
Goederentransport-
verzekering
Meer zekerheid door betere voorwaarden

Goederentransportverzekering
De goederentransportverzekering dekt schade door verlies of beschadiging van de handelsgoederen 

tijdens het vervoer door jezelf of door een vervoerder. Ongeacht welke transportmethode (truck, trein, 

vliegtuig, boot of spoor) er gebruikt wordt. 

De evofenedex Goederentransportverzekering biedt je veel voordelen op de leveringscondities 

(Incoterms), verborgen gebreken, intercompany zendingen, interne logistiek en biedt dekking voor alle 

vanbuitenkomende onheil (all risk dekking G13 met mogelijkheid tot uitbreiding eigen gebrek).



evofenedex verzekeringen
Wij behartigen de belangen van 15.000 bedrijven die 

goederen vervoeren. Onze leden vertegenwoordigen 1,3 mil-

joen banen en meer dan 70% van alle goederen die door Ne-

derland gaan over weg, water, rails en door de lucht. 

Specifiek en uniek
Vanuit de logistieke en bedrijfsmatige behoeften van onze le-

den, hebben wij onze producten ontwikkeld. Ondernemers en 

hun personeel vinden bij ons een compleet assortiment aan 

specifieke en unieke verzekeringsproducten. 

“      Verzekerd ongeacht de 
gehanteerde leverings-
condities.”

Jouw voordelen 

• Premiekorting i.c.m. onze  
opleidingen

• Werelddekking
• 50% korting op de ‘evofenedex 

Incoterms Check’
• Snel duidelijkheid over de schade-

afwikkeling in geval van vermissing 
• Diverse extra kosten gedekt tot 

10% van de verzekerde som
• Montageactiviteiten kunnen worden  

meeverzekerd, inclusief 
aansprakelijkheid en schade aan 
bestaande eigendommen van de 
opdrachtgever en gereedschappen

��Kijk�voor�meer�informatie�of�een�offerteaanvraag�op�www.ef-v.nl

Leveringscondities
De zendingen zijn verzekerd ongeacht de gehanteerde leve-

ringscondities (Incoterms) zonder verdere opgave vooraf, in 

tegenstelling tot de bij verzekeraars gehanteerde verzeke-

ringsvoorwaarden. 

Verborgen gebreken
De verborgen schadeclausule verzekert ook de verborgen 

gebreken na in ontvangstname van een partij goederen tot 

60 dagen na aankomst (consealed damage). Tevens is scha-

de door een ondeugdelijke verpakking verzekerd.

Intercompany zendingen en interne logistiek
Intercompany zendingen van goederen die niet  plaatsvinden 

in het kader van een handelstransactie zijn meeverzekerd. 

Net zoals de interne logistiek.

Van buitenkomende onheilen
De dekking geschiedt tegen alle van buitenkomende onhei-

len (All risk dekking G13, met mogelijkheid tot uitbreiding 

eigen gebrek). 

Premiekorting met evofenedex opleidingen
Als je gebruikmaakt van één of meer opleidingen van 

ons profiteer je van korting op je verzekeringspremie. Per op-

leiding ontvang je 2% korting, oplopend tot maximaal 10% kor-

ting. Wij bieden je opleidingen gericht op lading zekeren, la-

den en lossen, vervoer gevaarlijke stoffen, security awareness 

en incoterms & leveringsvoorwaarden.
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