Aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoerder over de weg
Algemene Voorwaarden
0096-3004T0000.02-01072017

2

Aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoer over de weg
Algemene Voorwaarden

Inhoud

Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. De Bijzondere Voorwaarden primeren op
de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan beide aandachtig te lezen.

Begripsomschrijvingen
Waarborg

3

Schaderegeling en vergoedingen

5

1. Uw verplichtingen bij schade
2. Onze schaderegeling
2.1. Berekening van de vergoeding
2.2. Doorbreking limitatie
2.3. Berekening van de vergoeding inzake containertraileraansprakelijkheid (CTA)
2.4. Kosten van bewaring en verkoop
2.5. Opzet of grove schuld van de aangestelden
2.6. Onrechtmatige afhouding van vrachtgelden
2.7. Leiding van het geschil
3. Vrijstelling
4. Terugvordering van de vergoeding
5. Verhaalbaarheid van kosten

1. Algemeen
1.1. Voorwerp van de waarborg
1.2. Categorieën van risico’s (Formule A, B, C, D, E, F, G)
1.3. Diefstal
2. Omvang van de waarborg
3. Geldigheidsduur van de waarborg
3.1. Begin en einde van de waarborg
3.2. Overslag
3.3. Uitbreiding tot voorafgaande of tussentijdse opslag
3.4. Oponthoud
3.5. Reisoverbrugging
4. Specifieke gevallen
4.1. Vervoer van goederen door hun aard onderhevig
aan warmte, koude, temperatuurschommelingen
		 of luchtvochtigheid
4.2. Vervoer van bulkgoederen (tank)
4.3. Vervoer van levende dieren
4.4. Vertrouwensschade (kritische goederen)
5. Uitsluitingen
6. Sanctieregelgeving en compliance
7. Geldigheidsgebied

Algemene bepalingen

11

0096-3004T0000.02-01072017

1. Omvang van de waarborg
2. Vrijstelling

Algemene waarborgbeperkingen

11

Terrorisme

12

Administratieve bepalingen
1. Verplichtingen aangaande de polis
1.1. Beschrijving van het risico
1.2. Sancties
1.3. Vermindering van het risico
1.4. Verzwaring van het risico
2. Aanpassing tarief en voorwaarden
3. Aanvang en duur van de polis
4. Premie
4.1. Berekening
4.2. Betaling
4.3. Niet-betaling
4.4. Premiekrediet
5. Einde van de polis
5.1. Einde van rechtswege
5.2. Opzegging
5.3. Opzeggingstermijnen
6. Adreswijziging
7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
7.1. Toepasselijk recht – rechtsmacht
7.2. Arbitrage

12

14

Aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoer over de weg
Algemene Voorwaarden

3

Begripsomschrijvingen
Indien deze begrippen ook in de Bijzondere Voorwaarden worden gebruikt, dan moeten deze in dezelfde betekenis worden
gelezen tenzij dit daar uitdrukkelijk wordt tegengesproken.

Aangestelden
De ondergeschikten en alle andere personen van wie de verzekerde zich voor de bewerkstelliging van het vervoer bedient,
o.a. zoals omschreven in art. 3 en art. 34 en volgende van het CMR-verdrag gesloten in Genève op 19 mei 1956, zoals gewijzigd
bij het protocol van Genève van 5 juli 1978, indien ze handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Derden
Alle andere personen dan de verzekeringnemer, de verzekerden en de aangestelden.

Diefstalgevoelige goederen
Tabakswaren, alcoholische dranken, elektrische en elektronische apparaten, gereedschap en speelgoed, farmaceutische
producten, parfumerie, cosmetica, kleding, schoenen en lederwaren, foto- en filmapparatuur, geluid- , beeld- en datadragers,
computer en computertoepassingen, gsm’s en andere goederen waarvan men logischerwijze, als zorgvuldig vervoerder,
kan afleiden dat deze tot dezelfde graad van diefstalgevoeligheid behoren als voormelde.

Goederen
Alle mogelijke goederen toebehorend aan derden die het voorwerp kunnen uitmaken van een vervoerovereenkomst over
de weg.

Instructiebeleid
Duidelijke voorschriften aan de ondergeschikten en alle andere personen van wie de verzekerde zich voor de bewerkstelliging
van het vervoer bedient.

Leidinggevende personen
Al diegenen die beschikken over het gezag van de bedrijfsleider of aan wie dit gezag gedeeltelijk werd overgedragen.
Dit gezag verleent hen de bevoegdheid om beslissingen te nemen en instructies te geven, wanneer zij handelen binnen het
kader van hun opdracht en niet als uitvoerende aangestelden.

Nakend gevaar
Een gevaar waarop zo goed als zeker een toekomstig verzekerd schadegeval zal volgen indien er geen maatregelen worden
genomen om dit schadegeval of de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken.

Nucleaire wapens
Wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van de atoomkern.

Omzetcijfer
De som van de facturen (BTW en andere taksen niet inbegrepen) die betrekking hebben op de door u geleverde diensten
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

Ongeval
Iedere plotse, onvoorzienbare en onopzettelijke gebeurtenis in hoofde van een verzekerde.

Openbare weg

Opslag van goederen in magazijn
De contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde die rechtstreeks het gevolg is van een accidentele gebeurtenis tijdens
de fysieke behandeling van goederen, hieronder wordt begrepen: laden, lossen, herladen, samenstellen van ladingen,
herverpakken, stuwen, triëren en groeperen, meten, tellen en wegen verricht in het magazijn en voor zover deze opslag
verwant is aan de vervoerovereenkomst.
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Een openbare weg is elke plaats anders dan een volledig afgesloten gebouw, dat bovendien op slot is of een parking die
volledig is omheind door een gaasdraadomheining van minimaal 2 m hoogte (of een installatie met een gelijkwaardig
beveiligingsniveau) en bovendien is afgesloten met een elektrisch bediende poort.
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Organisatorische maatregelen
Oordeelkundige handelingen die men redelijkerwijze mag verwachten van een zorgvuldig vervoerder, zijn ondergeschikten
en alle andere personen van wie de verzekerde zich voor de bewerkstelliging van het vervoer bedient. Daarbij behoren het
zorgvuldig opstellen en opvolgen van routeschema’s, het opleggen van passende instructies in geval van uitvoeringsbeletsels
bij vertrek, onderweg, aankomst of stilstanden, rekening houdend met de graad van diefstalgevoeligheid van de goederen
en de omstandigheden van het vervoer. Dit alles om het vervoer dermate uit te voeren dat het onbeheerd achterlaten van
voertuigen en elke vorm van diefstal en/of verdwijning maximaal wordt vermeden of voorkomen.

Schade
• Stoffelijke schade: elke beschadiging, vernieling of elk verlies van goederen of dieren.
• Onstoffelijke schade: elk financieel nadeel dat voortkomt uit het ontberen van het genot van een zaak of dat voortvloeit
uit het verlies van voordelen verbonden aan de uitoefening van een recht, of uit het genot van een goed of diensten van
personen, en in het bijzonder de onbruikbaarheid van goederen, stijging van de onkosten, productiedaling, stilligschade,
winstverlies, verlies van cliënteel, van marktaandeel en andere soortgelijke nadelen.
• Onstoffelijke gevolgschade: de onstoffelijke schade die het gevolg is van een door deze polis gedekte lichamelijke of
stoffelijke schade.
• Zuiver onstoffelijke schade: de onstoffelijke schade die niet het gevolg is van lichamelijke of stoffelijke schade op voorwaarde dat ze het gevolg is van een ongeval.

Schadegeval
Het voorvallen van de schade, dat wil zeggen het eerste ogenblik waarop de schade zich objectief en rechtstreeks aan de
verzekerden manifesteert en onomkeerbaar wordt.
Als één schadegeval wordt beschouwd, alle schade, ongeacht de aard van de schade en het aantal schadelijders, die toe te
schrijven is aan dezelfde oorzaak of aan een reeks van identieke oorzaken. De schade die is toe te wijzen aan dezelfde oorzaak wordt geacht te zijn overkomen tijdens het verzekeringsjaar waarin het eerste van deze schadegevallen is overkomen.

