverloop, verzekeraar tot het 

oordeel brengen dat toekomstige schade kan worden voorkomen of beperkt door het nemen van risicobeperkende 
maatregelen door verzekeringnemer, heeft verzekeraar het recht het nemen van deze maatregelen voor te schrijven. 

b. Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg te dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van de door 
verzekeraar aangegeven maatregelen.  

 
 
Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot beëindiging 
op andere gronden leiden. 
 
 

Hoofdstuk 8 Einde van de verzekering 
 
 
De informatie over het einde van de verzekering is vermeld in Hoofdstuk Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden 
Zekerheidspakket. 
 
 

Hoofdstuk 9 Aanvullende polisbepalingen 
 
 
Artikel 9.1 Persoonsgegevens 
 
De informatie over persoonsgegevens is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden 
Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 9.2 Toepasselijk recht 
 
De informatie over toepasselijk recht is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden 
Zekerheidspakket. 
 
 
Artikel 9.3 Klachten 
 
De informatie over klachten is vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 

Hoofdstuk 10 Terrorisme 
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De Clausule terrorismedekking en de samenvatting uitkeringsprotocol NHT zijn vermeld in Hoofdstuk Terrorisme van de 
polisvoorwaarden Zekerheidspakket. 
 
 

Hoofdstuk 11 Nadere omschrijvingen 
 

Avarij-grosse 
 
a. Maatregelen die redelijkerwijs zijn genomen in een noodsituatie, met het doel een schip en de zaken aan boord daarvan 

voor een gemeenschappelijk gevaar te behoeden of daaruit te redden, ongeacht door wiens toedoen dit gevaar is ontstaan. 
b. Onder maatregelen worden mede verstaan opofferingen en uitgaven, zoals het overboord zetten van lading, het inroepen 

van sleephulp of het betalen van losgeld. 
c. De hiermee gemoeide schade en kosten worden omgeslagen over alle belanghebbenden, naar verhouding van hun 

financiële belang, ongeacht of zij zelf schade hebben geleden. 
De belanghebbenden zijn wettelijk verplicht hun aandeel in het totale bedrag bij te dragen. 
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