VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEID
Aanvraag
DEKKING
Wat is het maximum verzekerd bedrag per gelegenheid

€

GEGEVENS TOT HET TE VERZEKEREN VERVOER
Hoe verricht u uw vervoer			

Uitsluitend binnenlands		

Uitsluitend grensoverschrijdend

Beide

OMSCHRIJVING TE VERVOEREN ZAKEN
Welke soort(en) goederen wordt (worden) in de regel door u vervoerd

Welke (vervoers)voorwaarden worden door u gehanteerd

AVC

AVK

Ja

Nee

Ja

Nee

1

2

Ja

Nee

CMR

andere voorwaarden*

3

4

* Toelichten

Verricht u ook cabotagevervoer			
Verricht u ook gespecialiseerd vervoer,
bijvoorbeeld koel- of tankvervoer of verhuizingen
Zo ja, in welke landen

In welke categorie vallen de door u vervoerde zaken
volgens de risico-indeling (zie bijlage 2)
Zijn de auto’s uitgerust met een, SCM/VbV of soortgelijke
instantie, goedgekeurd beveiligingssysteem		
Het vervoer vindt plaats met 			
Zijn ten aanzien van uitbesteed ‘papieren’ vervoer
de auto’s beveiligd 			

Uitsluitend met eigen auto’s
Ja

Ook met auto’s van anderen

Nee

Zo ja, welke categorie			
1
2
Bij welke maatschappij heeft de ondervervoerder zijn vervoerdersaansprakelijkheid verzekerd

3

4

VRACHTOMZETTEN
Wat is het totale bedrag aan bruto vrachtpenningen dat u in
het afgelopen boekjaar heeft ontvangen

Binnenlands vervoer 			

Grensoverschrijdend vervoer

Eigen vervoer				

€

€

Uitbesteed (‘papieren’) vervoer 		

€

€

Cabotage vervoer totaal 							

€

Over welke termijn loopt uw boekjaar
EXPEDITIE
Uitsluitend in te vullen voor aanvullende dekking voor expediteurs.
Onder welke voorwaarden treedt u op als expediteur
Wordt u als vervoerder op de vrachtbrief vermeld

Ja

Wat is het totale bedrag dat u in het afgelopen kalenderjaar
als bruto expeditieomzet heeft ontvangen, uitgesplitst naar

Binnenlands vervoer 			

15 39 15-01

€

Nee
Grensoverschrijdend vervoer
€

22

KOERIERSDIENSTEN
Uitsluitend in te vullen voor aanvullende dekking voor koeriersdiensten.
Onder welke voorwaarden treedt u op als koerier
Worden deze voorwaarden vermeld op uw briefpapier,
facturen enzovoort 			

Ja

Wat is het totale bedrag dat u in het afgelopen kalenderjaar
als bruto vrachtomzet heeft ontvangen, uitgesplitst naar

Nee

Binnenlands vervoer 			

Grensoverschrijdend vervoer

€

€

Hoeveel auto’s zijn er ten behoeve van het
koeriersbedrijf in gebruik
SPECIFICATIES VAN DE VERVOERMIDDELEN
Kenteken				
Koelvries met eigen aggregaat

Merk
Ja

Nee

Thermos		

Ja

Nee

Tankauto		

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ander type (omschrijving
Laadvermogen (in tonnen) 			

Verzekeringsdata*

Begin 			

Einde

Beveiliging soort systeem
Kenteken				
Koelvries met eigen aggregaat

Merk
Ja

Nee

Thermos		

Ja

Nee

Tankauto		

Ander type (omschrijving
Laadvermogen (in tonnen) 			

Verzekeringsdata*

Begin 			

Einde

Beveiliging soort systeem
Kenteken				
Koelvries met eigen aggregaat

Merk
Ja

Nee

Thermos		

Ja

Nee

Tankauto		

Ander type (omschrijving
Laadvermogen (in tonnen) 			

Verzekeringsdata*

Begin 			

Einde

Beveiliging soort systeem

15 39 15-01

* in geval van charter of huur en van mutaties in het eigen wagenpark
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