
Productfiche Vervoer van goederen over de weg voor 
eigen rekening

Een verzekering op maat
Binnen onze transportverzekeringen bieden wij een goederenverzekering ‘Vervoer van goederen over de weg voor eigen  
rekening’ aan. Hierbij wordt een verzekeringsoplossing op maat uitgewerkt en wordt een ruimere dekking aangeboden dan in 
Mobility Safe 1 en Mobility Safe 2.

Voor de juiste modaliteiten van de waarborgen verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden.

Welke doelgroep? Een verzekering Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening verzekert u ingeval van  
schade aan goederen waarvan u eigenaar bent of die aan u worden toevertrouwd wanneer 
dat vervoer wordt gedaan met eigen vervoermiddelen.

Denk maar aan:
• vaklui in de bouwsector (bijv. loodgieters, elektriciens, …);
• dienstverleners (bijv. fietshersteller, ...);
• fabrikanten en (groot)handelaars met eigen vervoer en thuislevering (bijv. elektrohandel, 

meubelwinkel, …);
• leveranciers (bijv. drankenhandel, …).

Welke goederen 
verzekeren wij?

Goederen in het kader van uw professionele activiteiten.

Denk maar aan:
• goederen die u hebt gekocht of verkocht met hun individuele verpakking;
• machines, instrumenten en werktuigen waarvan u eigenaar bent;  
• andere goederen in goede staat, die uw eigendom zijn of aan u werden toevertrouwd voor 

uw werk. De waarde van deze goederen moet in geld bepaald kunnen worden. 

Welke goederen vereisen specifiek maatwerk?
• kunstvoorwerpen, antiquiteiten of verzamelingsvoorwerpen met liefhebberswaarde;
• levende dieren;
• levende planten en snijbloemen;
• vers fruit, verse groenten, bederfbare levensmiddelen en gelijkaardige goederen die onder- 

hevig zijn aan warmte, koude, temperatuurschommelingen of vochtigheid van de lucht;
• inboedels van particulieren en ondernemingen;
• materiaal bestemd voor de bescherming, behandeling of stuwing van de goederen, verpak-

king, alsook het casco van de containers;
• motorvoertuigen, vrachtwagens, pleziervaartuigen en caravans;
• tabakswaren, alcoholische dranken, elektrische en elektronische apparaten, farmaceutische  

producten, parfumerie, cosmetica, kleding, schoenen en lederwaren, foto- en film-
apparatuur, geluids-, data- en beelddragers, computer en computertoepassingen, gsm’s, 
navigatiesystemen;

• bulkgoederen die normaliter vervoerd worden door tankwagens en -containers;
• glas, spiegels, marmer, arduin, zonnepanelen en gelijkaardige breekbare goederen.

Welke goederen verzekeren wij niet?
• radioactieve stoffen en producten;
• edele metalen al dan niet bewerkt of gemunt, kleinoden, echte of cultuurparels, edel-

stenen, juwelen, sieraden en bont;
• effecten, coupons, speciën, cheques, brieven aan order of aan toonder, documenten van 

alle aard.

In welke voertuigen 
verzekeren wij de 
goederen? 

• in het motorvoertuig, dat in de Bijzondere Voorwaarden vermeld is;
• in de aanhangwagen en oplegger.

Let op: de aanhangwagen en oplegger moet wel gekoppeld zijn aan het trekkende voertuig 
(opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden).
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In welke landen bent u 
verzekerd? 

• België;
• Duitsland;
• Frankrijk;
• Luxemburg;
• Nederland.

Uitbreiding naar andere landen is mogelijk. Dat wordt dan wel vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden van de polis.

Welke risico’s zijn 
verzekerd?

Deze polis dekt de stoffelijke schade veroorzaakt aan uw goederen afhankelijk van de door 
u gekozen verzekeringsformule. Wij bieden u de volgende formules aan:

Formule A (evenementenverzekering) 
Schade veroorzaakt door:
• brand, bliksem of ontploffing;
• neerstorting of instorting, bijvoorbeeld een brug die instort of een vliegtuig dat op het 

voertuig valt;
• de natuur, bijvoorbeeld overstroming, grondverschuiving of neerstortende rotsen;
• een ongeval aan een voertuig, als het verzekerde voertuig zelf ook is beschadigd.

Hebt u schade na een evenement dat hierboven staat? 
Dan betalen wij ook voor de nadien opgelopen schade aan de goederen door:
• diefstal of poging tot diefstal;
• de invloed van het weer.

Formule B (evenementenverzekering + diefstal) 
Aanvullend op Formule A, betalen wij de schade of het verlies als de goederen worden  
gestolen wanneer iemand:
• het verzekerde voertuig en de goederen steelt;
• in het verzekerde voertuig heeft ingebroken en de goederen heeft gestolen;
• met geweld de goederen uit het verzekerde voertuig steelt;
• met geweld het verzekerde voertuig en de goederen steelt.

Formule C (Alle Risico’s behalve)
Alle stoffelijke schade ongeacht de oorzaak, ook schade tijdens laden en lossen, indien dit 
onder uw verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. Diefstal wordt verzekerd volgens de moda-
liteiten van Formule B.

Averij-grosse (gemene averij) (aanvullend en onafhankelijk van de gekozen formules)
De bijdrage in averij-grosse wordt vergoed conform de wetten en de gebruiken van de plaats 
van bestemming of waar de reis eindigt.

Opruimings-, lichtings- en vernietigingskosten ingevolge een gewaarborgd schadegeval, 
een maatregel getroffen of geboden door een bevoegde overheid, of door u in redelijke 
omstandigheden aangegaan, zullen worden vergoed.

Hoeveel betalen wij in 
geval van schade? 

Zijn de goederen gestolen of kunnen zij niet meer worden hersteld?

Dan betalen wij voor:
• nieuw gekochte goederen: de waarde die op de aankoopfactuur staat;
• nieuw verkochte goederen: de waarde die op de verkoopfactuur staat;
• gebruikte koopwaar en materiaal en andere goederen: de actuele marktwaarde, rekening 

houdend met de slijtage en de staat vóór het ongeval.

Kunnen de goederen worden hersteld of onderdelen worden vervangen?

Dan berekenen wij het bedrag als volgt:
• onze expert bepaalt de actuele marktwaarde;
• wij nemen de waarde van die goederen als zij nieuw zijn, dat is de nieuwwaarde;
• van de nieuwwaarde trekken wij de actuele marktwaarde af;
• het bedrag dat u overhoudt, betalen wij voor de herstelling.
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Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.

De verzekering Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening is een verzekering van een goed naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering 
nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescherming en onze Algemene Voorwaarden op www.baloise.be. 

Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt 
u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel.
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Hoe vraagt u een offerte 
op maat?

U neemt daarvoor contact op met onze afdeling Marine & Transport (tel.: 03 870 93 11 of 
e-mail: transport@baloise.be). Zij maken dan een voorstel op maat voor uw bedrijf.


