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Productkaart 

TVM goederentransportverzekering 

 

 
 

Wat leest u in deze productkaart? 

In deze productkaart vindt u informatie over de TVM goederentransportverzekering met 

een all risks of evenementendekking. Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd? Wat mag u 

van TVM verwachten? Wat zijn uw verplichtingen? Welke factoren hebben invloed op de 

premie? 

 

De informatie in deze productkaart is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit 

de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend. Aan de inhoud van deze productkaart kunt u 

daarom geen rechten ontlenen. 

 

Wilt u meer weten? 

Lees altijd de polisvoorwaarden. Daarin staat informatie over de dekking, de premie en eventuele 

uitsluitingen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

 

Wat is de TVM goederentransportverzekering? 

Er zijn vaak meer partijen die een (financieel) belang hebben bij (het vervoeren van) goederen, 

bijvoorbeeld als verkoper (afzender) of koper (ontvanger). Ook een handelaar of de vervoerder kan 

belanghebbende zijn. Deze partijen kunnen het transport van de goederen zelf verrichten, maar 

kunnen het ook laten uitvoeren door een (andere) vervoerder. 

 

In alle gevallen kunnen de goederen tijdens het transport beschadigd raken of verloren gaan. Maar 

wie is hiervoor dan verantwoordelijk? Er zijn verschillende situaties mogelijk: 

 als u uw eigen goederen vervoert, bent u zelf verantwoordelijk in geval van schade; 

 als u uw goederen tegen betaling laat vervoeren is in veel gevallen de vervoerder aansprakelijk 

voor de ontstane schade tot een maximum bedrag per kilogram. 

U kunt als vervoerder een verzekering afsluiten voor de volle waarde van de goederen van uw 

opdrachtgever. U kunt ook voor de eigen goederen die u vervoert een verzekering afsluiten. 

 

De aansprakelijkheid van een vervoerder wordt beperkt op grond van de van toepassing zijnde 

vervoerscondities. Dit kan betekenen dat in geval van ladingschade deze niet volledig door de 

vervoerder wordt vergoed. Het verhalen van schade op de vervoerder kan verder worden bemoeilijkt 

omdat bijvoorbeeld: 

 er bij aflevering geen aantekening wordt gemaakt op de vrachtbrief over beschadigingen of 

vermissing van goederen; 

 de vervoerder te laat aansprakelijk wordt gesteld; 

 de vervoerder als gevolg van overmacht niet aansprakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld doordat de 

vrachtauto door een ander wordt aangereden en de goederen daarbij beschadigd raken. 

 

Met de TVM goederentransportverzekering is er dekking voor de financiële gevolgen van materiële 

schade aan of verlies van de verzekerde goederen. Het maakt hiervoor niet uit wie aansprakelijk is 

voor de schade. 

 

Als u als vervoerder de goederentransportverzekering sluit ten behoeve van uw opdrachtgever, dan 

heeft u de volgende voordelen: 

 er is geen discussie over aansprakelijkheid; 

 u kunt de premie aan de opdrachtgever doorberekenen; 

 u kunt het eigen risico aan de opdrachtgever doorberekenen; 

 de schade komt niet ten laste van uw transportaansprakelijkheidsverzekering. 
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Wat is verzekerd?  

Dekking all risks 

Normaal wordt dekking verleend op basis van een uitgebreide dekking, de zogenaamde 'allrisk’, voor 

alle verliezen en schade aan de verzekerde goederen. 

 

Dekking evenementen 

In verband met bijvoorbeeld de aard en ouderdom van de goederen, de wijze van verpakking en de 

wijze van vervoer kan de dekking beperkt worden volgens ‘evenementen’. Verzekerd is dan verlies 

en schade als gevolg van een met name genoemde gebeurtenis zoals: 

 het vervoermiddel krijgt een ongeval of raakt in brand; 

 de goederen raken in brand; 

 de goederen vallen tijdens het laden of lossen. 

 

Wanneer is schade verzekerd? 

Verzekerd is de schade aan de vervoerde goederen tijdens de verzekerde periode. De verzekerde 

periode (de reis) begint op het moment dat de goederen worden opgepakt voor vervoer en eindigt 

op het moment dat de verzekerde goederen op de plaats van bestemming zijn aangekomen. Dit is 

dus inclusief laden, overladen en lossen. 

 

Wat is ook verzekerd? 

