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Container- en trailerverzekering 
Verzekeringsvoorwaarden CTV 14



Artikel 1 Grondslag van de verzekering
Deze verzekering beantwoordt, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen, aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in 

artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan 

jegens een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van 

een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de 

verzekering onzeker was dat daaruit schade voor een derde was ontstaan 

dan wel naar de normale loop van de omstandigheden nog zou ontstaan.

Artikel 2 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1  Polis 

het polisblad, de algemene voorwaarden, de van toepassing 

verklaarde bijzondere voorwaarden en de polisaanhangsels;

2.2  Verzekeraar 

Allianz Nederland Schadeverzekering, onderdeel van Allianz 

Benelux N.V. Statutair gevestigd te Brussel

2.3  Verzekeringnemer 

degene, die de verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar is 

aangegaan en die als zodanig in de polis is vermeld;

2.4  Verzekerden

2.4.1 de verzekeringnemer;

2.4.2  andere, mede als verzekerde genoemde natuurlijke of 

rechtspersonen;

2.4.3  ondergeschikten;

2.5  Verzekerde object(en)

  -  containers, waaronder begrepen tank-, vries-, isotherm- en 

huifcontainers. 

  -  trailers, waaronder begrepen zeil-, huif-, tank-, isotherm- en 

vriestrailers. 

  -  tanks, opleggers, wielonderstellen en alle andere soortgelijke 

objecten, 

   alles voor zover bij verzekeringnemer in gebruik op basis van een 

‘interchange agreement’ of soortgelijke overeenkomst;

2.6  Gebeurtenis 

een voorval of een reeks met elkaar verbandhoudende voorvallen;

2.7  Schade 

beschadiging, vernietiging of verloren gaan van een verzekerd 

object;

2.8  Bereddingskosten 

kosten van maatregelen die tijdens de verzekeringstermijn door 

of vanwege een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs 

geboden zijn om het onmiddellijk dreigende gevaar van schade 

af te wenden, waarvoor – indien gevallen – de verzekering 

dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van 

maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan 

zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden 

ingezet.

Artikel 3 Omvang van de dekking
Verzekerd is alle materiële schade aan en geheel of gedeeltelijk 

verloren gaan van het verzekerd object alsmede opruimingskosten, 

bergingskosten, bijdragen in averij grosse en daarmee gelijk te 

stellen kosten, doch uitsluitend voor zover verzekeringnemer volgens 

‘interchange agreement’ en/of soortgelijke overeenkomst, voor deze 

schade aansprakelijk is.

In geval van een onder de verzekering gedekte schade zijn de 

bereddingskosten als omschreven in artikel 2.8  ‘Bereddingskosten’ 

eveneens verzekerd tot een maximum bedrag van € 10.000,- per 

gebeurtenis.

Artikel 4 Begin en einde van het risico
Het risico voor de verzekeraar vangt aan zodra het verzekerd object 

ter beschikking van verzekerde is gesteld en loopt onverminderd door 

gedurende de tijd dat het verzekerde object, eventueel voor belading 

bij derden berust en eindigt zodra het verzekerde object wederom ter 

beschikking van de eigenaar/verhuurder is gesteld. Op één moment 

zullen niet meer dan twee containers, trailers, tanks en dergelijke per 

trekker en risque zijn.

Artikel 5 Uitsluitingen 
5.1 Eigen gebrek 

   Niet verzekerd is schade als gevolg van roest, oxidatie, slijtage, enig 

gebrek dan wel voortspruitend uit de aard en de natuur van het 

verzekerd object zelf.

5.2  Luchtbanden en zeilen

   Niet verzekerd is schade uitsluitend aan luchtbanden en/of zeilen 

tenzij de schade het gevolg is van een onder deze verzekering 

gedekt gevaar waarbij andere onderdelen van het verzekerd object 

beschadigd zijn.



5.3  Opzet

   Niet verzekerd is schade door opzet of roekeloosheid van de 

verzekerde.

5.4   Oorlogsrisico en stakersrisico

   Niet verzekerd is schade door oorlogsrisico en stakersrisico. 

Onder oorlogsrisico wordt verstaan:

  -  oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, 

revolutie en opstand;

  -  uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen, 

bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade 

in vredestijd is ontstaan;

  - neming en aanhouding op last van hogerhand. 