Terrorisme
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen,
individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een
materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat
van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst
of een onderneming te belemmeren.

Verzekerden
De verzekeringnemer voor het verzekerbaar belang dat hij als beroepsgoederenvervoerder heeft op grond van de contractuele
aansprakelijkheid waartoe hij, met betrekking tot de door hem voor vervoer over de weg aangenomen goederen van derden,
is gehouden; dit zowel wanneer hij voor zichzelf als voor rekening en ten behoeve van andere vervoerders optreedt.

U - verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die deze polis onderschrijft.

Verzekeringsjaar
De periode tussen:
• hetzij 2 jaarlijkse vervaldagen van de polis;
• hetzij de datum van inwerkingtreding en de eerste jaarlijkse vervaldag;
• hetzij de laatste jaarlijkse vervaldag en de datum waartegen de polis wordt opgezegd.
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Voertuig
De motorvoertuigen, gelede voertuigen, aanhangwagens en opleggers omschreven in art. 4 van het Verdrag betreffende het
wegverkeer, gesloten in Genève op 19 september 1949, en waarvan de kenmerken nader zijn omschreven in de Bijzondere
Voorwaarden.
Vervanging van een voertuig
In geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van een in de Bijzondere Voorwaarden aangeduid voertuig ten gevolge van
herstelling of revisie, mag dit door een ander gelijkwaardig voertuig worden vervangen zonder dat dit voorafgaandelijk aan
ons moet worden meegedeeld.
In geval van definitieve vervanging van een in de Bijzondere Voorwaarden aangeduid voertuig, blijft de waarborg van kracht
op voorwaarde dat dit binnen een periode van maximaal 1 maand na vervanging aan ons wordt meegedeeld.
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Wij - maatschappij
Baloise Insurance, de handelsnaam van Baloise Belgium nv.

Waarborg
1. Algemeen
1.1. Voorwerp van de waarborg
Deze polis heeft als voorwerp de contractuele aansprakelijkheid van de verzekeringnemer tegenover de ladingbelanghebbende
in zijn hoedanigheid van vervoerder van goederen over de weg en dit volgens de in de polis vermelde verzekeringsmodaliteiten. De verzekerde aansprakelijkheid betreft de in de Bijzondere Voorwaarden nader omschreven contractuele aansprakelijkheid voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging overkomen aan de vervoerde goederen, alsook de vertraging
in de aflevering ervan, volgens een of meerdere in artikel 1.2 vermelde categorieën van risico’s.
1.2. Categorieën van risico’s (Formule A, B, C, D, E, F, G)
Formule A: Belgisch binnenlands vervoer
Overeenkomstig de Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg.
Formule B: Internationaal vervoer
Naast de verzekerde aansprakelijkheid vermeld in Formule A geldt deze contractuele aansprakelijkheid eveneens overeenkomstig het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) gesloten op
19 mei 1956 in Genève.
Formule C: Cabotage
Naast de verzekerde aansprakelijkheid vermeld in Formule B geldt eveneens de dekking voor de contractuele aansprakelijkheid overeenkomstig de wetgeving op het binnenlands vervoer van toepassing op de nader in de Bijzondere Voorwaarden
omschreven landen waarbinnen het vervoer wordt verricht.
Formule D: Beperkte dekking
Op grond van welke nationale of internationale wetgeving de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer tegenover de ladingbelanghebbenden ook wordt bepaald, er is slechts de aansprakelijkheid verzekerd van de verzekeringnemer die rechtstreeks
is veroorzaakt door een van de volgende evenementen:
1. Brand en/of ontploffing;
2. Enig ongeval aan het voertuig overkomen;
3. De invloed van de weersgesteldheid volgend op een van bovenvermelde evenementen;
4. Diefstal of poging daartoe indien redelijkerwijze mag worden aangenomen dat dit het gevolg is van een van de evenementen vermeld sub 1 en 2;
5. Een gebeurtenis eigen aan de fysische uitvoering van de verrichtingen van laden, overladen en lossen.

