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Transport-omzetverzekering
Algemene bepalingen TOV 14



In aanvulling op respectievelijk in afwijking van de Algemene 

Voorwaarden 'Nederlandse Beursgoederenpolis 1991'.

1. Verzekerde
Waar in deze polis wordt gesproken van 'verzekerde' wordt 

daaronder zowel de verzekeringsnemer als ieder ander verstaan 

wiens belang onder deze polis is gedekt.

2. Maximum verzekerd bedrag per gelegenheid
2.1  Tijdens het transport van de verzekerde zaken geldt het bedrag 

aan de voorzijde van de polis vermeld, als maximum bedrag 

per gelegenheid. Voor iedere schade of serie van schaden 

door één en dezelfde oorzaak ontstaan op enige locatie, niet 

zijnde enig vervoermiddel, is de  maatschappij tot ten hoogste 

het hiervoor in de polis genoemde bedrag, als premier risque 

aansprakelijk.

2.2  Indien meerdere voertuigen, schepen, wagons en/of 

onverschillig welke andere vervoermiddelen aan elkaar 

gekoppeld zijn, zal elk onderdeel van het geheel als één 

afzonderlijke gelegenheid worden beschouwd. Dat geldt echter 

niet voor voer- of vaartuigen gedurende de tijd dat zij met een 

schip naar een overzeese bestemming worden vervoerd. In dat 

geval wordt genoemd schip als het vervoermiddel beschouwd.

2.3  Ongeacht hoeveel aan averij of schade onder deze verzekering 

is betaald, blijft deze tot het volle verzekerde maximum per 

gelegenheid doorlopen respectievelijk van kracht, zolang deze 

niet door opzegging, hetzij op de jaarlijkse vervaldag hetzij 

tussentijds, wordt beëindigd.

3. Verzekerde reis
   In Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden 'Nederlandse Beurs-

goederenpolis 1991' worden de woorden 'tot het aanvangen 

van de verzekerde reis gereedliggende' in lid 1 geacht te zijn 

doorgehaald.  

Aan regel 24 worden toegevoegd de woorden: 'Vervoer 

binnen de panden, mits redelijkerwijs aansluitend aan het 

voorafgaande transport is eveneens meeverzekerd. Ten 

aanzien van machines, werktuigen en dergelijke eindigt het 

risico nadat de zaken op de stelplaats zijn  neergezet'.

4. Vervoermiddelen en wijze van verzending
   Het vervoer kan geschieden per onverschillig welk 

vervoermiddel, ongeacht van welke aard of constructie 

en onverschillig van welke expeditie-, verzend- of 

vervoersonderneming, zowel over land, over binnenwateren, 

door de lucht of per post, als op welke andere wijze dan ook, 

behalve over zee, anders dan roll-on/roll-off en ferry-vervoer.

5. Vervoer- en/of opslagcondities
   Aan Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden 'Nederlandse 

Beurs- goederenpolis 1991' wordt toegevoegd: 'Met 

onderwerping aan en overname in de verzekering 

van alle bepalingen van de connosse menten en 

vervoersovereenkomsten, zoals die door de betrokken 

rederijen, vervoerders of bezorgers zijn of worden gesteld'. 

Indien de verzekerde zaken door ontvangers en/of derden 

op grond van hun belang eveneens verzekerd zijn en een 

schade geheel of gedeeltelijk onder de door hen afgesloten 

verzekering is verhaald, wordt deze verzekering beperkt tot 

de dekking van de aansprakelijkheid van verzekerde, welke 

voortvloeit uit beschadiging of verlies  veroorzaakt door een 

onder deze polis gedekt evenement.

6. Verzekerde som
   De Artikelen 1 en 2 van de aangehechte Algemene 

Voorwaarden 'Nederlandse Beurs-goederenpolis 1991' worden 

als volgt uitgebreid:

6.1  bij inkomende zendingen wordt de factuurwaarde verhoogd 

met alle kosten, hoe ook genaamd, tezamen met een 

percentage aan  imaginaire winst, voor zover op het voorblad 

vermeld.

