Polisaanhangsel Aansprakelijkheidsverz. voor Logistieke Diensten
Polisnummer 379/37900461
Tussenpersoon : 1 Boelaars & Lambert Groep B.V.
Postbus 2324 - 3000 CH - ROTTERDAM
Telefoon : 010-4433400 / orig.via TP: Nee
Verzekeringnemer:
Citymovers.nl
Landschot 8
2036 EV HAARLEM

cliëntnummer : 106710

Verzekeraars verklaren hiermede de navolgende verzekering te hebben geaccepteerd
respectievelijk accoord te gaan met wijzigingen in de verzekering volgens onderstaande
gegegevens.
-------------------------------------------------------------------------------------Reden van afgifte: wijziging
per 01-01-2009
Afvoer
: - Activiteit vervoer
Opname
: - aantekening dat polis uitsluitend de
activiteit verhuizer verzekerd
Aanpassing
: - omzetindicatie naar EUR 200.000
- voorschot-/minimumpremie
VERZEKERINGNEMER :
Citymovers.nl
VERZEKERD BEDRAG
EUR

125.000,00 als maximum bedrag per aanspraak

VERZEKERDE
HOEDANIGHEID
- Verhuizer
DEKKINGSGEBIED
Nederland
VOORWAARDEN
Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit
logistieke diensten 2006
BIJZONDERE
VOORWAARDEN
BLT 549 AFMAKINGSCOURTAGE (101%)
Boven de verzekerde som dekt deze verzekering mede afmakingscourtage, welke door de makelaar in geval van schade aan
verzekerde in rekening wordt gebracht.
Verzekeraars accepteren op deze polis 101% van hun aandeel.
BLA 699 PRIORITEITENBEPALING
Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst
van de van toepassing verklaarde voorwaarden gelden de volgende
voorrangsregels:
- genummerde clausules gaan vóór Algemene Verzekeringsvoorwaarden
- ongenummerde clausules gaan vóór Algemene Verzekeringsvoorwaarden en genummerde clausules.
BL 34 CLAUSULE KLEDING, PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN E.D. VAN
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CHAUFFEURS
Onder de dekking van deze polis is medeverzekerd schade ontstaan
aan kleding en verdere persoonlijke eigendommen - waartoe in geen
geval worden geacht te behoren geld, geldswaardige papier(en) en
kostbaarheden - van chauffeurs welke in dienst van verzekerde
werkzaam zijn, en dan uitsluitend voorzover de voornoemde eigendommen in de cabine van de vervoermiddelen aanwezig zijn.
Schade wordt uitsluitend vergoed indien deze een gevolg is van:
- een ongeval dat het voertuig is overkomen;
- brand of ontploffing;
- diefstal na braak aan de cabine van het vervoermiddel.
Ongeacht de waarde van deze eigendommen zal de schade steeds tot
het volle beloop worden vergoed tot maximaal de dagwaarde van de
goederen en tot ten hoogste EUR. 1.135 per gebeurtenis.
Bij deze clausule geldt een eigen risico van EUR 113 per
gebeurtenis.
BL 41 AFSTAND VAN BEROEP OP VOORWAARDEN EN TERMIJNEN
Met inachtneming van de beperkingen en uitsluitingen zoals in de
Algemene Voorwaarden en op het polisblad staan vermeld heeft de
verzekerde de vrijheid
- in geval van schade aan zaken af te zien van een beroep op de
aansprakelijkheid beperkende voorwaarden, welke zijn aansprakelijkheid verder beperken dan de aansprakelijkheid welke
krachtens wet of verdrag bestaat
- in geval van schade aan zaken af te zien van een beroep op
verjaring- of vervaltermijnen mits deze termijn met niet meer
dan 12 maanden is overschreden.
Indien verzekerde gebruik kan maken van deze regeling zal een
eigen risico van 25% van het bruto schadebedrag van toepassing
zijn met een minimum van twee maal het hoogste in de polis
vermelde eigen risico.
De maximale uitkering onder deze clausule bedraagt EUR 125.000
per verzekeringsjaar.
Deze clausule is niet van toepassing op de AVC en op dwingendrechtelijke bepalingen, noch op artikel 5.10 van de MAUL 2006.
Indien verzekerde een beroep doet op deze clausule (afstand van
beroep op voorwaarden en termijnen) zijn de bepalingen conform
artikel 23 van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing.
BL 43 VERNIETIGINGSKOSTEN
In plaats van artikel 8 (opruimingskosten) is onderstaande
clausule van toepassing.
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Kosten verband houdende met de opruiming resp. de vernietiging
van beschadigde zaken, welke verzekerde of iemand namens hem in
het kader van zijn activiteiten (zoals genoemd in de polis)
