
Voorbeeldtekst voor afspraken met uw klant over autovervoer volgens AVCM condities 
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Wij bevestigen de ontvangst van uw offerteaanvraag voor het transport van uw voertuig(en) en wij willen uw opdracht 

met de meeste zorgvuldigheid voor u uitvoeren. 

 

Graag willen wij vooraf duidelijkheid hebben over wat u van ons vraagt en wat wij voor u doen. Er moet ook 

duidelijkheid zijn over de aansprakelijkheid bij schade, zodat u en wij achteraf niet geconfronteerd worden met hiaten 

in de verzekeringsdekking en daardoor niet verzekerde schade. 

 

Opdrachten worden door ons uitgevoerd op basis van de geldende vervoerscondities AVC en CMR. In deze 

voorwaarden wordt bepaald dat onze aansprakelijkheid verregaand is beperkt op basis van het gewicht van een 

voertuig. Deze condities gelden tenzij wij met u andere afspraken maken, zoals omschreven in de AVCM.  

 

Daarom willen wij graag vooraf van u weten wat voor soort voertuig(en), met welke waarde(s), wij voor u mogen 

vervoeren. Op basis van de door u aangeleverde informatie kunnen wij u een passende offerte verstrekken. 

 

 

1. Wat houdt uw vervoersopdracht precies in?: …………………………………………………………………………………………………………  

 

2. Is uw voertuig tijdens het transport door u al verzekerd? Bijvoorbeeld op een All risks / Volledig Casco auto- 

verzekering, op een Goederentransportverzekering met All risks dekking of op een Garagepolis of anderszins 

verzekerd?  

 

[  ]        Ja. Dan gaan wij ervan uit dat bij een eventuele schade aan uw voertuig, uw verzekeraar de schade met u  

regelt. Op grond van de vervoersvoorwaarden (AVC, CMR) kan uw verzekeraar de schade met onze 

verzekeraar afwikkelen. (U hoeft vraag 3 en 4 niet te beantwoorden.) 

[  ] Nee (Wilt u vraag 3 en 4 beantwoorden?) 

  

3. Is de (factuur/handels/taxatie)waarde van uw voertuig hoger dan € 70.000? 

 

[  ] Nee. Dan hebben wij dit op basis van onze aansprakelijkheid volgens de AVCM tot de waarde  

(maximaal € 70.000) van uw voertuig verzekerd.  

[  ]  Ja. De schade boven € 70.000 blijft dan voor uw eigen rekening. Wij adviseren u een 

Goederentransportverzekering voor uw voertuig af te sluiten. (Wilt u vraag 4 beantwoorden?)  

 

4. Wenst u een afzonderlijke Goederentransportverzekering voor uw voertuig? 

 

[  ] Nee 

[  ]   Ja, in dat geval hebben wij de volgende gegevens van u nodig:  

• De waarde. 
• Van waar naar waar? 

 
Op grond van de sanctiewetgeving moeten wij ook aan u vragen: 
• Wie is ladingbelanghebbende? Graag KvK-nummer + naam. Bij een particulier de naam, geboortedatum 

en het adres. 
• Is de ladingbelanghebbende ook de eindgebruiker van het voertuig? Zo nee, dan graag van de 

eindgebruiker KvK-nummer + naam. Bij een particuliere eindgebruiker de naam, geboortedatum en het 

adres. 

• Wat is de uiteindelijke (eind)bestemming van het voertuig na afloop van dit transport? 
• Waarvoor wordt het voertuig (uiteindelijk) gebruikt?  

 

Voor oldtimers/youngtimers/klassiekers met een waarde hoger dan € 100.000 moet een taxatierapport – van 
maximaal drie jaar oud – aan onze verzekeraar overhandigd te worden. 
 

Let op:  
• Er wordt met dit formulier geen (voorlopige) verzekeringsdekking afgegeven. Als u een verzekeringsdekking voor 

het transportrisico wenst, dan vragen wij u dat zo snel mogelijk – voor aanvang van het transport – aan ons door 
te geven. Dekking kan alleen verleend worden door onze verzekeraar. Deze beslist op basis van de door u 
aangeleverde informatie of de aanvraag geaccepteerd wordt.  

 
• Het risico tijdens (tijdelijk) verblijf en gebruik valt niet onder een goederentransportverzekering. Hiervoor moet u 

eventueel een aparte verzekering afsluiten. 