Als het van toepassing is, dan is ook verzekerd: 

 de waardevermindering van de verzekerde zaken als gevolg van het door elkaar raken door een 

verzekerd evenement, ook al zijn de zaken daardoor niet beschadigd; 

 schade door de ongeschiktheid van de verpakking van de verzekerde zaken; 

 de waardevermindering als uitsluitend de verpakking is beschadigd; 

 bereddingskosten, opruimingskosten en vernietigingskosten; 

 rechtsbijstand en proceskosten; 

 bijdrage in averij grosse (soort bereddingskosten in noodsituatie van een schip)  

 

Welk eigen risico is er? 

Het eigen risico is afhankelijk van uw aanvraag en van het verzekerd bedrag. In het algemeen 

gelden de volgende eigen risico’s: 

 € 125 per gebeurtenis bij verzekerde bedragen tot € 100.000 

 € 250 per gebeurtenis bij verzekerde bedragen boven € 100.000 

 

Wat is niet verzekerd? 

In de polisvoorwaarden staat ook wat niet is verzekerd. In elk geval is niet verzekerd schade:  

 door het bederven van goederen; 

 door een eigenschap vanuit de goederen zelf, bijvoorbeeld roestvorming; 

 die opzettelijk of door ernstige mate van eigen schuld is veroorzaakt; 

 waarbij is gefraudeerd; 

 aan goederen waarin volgens de wet niet mag worden gehandeld. 

 

Welke vormen van polissen zijn er? 

De TVM goederentransportverzekering kan worden afgesloten: 

 doorlopend voor een heel jaar; 

 voor een eenmalig transport, of serie van gelijkwaardige transporten; 

 als lastdekking voor goederen van anderen die u met uw werkmaterieel alleen maar laadt, lost of 

(ver)plaatst; 

 voor goederen in (tijdelijke) opslag. 

 

De doorlopende TVM goederentransportverzekering kent vier soorten: 

 Vervoerde waarde polis: u spreekt met ons af welke transporten automatisch onder de 

verzekering vallen. U betaalt een voorschotpremie. Na afloop van het verzekeringsjaar wordt de 

definitieve premie berekend. 

 Declaratiepolis: u spreekt met ons af welke transporten u bij ons ter verzekering kunt 

aanbieden. Per transport of per gedeclareerde periode wordt de premie berekend. Als een 

bepaalde zending onder de dekking moet vallen dan geeft u dit van te voren aan ons door. 
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 Eigen vervoerpolis: onder de dekking valt transport van uw eigen goederen met uw eigen auto. 

U betaalt een premie per auto. 

 Lastpolis: u spreekt met ons af welke goederen, die u met uw werkmaterieel laadt, lost of 

(ver)plaatst, bij ons verzekerd worden. U betaalt een premie per werkmaterieelobject of auto 

waarop het werkmaterieel is bevestigd. 

 

Welke schade wordt vergoed? 

De op het polisblad genoemde verzekerde som wordt in overleg tussen u en ons vastgesteld. Dit 

noemen we de ‘door partijen met wederzijds goedvinden getaxeerde waarde’. Hierdoor kan er geen 

sprake zijn van onderverzekering. 

 

Wat mag u van TVM verzekeringen verwachten? 

Nadat u de schade heeft gemeld, regelen wij zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is voor ons 

belangrijk dat wij het ontstaan en de omvang van de schade goed kunnen beoordelen. Als het nodig 

is schakelen wij een expert in. 

 

Wat zijn uw verplichtingen? 

 u geeft aan ons volledige en juiste informatie; 

 u laat het ons weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of 

omstandigheden. Denk hierbij aan een adreswijziging of verandering in uw bedrijfssituatie; 

 u betaalt op tijd de premie; 

 u doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken; 

 in geval van schade meldt u dit zo spoedig mogelijk aan ons en stuurt de door u ontvangen 

informatie direct door naar ons; 

 voor een goede afwikkeling doet u geen toezeggingen over aansprakelijkheid en legt u geen 

verklaringen en dergelijke af die de belangen van u en ons kunnen benadelen; 

 indien nodig doet u aangifte bij de politie. 

 

Welke factoren hebben invloed op de premie? 

De premie is afhankelijk van: 

 de soort (te vervoeren) goederen; 

 de maximale waarde per vervoergelegenheid (bijvoorbeeld per schip, vliegtuig of auto); 

 de totale vervoerde waarde op jaarbasis; 

 de gekozen of aangeboden dekking; 

 de schade- en/of diefstalgevoeligheid; 

 het vervoerstraject; 

 het soort vervoermiddel; 

 de hoogte van het (gekozen) eigen risico; 

 uw schadeverloop in de afgelopen jaren. 
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