	
  
	
  
	
  

Bijzondere Voorwaarden Goederen tijdens transport
(vervoer eigen goederen)
U heeft bij Ons de dekking ‘Goederen tijdens transport’ gesloten. Daarmee verzekert U Uw goederen tegen schade
die ontstaat door bepaalde gebeurtenissen, wanneer U deze goederen vervoert.
Uiteraard wilt U graag weten wat de afspraken zijn. Bijvoorbeeld, waar U voor verzekerd bent, waar U niet voor
verzekerd bent, en hoe Wij schade vaststellen. Dit kunt U lezen in deze Bijzondere Voorwaarden van de dekking
‘Goederen tijdens transport’.

Bevestiging van de dekking
De Bijzondere Voorwaarden Goederen tijdens transport vormen samen met de Algemene Voorwaarden, de
Aanvullende Voorwaarden en Uw Polisblad Uw bewijs van verzekering. Hiermee kan worden aangetoond dat er een
verzekeringsovereenkomst tussen U en Ons tot stand is gekomen. Het is belangrijk dat U controleert of de informatie
op Uw Polisblad juist is en overeenkomt met de door U aangevraagde dekking.
In ruil voor het betalen van de premie zijn Wij bereid U overeenkomstig de in deze documenten vastgelegde en
bekrachtigde voorwaarden te verzekeren.
Deze verzekeringsovereenkomst voldoet aan de eis van onzekerheid, zoals omschreven in artikel 7:925 van het
Burgerlijk Wetboek. Op het moment dat U deze dekking bij Ons afsluit, mag bij U en bij Ons geen gebeurtenis
bekend zijn die tot een uitkering leidt of onder normale omstandigheden tot een uitkering zou kunnen leiden.
Bepaalde woorden hebben overal waar ze in dit document worden gebruikt een specifieke betekenis. Deze woorden
zijn vetgedrukt en hun betekenis wordt in het artikel ‘Wat bedoelen Wij met:’ uitgelegd.

Door U aan Ons verstrekte informatie
Bij de beslissing om deze dekking te accepteren, het vaststellen van de voorwaarden en het berekenen van de
premie zijn Wij van de door U aan Ons verstrekte informatie uitgegaan. U dient de door Ons gestelde vragen met
zorg te beantwoorden en er zeker van te zijn dat alle verstrekte informatie juist en compleet is.
Indien We vaststellen dat U heeft gehandeld met de opzet Ons te misleiden, zullen Wij deze dekking met
onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat U het recht heeft op premieteruggave en zullen alle claims worden
geweigerd.
Indien We vaststellen dat U onzorgvuldig was bij het aan Ons verstrekken van informatie, op basis waarvan We deze
dekking hebben geaccepteerd, de voorwaarden hebben vastgesteld en de premie hebben berekend, dan kunnen We:
•
•

•

de voorwaarden van Uw dekking aanpassen. Indien een claim negatief beïnvloed is door Uw onzorgvuldigheid,
dan kunnen We deze aangepaste voorwaarden toepassen alsof ze al van kracht waren; of
meer premie bij U voor Uw dekking in rekening brengen of Onze uitkering voor een claim evenredig verlagen op
basis van de door U betaalde premie in verhouding tot de premie die Wij bij U in rekening zouden hebben
gebracht; of
Uw dekking overeenkomstig het artikel ‘Wanneer kunt U Uw verzekering beëindigen?’ van de Algemene
Voorwaarden beëindigen.

Wij zenden U een bericht indien We:
• het voornemen hebben om deze dekking op te zeggen; of
• de voorwaarden van Uw dekking moeten aanpassen; of
• verlangen dat U meer premie voor Uw dekking betaalt.