tijdelijk onder zich heeft, en tot de opruiming resp.
vernietiging waarvan verzekerde krachtens enig wettelijk
voorschrift gehouden is, zullen vergoed worden, eventueel boven
de verzekerde som, tot maximaal EUR 25.000 per aanspraak, indien
de verzekerde aansprakelijk is voor de beschadiging en daarvoor
dekking is onder de polis.
Nadrukkelijk wordt nog bepaald dat van de dekking uitgesloten
zijn alle kosten verband houdende met opruiming/verwijdering van
chemische of andere milieugevaarlijke stoffen die in de bodem,
water of lucht zijn opgenomen.
Indien deze kosten tevens zijn gedekt onder één of meer andere
polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt zouden zijn
indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt de
dekking slechts excedent boven de dekking die onder de andere
polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere
polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen.
In geen geval komt het eigen risico van een andere polis voor
vergoeding in aanmerking.
BL45B DOORBREKING VAN DE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Met inachtname van de Algemene Voorwaarden geeft deze verzekering
tevens dekking indien als gevolg van een gerechtelijke uitspraak
geen beroep op de beperkte aansprakelijkheid zoals bedoeld in
art. 23 van de CMR kan worden gedaan. Deze dekking geldt uitsluitend voorzover deze schade is veroorzaakt door ondergeschikten,
w.o. hulppersonen, niet zijnde de bestuurder in de zin van boek
2, Burgerlijk Wetboek (BW) en leidinggevenden van verzekeringnemer.
De schade vallende onder deze clausule wordt vergoed onder aftrek
van 10 % van de schade bóven de aansprakelijkheidslimiet van
art. 23 CMR, voor de aftrek geldt een minimum van EUR 5.000
en een maximum van EUR 25.000
Schaden onder deze dekking worden vergoed tot maximaal 125.000
Bij berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis
kan worden gebracht, zal de aftrek worden toegepast voor andere
in de polis voorkomende eigen risicobepalingen.
Verder zal de in deze clausule vermelde aftrek niet van toepassing zijn indien de clausule G23 (artikel 16 van de Modelpolis
voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten) ook voor de
betreffende schade van kracht is.
G23 CLAUSULE LADINGDIEFSTALLEN BIJ BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER
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DE WEG
A. - In geval van diefstal, verduistering of vermissing van een
gehele lading, welke zich in een vervoermiddel* bevindt,
onverschillig of die lading later geheel of gedeeltelijk
wordt teruggevonden, zal onder de polis vallende schade
worden vergoed onder aftrek van 20 %, met een minimum
van EUR 12.500.
Bij diefstal, verduistering of vermissing van een deel van
het vervoermiddel* of voertuigcombinatie geldt de aftrek
overeenkomstig.
- Indien de aftrek wordt toegepast zal vergoeding van schade
onder de polis worden gemaximeerd tot een bedrag van
EUR 125.000 per schadegeval.
- Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de
polis kan worden gebracht, zal de aftrek worden toegepast
vóór andere in de polis voorkomende eigen risicobepalingen.
B. De aftrek zal evenwel niet worden toegepast indien:
- het vervoermiddel* waarmee het transport plaatsvond, was
uitgerust met een door de verzekeraar Geaccepteerd en door
SCM of een soortgelijke instantie goedgekeurd
beveiligingssysteem,** dat in overeenstemming is met de
voorgeschreven beveiligingsklasse conform de bij deze
clausule behorende risico-indeling, mits de verzekerde
aantoont dat het beveiligingssysteem ten tijde van de
diefstal, verduistering of vermissing in werking was en
- het door de verzekeraar geaccepteerd en door SCM of een
soortgelijke instantie goedgekeurd Beveiligingssysteem
jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd is door een erkend
inbouwbedrijf.
C. De aftrek zal wel worden toegepast indien de diefstal,
verduistering of vermissing van een gehele lading is
veroorzaakt door:
- roekeloosheid van verzekerde of
- opzet of roekeloosheid van ondergeschikten en/of personen
van wier hulp verzekerde bij de uitvoering van de
vervoerovereenkomst gebruik maakt.
*

