
TVM zero emissie  
verzekering
Verzekerd op weg naar minder  
uitstoot in transport

De overstap naar emissieloos rijden brengt uitdagingen met 

zich mee. Het is een transitie die we alleen samen kunnen 

maken. Dat begrijpen we als TVM goed. Daarom introduceren 

we een nieuwe verzekering voor emissieloze vrachtwagens 

en bestelauto’s. Een verzekering die uw forse investering 

in groen rijden beschermt. Met de zero emissie verzekering 

van TVM verzekert u aanschafsubsidies eenvoudig mee. En is 

schade door een eigen gebrek gedekt. Ook bent u verzekerd 

van gespecialiseerde berging bij pech en van vakkundig 

schade herstel. En geven preventieadviseurs u advies over de 

inrichting van een laadplein en over veilig rijden met elektrische 

voertuigen. Wilt u weten hoe TVM u kan helpen in de stap 

naar emissieloos rijden? Lees meer op tvm.nl/zero-emissie.

Passie voor transport



We helpen u op weg met de 
zero emissie verzekering
U zet de stap naar emissieloos rijden. Met onze verzekering 
helpen we uw forse investering in zero emissie voertuigen 
te beschermen. Met deze verzekering mag u rekenen op:

+ 12 maanden aanschafwaardevergoeding bij schade
Daarna volgen we de boekwaarde of een gunstige afschrijving. 
Bij totaalverlies bent u dus niet uw hele investering kwijt.

+ Aanschafsubsidies verzekert u eenvoudig mee
Zo voorkomt u dat u een subsidie zelf terug moet betalen of bij 
vervanging van een voertuig geld tekortkomt.

+ Vergoeding voor schade door een eigen  
gebrek aan de aandrijving
We vergoeden de gevolgschade van een eigen gebrek. Ook 
ver goeden we het eigen gebrek zelf wanneer dit plaatsvindt in 
de aandrijving. Bijvoorbeeld schade aan, of ontstaan door, een 
gebrek van onderdelen zoals de elektromotor, waterstoftank 
en accu’s.

+ Gespecialiseerde berging bij pech en  
vakkundig schadeherstel
Onze berging- en herstelpartners helpen u ook bij  
deze nieuwe voertuigen. 

+ Uitgebreide dekking voor accu’s, ook als ze gehuurd zijn 
+ Laadkabels zijn standaard meeverzekerd,  

ook tijdens het laden
+ Preventieadvies bij het in gebruik nemen  

van zero emissie voertuigen
Onze ervaren professionals geven bijvoorbeeld advies  
over de inrichting van een laadplein of over veilig rijden  
met elektrische voertuigen.

+ Alle voordelen van de Vrachtwagenverzekering  
en Bestelautoverzekering van TVM
We rekenen maar één keer eigen risico als meerdere van uw 
voertuigen bij hetzelfde ongeval betrokken zijn. En we  
vergoeden schade bij een aanrijding tussen eigen voertuigen, 
ook op eigen terrein.

Denk met ons mee vooruit

De weg naar emissieloos rijden lijkt nog lang, maar is geen 
stip op de horizon meer. Bestelt u in 2023 een vrachtwagen 
of bestelauto? Dan rijdt die in 2030 ook nog rond. Voldoet  
u dan niet aan de CO

2-eisen? Dan mag dat voertuig de milieu-
zone niet meer in. Daarom is het verstandig om nu al rekening  
te houden met investeringen in emissieloze vrachtwagens  
en bestelauto’s.

Wilt u weten hoe TVM u kan helpen in de stap  
naar emissieloos rijden?
Neem dan contact op met uw tussenpersoon