Er wordt evenwel verder overeengekomen dat uit de waarborg uitgesloten is geheel en/of gedeeltelijk verlies of beschadiging:
• overkomen aan banden en/of aan dekzeilen van huiftrailers, tenzij deze het rechtstreekse gevolg zijn van een gedekt risico;
• ontstaan in afgekoppelde toestand van het voertuig;
• ten gevolge van voertuiggebreken, constructiefouten, normale slijtage en slecht onderhoud.
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Formule E: Container-traileraansprakelijkheid (CTA)
De verzekering wordt uitgebreid tot het casco van containers, opleggers, trailers en het containerchassis toebehorend aan
derden. Containers, opleggers, trailers en containerchassis die aan de verzekeringnemer toebehoren, worden gehuurd,
geleased of in zijn bezit gesteld binnen het kader van een andere gelijkaardige overeenkomst voor een periode van langer
dan 1 maand, worden beschouwd als eigen materiaal niet toebehorend aan derden.
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Formule F: Hoofdaannemer van vervoer
De contractuele aansprakelijkheid van de verzekeringnemer is overeenkomstig de voorwaarden van de polis verzekerd indien
hij optreedt als hoofdaannemer en het effectieve vervoer aan een of meerdere onderaannemers uitbesteedt.
Als onderaannemer in de zin van deze formule wordt beschouwd: de vervoerder aan wie het effectieve vervoer wordt uitbesteed door de verzekeringnemer zelf en op wie de verzekeringnemer zelf - bij uitsluiting van anderen - een beroep doet om
deze prestaties uit te voeren en die geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke vervoersovereenkomst met de opdrachtgever
van het uit te voeren vervoer.
De dekking verleend onder deze formule zal pas uitwerking hebben in geval van onderverzekering en/of insolvabiliteit van
de effectieve vervoerder(s), voor zover de aansprakelijkheid van deze laatste(n) in alle opzichten is aangetoond en voor
zover de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van hoofdaannemer van vervoer eveneens aansprakelijk is tegenover de
bestemmeling van de goederen. De verzekeringnemer moet, op straffe van verval van dekking, te allen tijde handelen als een
goed huisvader en het verhaal tegenover de verantwoordelijke onderaannemer vrijwaren. Wij behouden ons het recht voor
om verhaal uit te oefenen op deze onderaannemer. In geval van schade moet de verzekeringnemer een geldig verzekeringsattest van de CMR-verzekeraar van de onderaannemer voorleggen, op straffe van verval van dekking. Dit verzekeringsattest
moet de verzekerde waarborgen, kapitalen en vrijstellingen vermelden en de dekking moet toereikend zijn in functie van het
nuttig laadvermogen van de voertuigen.
Formule G: Voorafgaande of tussentijdse opslag
Indien de voorafgaande of tussentijdse opslag overeenkomstig punt 3. Geldigheidsduur van de waarborg mee in de duur
van de waarborg is begrepen, is tijdens de opslag eveneens de aansprakelijkheid verzekerd van de verzekeringnemer die
rechtstreeks wordt veroorzaakt door de fysische behandeling van de goederen verwant aan de vervoersovereenkomst.
Deze waarborg kan slechts worden verstrekt in uitbreiding van Formule A, B, C of F.
Averij-grosse of gemene averij
Onafhankelijk van de gekozen formule is, in geval van stapelvervoer over zee, de bijdrage in de averij-grosseverdeling met
betrekking tot het voertuig en zijn lading steeds in de waarborg begrepen, voor zover dit risico niet elders is verzekerd.
Vernietigings-, opruimings-, bergings- en repatriëringskosten
Wij vergoeden volgende kosten die het gevolg zijn van een gewaarborgd schadegeval en waarvoor de verzekerde op grond
van wet of overeenkomst tot het vervoer van goederen over de weg aansprakelijk wordt gesteld:
• vernietigingskosten;
• opruimingskosten;
• bergingskosten;
• repatriëringskosten.
Onze tussenkomst bedraagt maximaal 10 % van de verzekerde waarde met een maximum van 25.000 EUR.
Inning rembours
Naast de verzekerde aansprakelijkheid vermeld in Formule A en/of B geldt de verzekering eveneens ten aanzien van de
contractuele aansprakelijkheid welke de verzekeringnemer oploopt als lasthebber inzake het verzuim van de inning van het
rembours in het kader van de uitvoering van een overeenkomst van vervoer van goederen over de weg.
Onze tussenkomst bedraagt maximaal 2.500 EUR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
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1.3. Diefstal
1.3.1. Preventie- en beveiligingsvoorwaarden
Onafhankelijk van de diefstalgevoelige natuur van de goederen moet de verzekeringnemer in acht nemen dat:
• het voertuig uitgerust is met een door INCERT goedgekeurd antidiefstalsysteem:
a. Niet-diefstalgevoelige goederen:
IM1 (antistartfunctie) of hoger
b. Diefstalgevoelige goederen: 		
IA2 (antistartfunctie en alarmfunctie) of hoger
Dit overeenkomstig de definities omschreven in de voorschriften voor diefstalbeveiliging voor motorvoertuigen uitgaande
van INCERT met betrekking tot antidiefstalsystemen.
• het antidiefstalsysteem in werking is gedurende de afwezigheid van de chauffeur (hoe kortstondig ook).
• het voertuig volledig is afgesloten, alle deuren op slot zijn en alle ruiten volledig afgesloten.
• de nodige organisatorische maatregelen worden gesteld en een aantoonbaar instructiebeleid wordt gevoerd.
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1.3.2. Gelijktijdige diefstal van voertuig en lading – Niet-gelijktijdige diefstal
1.3.2.1. Afgekoppelde voertuigen
1. Openbare weg
Indien het voertuig zich afgekoppeld op de openbare weg bevindt, wordt de diefstal uit de waarborg gesloten.
2. Niet-openbare weg
Indien het afgekoppelde voertuig zich elders dan op de openbare weg bevindt, is diefstal in de waarborg begrepen indien
deze diefstal het gevolg is van een aantoonbare inbraak of van bewezen geweld op personen en voor zover gelijktijdig aan
de voormelde preventie- en beveiligingsvoorwaarden wordt voldaan.
Inzake diefstalgevoelige goederen moet het voertuig bijkomend worden uitgerust met een Kingpin-slot.
Het is aan de verzekerde om te bewijzen dat aan alle voorwaarden cumulatief en gelijktijdig werd voldaan, waarna de in
de Bijzondere Voorwaarden opgenomen contractuele vrijstelling van toepassing is.
Indien niet cumulatief en gelijktijdig werd voldaan aan bovenvermelde voorwaarden, zijn de volgende steeds aftrekbare
vrijstellingen van toepassing:
a. 10 % met een minimum van 2.500 EUR voor niet-diefstalgevoelige goederen
b. 10 % met een minimum van 5.000 EUR voor diefstalgevoelige goederen
1.3.2.2. Aangekoppelde voertuigen
1. Openbare weg
Indien het voertuig zich aangekoppeld op de openbare weg bevindt, is diefstal in de waarborg begrepen indien deze diefstal
het gevolg is van een aantoonbare inbraak of van bewezen geweld op personen en voor zover gelijktijdig aan de voormelde
preventie- en beveiligingsvoorwaarden wordt voldaan.
Het is aan de verzekerde om te bewijzen dat aan alle voorwaarden cumulatief en gelijktijdig werd voldaan, waarna de in
de Bijzondere Voorwaarden opgenomen contractuele vrijstelling van toepassing is.
Indien niet cumulatief en gelijktijdig werd voldaan aan bovenvermelde voorwaarden, zijn de volgende steeds aftrekbare
vrijstellingen van toepassing:
a. 20 % met een minimum van 5.000 EUR voor niet-diefstalgevoelige goederen
b. 20 % met een minimum van 10.000 EUR voor diefstalgevoelige goederen
2. Niet-openbare weg
Indien het aangekoppelde voertuig zich elders dan op de openbare weg bevindt, is diefstal in de waarborg begrepen indien
deze diefstal het gevolg is van een aantoonbare inbraak of van bewezen geweld op personen en voor zover gelijktijdig aan
de voormelde preventie- en beveiligingsvoorwaarden wordt voldaan.
Het is aan de verzekerde om te bewijzen dat aan alle voorwaarden cumulatief en gelijktijdig werd voldaan, waarna de in
de Bijzondere Voorwaarden opgenomen contractuele vrijstelling van toepassing is.
Indien niet cumulatief en gelijktijdig werd voldaan aan bovenvermelde voorwaarden, zijn de volgende steeds aftrekbare
vrijstellingen van toepassing:
a. 10 % met een minimum van 1.250 EUR voor niet-diefstalgevoelige goederen
b. 10 % met een minimum van 2.500 EUR voor diefstalgevoelige goederen
1.3.3. Toepassing vrijstellingen
Bovenvermelde vrijstellingen worden berekend op de schadevergoeding, dit wil zeggen na toepassing van de eventuele
limiteringen voorzien in de toepasselijke vervoerwetgeving en onverminderd de bijkomende vrijstellingen zoals vermeld in
art. 2. (Onze schaderegeling).

