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   Wat is verzekerd ?  

De verzekeringsovereenkomst dekt de contractuele 
aansprakelijkheid van de verzekerde voor de verliezen en 
materiële beschadigingen die rechtstreeks worden veroorzaakt aan 
de vervoerde goederen, alsook voor vertraging in de aflevering. 
Het betreft vervoer onderworpen aan het CMR-Verdrag of vervoer 
onderworpen aan lokale wetgeving. 
Mits bijpremie kunnen andere contractuele bepalingen, buiten het 
CMR-Verdrag of de toepasselijke plaatselijke wetgeving, worden 
gewaarborgd. 
Ook de contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn 
hoedanigheid van vervoercommissionair kan verzekerd worden. 
Vervoerscommissionair is degene die, tegen vergoeding, de 
verbintenis aangaat een transport van goederen over de weg te 
verrichten en dit transport in eigen naam door derden laat 
uitvoeren. 

Inbegrepen :  
 Kosten : expertisekosten – reddingskosten - opruimings- en 

vernietigingskosten 
 Verblijf van goederen in transit 
 Bijdragen in averij-grosse 
 Temperatuurschades van aan bederf onderhevige goederen 
 Contaminatie van bulkgoederen. 
 Onrechtmatige afhouding van vrachtgelden 
 Inning rembours 
 Vertrouwensschade 

De waarborg kan eveneens worden uitgebreid met : 
 Waardeaangifte  
 Bijzonder belang bij de aflevering 
 Goederen in opslag 
 Materiaal toebehorend aan derden. 

Onder « Materiaal toebehorend aan derden » wordt verstaan: 
de aanhangwagens, opleggers, containers, chassis en diverse 
uitrustingen die door derden worden toevertrouwd aan de 
verzekerde, voor de uitvoering van het transport van de 
toevertrouwde goederen. Dit omvat niet het materiaal dat 
ofwel toebehoort aan de verzekerde of door hem is gehuurd, 
geleased of in zijn bezit zijn in het kader van andere 
gelijkaardige overeenkomsten, of materiaal dat niet dient om 
het vervoer uit te voeren maar die het voorwerp uitmaakt van 
een transportopdracht. 

 Error & omission 

   Wat is niet verzekerd ?  

Schade, verlies of vertraging veroorzaakt door : 
 Opzet, fout gelijkgesteld met opzet, grove fout met 

uitzondering van opzet, fout gelijkgesteld met opzet of 
grove fout, begaan door de aangestelde(n) van de 
verzekerde tijdens de fysieke uitoefening van de 
vervoerovereenkomst 

 Oorlog, kaping, mijnen, en dergelijke. 
 Stakingen, oproer en terrorisme… 
 Inbeslagneming, verbeurdverklaring, detentie, smokkel, … 
 Niet-naleving van de wettelijke bepalingen door de 

verzekerde 
 Problemen met documenten 
 Radioactiviteit en cyberrisico’s.  
 Gewoon gewichtsverlies 
Elke handeling ten opzichte van de lading aan boord van een 
losgekoppeld voertuig op een openbare plaats. 
Goederen zoals waardevolle voorwerpen, waardepapieren, 
kunstvoorwerpen, verhuizingen, voertuigen en vensterglas. 

   Zijn er dekkingsbeperkingen ?   

! Diefstal, verduistering of vermissing van een gehele lading is 
verworven op voorafgaandelijke voorwaarde dat de 
verzekerde het bewijs levert dat hij voldoende 
organisatorische maatregelen genomen heeft en mits 
toepassing van vrijstellingen. 
De vrijstellingen gelden niet indien verzekerde bewijst dat:  
1) Het voertuig was uitgerust met een erkende anti-
diefstalinrichting; 
2) Tijdens de afwezigheid van de bestuurderde anti-
diefstalinrichting werd ingeschakeld, alle deuren van het 
voertuig slotvast waren en de ramen volledig gesloten; 
3) het voertuig zich bevond op een plaats met permanent 
toezicht, dan wel gestald werd in een afgesloten gebouw dat 
slotvast of bewaakt was. 

! Opruimings-, schoonmaak-, ophalings-, lichtings-, 
repatriërings- en vernietigingskosten : beperkt tot 10 % van 
de verzekerde waarde met een maximum van 12.500 EUR. 
Binnen de limiet van de verzekerde waarde zijn reddings- 
en behoudskosten blijven onbeperkt gedekt. 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende 
deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin 
opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw 
verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

  Welk soort verzekering is dit?  

Contractuele aansprakelijkheid van de wegvervoerder ten overstaan van de vervoerde goederen. 

Verzekering contractuele aansprakelijkheid van de wegvervoerder (CMR) 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
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   Waar ben ik gedekt ?  

 Overeen te komen met de verzekeraar : België en aangrenzende landen ; Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, 
Groot-Brittannië, Ierland, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Vaticaanstad, Spanje, Portugal, Italië, San Marino, 
Malta, Griekenland, Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro, Macedonië, Europees Turkije, Polen, 
Tsjechische Republiek, Slovakije, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Estland, Litouwen, Letland, enzovoort. 

   Wat zijn mijn verplichtingen?  

˗ Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet 
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar.  

˗ In de loop van de overeenkomst : Elke wijziging van omstandigheden zoals omschreven in het verzekeringsvoorstel moet 
aangegeven worden. 

˗ Bij schadegeval: U moet een schadegeval zo spoedig mogelijk melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen 
daarvan te beperken. 

˗ Indien de premieberekening gebeurt op basis van veranderlijke gegevens is de verzekeringnemer verplicht deze gegevens 
jaarlijks door te geven. 

˗ Om diefstal van lading te voorkomen gelden preventie maatregelen/eisen, afhankelijk van de categorie en risico-indeling van 
de vervoerde goederen. 

˗ In geval van diefstal, verduistering of vermissing moet onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de bevoegde 
overheidsinstantie. 

   Wanneer en hoe betaal ik?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.  

   Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De 
overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht 
na betaling van de eerste premie.  

   Hoe zeg ik mijn contract op?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De 
verzekeringsovereenkomst moet opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de 
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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