
Product leaflet Eigen vervoerververkering

Eigen vervoerverzekering (EVV)
Wat houdt dat precies in?

Voor wie is de Eigen vervoerverzekering?

Als je zelf regelmatig eigen spullen of handelsgoederen 
vervoert, loop je risico’s. De goederen kunnen tijdens 
opslag in de auto of bij vervoer beschadigen of gestolen 
worden. De Eigen vervoerverzekering neemt deze risico’s 
van je over.

Je goederen zijn verzekerd tegen schade en diefstal 
tijdens het vervoer.
24 uur per dag verzekerd tot een maximum van € 20.000.
Eenvoudig tarief zonder premieverrekening achteraf.
Eén tarief voor alle soorten goederen.
Tussentijdse uitbreiding van je wagenpark verzekeren 
wij automatisch mee.
Uitgebreide standaarddekking in de Europese Unie, 
Noorwegen en Zwitserland.
20% misgelopen winst standaard meeverzekerd.

Voordelen

Uitbreiding wagenpark

Wanneer je je wagenpark uitbreidt, verzekeren wij het 
eigen vervoer met die extra (bestel)auto’s automatisch 
gratis mee, met een maximum van vijf extra (bestel)auto’s 
per jaar. Het enige dat wij daarvoor van je vragen, is dat 
je ons jaarlijks op de hoogte houdt van het aantal 
(bestel)auto’s in je wagenpark. 
Je hoeft bij ons geen kentekens op te geven. Breid je je 
wagenpark in één jaar met meer dan vijf (bestel)auto’s uit, 
dan geef je dit op bij je verzekeringsadviseur. Je ontvangt 
dan een aangepaste polis.

Wat krijg je vergoed?
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Wij verzekeren je goederen 24 uur 
per dag tegen beschadiging, verlies 
of diefstal tijdens het vervoer met je 
eigen (bestel)auto. Onderweg, bij het 
laden en lossen en tijdens opslag in 
de (bestel)auto. Je bent verzekerd 
in alle landen van de Europese Unie, 
plus Noorwegen en Zwitserland.

Inkoopwaarde inclusief maximaal 20% imaginaire winst 
(misgelopen winst) bij gekochte handelsgoederen. 
Of bij verkochte handelsgoederen de waarde volgens 
de verkoopfactuur.
Schade aan hulpmaterialen die gebruikt worden om 
te laden en lossen. Hierbij geldt altijd een maximum 
van € 1.000 per gebeurtenis.
Schade aan gereedschappen op basis van dagwaarde.
Kosten die nodig zijn om de verloren lading op te ruimen. 
Hierbij geldt altijd een maximum van € 5.000 opruimings-
kosten per gebeurtenis.
Kosten die nodig zijn om de schade te beperken of te 
voorkomen. Wij vergoeden deze kosten alleen bij 
schade die onder deze verzekering valt.
Schade aan de handelsgoederen die ontstaat door 
geweld bij een blokkade, staking, arbeidsonlusten, 
oproer en opstootjes.
Bederfschade door het uitvallen van de koelinstallatie.
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Omvang dekking

De dekking is all-risk, inclusief bederf door uitval 
koelinstallatie, inclusief stakersrisico en inclusief
vertragingsschade als gevolg van een gedekt 
evenement aan het voertuig. 
Dekking 24 uur per dag (ook voor diefstal) tijdens 
transport en verblijf in de auto. Tussentijdse uitbreiding 
van het wagenpark is automatisch meeverzekerd, met 
een maximum van vijf extra (bestel)auto’s per jaar.

Wat krijg je niet vergoed?

Wij bieden je graag helderheid over welke goederen 
deze verzekering niet dekt. 

Dit zijn:
•  Geld, edelmetalen, edelstenen, parels, juwelen 
    en geldswaardig papier zoals cheques.
•  Levende dieren.

Daarnaast vergoeden wij geen:

Schade door opzet.
Schade die het gevolg is van normale slijtage, 
normaal gewichtsverlies of normale lekkage.
Schade door oorlog.

Het eigen risico bedraagt € 100 per gebeurtenis. 
Bij onbeveiligde auto’s geldt een hoger eigen risico 
vanaf een verzekerd bedrag van € 5.000.
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De Eigen vervoerverzekering is een product van MKB Verzekeringscollectief. Een initiatief van ondernemers voor ondernemers. 

Kijk voor meer informatie op www.mkb-verzekeringscollectief.nl

Tarieven Eigen vervoerverzekering

Beveiligd (scm-klasse 2 en geblindeerde laadruimte) Onbeveiligd

Verzekerde som Premie Premie vanaf 10 auto’s Eigen risico Premie Premie vanaf 10 auto’s Eigen risico

Tot € 5.000 € 100 € 85 € 100 € 100 € 85 € 100

Tot € 10.000 € 150 € 135 € 100 € 225 € 210 € 100 1

Tot € 15.000 € 225 € 210 € 100 € 350 € 335 € 100 1

Tot € 20.000 € 300 € 285 € 100 € 475 € 460 € 100 2

1 Bij een verzekerde som boven€ 5.000 geldt een eigen risico van € 1.000 voor diefstal en/of vandalisme als de wagen niet beveiligd is, zoals hierboven is aangegeven.
2 Bij een verzekerde som boven€ 15.000 geldt een eigen risico van € 1.500 voor diefstal en/of vandalisme als de wagen niet beveiligd is, zoals hierboven is aangegeven.

Heb je vragen? Bel ons!

         0513 - 410 507
         info@mkb-verzekeringscollectief.nl

         Douwe Egbertsplein 1

         8501 AB Joure

         www.mkb-verzekeringscollectief.nl