Wij vergoeden de stoffelijke schade in hoofdsom ten belope van de bedragen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en dit
per schadegeval.
Wij vergoeden nooit:
a. de onstoffelijke schade;
b. de zuiver onstoffelijke schade;
c. de onstoffelijke gevolgschade.
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2. Omvang van de waarborg
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3. Geldigheidsduur van de waarborg
Wij verzekeren de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven aansprakelijkheid die zich tijdens de geldigheidsduur van de
polis heeft voorgedaan.
De dekking strekt zich uit tot schade-eisen die worden ingediend na afloop van de polis enkel voor zover deze eisen betrekking
hebben op schadegevallen die voorgevallen zijn tijdens de geldigheidsduur van deze polis.
3.1. Begin en einde van de waarborg
De waarborg vangt aan op het ogenblik waarop de te vervoeren goederen worden geladen op de in de Bijzondere Voorwaarden
voorziene voertuigen. De waarborg duurt voort tijdens de volledige duur van het vervoer, inclusief de met dit vervoer verband
houdende overslag en eindigt wanneer de goederen zijn gelost.
Het laden wordt omschreven als de verrichting waarbij de goederen in de onmiddellijke nabijheid van het voertuig worden
opgeheven om op deze laatste te worden geplaatst. Het lossen is de tegengestelde verrichting.
De overslag wordt omschreven als de verrichting waarbij de goederen worden gelost om onmiddellijk opnieuw te worden
geladen op een ander tevens in de Bijzondere Voorwaarden voorzien voertuig.
Bij het vervoer verricht door middel van tankwagens en containers vangt het laden aan op het ogenblik waarop de goederen
de inrichtingen van de laadplaats verlaten. Het lossen eindigt op het ogenblik waarop de volledige lading is toegekomen in
de inrichtingen van de losplaats.
3.2. Overslag
De waarborg wordt uitgebreid voor de overslagactiviteiten waarbij de goederen in het kader van dezelfde vervoersovereenkomst worden gelost in de magazijnen, nader omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, en dit voor een duur van maximaal
7 opeenvolgende kalenderdagen. Het bewijs van de duur van de overslag is steeds ten laste van de verzekeringnemer.
De waarborg verleend onder deze uitbreiding is ten subsidiairen titel in geval van schade of verlies ten gevolge van brand, rook,
ontploffing, water, diefstal en zal pas uitwerking hebben na tussenkomst en uitputting van elke andere polis in dit verband.
3.3. Uitbreiding tot voorafgaande of tussentijdse opslag
In afwachting van vervoer of verder vervoer tot de eindbestemming kan de duur van de waarborg worden uitgebreid tot de
voorafgaande of tussentijdse opslag in de in de Bijzondere Voorwaarden nader omschreven magazijnen, mits uitdrukkelijke en
voorafgaande overeenkomst en tegen een overeen te komen bijpremie en dit overeenkomstig de beschikkingen van Formule G.
3.4. Oponthoud
3.4.1. Onvrijwillig oponthoud
De waarborg blijft verworven indien het voertuig, buiten uw wil of buiten de wil van uw aangestelden, wordt opgehouden
of indien de goederen ten gevolge van een verkeersongeval of een mechanisch, elektrisch of elektronisch defect aan het
voertuig worden gelost in afwachting van verder vervoer. Indien tussen een van de voormelde gebeurtenissen en het verdere
vervoer van de goederen meer dan 6 kalenderdagen verlopen, dan zal de waarborg worden geschorst, tenzij voorafgaande
overeenkomst met ons en tegen een overeen te komen bijpremie. Het verdere vervoer met het vervangingsvoertuig zal gedekt
blijven onder de voorwaarden die voorzien zijn voor het vervangen voertuig. Bij vervoer verricht door middel van geschikte
voertuigen zoals omschreven in bijlage 1 van de ATP-overeenkomst (Overeenkomst inzake het internationaal vervoer van aan
bederf onderhevige levensmiddelen, gesloten op 1 september 1970 in Genève), wordt deze periode van 6 kalenderdagen
teruggebracht tot 3 kalenderdagen.
Het bewijs dat de schade of het verlies zich heeft voorgedaan vóór het verstrijken van voormelde periode is ten laste van de
verzekerde.
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3.4.2. Vrijwillig oponthoud
Indien het voertuig vrijwillig door u of uw aangestelden zonder bewaking noch passende beschermingsmaatregelen wordt
opgehouden, blijft de waarborg verworven gedurende maximaal 72 uur, te rekenen vanaf het ogenblik waarop het voertuig
stilstaat. U moet het formele bewijs leveren dat het verlies of de beschadiging zich binnen de bovenvermelde periode heeft
voorgedaan. Bij vervoer verricht door middel van geschikte voertuigen zoals omschreven in bijlage 1 van de ATP-overeenkomst
wordt deze periode van 72 uur teruggebracht tot 18 uur.
3.5. Reisoverbrugging
Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst en tegen een overeen te komen bijpremie zal geen waarborg
worden verleend voor de door u uit te voeren reizen die zijn begonnen vóór de aanvangsdatum van de polis of vóór de datum
van wederinwerkingstelling na schorsing van de polis. In geval van schorsing of beëindiging van de polis daarentegen,
zal de waarborg verworven blijven voor de reeds aangevangen en door de verzekerde te beëindigen reizen, zelfs indien de
beëindiging ervan plaatsvindt na de datum van schorsing of beëindiging van de polis.
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4. Specifieke gevallen
4.1. Vervoer van goederen door hun aard onderhevig aan warmte, koude, temperatuurschommelingen of luchtvochtigheid
(frigo)
4.1.1. Deze dekking heeft betrekking op de bederfelijke levensmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 2 en 3 van de ATPovereenkomst (Overeenkomst inzake het internationaal vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen gesloten
op 1 september 1970 in Genève) en op alle andere goederen die door hun aard onderhevig zijn aan de invloed van
warmte, koude, temperatuurschommelingen of luchtvochtigheid.
4.1.2. Onder voorbehoud van onderstaande beschikkingen is uit de waarborg gesloten, de aansprakelijkheid voor verlies,
beschadiging of vertraging in de aflevering van de goederen, voortkomend uit de invloed van warmte, koude, temperatuurschommelingen of luchtvochtigheid, tenzij zij het gevolg is van een gekarakteriseerd verkeersongeval aan het
betreffende voertuig of van brand overkomen aan de lading.
4.1.3. Nochtans zal bij vervoer verricht door middel van voertuigen, zoals beschreven in bijlage 1 van de ATP-overeenkomst,
de aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vertraging in de aflevering van de goederen, voortkomend uit een
defect of slechte werking van de specifieke inrichtingen van deze voertuigen indien dit ten minste 8 opeenvolgende
uren duurt, in de waarborg zijn begrepen.
Deze beperking van 8 uur is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:
• een gekarakteriseerd verkeersongeval aan het betrokken voertuig of aan de inrichting of delen van het voertuig
die de isolatie verzekeren;
• brand overkomen aan het betrokken voertuig of aan zijn lading.
Op straffe van verval van dekking moet de verzekerde het bewijs leveren van de duur van het defect of van de slechte
werking van de specifieke inrichtingen van het betrokken voertuig.
4.1.4. Mits uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst en tegen een overeen te komen bijpremie kan, voor het vervoer
omschreven in punt 3, de aansprakelijkheid van de verzekerde voor verlies, beschadiging of vertraging in de aflevering
van de goederen, voortkomend uit de invloed van warmte, koude, temperatuurschommelingen of luchtvochtigheid,
die het gevolg is van een fout bij de verrichtingen van het laden, stuwen, overladen, lossen of het gebruik van de
inrichtingen beschreven in punt 3, in de waarborg worden begrepen.
4.1.5. De verzekerde verbindt zich ertoe de in punt 3 beschreven inrichtingen te laten onderhouden en de goede werking
ervan te laten nazien volgens de normen vastgesteld door de constructeur. Wij behouden ons het recht voor om op
elk ogenblik de voorlegging te vragen van de attesten of werkfiches die hierop betrekking hebben.
4.2. Vervoer van bulkgoederen (tank)
Voor het vervoer van verzekerde bulkgoederen door tankwagens en containers wordt de contaminatie, veroorzaakt door een
ongeval aan het voertuig overkomen, enkel vergoed indien het voertuig zelf wordt beschadigd.
Mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst en tegen een overeen te komen bijpremie kan de waarborg
worden uitgebreid tot contaminatie van de vervoerde verzekerde goederen te wijten aan:
• een gebrek in de conditionering van het gebruikte materiaal;
• de aanwezigheid in de tankruimte of in de uitrusting van het voertuig van achtergebleven vreemde bestanddelen of
uitwasemingen;
• een fout begaan tijdens de verrichtingen van laden en lossen door u of door uw aangestelden.
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4.3. Vervoer van levende dieren
Voor het vervoer van levende dieren wordt de waarborg beperkt tot de risico’s van verlies, dood en noodslachting ten gevolge
van opgelopen verwondingen, voor zover deze feiten rechtstreeks zijn veroorzaakt door een van de volgende evenementen:
1. brand en/of ontploffing;
2. enig ongeval aan het voertuig overkomen;
3. diefstal of poging daartoe indien redelijkerwijze mag worden aangenomen dat dit het gevolg is van een van de evenementen
vermeld sub 1 en 2.
Elk schadegeval moet vastgesteld worden door een veearts die een verslag zal opmaken vermeldend o.a. de doodsoorzaak of
de gebeurlijke noodwendigheid van een noodslachting, de slachtwaarde vóór het ongeval en de slachtwaarde na het ongeval
(inclusief huid en afval).
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4.4. Vertrouwensschade (kritische goederen)
De contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde binnen het kader van deze polis wordt uitgebreid met het geheel of
gedeeltelijk verlies van vertrouwenskritische goederen door een weigering tot invoer, verkoop, gebruik, in de handel brengen
of bevel tot vernietiging door de bevoegde autoriteiten om redenen van veiligheid van de consument of finale gebruiker naar
aanleiding van een accidentele gebeurtenis tijdens het normale verloop van het transport waarbij de keten van vertrouwen
is aangetast en de aansprakelijkheid van de verzekerde als vervoerder betrokken is.
Als vertrouwenskritische goederen worden aangemerkt: bederfelijke levensmiddelen, farmaceutische producten, hoogwaardige elektronica voor medische of labotechnische toepassing en die onder bepaalde voorschriften of omstandigheden
moet worden vervoerd zoals temperatuur, luchtvochtigheid, druk en/of stofvrij.

