
V.E.R.
vervoer eigen rekening

1. Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening

1.1   Doelpubliek
Een verzekering “Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening” verzekert u voor schade 
aan eigen goederen (materiaal, koopwaar en toevertrouwd goed) wanneer dit wordt vervoerd met 
eigen vervoermiddelen.

• Machines, instrumenten en werktuigen gebruikt in het kader van de beroepsactiviteit
• Goederen die u hebt gekocht of verkocht met hun individuele verpakking
• Andere goederen in goede staat, die uw eigendom zijn of aan u werden toevertrouwd in het  
 kader van de beroepsactiviteit. De waarde van deze goederen moet in geld kunnen bepaald  
 worden.

1.2   Verzekerde goederen
Materiaal, materieel, koopwaar en toevertrouwd goed eigen aan de activiteit van de 
verzekeringsnemer.

2. Waarborgen

2.1  Formule A (evenementen)
Schade veroorzaakt:

•  door een ongeval aan voertuig overkomen, als het verzekerde voertuig zelf ook is beschadigd;
•  door brand, bliksem of ontploffing;
•  doordat er iets neerstort of instort, bijvoorbeeld een brug die instort of een vliegtuig dat op  
 het voertuig valt;
•  door de natuur, bijvoorbeeld overstroming, grondverschuiving of neerstortende rotsen;
•  door diefstal (of poging tot) of invloed van het weer als gevolg van één van bovenvermelde  
 evenementen
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2.2   Formule B (evenementen + diefstal)
Aanvullend op Formule A, is eveneens verzekerd de schade of verlies als de goederen worden gestolen wanneer:

•  iemand het voertuig en de goederen steelt;
•  iemand in het voertuig heeft ingebroken en de goederen werden gestolen;
•  iemand met geweld de goederen uit het voertuig steelt;
•  iemand met geweld het voertuig en de goederen steelt.

2.3 Formule C (Alle risico’s behalve)
Wij vergoeden de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen, welke ook de oorzaak ervan is. Diefstal wordt verzekerd volgens de 
modaliteiten van Formule B.

• Vb. schade t.g.v. laden & lossen
• Vb. schade aan de verzekerd goederen zonder schade aan het voertuig (noodstop in het verkeer waardoor lading verschuift 
 of omvalt)

3. Territorialiteit
Standaard: Benelux + Frankrijk + Duitsland
Uitbreidbaar tot EU+Noorwegen+Zwitserland

4. Vrijstellingen (tot max. kapitaal van € 25.000)
Ieder gewaarborgd schadegeval zal worden geregeld mits toepassing van een vrijstelling van € 125.

Indien het voertuig tussen 21u en 6u niet gestald werd ofwel slotvast in een individuele garage op slot ofwel op een omheind en 
afgesloten (bedrijfs)terrein, bedraagt de vrijstelling voor de waarborg diefstal na inbraak in het voertuig € 500.

5. Premie (incl. taksen)

*minimumpremie 125 euro 

6. Vlootkortingen

• ≥ 5 voertuigen: - 15%
• ≥ 10 voertuigen: - 30%
• ≥ 15 voertuigen: o.t.k.

Verzekerd kapitaal Formule A Formule B Formule C

5.000 ₠ 90 ₠* 100 ₠* 130 ₠

7.500 ₠ 100 ₠* 120 ₠* 160 ₠

10.000 ₠ 115 ₠* 160 ₠ 210 ₠

15.000 ₠ 145 ₠ 210 ₠ 295 ₠

20.000 ₠ 195 ₠ 260 ₠ 385 ₠

25.000 ₠ 220 ₠ 325 ₠ 450 ₠

> 25.000 ₠ Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Totaalpremie vanaf

€ 125


