Aanvullende dekking
Aansprakelijkheid van koeriersdiensten over de weg TAB08

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.
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1
Dekking
1.1
Doorhaling van artikelen
De artikelen 2.1 en 2.2 van de verzekeringsvoorwaarden TAV08 zijn in
het kader van deze dekking niet van toepassing.
1.2
Dekkingsgebied
Onverschillig waar binnen Nederland, België en Luxemburg alsmede
maximaal 100 kilometer in Duitsland te rekenen vanaf de
Nederlandse, Belgische, Luxemburgse grens.
1.3
Aansprakelijkheid
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de
verzekeringsvoorwaarden TAV08 en andere op het polisblad van
toepassing verklaarde voorwaarden en bepalingen alsmede de
uitsluitingen genoemd in artikel 2 van deze aanvullende dekking:
de gevolgen van de aansprakelijkheid van verzekerde tegenover
ladingbelanghebbenden en/of opdrachtgevers voor verlies van en
materiële schade aan de door hem ten vervoer over de weg in
ontvangst genomen zaken, mits en voor zover die aansprakelijkheid
op hem rust krachtens:
a bepalingen van de wet of traktaat inzake de aansprakelijkheid van
de wegvervoerder;
b andere condities of bepalingen welke op het vervoer van toepassing
zijn, mits deze niet ruimer zijn dan de hieronder genoemde;
1 ten aanzien van grensoverschrijdend vervoer: de C.M.R.
(Convention relative au contrat de transport international de
Marchandises par Route 1956, Verdrag betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg);
2 ten aanzien van binnenlands vervoer binnen Nederland:
• de A.V.C. (de Algemene Vervoerscondities, laatste versie);
• de A.V.K. (de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten,
laatste versie);
tot ten hoogste e 50.000,– per gebeurtenis voor alle verzekerden
tezamen.

Bijzondere regelingen
Gedekt is de aansprakelijkheid binnen de bovenstaande grenzen:
a Opslag
Tijdens opslag uitsluitend voor zover deze opslag
noodzakelijkerwijs deel uitmaakt van het vervoer en tot een
maximum van 3 dagen per opslagadres;
b Remboursement
Ten aanzien van het niet innen van het remboursement tot een
bedrag e 500,– per gebeurtenis.
2
Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen als vermeld in artikel 3 van de Algemene
voorwaarden en de verzekeringsvoorwaarden is van de dekking van
deze aanvullende dekking tevens uitgesloten aansprakelijkheid en
kosten als gevolg van schade:
2.1
Diefstal, vermissing en zoekraken door diefstal,
vermissing en zoekraken van de zaken
Deze uitsluiting geldt niet indien aantoonbare sporen van braak
aanwezig zijn aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel, echter;
tussen 22.00 uur (of zoveel eerder of later als de reis voor die dag
wordt beëindigd) en 8.00 uur (of zoveel eerder de reis voor die dag
wordt aangevangen) is de aansprakelijkheid voor schade door
diefstal, vermissing en zoekraken uitsluitend gedekt na sporen van
braak aan het deugdelijk afgesloten pand waarin het vervoermiddel is
gestald;
2.2
Vertraging
door vertraging, inclusief het niet in rekening brengen of terugbetalen
van de vrachtprijs.
3
Schadevergoeding
De schadevergoeding op grond van deze aanvullende dekking
geschiedt onafhankelijk van enige andere schadevergoeding volgens
ander op het polisblad vermelde Algemene voorwaarden,
verzekeringsvoorwaarden, bepalingen en clausules.

1