5. Uitsluitingen
Wij vergoeden nooit, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst, en tegen een overeen te komen
bijpremie, de schade ingevolge uw aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vertraging in de aflevering van de volgende goederen:
• goederen door hun aard bijzonder onderhevig aan verbranding, ontploffing, corrosie, ontvlambaarheid;
• radioactieve stoffen en producten;
• edele metalen, al dan niet bewerkt of gemunt, kleinoden, echte of cultuurparels, edelstenen, juwelen, bont;
• effecten, coupons, speciën, cheques, brieven aan order of aan toonder, documenten van alle aard;
• kunstvoorwerpen, antiquiteiten of verzamelingsvoorwerpen met liefhebberswaarde;
• levende dieren;
• levende planten en snijbloemen;
• vers fruit en verse groenten door andere voertuigen dan koel- of thermoswagens vervoerd;
• inboedel van particulieren en ondernemingen;
• materiaal bestemd voor de bescherming, behandeling of stuwing van de goederen, alsook het casco van de containers
en voertuigen.
Wij vergoeden nooit behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst, en tegen een overeen te komen
bijpremie, de schade ingevolge uw aansprakelijkheid voor de aanvaarding in de vrachtbrief van een aangegeven waarde of
van een bijzonder belang bij de aflevering, o.a. zoals voorzien in art. 24 en 26 van het CMR-verdrag.

6. Sanctieregelgeving en compliance
De waarborg is niet verworven in alle gevallen waar sancties, beperkingen of verbodsbepalingen door eender welke bevoegde
nationale, internationale of supranationale overheid worden opgelegd en die verzekeraars verbieden om verzekeringsprestaties aan te bieden.
Clausule CN101-BVT dd. 27 januari 2011

7. Geldigheidsgebied
De waarborg geldt voor het vervoer door de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde voertuigen en dit binnen de staatsgrenzen,
respectievelijk binnen de perimeter van 50 km van de staatsgrenzen van de in de Bijzondere Voorwaarden nader bepaalde
landen. Indien hieromtrent niets is bepaald, geldt de waarborg binnen Europa, met uitsluiting van Albanië en alle staten van
het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS).
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De waarborg blijft van kracht tijdens het stapelvervoer, d.w.z. indien de in de Bijzondere Voorwaarden voorziene voertuigen
op hun beurt, zonder dat de goederen worden overgeladen, worden vervoerd over zee, per spoor, over de binnenwateren of
door de lucht, binnen de geografische omschrijving van dit geldigheidsgebied.
Indien, ten gevolge van een gevaar dat is verzekerd, het voertuig zich buiten het in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde geldigheidsgebied zou bevinden, dan zal de waarborg van kracht blijven tot het voertuig binnen het omschreven geldigheidsgebied
is teruggekeerd op voorwaarde dat dit, zodra normale omstandigheden het toelaten, zonder verwijl aan ons wordt meegedeeld
en de verzekeringnemer zich ertoe verbindt de eventuele premietoeslag voor risicoverlenging of -verzwaring te betalen.
De waarborg kan worden uitgebreid tot het vervoer waarvan het begin- of eindpunt niet binnen het in de Bijzondere Voorwaarden nader bepaalde geldigheidsgebied valt, mits uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst en tegen een overeen
te komen bijpremie.
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Algemene bepalingen
1. Omvang van de waarborg
De uitkering is per schadegeval beperkt tot de bedragen vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De sublimieten zijn begrepen
in de hoofdsom.
Bij cumulatie van waarborgen kan de hoofdsom nooit overschreden worden.

2. Vrijstelling
De in hoofdsom verschuldigde vergoeding en de kosten en interesten worden verleend bovenop de vrijstellingen die in de
Bijzondere Voorwaarden worden vermeld.
De kosten en de interesten worden niet ten laste genomen door ons indien de schade onder het bedrag van de vrijstelling valt.
De verdediging van de belangen van de verzekerden wordt niet ten laste genomen als de schade minder bedraagt dan de
vrijstelling.
Als eenzelfde schadegeval aanleiding geeft tot schade die het voorwerp uitmaakt van specifieke vrijstellingen, dan wordt elke
vrijstelling afzonderlijk van de andere toegepast op de schade waarop ze betrekking heeft.

Wij vergoeden nooit de schade, het verlies of de vertraging in de aflevering ten gevolge van:
1. opzettelijke of met opzet gelijkgestelde schuld in hoofde van de verzekerde, de zaakvoerders of het management;
2. de volgende gevallen van grove schuld in hoofde van de verzekerde, de zaakvoerders of het management:
• dronkenschap of een staat van alcoholintoxicatie of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van de inname
van andere producten dan alcoholische dranken;
• deelname of uitlokking van weddenschappen;
• deelname aan vechtpartijen;
3. het niet-naleven van de wettelijke, administratieve of technische bepalingen en voorschriften inzake:
• de wettelijk maximaal toegelaten rijtijden of het niet-naleven van de wettelijk voorgeschreven rusttijden;
• de wettelijk voorgeschreven normen inzake maximumbelading;
• de ADR-overeenkomst (Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over
de weg) of de ATP-overeenkomst (Overeenkomst inzake het internationaal vervoer van aan bederf onderhevige
levensmiddelen) waardoor de veiligheid van de goederen in het gedrang komt;
4. tekortkoming in de bescherming van de goederen tegen weersomstandigheden en tegen diefstal, indien de preventiemaatregelen zoals vermeld in art. 1.3 (Diefstal) niet zijn nageleefd;
5. wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit of van ioniserende stralingen, nucleaire substanties of nucleaire stralingen
(rechtstreeks of onrechtstreeks);
6. oorlog, oproer, twisten, stakingen, arbeidsconflicten;
7. een daad van terrorisme veroorzaakt door nucleaire wapens (rechtstreeks of onrechtstreeks);
8. asbest of van de schadelijke eigenschappen ervan, alsook van elk ander materiaal waarin asbest in eender welke vorm
aanwezig is (rechtstreeks of onrechtstreeks);
9. risico’s van cybernetische aanvallen: het gebruik of de aanwending, als een middel om kwaad te berokkenen, van
eender welke computer, computersysteem, computersoftwareprogramma, kwaadwillige code, computervirus of procedé
of eender welk ander elektronisch systeem;
10. inbeslagneming, verbeurdverklaring, inbezitneming door de toldiensten of door een erkende of niet-erkende overheid,
smokkel, verboden handel of sluikhandel;
11. de slechte staat van het voertuig, van zijn onderdelen of zijn uitrusting;
12. afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van vervoers- of douanedocumenten en andere bescheiden evenals
het verlies of de onjuiste aanwending ervan;
13. het verzuim van de verzekerde om op de vrachtbrief te vermelden dat het vervoer onderworpen is aan de bepalingen
in de zin van art. 7 paragraaf 3 van het CMR-verdrag;
14. het uitoefenen van rechten op goederen en/of voertuigen ingevolge het niet-voldoen van verschuldigde vrachtgelden
en/of andere schulden door de verzekerde.
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Terrorisme
Deze polis dekt, binnen de grenzen van de waarborgen en voor zover deze effectief zijn onderschreven, de schade veroorzaakt
door een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd en geregeld door de wet van 1 april 2007 (BS 15 mei 2007).
Wij zijn hiertoe lid van de vzw TRIP (www.tripvzw.be) geworden.
Alle leden van de vzw TRIP samen bieden per kalenderjaar een gezamenlijke dekking aan met als basisbedrag 1 miljard EUR
jaarlijks geïndexeerd, voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme en voorgevallen tijdens dat
kalenderjaar.
De wet voorziet tevens in de oprichting van een Comité met onder andere als opdracht:
• nagaan of een gebeurtenis voldoet aan de wettelijke definitie van terrorisme;
• percentages vaststellen volgens dewelke de schadevergoeding uitgekeerd moet worden.
In de gevallen waarin de wet van toepassing is, primeert deze op onze contractuele verplichting en, onder andere, wat het
bedrag van de schadevergoeding en de termijnen van uitbetaling ervan betreft.