Ons op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen of onjuistheden
Indien U erachter komt dat door U aan Ons verstrekte informatie onjuist, onvolledig of gewijzigd is, dan dient U Ons
hierover zo snel mogelijk te informeren.
Nadat We op de hoogte zijn gebracht dat eerder door U aan Ons verstrekte informatie onjuist is, onvolledig is of dat
deze informatie gewijzigd is, vertellen Wij U of dit Uw dekking beïnvloedt. We kunnen bijvoorbeeld de voorwaarden
van Uw dekking aanpassen, verlangen dat U meer premie voor Uw dekking betaalt of Uw dekking beëindigen.
Indien U Ons niet over de onjuistheid, onvolledigheid of wijziging van door U aan Ons verstrekte informatie informeert
kan deze dekking ongeldig raken, met als gevolg dat Wij mogelijk Uw claim niet betalen of een eventuele uitkering
verlagen.
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Als U de Dekking ‘Goederen tijdens transport’ afsluit, zijn Wij precies op de hoogte van de aard en activiteiten van het
bedrijf. Ook weten Wij welke goederen U vervoert. Zo kunnen Wij inschatten welk risico Wij lopen.
Verandert het risico? Dan verwachten Wij van U dat U Ons dat binnen 2 maanden laat weten. Voorbeelden van een
verandering van het risico zijn:
de aard of activiteiten van het bedrijf wijzigt / wijzigen;
de soort goederen die U vervoert wijzigt;
Uw bedrijf verhuist.
Vanaf het moment, dat er iets verandert, bent U alleen verzekerd tegen de navolgende gebeurtenissen: brand en
ontploffing. Ook als dit is veroorzaakt door een (slechte) eigenschap van de goederen of het vervoermiddel zelf.
Tenzij Wij met elkaar wat anders afspreken.
Heeft U een risicowijziging doorgegeven? Dan mogen Wij:
de premie en voorwaarden aanpassen;
de dekking opzeggen.
Hierbij houden Wij een opzegtermijn van 2 maanden aan.
Als de wijziging zo is, dat niemand van Ons kan verwachten, dat Wij met de dekking zullen doorgaan, dan
houden Wij een opzegtermijn van 30 dagen aan.
Meldt U de risicowijziging niet of niet op tijd? En een schade heeft te maken met de risicowijziging? Dan heeft U geen
recht op schadevergoeding vanaf 2 maanden nadat het risico verandert. Dit geldt niet als Uw dekking hetzelfde zou
zijn gebleven als U het Ons wel had gemeld. Zouden Wij de dekking alleen tegen een hogere premie of op
gewijzigde voorwaarden hebben voortgezet? Dan bepalen Wij wat de verhouding is tussen de premie:
die U heeft betaald; en
de premie die U had moeten betalen.
U krijgt dan een eventuele vergoeding in die verhouding. Ook houden Wij dan de gewijzigde voorwaarden aan.
Als U kunt aantonen, dat U van de wijziging niets wist en ook niet had kunnen weten, dan houden Wij er natuurlijk
rekening mee, wanneer U ons niet binnen 2 maanden heeft geïnformeerd.
Heeft de risicowijziging te maken met illegale praktijken? Zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend hennepteelt,
productie van hard- of softdrugs, opslag van gestolen zaken, enzovoort.
Dan vergoeden Wij vanaf het moment van de risicowijziging geen enkele schade. Dit geldt ook als U van de wijziging
niets wist en ook niet had kunnen weten.

Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag van de dekking ‘Goederen tijdens transport’ is vastgesteld op basis van ‘premier risque’. Dit
betekent dat het verzekerd bedrag is gemaximeerd. Bij schade wordt niet gekeken naar de werkelijke waarde. De
schade wordt volledig vergoed, maar het uit te keren bedrag zal niet meer bedragen dan het verzekerd bedrag. Het
verzekerd bedrag kunt U terugvinden op het Polisblad.
Bij een premier risqueverzekering gelden de regels van onderverzekering niet.

Wat is verzekerd?
Met de dekking ‘Goederen tijdens transport’ verzekert U schade aan Uw goederen die tijdens transport ontstaat door
bepaalde gebeurtenissen. Die gebeurtenissen staan hieronder.
Op Uw Polisblad staan de dekkingen die U heeft gekozen vermeld, en ook het pakket dat U heeft gekozen.
Heeft U het PURE Bronzepakket afgesloten? Dan is uitsluitend schade of verlies van de goederen door de
navolgende 8 gebeurtenissen verzekerd:
Brand
Ook als de brand is veroorzaakt door een (slechte) eigenschap van de goederen of het vervoermiddel zelf.
Brand van het vaartuig
Brand van het vaartuig, waarmee het vervoermiddel met daarin de goederen wordt vervoerd.
Ontploffing
Ook als de ontploffing is veroorzaakt door een (slechte) eigenschap van de goederen of het vervoermiddel zelf.
Ongeval
Een ongeval van het vervoermiddel of omdat het vervoermiddel in brand raakt.
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Stranden, zinken, aanvaring of aanraking van het vaartuig
Schade omdat het vaartuig, waarmee het vervoermiddel met daarin de goederen wordt vervoerd, strandt of zinkt. Of
omdat dit vaartuig in aanvaring of aanraking komt met ijs of iets anders.
Vallen
Het vallen van de goederen tijdens laden en lossen. Dit geldt niet voor bulklading.
Overboord spoelen of gooien
Het overboord gooien of spoelen of op een andere manier in het water terechtkomen van de goederen.
Uit nood lossen
Het uit nood lossen of het lossen in een noodhaven van het vervoermiddel met daarin de goederen en het vervolgens
opnieuw laden van het vervoermiddel met daarin de goederen.
Heeft U het PURE Silver- of het PURE Goldpakket afgesloten? Dan is daarnaast schade verzekerd, die is ontstaan
door de navolgende gebeurtenissen:
Diefstal, vermissing of zoekraken
Diefstal, vermissing of zoekraken is alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt:
na braak.
U heeft geen dekking als de goederen worden vervoerd in een open vervoermiddel of een vervoermiddel dat
met een zeildoek of iets soortgelijks is afgedekt.
tijdens of door een van de gebeurtenissen als omschreven bij het PURE Bronzepakket.
Elke andere gebeurtenis
Zolang maar niet veroorzaakt door een (slechte) eigenschap van de goederen of het vervoermiddel zelf.