6.2  bij uitgaande zendingen wordt de factuurwaarde verhoogd 

met alle kosten, hoe ook genaamd voor zover deze niet in het 

factuurbedrag zijn begrepen.

Voor zaken waarvoor geen factuur bestaat, zal als waarde gelden de 

gezonde marktwaarde ter destinatie.

7. Verpakking
   Aan Artikel 15 van de Algemene Voorwaarden 'Nederlandse 

Beurs-goederenpolis 1991' wordt toegevoegd:

7.1   Eveneens ten laste van de maatschappij komen de kosten 

van herstel of vervanging van beschadigde verpakking, 

mits de zaken in deze  verpakking worden doorverkocht c.q. 

doorverzonden, alsmede kosten gemaakt in overleg met 

de expert om de schade vast te stellen,  onverschillig of de 

zaken zelf al dan niet beschadigd blijken te zijn.

7.2   In geval van schade zal de maatschappij zich nimmer op 

onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking beroepen, 

zulks met uitdrukkelijke renunciatie aan hetgeen in de Wet 

mocht zijn of worden bepaald.

7.3   Voor rekening van de maatschappij zijn mede alle extra 

kosten van  lossing, opslag, herladen en verzenden, alsmede 

alle soortgelijke  kosten, mits ontstaan als gevolg van verlies 

en/of schade aan de verzekerde zaken veroorzaakt door een 

onder deze polis gedekt evenement.

De onder 3 en 5 vermelde kosten zullen boven de verzekerde 

som worden vergoed, echter zal de maximale vergoeding van de 

maatschappij nimmer tweemaal de verzekerde som te boven gaan.

8. Opgave van transporten
 De verzekerde is verplicht na afloop van iedere verzekeringstermijn 

de  vervoerde omzet over de afgelopen periode binnen 6 maanden 

aan de  maatschappij op te geven, aan de hand waarvan de werkelijk 

verschuldigde premie zal worden verrekend.

 Indien verzekerde deze verplichting niet nakomt, heeft de 

maatschappij het recht als definitieve werkelijk vervoerde omzet 



vast te stellen de geschatte vervoerde omzet vermeerderd met 20% 

of zoveel meer als de maatschappij op grond van haar gegevens 

aannemelijk voorkomt.

De over een verzekeringstermijn verschuldigde definitieve premie, 

geldt als de voorlopige premie ten aanzien van de volgende 

verzekeringstermijn.  Verzekerde is verplicht - indien de maatschappij 

daartoe verzoekt - een  verklaring van een onafhankelijke deskundige 

over te leggen waaruit de  juistheid van de door hem verstrekte 

omzetcijfers blijkt.

Bij verzekering tegen een vaste premie per jaar loopt de maatschappij 

het risico en verplicht zich tot betaling van schaden, mits verhaalbaar 

onder de polisvoorwaarden, zonder dat van afzonderlijke verladingen 

door de  verzekerde aan de maatschappij is kennisgegeven.

9. Schadevaststelling
In afwijking van Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden 

'Nederlandse Beurs-goederenpolis 1991' wordt overeengekomen 

dat: in geval van schade of vermoeden van schade verzekerde 

hiervan zo spoedig mogelijk kennis geeft aan: Allianz Nederland 

Schadeverzekering, Coolsingel 139, Postbus 64, 3000 AB Rotterdam, 

door overlegging van een zo volledig  mogelijk ingevuld en 

ondertekend schadeformulier of bij gebreke daarvan een zo uitvoerig 

mogelijk verslag van de gebeurtenis, waaruit de oorzaak blijkt. Geen 

ander bewijs van interest zal worden gevorderd dan uitsluitend deze 

polis, de factuur, het connossement of ander vervoerbewijs en verder 

al hetgeen te goeder trouw zal kunnen worden geproduceerd.

