AANSPRAKELIJKHEID VAN EXPEDITEURS INZAKE HET VERVOER OVER DE WEG TAA08
Aanvullende dekking
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm
dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede
één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde Algemene
voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en
clausules maken deel uit van dat geheel.
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1.1
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PREMIE

Premieberekening
a De premieberekening voor deze aanvullende dekkingsmodule
geschiedt op basis van de bruto expeditieomzet. Onder bruto
expeditieomzet wordt verstaan het totaal van de factuurbedragen van de onder deze aanvullende module gedekte
expeditiediensten van verzekeringnemer, welke aan opdrachtgevers in rekening wordt gebracht.
b Aan het begin van ieder jaar wordt een voorschotpremie,
vermeerderd met kosten en (eventuele) assurantiebelasting, in
rekening gebracht. Deze voorschotpremie, welke is vermeld op
het polisblad, geldt tevens als minimumpremie per jaar.
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2.1

DEKKING

Aansprakelijkheid
a Aansprakelijkheid als expediteur
in aanvulling op het bepaalde in artikel 2.2.1 van de verzekeringsvoorwaarden TAV08 zijn meeverzekerd de gevolgen van de
aansprakelijkheid van verzekerde als expediteur inzake het
vervoer over de weg, mits en voor zover die aansprakelijkheid op
hem rust krachtens:
1 bepalingen van de wet inzake de aansprakelijkheid van de
expediteur inzake het vervoer over de weg;
2 andere condities of bepalingen welke op de overeenkomst van
toepassing zijn, mits deze niet ruimer zijn dan de Nederlandse
Expeditievoorwaarden/Algemene Voorwaarden van de FENEX
laatste versie.
b Expediteur/vervoerder
Indien verzekerde ingeval van een schade niet als expediteur
maar als wegvervoerder wordt aangemerkt worden de grenzen
van de verleende dekking onder deze verzekering bepaald als in
verzekeringsvoorwaarden TAV08 (inclusief de regeling inzake
ladingdiefstallen).

2.2

c Ter vaststelling van de over een verzekeringsjaar definitief
verschuldigde premie is verzekeringnemer verplicht, binnen een
redelijke termijn na het einde van elk verzekeringsjaar, aan
verzekeraar een opgave te verstrekken van de werkelijke de
bruto expeditieomzet. Indien in de polis onder het hoofd premie
meerdere naverrekeningspremies zijn vermeld, dan dient de
opgave van de bruto expeditieomzet aan de hand hiervan te
worden gespecificeerd.
d Indien de werkelijke bruto expeditieomzet de geschatte bruto
expeditieomzet overschrijdt, vindt aan het einde van elk
verzekeringsjaar naverrekening plaats, op basis van de op het
polisblad genoemde premie(s).
e Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering is verzekeringnemer verplicht binnen twee maanden na de beëindigingsdatum
aan verzekeraar een opgave te verstrekken van de totale bruto
expeditieomzet gedurende de verstreken verzekeringstermijn,
waarna over deze opgave de definitief verschuldigde premie
wordt berekend. Over het verschil tussen de reeds in rekening
gebrachte voorschotpremie en de definitieve premie vindt pro
rata verrekening plaats.
f Verzekeringnemer is verplicht, indien verzekeraar daartoe
verzoekt, een verklaring van een onafhankelijk deskundige te
overleggen, waaruit de juistheid van de door hem verstrekte
omzetcijfers blijkt.
g Indien verzekeringnemer niet heeft voldaan aan de
bovenvermelde verplichtingen, wordt de definitief verschuldigde
jaar of periodepremie vastgesteld op de voor het betreffende
verzekeringsjaar of periode vastgestelde voorschotpremie
verhoogd met 25% of met zoveel meer als verzekeraar toekomt
op grond van de aan verzekeraar bekende omstandigheden.
Aanpassing voorschotpremie
Verzekeraar heeft het recht, met terugwerkende kracht, vanaf de
contractsvervaldatum de voorschotpremie aan te passen aan de
over het voorafgaande verzekeringsjaar verschuldigde definitieve
premie. Indien verzekeraar van dit recht gebruik maakt is de
mededelings-termijn als vermeld in artikel 6 van de
verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing.
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