Waar bent U verzekerd?
Heeft U het PURE Bronzepakket afgesloten? Dan zijn Uw goederen uitsluitend verzekerd binnen het Europese deel
van Nederland.
Heeft U het PURE Silver- of het PURE Goldpakket afgesloten? Dan zijn Uw goederen verzekerd in de lidstaten van
de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.
Ook als het vervoermiddel per schip in en tussen deze landen wordt vervoerd.

Wanneer bent U verzekerd?
Uw goederen zijn verzekerd:
vanaf het moment dat deze worden opgepakt om in het vervoermiddel geplaatst te worden;
tijdens het verblijf in het vervoermiddel;
tot het moment dat deze worden afgeleverd op het afgesproken adres.

Wat verzekeren Wij nog meer?
Als U schade heeft aan Uw goederen, dan vergoeden Wij ook:
•
de bereddingskosten
•
averij grosse
•
de reparatie van de verpakking of ander materiaal, waarop staat wat de inhoud is. Zijn de goederen ondanks de
reparatie minder waard? Dan vergoeden Wij ook de waardevermindering.
Heeft U het PURE Bronzepakket afgesloten en is reparatie niet mogelijk? Of zijn de reparatiekosten meer dan
de waardevermindering? Dan vergoeden Wij alleen de waardevermindering.
•
moeten de goederen uit nood of in een noodhaven worden gelost? Dan vergoeden Wij ook de kosten van:
het lossen;
de opslag;
het opnieuw laden;
verder vervoer (alleen als deze kosten worden gemaakt bovenop de al gemaakte kosten van vervoer).

Wat is verzekerd boven het verzekerd bedrag?
U heeft per gebeurtenis een bepaald bedrag op premier risque basis verzekerd. Het verzekerd bedrag kunt U
terugvinden op het Polisblad.
Als U schade heeft aan Uw goederen dan vergoeden Wij ook
•
het salaris en de kosten van alle experts en deskundigen;
Heeft U zelf een expert en deskundigen benoemd? Dan krijgen die:
maximaal het salaris en de kosten die Onze experts en deskundigen krijgen;
alleen de kosten vergoed die te maken hebben met het vaststellen van de schade.
•
de kosten voor het opruimen, het bergen of het vernietigen van de goederen. Dit tot maximaal € 2.500,00.
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Wat is niet verzekerd?
•
opzet
•
overstroming
•
atoomkernreactie
•
molest
•
aardbeving
•
vulkanische uitbarsting
Wat Wij hiermee bedoelen, vindt U in de Algemene Voorwaarden.
•
schade:
door een (slechte) eigenschap van de goederen zelf;
aan glas;
aan goederen die gekoeld vervoerd moeten worden;
door vertraging, tenzij de vertraging komt door een verzekerde gebeurtenis en het vervoermiddel hierbij is
beschadigd;
door gewichtsverlies, indrogen, verdampen of iets soortgelijks, tenzij U kunt aantonen dat dit te maken
heeft een verzekerde gebeurtenis;
doordat het vervoermiddel niet geschikt is voor het vervoeren van de goederen en dit bij U bekend is;
door het oorlog- en stakersrisico;
als door de politie, douane of een andere overheidsinstelling:
het vervoermiddel wordt aangehouden;
de goederen in beslag worden genomen.
door alleen waardevermindering;
schade aan:
geld en geldswaardige papieren;
bewerkte en onbewerkte edelmetalen;
bewerkte en onbewerkte edelstenen;
juwelen, parels en dergelijke;
voorwerpen met een kunst- of verzamelwaarde;
monstercollecties;
levende planten en dieren;
persoonlijke eigendommen van Uw personeel
schade na:
verbeurd verklaring,
prijsverklaring (inbeslagneming en verbeurdverklaring van goederen in schepen tijdens een
zeeoorlog),
invordering van de goederen of vervoermiddelen,
onteigening of een soortgelijke behandeling,
door een overheidsinstelling.
Wij verwachten dat U er alles aan doet om schade te voorkomen. Doet U dat niet, dan heeft U geen dekking