Uitbetaling van de schadepenningen zal uitsluitend geschieden door 

het hoofdkantoor van de maatschappij te Rotterdam.

10. Fouten en/of verzuimen
Fouten en/of verzuimen te goeder trouw begaan door verzekerde 

zullen de rechten van verzekerde onder deze polis niet nadelig 

beïnvloeden.

11. Termijn van verzekering
Deze verzekering geschiedt voor de termijn, die op het voorblad 

is vermeld. Zij wordt geacht op de vervaldag telkens voor twaalf 

maanden te zijn verlengd, indien zij niet minstens één maand voor de 

vervaldag door één  der partijen schriftelijk is opgezegd.

De maatschappij heeft het recht deze verzekering te allen tijde op te 

zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen. 

Voor zover deze verzekering mede dekking geeft tegen oorlogs- of 

stakersrisico, geldt ten  aanzien van deze risico’s een opzegtermijn van 

zeven dagen.

Een beëindiging van deze verzekering zoals hierboven omschreven 

heeft geen gevolg ten aanzien van zaken waarop ten tijde van de 

beëindiging van deze verzekering enig risico is ingegaan, doch ten 

aanzien van een opzegging welke speciaal het oorlogsrisico betreft, 

heeft de opzegging geen gevolg ten aanzien van de zaken waarop het 

oorlogsrisico reeds is ingegaan.

Overal waar in deze verzekering een datum wordt vermeld, wordt 

daaronder verstaan de genoemde datum te 00.00 uur.

12. Transporten naar en van het buitenland
Deze zijn onder deze polis meeverzekerd, doch alleen voor het traject 

 gelegen binnen het in de polis genoemde verzekeringsgebied en voor 

zover de schade niet op elders gesloten verzekering(en) verhaalbaar is.

Voor uitgaande transporten geldt als aanvang van het risico het 

vermelde in Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden 'Nederlandse 

Beurs-goederenpolis 1991', voor zover nodig aangevuld in Artikel 3 

van deze Algemene  Bepalingen en als einde daarvan het moment 

waarop de zaken het grens station respectievelijk de haven gelegen 

in het in de polis genoemde  verzekeringsgebied verlaten. Voor 

binnenkomende transporten geldt als  aanvang van het risico het 

moment waarop de zaken de grens van het in de polis genoemde 

verzekeringsgebied passeren, respectievelijk op de kade in de 

havenplaats zijn aangekomen en eindigende als in Artikel 4 van de 

 Algemene Voorwaarden 'Nederlandse Beurs-goederenpolis 1991', 

voor zover nodig aangevuld in  Artikel 3 van de Algemene Bepalingen, 

vermeld.

13. FOB-, FCA- en FAS-zendingen
Deze zijn op dezelfde wijze als omschreven in Artikel 12 

meebegrepen, met dien verstande, dat het risico eindigt zodra de 

zaken aan boord van het  uitgaande vervoermiddel zijn aangekomen 

wat betreft FOB-zendingen en zodra de zaken aan de door de koper 

genoemde vervoerder c.q. expediteur zijn afgeleverd wat betreft FCA-

zendingen, terwijl ten aanzien van  FAS-zendingen het risico eindigt 

zodra de zaken langszij het uitgaande schip zijn aangekomen.

14. Premieherziening
De maatschappij heeft het recht jaarlijks per de in de polis vermelde 

 vervaldatum de premie te herzien volgens onderstaande clausule.

Premieherzieningsclausule

a.   De maatschappij heeft het recht jaarlijks per de in de polis 

vermelde premieherzieningsdatum de premies te herzien. 

Wanneer de  maatschappij van dit recht gebruik maakt deelt 

zij dit aan de  tussenpersoon uiterlijk één maand voor de 

premieherzieningsdatum mee.

b.   Indien op de premieherzieningsdatum geen overeenstemming 

is bereikt over de nieuwe premies, geldt de verzekering op die 

datum als opgezegd, zodat - behoudens nadere regeling - de 

verzekering eindigt 30 dagen na de premieherzieningsdatum te 

24.00 uur.

c.   Het hierboven bepaalde laat onverlet het recht van de 

maatschappij de verzekering te allen tijde te beëindigen, zoals 

omschreven in de 30 dagen opzeggingsclausule.

