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Wat is verzekerd?  

Stoffelijke schade veroorzaakt aan uw of het aan u 
toevertrouwd materiaal en koopwaar in het kader van uw 
professionele activiteiten volgens volgende 
verzekeringsformules: 

Formule A: Evenementenverzekering 

 Schade aan de goederen veroorzaakt door: brand, 
bliksem, ontploffing, in- en neerstorting of 
natuurevenementen. De schade veroorzaakt door een 
schadegeval waarbij het verzekerde voertuig ook werd 
beschadigd. 

 Schade veroorzaakt door een hierboven vermelde 
reden: schade die nadien gebeurt door (poging tot) 
diefstal of de invloed van het weer is ook gedekt. 

Formule B: Evenementenverzekering + diefstal 

 Aanvullend op Formule A verzekeren wij de schade of 
het verlies van de goederen bij:  
o gelijktijdige diefstal van het verzekerde voertuig 

en de goederen; 
o inbraak in het verzekerde voertuig. 

 
Formule C: Alle risico's behalve 

 Alle schade ongeacht de oorzaak, ook bij het laden en 
lossen onder uw verantwoordelijkheid. Diefstal is 
gedekt volgens Formule B. 

Wij verzekeren ook: 

 Opruimings-, lichtings- en vernietigingskosten 

 Averij grosse 

Uitbreidingen 

 Vervoer van bulkgoederen (tankvervoer)  

 Vervoer onder geleide temperatuur (koelvervoer) 

 
Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade veroorzaakt door een 
verzekerde 

 Eigen gebrek 

 De schade veroorzaakt door oorlog, 
arbeidsconflicten en aanslagen, radioactiviteit 

 De schade veroorzaakt door het gebruiken van een 
beschadigd goed 

 De slijtage, de vermoeidheid, de progressieve 
beschadiging of aantasting, het onvoldoende gebruik 
en de veroudering 

 
Zijn er beperkingen in dekking? 

! Diefstal wordt niet gedekt indien 
 u niet binnen 24 uur nadat u op de hoogte bent 

gesteld van het schadegeval aangifte deed bij 
de politie;  

 de maatregelen tot diefstalbeveiliging uit de 
Bijzondere Voorwaarden niet werden 
uitgevoerd;  

 tijdens de afwezigheid van de bestuurder niet 
alles werd afgesloten en het antidiefstalsysteem 
niet werd aangezet. 
 

! De opruimings-, lichtings- en vernietigingskosten 
worden enkel gedekt ten gevolge van een 
gewaarborgd schadegeval, als u dit moest doen in 
opdracht van de politie of om verdere schade te 
voorkomen. 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 
Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.  

Wat is dit voor type verzekering?  

De verzekering 'Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening' geeft dekking voor schade aan uw goederen of 
goederen die aan u zijn toevertrouwd wanneer dat vervoer wordt gedaan met eigen vervoermiddelen. In tegenstelling tot 
de verzekering VER standaard is dit een verzekering op maat. 

Verzekering Vervoer Eigen Rekening Extra            
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Waar ben ik verzekerd?  

 België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland. 

 Uitbreiding naar andere landen is mogelijk. Dit staat vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van de polis. 

 
Wat zijn mijn verplichtingen?  

• Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van 
het risico nauwkeurig mee te delen. 

• U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich 
meebrengt nauwkeurig mee te delen.  

• Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken.  

• Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, 
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden.  

• Leg ook klacht neer bij de politie binnen 24 uur nadat u de (poging tot) diefstal en/of opzettelijk toegebrachte 
schade hebt opgemerkt.  

• Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren. 

  
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 
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.  

   
Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen 
per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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