Wat gebeurt er bij schade?
De schade wordt vastgesteld:
door U en Ons samen;
door Onze expert of;
door Onze expert en een expert die U in de arm neemt.
In het laatste geval benoemen de 2 experts samen een derde expert. Dat doen zij voordat zij zelf aan het werk gaan.
Kunnen de 2 eerste experts het niet eens worden over de schade? Dan stelt de derde expert vast wat de schade is.
Hij/zij doet dat binnen de grenzen van de 2 taxaties. Als dit is gebeurd, dan is dit bindend voor iedereen. Hier wordt
dan niet meer over gediscussieerd.
Geen verplichting
Als Wij meewerken aan het vaststellen van de schade, betekent dit niet dat Wij ook verplicht zijn de schade te
vergoeden.

U ontvangt een schadevergoeding
Wij vergoeden:
bij verlies: de verzekerde waarde;
bij beschadiging: de herstelkosten, maar maximaal het bedrag dat Wij vergoeden bij verlies.
Als de restanten nog waarde hebben, dan trekken Wij deze restwaarde eerst van Onze betaling af.
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Waar moet U rekening mee houden bij verlies?
Is er sprake van verlies? Wij vergoeden pas nadat U ermee akkoord bent gegaan dat de goederen, na terugvinden,
eigendom worden van Ons of van de risicodragende verzekeraar(s). De eigendomsrechten worden dus aan Ons
overgedragen.
Worden de goederen teruggevonden en wilt U deze terug hebben? Dan moet U de schadevergoeding terugbetalen.
Waar moet U rekening mee houden bij averij grosse en het uit nood lossen?
Is er sprake van:
averij grosse;
het uit nood lossen of lossen in een noodhaven?
Dan kunnen Wij de kosten rechtstreeks verrekenen met de persoon of het bedrijf:
die/dat deze kosten heeft gemaakt;
voor wie de kosten zijn gemaakt.

Welk eigen risico heeft U?
Hieronder, op het Polisblad of in de Aanvullende Voorwaarden staat welk eigen risico U heeft. Heeft U een schade?
Dan moet U dit bedrag zelf betalen. Een eigen risico geldt altijd per gebeurtenis.
Bij diefstal, vermissing of zoekraken heeft U een eigen risico van € 500,00 of het eigen risico dat op het Polisblad
staat mocht dit hoger zijn. Dit geldt niet als:
het vervoermiddel waarmee de goederen worden vervoerd minimaal is beveiligd volgens VbV-SCM klasse 2;
het vervoermiddel waarmee de goederen worden vervoerd staat gestald in een gebouw (uit steen opgetrokken
en voorzien van harde dakbedekking) en de schade aantoonbaar is voorafgegaan door braak aan het gebouw.

Wordt het vervoermiddel tijdelijk vervangen?
En is dit niet langer dan 14 dagen? Dan hoeft U dat niet aan ons te melden. Het vervangende vervoermiddel dient wel
een soortgelijk vervoermiddel te zijn als Uw eigen vervoermiddel. Zo nodig zullen Wij U vragen aan te tonen dat deze
vervanging noodzakelijk was.

Wat gebeurt er als U andere verzekeringen heeft?
U heeft bij Ons de dekking ‘Goederen tijdens transport’ afgesloten. Maar misschien heeft U voor hetzelfde risico ook
een andere verzekering afgesloten. Of Uw verzekeringen overlappen elkaar. Wat doen Wij als U dan een schade
meldt? Dat leest U in dit artikel.
•
Wordt Uw schade ook door een of meer andere verzekeringen gedekt? En is het gezamenlijk bedrag van alle
verzekeringen hoger dan de waarde van wat U verzekerd heeft?
Dan bepalen Wij de verhouding tussen het gezamenlijk bedrag van de verzekeringen en de waarde van wat U
verzekerd heeft.
Daarna passen Wij het verzekerd bedrag en de maximale vergoedingen hierop aan. U betaalt in dat geval niet
minder premie. En U krijgt ook geen premie terug.
•
Heeft U voor datgene wat beschadigd is ook ergens anders een speciale verzekering afgesloten? Of zou zo’n
verzekering de schade vergoeden als U geen dekking bij Ons zou hebben? Dan vergoeden Wij geen schade.