15. Toepasselijk recht
Deze verzekering is een verzekeringsovereenkomst naar Nederlands 

Recht.

16. Jurisdictie
Alle geschillen die uit deze verzekering mochten voortvloeien, zullen 

worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in 

de plaats waar deze is afgesloten, respectievelijk waar de daarop 

betrekking hebbende polis is afgegeven.



17. Wijzigingen in de polis
Verhoging van het in de polis vermelde maximum verzekerd 

bedrag per  gelegenheid en/of per locatie, alsmede wezenlijke 

conditiewijzigingen  behoeven de goedkeuring van de maatschappij.

18. Uniforme uitsluitingsclausule voor schade door kernreacties
18.1  De verzekering geeft geen dekking indien de schade is 

veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit 

atoomkernreacties,  onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

18.2  De uitsluiting onder lid 1 geldt niet met betrekking tot 

schade  veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich 

buiten een  kerninstallatie bevinden en gebruikt worden 

of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, 

commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, 

onderwijskundige, of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, 

mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor 

zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag 

en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.  

Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de 

zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 

1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een 

schip.

18.3  Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor 

de geleden schade aansprakelijk is, vindt lid 2 geen toepassing.

19 Aanvraagformulier
De verzekering is aangegaan onder het uitdrukkelijke beding dat de 

mededelingen in het als grondslag van de totstandkoming van deze 

verzekering ingevulde en door verzekeringsnemer ondertekende 

aanvraagformulier juist en volledig zijn. 

20. Adres
Kennisgevingen door de maatschappij worden geacht rechtsgeldig te 

zijn geschied aan de verzekeringsnemer indien deze zijn gedaan aan 

diens laatst bij de maatschappij bekende adres of aan het adres van 

de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

De verzekeringsnemer is verplicht de maatschappij zo spoedig 

mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn adreswijziging.

21. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
21.1	 Toepasselijk	recht

  Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

21.2	 Klachten	

   Klachten over bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van 

deze verzekering dienen in eerste instantie schriftelijk te worden 

voorgelegd aan de directie van de verzekeraar. Indien de klacht niet 

naar tevredenheid door de directie van de verzekeraar is behandeld, 

kan de verzekeringnemer zich wenden tot:

  Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

  Postbus 93257

  2309 AG  Den Haag

  www.kifid.nl

21.3	 Geschillen

   Alle geschillen die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst 

zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in 

Rotterdam of Amsterdam.

22. Privacyverklaring
Bij de aanvraag of wijziging van de verzekering registreert en verwerkt de 

verzekeraar persoonsgegevens. De verzekeraar gebruikt deze gegevens 

voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst en het beheren 

van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de 

vergroting van het klantenbestand, voor marketingactiviteiten, voor 

statistische analyses, om te voldoen aan de wet en voor de veiligheid en 

integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en 

cliënten. De verzekeraar kan de gegevens delen met aan hem gelieerde 

ondernemingen en derden, met wie bewerkersovereenkomsten zijn 

gesloten.

Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de 

‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ 

van het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 

telefoonnummer 070-333 85 00, www.verzekeraars.nl). Om een 

verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren worden ook 

gegevens uitgewisseld met de Stichting Centraal Informatie Systeem 

(Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, www.stichtingcis.nl).  

Voor inzage in, correctie en eventuele verwijdering van persoonsgegevens 

kan de verzekeringnemer zich wenden tot de functionaris 

gegevensbescherming van de verzekeraar, per post of via de 

klantenservicepagina op www.allianz.nl. De verzekeraar is te allen tijde 

gerechtigd zijn privacybeleid te wijzigen. Voor de volledige en actuele 

tekst zie www.allianz.nl/privacy.
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