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U bent geregeld op de baan met heel wat materieel in uw laadruimte. Of met koopwaar die u 
gaat afleveren bij uw klanten. Maar zijn uw materieel en koopwaar ook verzekerd bij een 
verkeers- ongeval? Of als ze gestolen worden? Of als er bij het laden en lossen iets misloopt? 
Daarom hebben we voor u de KBC-Verzekering Vervoerde Goederen ontwikkeld. Zodat ook uw 
goederen op verplaatsing de beste bescherming genieten. U deelt ons gewoon het aantal 
voertuigen en een bedrag per voertuig mee.

Doelgroep 

Iedereen die geregeld op de baan is met materieel of 

koopwaar. Denk maar aan:

• vaklui en andere diensten ter plaatse (bv. loodgieters);

• producenten en verkopers met eigen vervoer/thuislevering 

(bv. huishoudtoestellen);

• leveranciers (bv. drankenhandel).

Wanneer kunt u een beroep doen op deze 
verzekering?

• Naargelang van de keuze die u hebt gemaakt, verzekeren 

we de koopwaar en/of het materieel als de goederen zich 

bevinden in een voertuig:

 – tijdens transport voor eigen rekening in België en tot 150 km 

daarbuiten;

 – bij stilstand op de bedrijfsligging, op uw privéadres of dat 

van uw personeel, op het leveringsadres, op de werf waar 

u een werk uitvoert, of tijdens een vrijwillig oponthoud 

onderweg van niet langer dan twee uur.

• Het voertuig moet behoren tot uw wagenpark, waarvan u 

het aantal voertuigen hebt opgegeven. De aanhangwagens 

zijn gelijkgesteld met een voertuig, zelfs als ze zijn losgekop-

peld.

Wat is verzekerd?

De schade aan uw materieel en koopwaar die wordt veroor-

zaakt door:

• een ongeval aan het voertuig (bv. een aanrijding of het 

haaks slaan van de aanhangwagen);

• een ongeval tijdens het laden en lossen;

• een verzekerd gevaar, zoals brand, natuurrampen, vandalisme, 

waterschade, enz.;

• diefstal (facultatief).

Dit geldt voor uw goederen die zich bevinden in het voertuig:

• tijdens transport voor eigen rekening in België en tot 150 km 

daarbuiten;

• in de buurt van:

 – uw bedrijfsligging;

 – uw privéadres of dat van uw personeel;

 – het leveringsadres;

 – de werf waar u een werk uitvoert;

 – de plaats van een vrijwillig oponthoud van niet langer dan 

twee uur.
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Voornaamste uitsluitingen: wat is niet 
verzekerd?

• het voertuig zelf;

• schade door overbelasting of gebrekkige staat van het 

voertuig;

• niet-functionele schade aan het materieel;

• diefstal uit de passagiersruimte.

Tijdens de nacht (van 22 uur tot 6 uur) gelden specifieke 

vereisten voor de dekking diefstal.

Welke preventiemaatregelen vragen wij?

U moet uw voertuig en lading beveiligen door:

• de aanwezige beveiligingssystemen te activeren als u niet bij 

het verzekerde voertuig of de aanhangwagen bent, 

portieren te sluiten en ervoor te zorgen dat de laadruimte 

ontoegankelijk is. Als er schade ontstaat omdat deze 

preventiemaatregel niet is nageleefd, hebben wij het recht 

de vergoeding daarvoor te weigeren;

• ‘s nachts (tussen 22 en 6 uur) het verzekerde voertuig en de 

aanhangwagen te stallen op een bewaakte plaats, in een 

gebouw dat op slot is of op een volledig omheind en met 

een slot afgesloten terrein dat grenst aan een gebouw dat u 

of uw personeel bewoont. Buiten die plaatsen moet het 

voertuig uitgerust zijn met een alarmsysteem met een 

geluidssignaal. Is dat niet het geval, dan passen we een 

bijkomende franchise toe van 25% van de verzekerde 

schade.

Ook dit moet u zeker weten!

• Na een verzekerd schadegeval is er een bijkomende 

vergoeding voor de beschadiging van de goederen door 

regen, hagel en sneeuw, diefstal gepleegd naar aanleiding 

van het schadegeval en de kosten om de verzekerde 

goederen te bergen. De kosten voor het bergen, herladen 

en overbrengen van de goederen naar een opslagmagazijn 

worden vergoed tot 15 000 euro.

• U beschikt over 60 dagen om een wijziging in uw wagen-

park mee te delen. Als bij een schadegeval het aantal 

voertuigen correct is, passen we de regels van onder- 

verzekering niet toe en betalen we tot 20% meer dan het 

verzekerde bedrag per voertuig.

• Het verzekerde bedrag van de koopwaar en/of het materieel 

geldt per voertuig, inclusief de aanhangwagen.

• Als u bij een schadegeval ook een beroep doet op een 

KBC-Omniumverzekering, dan wordt de omniumfranchise 

automatisch afgetrokken van de franchise in deze verzeke-

ring.

• Deze verzekering geldt voor vervoer voor eigen rekening. 

Voor enkele specifieke transportsectoren en voor vervoer 

voor rekening van derden biedt de KBC-Transportpolis een 

oplossing.

• Maak gebruik van onze bijstand, 24 uur per dag. Na een 

zware brand moet u heel wat regelen (reiniging van het 

gebouw, opslag van uw inhoud, administratieve formalitei-

ten …). Wij helpen u als u dat wenst.

• Contacteer bij schade altijd zo snel mogelijk uw KBC-verze-

keringsagent.

• Ruim niets op en verplaats de beschadigde goederen niet 

zonder akkoord van uw verzekeringsagent. Neem foto’s, zo 

kunt u de schade duidelijk bewijzen wanneer een expert de 

schade komt vaststellen.

• Dit is een zaakschadeverzekering.