Worden de bedragen automatisch geïndexeerd of aangepast?
Na afloop van ieder verzekeringsjaar wordt U gevraagd Uw gegevens te controleren en indien van toepassing
wijzigingen aan Ons door te geven. Ook wijziging tussentijds kunt U aan Ons doorgeven. Wij passen geen indexering
toe. U dient zelf in de gaten te houden of het verzekerd bedrag (premier risque) voldoende is en U dient zelf actie te
ondernemen wanneer dit niet het geval is.

Wat bedoelen Wij met:
U of Uw?
De persoon of onderneming die de dekking heeft afgesloten. Dit staat op het Polisblad vermeld.
We, Wij, Ons of Onze?
PURE B.V. tevens handelend onder de naam PURE2insure.
Averij grosse?
Er is sprake van averij grosse wanneer (een deel van) de lading van een schip overboord wordt gezet. Waardoor met
succes schade aan het schip, de overige lading en de opvarenden wordt voorkomen. Volgens internationale
afspraken komt de schade die hierdoor ontstaat naar verhouding voor rekening van de eigenaren van het schip en
van de lading.
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Brand?
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit
eigen kracht voort te planten.
Geen brand is:
zengen;
schroeien;
smelten;
verkolen;
broeien;
doorbranden van apparatuur en motoren;
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Dagwaarde?
De nieuwwaarde van goederen minus een bedrag voor slijtage of ouder worden.
Diefstal?
Het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.
Geld en geldswaardig papier?
Dit zijn alle:
•
munten
•
bankbiljetten
•
creditcards, bank-/betaalpassen, chipknip/-passen
•
papieren die gebruikt worden als betaalmiddel, in welke vorm dan ook waaronder:
(kas)cheques/betaalkaarten
geldige zegels, wissels, promessen, celen
spaarzegels, die door U of de organisatie waarbij U bent aangesloten, worden uitgegeven
boeken-, theater, cd- en andere cadeaubonnen of -kaarten
postzegels
openbaarvervoersbewijzen, OV-chipknippen/-passen
telefoonkaarten
(staats)loten
(In)braak?
Het illegaal openbreken van een gebouw of een object om dit binnen te gaan.
Goederen?
Alle spullen die U/Uw bedrijf bezit of die in Uw bedrijf worden verwerkt, zoals:
•
grondstof (onbewerkt, ruw materiaal dat nog bewerkt moet worden om een product van te maken);
•
hulpstof (stof die bij de productie gebruikt wordt maar geen deel is van het nieuwe product);
•
halffabricaat (een onderdeel dat nog verwerkt moet worden in een ander product en waarvan voorraden worden
aangehouden);
•
eindproduct (het uiteindelijke, voor de klant bestemde, product dat de weg grondstof-halffabrikaat- eindprodukt
heeft doorlopen);
•
goederen in bewerking (in productie, nog niet gereedgekomen goederen);
•
verpakkingsmateriaal.
Ontploffing?
Een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen.
Is de ontploffing ontstaan binnen een – al dan niet gesloten – vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps
verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of
dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing
aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het
uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.
Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige
krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van
vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
Nieuwwaarde?
Het bedrag dat nodig is om nieuwe goederen van dezelfde soort en kwaliteit te kopen.
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Oorlogs- en stakersrisico?
oorlog en handelingen die op oorlog lijken;
burgeroorlog, revolutie en opstand;
achtergebleven torpedo’s, mijnen, bommen en ander oorlogstuig. Ook als deze in vredestijd schade
veroorzaken;
inbeslagname of aanhouden door een overheidsinstelling tijdens een oorlog;
gewelddaden tijdens stakingen, uitsluiting van werknemers of arbeidsonlusten;
politieke onlusten;
oproer (verzet of protest van een groep mensen tegen de overheid), opstootjes/relletjes (ruzie tussen meer
mensen in het openbaar/volksoploop) en plaatselijke ongeregeldheden (gebeurtenissen op straat die de
gewone orde verstoren).
Verzekerde waarde?
voor gekochte goederen
voor verkochte goederen
voor alle andere goederen

:
:
:

de waarde volgens de inkoopfactuur
de waarde volgens de verkoopfactuur
de dagwaarde

Wij houden altijd rekening met de kosten van vervoer die U moet maken en die niet op de factuur staan.
Verlies?
Diefstal, vermissing of zoekraken.
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