Schaderegeling en vergoedingen
1. Uw verplichtingen bij schade
Bij elk schadegeval moet u ons in elk geval onmiddellijk op de hoogte brengen.
Bezorg ons alle juiste en volledige informatie, bewijsstukken en documenten, zodat wij de precieze omstandigheden en de
omvang van de schade kunnen vaststellen.
Iedere verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken.
Mocht u na de aangifte nog nuttige en voor ons noodzakelijke informatie ontvangen, bijvoorbeeld dagvaardingen en gerechtelijke of buitengerechtelijke akten, dan moet u die zo snel mogelijk aan ons overmaken en alle vereiste procedurehandelingen
vervullen.
Iedere verzekerde mag de materiële feiten erkennen of de eerste geldelijke of medische hulp verstrekken. Hij mag echter in geen
geval enige aansprakelijkheid erkennen, een belofte tot schadevergoeding doen, een regeling treffen of een transactie sluiten.
De verzekerde mag evenmin een daad stellen waardoor onze indeplaatsstelling tegenover de aansprakelijke derde geen
uitwerking kan hebben.
Wanneer de verzekerde zonder onze toestemming de benadeelde heeft vergoed of hem een vergoeding heeft toegezegd,
dan zijn wij hierdoor niet gebonden.
Indien u een van de voormelde verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel voor ons ontstaat, dan kunnen wij onze
prestatie verminderen ten belope van het door ons geleden nadeel.
Wij kunnen onze dekking weigeren en de polis opzeggen, indien deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet zijn nagekomen.

2. Onze schaderegeling
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2.1. Berekening van de vergoeding
De vergoedingen voor verlies, beschadiging of vertraging in de aflevering van de goederen zullen nooit meer bedragen dan de
limiteringen voorzien in de toepasselijke vervoerwetgeving, o.a. zoals bepaald in art. 23 van het CMR-verdrag. De te vergoeden
interesten onder de polis zullen, onder dezelfde voorwaarden, hetzelfde regime van de limiteringen in de toepasselijke
vervoerwetgeving volgen, o.a. zoals deze vermeld in art. 27 van het CMR-verdrag.
2.2. Doorbreking limitatie
Indien de aan de aangestelde(n) ten laste gelegde fout bij een definitief of uitvoerbaar vonnis, arrest of scheidsrechterlijke
uitspraak zou zijn gekwalificeerd als een opzettelijke of met opzet gelijkgestelde schuld in de zin van de toepasselijke vervoerwetgeving, o.a. zoals bepaald in art. 29 van het CMR-verdrag, komen wij tussen mits behoud van de verhaalmogelijkheid
ten aanzien van bovengenoemde personen en dit conform de bepalingen vermeld in art. 29.2 van het CMR-verdrag zonder
evenwel de verzekerde waarde vermeld in de Bijzondere Voorwaarden te overschrijden, onder de volgende voorwaarden:
• Het transport werd uitgevoerd op basis van het CMR-verdrag of andere gelijkaardige nationale wetgeving.
• Er is sprake van een aantoonbaar instructiebeleid en organisatorische maatregelen.
Indien wij vergoeden ten gevolge van een definitieve of uitvoerbare veroordeling, zoals bepaald in de vorige alinea, wordt
een bijkomende vrijstelling toegepast van 20 % van het schadebedrag met een minimum van 1.000 EUR en een maximum
van 10.000 EUR per voertuig en per schadegeval of reeks van schadegevallen, voortvloeiend uit een en dezelfde oorzaak.
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2.3. Berekening van de vergoeding inzake container-traileraansprakelijkheid (CTA)
Overeenkomstig Formule E zal bij de berekening van de vergoedingen voor verlies en beschadiging van de verzekerde containers,
opleggers, trailers en containerchassis rekening worden gehouden met de actuele waarde ervan, op de dag vóór het schadegeval en met de afschrijving ‘oud voor nieuw’, te bepalen door de expert, of volgens de gebruikelijke afschrijvingstabellen.
Wij beperken onze tussenkomst tot maximaal de verzekerde waarde van het object betrokken bij het schadegeval.
2.4. Kosten van bewaring en verkoop
Indien de goederen worden gelost om opgeslagen of verkocht te worden zoals o.a. voorzien in de beschikkingen van art. 14,
15 en 16 van het CMR-verdrag, dan zullen gedane kosten die ten laste van de verzekerde blijven, worden vergoed indien zij
tot doel hadden de goederen te vrijwaren.
2.5. Opzet of grove schuld van de aangestelden
Onverminderd de bepalingen omtrent schade veroorzaakt door de gevallen van opzet en grove schuld zullen de vergoedingen voor verlies, beschadiging of vertraging in de aflevering van de goederen, veroorzaakt door opzet of grove schuld
van de aangestelden worden verminderd met een bijkomende vrijstelling van 10 % op de vergoeding, met een minimum van
250 EUR en een maximum van 2.500 EUR, die geldt na toepassing van de vrijstellingen voorzien in de Bijzondere Voorwaarden.
2.6. Onrechtmatige afhouding van vrachtgelden
Vrachtgelden i.v.m. het vervoer dat specifiek aanleiding heeft gegeven tot een schadegeval dat onder toepassing van deze
verzekeringspolis valt en die 90 dagen na vervaldatum onbetaald blijven ten gevolge van onrechtmatige afhouding door de
opdrachtgever, zullen wij aan de verzekerde vergoeden binnen de perken van het betreffende schadegeval.
Wij behouden ons evenwel het recht van verhaal voor ten overstaan van de opdrachtgever.
2.7. Leiding van het geschil
• Bij een schadegeval behouden wij ons het recht voor ons in de plaats te stellen van de verzekerde om met de rechthebbende te onderhandelen en deze gebeurlijk te vergoeden.
• Bij rechtsvordering ingesteld tegen de verzekerde, waarbij de waarborg van de polis zou kunnen betrokken zijn, behouden
wij ons het recht voor het geding in naam van de verzekerde te leiden of te volgen, behalve indien het geldelijk belang van
de verzekerde in de procedure deze van onszelf overschrijdt. Wij dragen voor rekening van de verzekerde, de hoofdsom
van de veroordeling, de interesten en de kosten, overeenkomstig de voorwaarden van de polis en binnen de perken van
de verzekerde waarde. Wij dragen, zelfs boven de verzekerde waarde, de interest op de in de hoofdsom verschuldigde
schadevergoeding alsook de gerechtskosten, de honoraria en de kosten van advocaten en deskundigen, voor zover
deze kosten door hen of met hun toestemming zijn gemaakt, of in geval van belangenconflict dat niet te wijten is aan de
verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt. In elk geding waar wij de verdediging van de verzekerde
op ons nemen, mag deze laatste, op eigen kosten, een beroep doen op een advocaat naar eigen keuze.

3. Vrijstelling
Op de berekende vergoeding passen wij de vrijstelling toe die bepaald is in uw Bijzondere Voorwaarden en/of Algemene
Voorwaarden.

4. Terugvordering van de vergoeding
Wanneer wij een vergoeding hebben uitbetaald, treden wij in al de rechten en vorderingen van de schadelijder tegen de
aansprakelijke derden. Wij kunnen dus onze uitgaven recupereren van diegene die aansprakelijk is. Indien wij door toedoen
van de verzekerde hierin niet slagen, kunnen wij van hem de teruggave van de betaalde vergoeding vorderen in verhouding
tot de door ons geleden schade.

