
Heftruck- en Werk-
materieelverzekering
Meer zekerheid door betere voorwaarden

Heftruck- en Werkmaterieelverzekering
Als ondernemer wil je jouw heftruck(s) en/of werkmaterieel graag goed verzekeren tegen de risico’s 

door ongelukken, brand of diefstal. Daarom hebben wij speciaal voor onze leden de evofenedex Hef-

truck- en Werkmaterieelverzekering ontwikkeld. 

De evofenedex Heftruck- en Werkmaterieelverzekering biedt veel voordelen; zoals een vergoeding 

voor vervangend materieel en een premievoordeel door deel te nemen aan de Heftruckopleiding. De 

evofenedex Heftruckopleiding is één van de vele opleidingen die wij jou te bieden hebben. Dat kan in 

combinatie met het evofenedex Bewust Veilig Programma. 



Premievoordeel met opleidingen en advies-
diensten
De evofenedex heftruckopleiding is één van de vele opleidin-

gen die wij jou te bieden hebben. Dat kan in combinatie met het 

evofenedex Bewust Veilig Programma. Goed opgeleide chauf-

feurs beperken het risico’s in het magazijn. Wanneer je 

gebruikmaakt van deze opleiding levert dat een uiteindelijke 

premie op die tot 40% lager kan liggen dan de gemiddelde 

marktprijs.

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. Meer informatie 

vindt u op www.ef-v.nl.

“Schade aan bestuurder 
standaard meeverzekerd.”

Jouw voordelen 

• Premievoordeel in combinatie met  
evofenedex Heftruckopleiding. 

• Premie tot 40% lager dan de  
gemiddelde marktprijs. 

• Kosten vervangend materieel na 
een gedekt evenement. 

• Vervangend materieel automatisch  
gedekt bij regulier onderhoud en 
reparatie. 

• Schade aan bestuurder standaard  
meeverzekerd.

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

Verzekeringsplicht
Indien je als ondernemer gebruikmaakt van (interne) trans-

portmiddelen, waaronder heftrucks, ben je WAM-plichtig 

(Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Dit houdt 

in dat je wettelijk verplicht bent om voor de gemotoriseerde 

transportmiddelen een aansprakelijkheidsverzekering af te 

sluiten. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor het gebruik 

van deze objecten op eigen terrein. Ook al worden deze niet 

op de openbare weg gebruikt, wij hebben voor jou de oplos-

sing die uniek in de markt is.

Vergoeding vervangend materieel
Er zijn diverse gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden waar-

door het materieel niet meer functioneert en vaak is dan 

direct vervangend materieel noodzakelijk. Bij de evofenedex 

Heftruck- en Werkmaterieelverzekering ontvang je na een 

gedekt evenement ook een vergoeding voor de kosten van 

de inzet van tijdelijk vervangend materieel. In geval van 

onderhoud of reparatie biedt de polis ook automatisch 

dekking voor tijdelijk vervangend materieel. 

Postbus�2074,�1990�AB�Velserbroek
T 023�-�520�15�14,�E�info@ef-v.nl,�I www.ef-v.nl


