Rotra goederentransportverzekering
‘Minimaliseer uw financiële risico bij onverhoopte vermissing of

leading logistics

beschadiging van uw goederen met een goederentransportverzekering’

Transportschade…en dan? Verklein uw financiële risico bij onverhoopte vermissing of beschadiging van uw goederen met een goederentransportverzekering
Koninklijke Rotra behandelt uw goederen vanzelfsprekend met de grootste zorgvuldigheid en
werkt conform strikte procedures en richtlijnen om de kans op beschadiging of vermissing van uw
goederen tijdens transport tot een minimum te beperken. De kans op schade is in de praktijk dan
ook klein. Echter zijn onvoorziene omstandigheden nooit 100% uit te sluiten.
En dan? Weet u bijvoorbeeld dat een expediteur/vervoerder slechts beperkt aansprakelijk is?
En dat u zonder bijverzekering bij geval van schade, diefstal of vermissing van uw transport
per kilogram gewicht vergoed krijgt en de goederenwaarde daarbij buiten beschouwing blijft?
Voorkom onvoorziene tegenvallers en sluit een goederentransportverzekering af bij Rotra. Met een
goederentransportverzekering bent u verzekerd tegen beschadiging of vermissing van transport
en minimaliseert u uw financiële risico bij transport.

Wanneer is het een aanbeveling een goederentransportverzekering af te sluiten?

Uw belangrijkste voordelen

In het geval de waarde van uw zending hoger is
dan de maximale aansprakelijkheid van uw vervoerder of expediteur is het een aanbeveling een goederentransportverzekering af te sluiten. Een verzekering
garandeert vergoeding van de volledige waarde op
basis van de verkoopfactuur van uw goederen. Uiteraard worden ook de transportkosten uitgekeerd. Het
afsluiten van een goederentransportverzekering is de
verantwoordelijkheid van de verlader en dient vooraf
schriftelijk te gebeuren.
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 ekerheid: uw zending optimaal verzekerd
Z
Minimalisatie van uw financieel risico
Scherpe premie
Transport en verzekering via één
verzekeringspremie
Geen last van de beperkte aansprakelijkheid van
de vervoerder
Eén factuur voor verzending en verzekering
Uw verzekering op maat in overleg met onze
verzekeringsspecialisten
Eenvoudig afsluiten bij het aanmelden van uw
zending

insurance@rotra.nl

www.rotra.eu
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Waarin voorzien de standaard voorwaarden wanneer u uw zending bij een expediteur/vervoerder onderbrengt?
Wanneer een expediteur/vervoerder een zending voor u verzorgt, zijn vervoerscondities van kracht op het
transport. Deze condities verschillen per modaliteit en bepalen de (beperkte) aansprakelijkheid van de vervoerder/expediteur bij onverhoopte schade of vermissing van goederen tijdens transport. Deze zijn uiteraard
uitsluitend van toepassing bij aanwijsbare nalatigheid.
Vervoerscondities

Maximale aansprakelijkheid

Expediteur

Fenex Voorwaarden

Wegtransport binnen NL
Wegtransport grensoverschrijdend
binnen EU
Zeevracht

AVC Voorwaarden
CMR Voorwaarden

4 SDR* per kilo met een maximum
van 4.000 SDR
€ 3,40 per kilo
8,33 SDR per kilo

Luchtvracht
Opslag

Conventie van Montreal
Veemcondities

Hague – Visby Rules

666,67 SDR per collo of 2 SDR per
kilo indien meer
19 SDR per kilo
2 SDR

* SDR – Special Drawing Rights – is een virtuele valuta met waarde gebaseerd op de meest gebruikte munteenheden
wereldwijd. Bezoek voor de actuele SDR koers de website van het IMF.

Zoals in bovenstaand figuur weergegeven is er een verschil in aansprakelijkheid tussen vervoerder en expediteur. Een vervoerder is de partij die het transport vervoert van A naar B. Een expediteur is een tussenpersoon die bemiddelt in het vervoer in opdracht van de verlader en niet uitvoert met eigen middelen. Rotra is
expediteur.
Premiebedrag voor uw verzekering
De te betalen premie is een promillage van de handelswaarde van de goederen en wordt bepaald aan de
hand van de vervoersmodaliteit in combinatie met de bestemming van uw transport. Tevens bieden we u de
mogelijkheid een doorlopende verzekering af te sluiten.
Modaliteit

Wegtransport (promillage)

Zee- of luchtvracht (promillage)

Binnen de Europese Unie
Buiten de Europese Unie

1,75 *
3,75 *

1,75 *
3,75 *

*Met minimum van € 40,-

Rekenvoorbeeld
• Stel u heeft een zending binnen de Europese Unie met een handelswaarde van € 25.000 dan betaalt u
voor de goederentransportverzekering € 43,75 (€ 25.000 x 0.00175 = € 43,75)  
• Stel u heeft een zending buiten de Europese Unie met een handelswaarde van € 25.000 dan betaalt u voor
de goederentransportverzekering € 93,75 (€ 25.000 x 0.00375 = € 93,75)
Informeer naar de mogelijkheden
Bij Rotra sluit u uw eigen goederentransportverzekering geheel op maat af. In overleg met u stellen we het
meest geschikte pakket voor u samen. Neem nu contact op met onze verzekeringsafdeling voor meer informatie of een vrijblijvende aanvraag voor een verzekering van uw zending en/of totale transportpakket.
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