5. Verhaalbaarheid van kosten
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De kosten die gerecupereerd worden van derden en de rechtsplegingsvergoeding komen ons toe.
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Administratieve bepalingen
1. Verplichtingen aangaande de polis
1.1. Beschrijving van het risico
De polis wordt opgesteld volgens de beschrijving die u geeft van het te verzekeren risico.
U bent verplicht bij het afsluiten van de polis alle u bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die u redelijkerwijze
moet beschouwen als gegevens die voor ons van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico.
1.2. Sancties
Miskent u deze verplichting, dan is de polis nietig wanneer blijkt dat gegevens opzettelijk werden verzwegen of opzettelijk
onjuist werden meegedeeld waardoor wij misleid werden bij de beoordeling van het risico. De premies die vervallen zijn
tot op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van
gegevens, komen ons dan toe.
Hebt u gegevens onopzettelijk verzwegen of onopzettelijk onjuist meegedeeld dan stellen wij voor, binnen de termijn van
1 maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij hiervan kennis hebben gekregen, de polis te wijzigen met uitwerking op de dag
waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen.
Leveren wij het bewijs dat wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, dan kunnen wij de polis opzeggen binnen dezelfde
termijn.
Wordt het voorstel tot wijziging van de polis door u geweigerd of indien u, na het verstrijken van de termijn van 1 maand,
te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaardt, dan kunnen wij de polis opzeggen binnen 15 dagen.
Wanneer wij de polis niet hebben opgezegd noch een wijziging hebben voorgesteld binnen de hierboven bepaalde termijn,
dan kunnen wij ons nadien niet meer beroepen op feiten die ons bekend waren.
Is er een schadegeval gebeurd voordat de wijziging of de opzegging van kracht is geworden en het verzwijgen of het onjuist
meedelen van gegevens kan u:
• niet worden verweten: dan zijn wij tot de overeengekomen prestatie gehouden;
• worden verweten: dan zijn wij ertoe gehouden de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en
de premie die u had moeten betalen, indien u het risico naar behoren had meegedeeld.
Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het risico, waarvan de ware aard door een schadegeval aan het licht komt, in geen
geval zouden hebben verzekerd, dan wordt onze prestatie beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies.
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1.3. Vermindering van het risico
Wanneer tijdens de duur van de polis het risico dat een schadegeval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en
wel zo dat wij, indien die vermindering bij het afsluiten van de polis had bestaan, onder andere voorwaarden zouden hebben
verzekerd, zullen wij een overeenkomstige vermindering van de premie toestaan vanaf de dag waarop wij van de vermindering
van het risico kennis hebben gekregen.
Indien u en wij het over de nieuwe premie niet eens worden binnen 1 maand na de aanvraag tot vermindering, dan kunt u
de polis opzeggen.
1.4. Verzwaring van het risico
U bent verplicht tijdens de duur van de polis, onder dezelfde voorwaarden als bij het afsluiten ervan, de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring
van het risico dat de schade zich voordoet tot stand te brengen.
Wanneer tijdens de duur van de polis het risico dat een schadegeval zich voordoet, zo verzwaard is dat wij, indien die verzwaring
bij het afsluiten van de polis had bestaan, onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, zijn wij ertoe gehouden hetzij:
• de wijziging van de polis voor te stellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring en dit binnen een termijn
van 1 maand te rekenen vanaf de dag waarop wij van de verzwaring kennis hebben gekregen;
• binnen dezelfde termijn de polis op te zeggen wanneer wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval
zouden hebben verzekerd.
Weigert u het voorstel tot wijziging van de polis of indien u, bij het verstrijken van 1 maand, te rekenen vanaf de ontvangst
van dit voorstel, dit niet aanvaardt, dan kunnen wij de polis opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij de polis niet hebben
opgezegd noch een wijziging hebben voorgesteld binnen deze termijn, dan kunnen wij ons later niet meer beroepen op de
verzwaring van het risico.

Aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoer over de weg
Algemene Voorwaarden

15

Indien zich een schadegeval voordoet voordat de wijziging van de polis of de opzegging van kracht is geworden en u hebt van
de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden:
• melding gemaakt: dan zijn wij tot de overeengekomen prestatie gehouden;
• geen melding gemaakt, en het ontbreken van de kennisgeving kan u:
- niet worden verweten: dan zijn wij ertoe gehouden de overeengekomen prestatie te leveren;
- worden verweten: dan zijn wij slechts ertoe gehouden onze prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde
premie en de premie die u had moeten betalen, indien de verzwaring in aanmerking was genomen.
Indien wij echter het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben verzekerd, dan wordt onze
prestatie beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies.
Indien met bedrieglijk opzet is gehandeld, kunnen wij onze dekking weigeren. De premies die zijn vervallen tot op het ogenblik
waarop wij van het bedrog kennis hebben gekregen, komen ons toe als schadevergoeding.

2. Aanpassing tarief en voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor onze voorwaarden en ons tarief te wijzigen in de loop van de polis. De wijziging van de
voorwaarden kan niet tot gevolg hebben dat wij raken aan de essentiële kenmerken van deze polis. Indien u het met deze
wijzigingen niet eens bent, dan kunt u de polis opzeggen.
Wijzigen wij onze voorwaarden of ons tarief, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.
Zegt u de polis niet op overeenkomstig de hiernavolgende regels, dan gaan de nieuwe voorwaarden of het nieuwe tarief in
op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.
Het ogenblik waarop wij u verwittigen is bepalend voor uw opzeggingsmogelijkheden en de opzeggingstermijn die u moet
naleven:
1. Verwittigen wij u ten minste 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag, dan kunt u de polis opzeggen tegen deze vervaldag.
U moet hierbij een opzeggingstermijn van 3 maanden naleven.
2. Brengen wij u minder dan 4 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag op de hoogte, dan hebt u gedurende 3 maanden na deze
kennisgeving tijd om een beslissing te nemen:
a. Kunt u een opzeggingstermijn van ten minste 1 maand naleven, dan kunt u de polis opzeggen tegen de vervaldag.
b. In alle andere gevallen kunt u opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand . Ten vroegste eindigt de polis evenwel
op de vervaldag. Voor de periode ná de vervaldag rekenen wij een proratapremie aan, volgens het tarief geldend vóór
de kennisgeving, en behoudt u tijdens de opzeggingsperiode dezelfde voorwaarden.
U kunt de polis niet opzeggen indien de aangebrachte wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke bepalingen waarbij u geen
opzeggingsrecht wordt toegekend.

3. Aanvang en duur van de polis
Onze waarborgen gaan in vanaf de datum en voor de duur die wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, maar niet vooraleer de eerste premie betaald is. Dit is hetzij de forfaitaire premie, hetzij het eerste voorschot wanneer op afrekening wordt
betaald. Deze bepaling primeert op de Bijzondere Voorwaarden.
De polis wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de hernieuwingsperiode die wordt vermeld in de Bijzondere
Voorwaarden, tenzij deze voor minder dan 1 jaar wordt onderschreven of wanneer de polis minstens 3 maanden vóór de
jaarlijkse vervaldag wordt opgezegd.

