
Productfiche Vervoer van goederen over de weg voor 
eigen rekening

Deze fiche geldt voor personenwagens, lichte vrachtwagens (max. 3,5 t) en vrachtwagens (< 12 t).

Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de verzekering Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening 
goed. Hierin staat wanneer wij betalen. En hoeveel wij betalen. Maar ook wanneer wij niet betalen.
Lees ook de Bijzondere Voorwaarden goed. Daarin staat tot welke waarde de goederen verzekerd zijn.

Welke goederen 
verzekeren wij?

Wij betalen voor schade aan de volgende goederen:

• goederen die u hebt gekocht of wilt verkopen. En ook hun individuele verpakking;

• machines en apparaten die van uzelf zijn. U vervoert of gebruikt ze voor uw werk. Wij  
bedoelen hier niet machines, apparaten en voertuiginrichtingen die altijd in het verzekerde  
voertuig vastzitten, bijvoorbeeld systeemkasten;

• andere goederen in goede staat, die van u zijn of die aan u werden gegeven voor uw werk. 
De waarde van die goederen kunnen wij bepalen met geld.

U krijgt voor het vervoer geen geld.

In welke voertuigen 
verzekeren wij de 
goederen?

Hieronder staat in welke voertuigen wij de goederen verzekeren:

• in het omschreven voertuig, dat is het voertuig dat in de Bijzondere Voorwaarden staat;

• in de volgende aanhangwagens:
 – de omschreven aanhangwagen van meer dan 750 kg, dat is de aanhangwagen die in de  
  Bijzondere Voorwaarden omschreven staat;
 – de aanhangwagen van minder dan 750 kg als hij de nummerplaat van het omschreven  
  voertuig draagt;
 – de aanhangwagen van meer dan 750 kg die u huurt of leent van iemand anders. U moet  
  dan wel zelf een aanhangwagen hebben van meer dan 750 kg. En die staat vermeld in de  
  Bijzondere Voorwaarden.

 De aanhangwagen moet wel gekoppeld zijn aan het omschreven voertuig;

• in het tijdelijk vervangingsvoertuig dat u gebruikt als u het omschreven voertuig voor even 
niet kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor onderhoud of herstelling. Of zelfs wanneer u het 
omschreven voertuig nooit meer kunt gebruiken, zoals bij totaal verlies.

In welke landen bent u 
verzekerd? 

Deze verzekering geldt in de volgende landen:

• België;

• Duitsland;

• Frankrijk;

• Luxemburg;

• Nederland.
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Voor welke schade 
betalen wij?

Hieronder staan de situaties waarvoor u verzekerd bent:

1. als de goederen worden beschadigd:

• schade door brand, bliksem of ontploffing;

• schade doordat er iets neerstort of instort, bijvoorbeeld een brug die instort of een 
vliegtuig dat op het verzekerde voertuig valt;

• schade door natuurevenementen, bijvoorbeeld overstroming, grondverschuiving of 
neerstortende rotsen;

• schade door een schadegeval als het verzekerde voertuig ook is beschadigd;

• hebt u schade na een situatie die hierboven staat? Dan betalen wij ook voor de nadien 
opgelopen schade aan de goederen door:
– diefstal of poging tot diefstal;
– het weer.

2. als de goederen worden gestolen:

• iemand steelt het verzekerde voertuig en de goederen;

• iemand heeft in het verzekerde voertuig ingebroken en de goederen gestolen;

• iemand steelt met geweld de goederen uit het verzekerde voertuig;

• iemand steelt met geweld het verzekerde voertuig en de goederen.

Diefstal van goederen uit de verzekerde aanhangwagen verzekeren wij enkel:
• als de aanhangwagen gekoppeld is aan het verzekerde voertuig, en 

• de aanhangwagen en het verzekerde voertuig samen worden gestolen.

Voor welke waarde 
kunt u de goederen 
verzekeren? 

En hoeveel moet u 
hiervoor betalen?

De verzekerde waarde kunt u zelf kiezen uit een van de volgende bedragen:

• 5.000,00 EUR. Hiervoor betaalt u 115,00 EUR.

• 7.500,00 EUR. Hiervoor betaalt u 135,00 EUR.

• 10.000,00 EUR. Hiervoor betaalt u 170,00 EUR.

• 15.000,00 EUR. Hiervoor betaalt u 240,00 EUR.

• 20.000,00 EUR. Hiervoor betaalt u 300,00 EUR.

• 25.000,00 EUR. Hiervoor betaalt u 350,00 EUR.

Deze premies zijn jaarpremies inclusief kosten en lasten. Ze gelden op 01/02/2016.

Hoeveel betalen wij 
voor de 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;
• voor nieuw verkochte goederen: de waarde die op de verkoopfactuur staat.

Voor goederen die gebruikt zijn, bepaalt onze expert de waarde van die goederen direct vóór 
het schadegeval. Dat is de actuele marktwaarde. Dat bedrag betalen wij.

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.

Welk deel van het 
schadebedrag moet u 
zelf betalen? 

Voor elke schade waarvoor wij betalen, moet u een deel van het schadebedrag zelf betalen:

• voor schade aan de goederen: 125,00 EUR;

• voor diefstal of poging tot diefstal: 125,00 EUR. 

Kunt u uw voertuig tussen 21h00 en 06h00 niet veilig parkeren zoals door ons gevraagd? 
Dan moet u 625,00 EUR zelf betalen.
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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, onze segmentatiecriteria 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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Welke goederen 
verzekeren wij niet? 

Wij betalen niet voor schade aan volgende goederen:

• goederen die gemakkelijk verbranden, verroesten of gevaarlijk zijn;

• papieren die geld waard zijn, bijvoorbeeld bankbiljetten, aandelen of waardebons;

• sieraden en bont;

• kunst en antiek;

• levende dieren en planten;

• vers eten;

• goederen die in uw huis of kantoor horen, bijvoorbeeld meubels;

• tabak en alcohol;

• parfum, make-up en medicijnen;

• vervoermiddelen;

• bescherming of verpakking van de goederen, bijvoorbeeld materiaal waarmee u de goederen  
vastmaakt of containers;

• communicatietoestellen, bijvoorbeeld mobiele telefoons of navigatiesystemen;

• elektrische en elektronische apparaten, bijvoorbeeld fototoestellen, laptops of tablets.  
Zijn die apparaten van u en gebruikt u ze voor uw werk? Of werden ze voor uw werk aan u 
gegeven? Dan betalen wij de schade aan die apparaten wel;

• kleding, schoenen en lederwaren. Zijn ze van u en gebruikt u ze voor uw werk? Of werden 
ze voor uw werk aan u gegeven? Dan betalen wij wel voor de schade aan die goederen;

• vervoer van goederen over de weg in opdracht van anderen.

Voor welke schade 
betalen wij niet? 

Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties waarin wij niet betalen:

• als het schadegeval opzettelijk is veroorzaakt;

• als de bestuurder niet mocht rijden;

• als de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs heeft genomen;

• als de schade ontstaat door warmte, kou of vochtigheid;

• als de goederen niet goed zijn gestapeld;

• als de goederen niet goed verpakt of ingepakt zijn.

Voor wie is deze 
verzekering nuttig?

Deze verzekering is nuttig voor zelfstandigen en kleine ondernemingen.
Voor grotere ondernemingen en voor goederentransport neemt u best contact op met onze 
afdeling Marine & Transport (tel.: 03 870 93 11 of e-mail: transport@baloise.be). Zij maken 
dan een voorstel speciaal voor uw bedrijf.


