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#CMR100 by JV 
Vervoerdersaansprakelijkheid CMR 

Instructies in geval van schade 
Belangrijke tips in geval van een CMR schadegeval:  

1) Indien de uitvoering van de vervoerovereenkomst op de voorwaarden van de 
vrachtbrief onmogelijk is of wordt voordat de goederen op de plaats bestemd voor de 
aflevering, zijn aangekomen, is de vervoerder gehouden instructies te vragen aan zijn 
opdrachtgever (art. 14 CMR). 

2) Wanneer na aankomst van de goederen op de plaats van bestemming zich 
omstandigheden voordoen die de aflevering beletten, vraagt de vervoerder instructies 
aan de afzender (art. 15 CMR). 

3) De opdrachtgever vergoedt de vervoerder voor de kosten die zijn verzoek om 
instructies of de uitvoering van ontvangen instructies voor hem meebrengen, mits deze 
kosten niet door de schuld van de vervoerder zijn ontstaan (art. 16 CMR). 

4) De verzekerde dient altijd binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen ter 
voorkoming of beperking van schade. In geval van aansprakelijkheid worden deze 
reddingskosten overeenkomstig art. 14.2 van de polis vergoed. 

5) De verzekerde dient het recht op verhaal tegen elke eventueel aansprakelijke derde 
vrijwaren of onderaannemer te vrijwaren. 

6) In geval van diefstal of ander misdrijf moet klacht worden indienen bij de bevoegde 
overheid (Art. 18.2.3 van de polis). 

7) Ingeval van ongevallen, brand, ontploffing moet de verzekerde tegensprekelijke 
vaststellingen vastleggen. 

Voor verdere details verwijzen we naar art. 18 van de polis. 

Een correct samengesteld schadedossier bevordert de snelle afhandeling van het 
schadegeval. Wij hebben de belangrijkste elementen uit het schadedossier in een 
overzichtelijk filmpje voor U op een rijtje gezet.  

U kan deze tutorial van ongeveer 20 min. bekijken via volgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=a2Pew8VOZ1g 
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