Onder een vervoermiddel worden mede begrepen aanhangwagens,
opleggers, afzetbakken, containers etc. Een overzicht van de
goedgekeurde producten en hun mogelijke toepassingen is te
vinden op www.scm.nl onder "mechanische beveiliging".

** Ten aanzien van vervoermiddelen met een bouwjaar voor juli
2004 wordt bepaald dat voor deze vervoermiddelen de oude
beveiligingseisen van kracht blijven. Voor vervoermiddelen met
een bouwjaar vanaf juli 2004 gelden de nieuwe beveiligingseisen, met de daarbij behorende beveiligingsklasse.
BL 47 RENUNCIATIECLAUSULE LADINGDIEFSTALLEN
Het bepaalde in art. 16 clausule ladingdiefstallen geldt niet
voor verzekeringen van aansprakelijkheid krachtens:
Zie vervolgblad

Polisaanhangsel Aansprakelijkheidsverz. voor Logistieke Diensten
Polisnummer : 37900461
Blad

5

-

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen;
Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen;
Algemene Veevervoerscondities;
Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door
kraanexploitanten;
- Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen;
- Algemene Bergings- en Vervoerscondities gestrande voertuigen;
en voor verzekeringen van aansprakelijkheid verband houdende met:
- Melkvervoer.
Clausuleblad terrorismedekking. (NHT)
De verzekering tegen terrorismerisico's geschiedt bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V. (N.H.T.), op de wijze zoals vastgelegd in het clausuleblad
dat is gedeponeerd op 10 januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam
onder nummer 3/2007 en op 10 januari 2007 onder nummer 2717861
bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
Een kopie van de tekst is ook bij uw makelaar te verkrijgen.

Aangetekend wordt dat onder deze verzekering uitsluitend en alleen
de activiteit verhuizer is verzekerd.
EIGEN RISICO
EUR 450 per gebeurtenis.
PREMIE
EUR 600,00 voorschotpremie per jaar (minimumpremie EUR 400,00)
met naverrekening aan het eind van elk verzekeringsjaar over de
schriftelijk door verzekerde op te geven bruto vrachtpenningen
behaald uit verhuisactiviteiten op basis van 0,30%
(indicatie bruto vrachtpenningen EUR 200.000)
TERMIJN
Ingangs-/wijzigingsdatum: 01-01-2009
Contractsvervaldatum
: 01-01-2010
Contractsduur
: 12 maanden, doorlopend
Premietermijn
: 12 maanden

_____________________________________________________________________________________
Premieberekening van 01-01-2009 tot 01-01-2010
Kosten

: EUR
: EUR

150,007,00

------------------EUR
143,00===================
_____________________________________________________________________________________
Totaal door verzekerde te betalen/ontvangen
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: 100% Nederlandse markt
Desgewenst wordt door Boelaars & Lambert Groep B.V. een opgave verstrekt van de op deze polis betrokken Assuradeuren/Verzekeraars.

Aldus gedaan te goeder trouw te Rotterdam 19-12-2008
Wij verzoeken u te willen nagaan of de inhoud overeenkomstig uw opdracht is.
Uw omgaande reactie bij niet-accoordbevinding zullen wij op prijs stellen.
Hoogachtend,
p.p. Boelaars & Lambert Groep B.V.