4. Premie

4.2. Betaling
Bij voorlopige premiebetaling zal na ieder verzekeringsjaar een premieafrekening opgemaakt worden.
U moet dan ook binnen 2 maanden na de jaarlijkse vervaldag aangifte doen van de afrekeningsgegevens (o.a. omzetcijfer)
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden zoals het omzetcijfer van de onderneming, de facturen van de onderaannemers.
Indien u nalaat ons deze gegevens tijdig over te maken of indien elke controle onmogelijk is wegens het ontbreken van enige
boekhouding of nog wanneer deze in dergelijke staat wordt gehouden dat nazicht onmogelijk is, dan zullen wij een afrekening opmaken op basis van de gegevens van het voorgaande jaar verhoogd met 50 % onder voorbehoud van aanpassing na
aangifte van de ontbrekende gegevens.
Bovendien zijn deze verhoogde premies in dezelfde omstandigheden opeisbaar als de andere premies.
De betaling van deze verhoogde afrekening ontslaat u niet van de aangifte van de juiste afrekeningsgegevens.
Bij forfaitaire premiebetaling moet u de premie op de vervaldag vooruitbetalen.
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4.1. Berekening
De premie wordt forfaitair bepaald of berekend op basis van de afrekeningsgegevens (o.a. omzetcijfer) vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.
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In geval van premieberekening op afrekening moet u op de premievervaldag een voorlopige premie betalen.
Wanneer de premie niet rechtstreeks aan ons wordt betaald, dan is de premiebetaling bevrijdend wanneer ze gedaan wordt
aan uw verzekeringstussenpersoon die op dat ogenblik de volmacht heeft om de premies te innen.
4.3. Niet-betaling
Bij niet-betaling van de premie kunnen wij de waarborg schorsen of de polis opzeggen wanneer wij u in gebreke hebben gesteld.
Deze ingebrekestelling gebeurt bij een ter post aangetekende brief. Zij bevat een aanmaning tot betaling van de premie
binnen een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte van de aangetekende brief ter post.
De schorsing of de opzegging heeft pas uitwerking nadat een termijn van 15 dagen is verstreken.
De premies waarvoor wij u in gebreke hebben gesteld, moeten rechtstreeks en uitsluitend aan ons worden betaald.
De dekking van de polis gaat pas opnieuw in voege op het ogenblik dat het bedrag van de premie, vermeerderd met de
interesten, op onze bankrekening is betaald.
Wanneer wij de dekking hebben geschorst, kunnen wij de polis opzeggen als wij die mogelijkheid hebben voorbehouden
in de ingebrekestelling.
Als wij ons de mogelijkheid tot het opzeggen van de polis niet hebben voorbehouden in de ingebrekestelling, dan zal de
opzegging alleen gebeuren na een nieuwe ingebrekestelling.
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht om de premies te vorderen die later zullen vervallen, wanneer
u in gebreke werd gesteld. Ons recht is evenwel beperkt tot de premies voor 2 opeenvolgende jaren.
4.4. Premiekrediet
Wanneer de polis of een waarborg rechtsgeldig wordt opgezegd, dan betalen wij de reeds betaalde premies met betrekking
tot de verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging terug binnen 30 dagen vanaf de inwerkingtreding van
de opzegging. Bij gedeeltelijke opzegging wordt alleen het gedeelte van de premie dat betrekking heeft op en in verhouding
staat tot die vermindering van verzekeringsprestaties terugbetaald.

5. Einde van de polis
5.1. Einde van rechtswege
De polis wordt van rechtswege beëindigd:
• op de datum van de definitieve stopzetting van de activiteiten van de onderneming. Deze stopzetting moet ons schriftelijk
worden meegedeeld;
• op de datum waarop wij niet langer toegelaten zijn deze verzekeringen aan te bieden.
5.2. Opzegging
Zowel u als wij kunnen de polis opzeggen:
• tegen de eindvervaldag van de polis. In dit geval moet de opzegging gebeuren ten minste 3 maanden vóór de eindvervaldag.
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U kunt de polis opzeggen:
• indien wij ten minste 1 waarborg opzeggen in een combinatiepolis. Een combinatiepolis is een verzekering waarbij wij
ons, als risicodrager, in eenzelfde polis tot verschillende prestaties hebben verbonden, hetzij wegens de gegeven dekking,
hetzij wegens de verzekerde risico’s;
• in geval van aanmerkelijke en blijvende vermindering van het risico en indien u en wij het niet eens kunnen worden over
de nieuwe premie binnen de maand na de aanvraag tot vermindering;
• indien wij onze voorwaarden of ons tarief wijzigen en u vooraf in kennis wordt gesteld van het opzeggingsrecht.
Wij kunnen de polis opzeggen:
• in geval van onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens over het risico bij het afsluiten van de polis;
• in geval van een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico;
• in geval van opzettelijk verzwijgen of onjuist mededelen van gegevens tijdens de duur van de polis;
• in geval van wijziging aan het Belgische of buitenlandse recht die de omvang van de dekking kan beïnvloeden;
• bij niet-betaling van de premies, bijpremies, kosten of interesten. In dit geval gaat de opzegging in op de datum vermeld
in onze aangetekende brief;
• na een schadegeval. Deze opzegging moet gebeuren ten laatste 1 maand na uitbetaling of weigering tot uitbetaling.
De opzegging wordt dan ten vroegste van kracht 1 maand na de dag van betekening. De opzegging wordt van kracht
1 maand na de dag van betekening ervan, indien u of de verzekerde een van de verplichtingen ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden.
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Bovendien:
• kan de curator of kunnen wij de polis opzeggen bij faillissement. Evenwel kunnen wij de polis slechts opzeggen ten
vroegste 3 maanden na de faillietverklaring, terwijl de curator van het faillissement dit slechts kan gedurende de
3 maanden na de faillietverklaring;
• in geval van overgang van het verzekerde belang als gevolg van het overlijden van de verzekeringnemer kan de nieuwe
houder van het verzekerde belang de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief, binnen 3 maanden en 40 dagen
na het overlijden. Wij kunnen de polis opzeggen bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door
afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs binnen 3 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis
hebben gekregen van het overlijden.
5.3. Opzeggingstermijnen
De opzegging heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste 1 maand, te rekenen vanaf de dag volgend op
de betekening, de datum van het ontvangstbewijs of de dag die volgt op de afgifte ter post van de aangetekende brief behalve:
a. wanneer de dekking geschorst is. De opzegging door ons gegeven heeft dan onmiddellijk gevolg voor zover er 15 dagen
verlopen zijn, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing van dekking. Is dat niet het geval, dan bedraagt de opzeggingstermijn maximaal 15 dagen;
b. bij opzegging tegen het einde van elke verzekeringsperiode, dit is uiterlijk 3 maanden vóór het einde van elke periode;
c. bij opzegging na een schadegeval. De opzegging wordt van kracht zoals hiervoor bepaald onder punt 5.2. Opzegging.

6. Adreswijziging
Gelieve ons elke adreswijziging dadelijk mee te delen, want wij sturen de voor u bestemde mededelingen rechtstreeks naar
het laatste door ons gekende adres.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
7.1. Toepasselijk recht – rechtsmacht
Het Belgisch recht is van toepassing op deze polis.
Alle geschillen in verband met deze polis behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De bevoegde
rechter is deze van de plaats waar de verzekeringspolis is getekend, tenzij tussen de belanghebbende partijen wordt overeengekomen door arbitrage tot overeenstemming te komen.
7.2. Arbitrage
In geval van arbitrage worden de geschillen tussen u en ons met betrekking tot deze polis beslecht door een scheidsgerecht.
Iedere partij benoemt haar scheidsrechter en de 2 aldus benoemde scheidsrechters benoemen de derde scheidsrechter.
In geval van onenigheid met betrekking tot de benoeming van de derde scheidsrechter, zal deze benoemd worden door
de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Het scheidsgerecht beslist in laatste instantie, tenzij een beroepsmogelijkheid voorzien is in het arbitragecompromis of
in de hiervoor geldende briefwisseling.
De gewone rechtbanken blijven bevoegd voor de geschillen die enkel betrekking hebben op de inning van de niet-betwiste
premie.

Indien dit geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot:
Ombudsdienst Verzekeringen vzw, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as
U behoudt natuurlijk ook het recht om naar de rechtbank te stappen.
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Wij doen elke dag ons best om u een optimale service te bieden.
Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking?
Laat het ons weten, dan kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u helpen.
U kunt ons bereiken via telefoon: 078 15 50 56 of via mail: ombudsdienst@baloise.be.