  Onder stakersrisico wordt verstaan:

  -  gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van 

werknemers en arbeidsonlusten;

  - gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;

  -  oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden;

   één en ander voor zover niet vallend onder oorlogsrisico. 

Degene, die zich door een daad van oorlogsrisico of stakersrisico de 

eigendom van de zaak of enig belang daarbij heeft verschaft kan 

nimmer enig recht aan de verzekering ontlenen;

5.5 Atoomkernreacties

5.5.1  Niet verzekerd is schade veroorzaakt door, opgetreden bij of 

voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn 

ontstaan.

5.5.2  De uitsluiting in 5.5.1 geldt niet met betrekking tot schade 

veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een 

kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd 

zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 

landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, 

met dien verstande dat de door de bevoegde overheid afgegeven 

vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, 

gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

5.5.3  Voor zover krachtens de wet of enig verdrag een derde voor de 

schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht.

5.5.4  Onder ‘wet’ wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid 

Kernongevallen, zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de 

aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

5.5.5  Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin 

van bedoelde wet.

Artikel 6 Geldigheidsgebied
Deze verzekering is van kracht voor vervoer, verblijf of gebruik binnen 

geheel Europa (inclusief Turkije), doch exclusief de GOS-landen tenzij 

uitdrukkelijk anders in het polisblad is overeengekomen.

Artikel 7 Schadevaststelling 
In geval van schade wordt het schadebedrag in onderling overleg 

of door een daartoe door de verzekeraar aan te wijzen deskundige 

vastgesteld. De vaststelling van de schade dient te geschieden binnen het 

dekkingsgebied van de polis op basis van de aldaar geldende normen.

Artikel 8 Omvang van de schade 
8.1  In geval van beschadiging van het verzekerd object worden 

vergoed de kosten van herstel, verminderd met een redelijke aftrek 

wegens veronderstelde verbetering van oud tot nieuw, en wel tot 

maximaal de waarde van het verzekerd object terstond voor de 

schade onder aftrek van de waarde van de restanten.

8.2  Indien bij beschadiging het in de polis vermelde verzekerde 

maximum bedrag lager blijkt te zijn dan de nieuwwaarde van het 

verzekerd object ten tijde van de schade, vergoedt de verzekeraar 

slechts een evenredig deel van schade en kosten.

8.3  In geval van verlies van het verzekerd object wordt vergoed de 

waarde van het object terstond voor de schade tot maximaal het in 

de polis vermelde verzekerd maximum bedrag.

Artikel 9 Eigen risico
Voor elke ten laste van deze verzekering komende schade geldt een 

eigen risico van € 450,- per gebeurtenis tenzij een ander eigen risico is 

overeengekomen op het polisblad. Dit eigen risico geldt niet in geval van:

- totaal verlies van een verzekerd object;

- brand of explosie van een verzekerd object.

Artikel 10 Doorlopen van de verzekering na schade
Onverschillig hoeveel door de verzekeraar is of wordt betaald, blijft de 

verzekering gedurende de gehele verzekeringstermijn voor het volle 

bedrag doorlopen.

Artikel 11 Subrogatie en cessie
Bij vergoeding van schade door de verzekeraar is de 

verzekeringnemer – indien dat door de verzekeraar wordt 

verlangd – verplicht de verzekeraar te subrogeren in de rechten die hij 

ter zake van de schade tegen derden heeft respectievelijk de verzekeraar 

deze rechten over te dragen. Ingeval van vergoeding van schade 

als gevolg van vermissing of diefstal van het verzekerd object is de 

verzekeringnemer bovendien gehouden de rechten op respectievelijk het 

eigendom van het vermiste dan wel gestolen object aan de verzekeraar 

over te dragen.

Artikel 12 Abandonnement 
Het verzekerde object zal in geen geval aan de verzekeraar kunnen of 

mogen worden geabandonneerd.

Artikel 13 Verplichtingen bij schade en verval van rechten
13.1  Verplichtingen bij schade

    Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte is of 

behoort te zijn van een gebeurtenis, die voor de verzekeraar tot 

een verplichting tot uitkering kan leiden is hij verplicht:

13.1.1   de verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de 

gebeurtenis te melden en daarbij binnen redelijke termijn 

alle van belang zijnde gegevens te verstrekken of te doen 

verstrekken;

13.1.2   een schadeaangifteformulier volledig en waarheidsgetrouw 

in te vullen en aan de verzekeraar te zenden alsmede alle 

verdere gevraagde inlichtingen dienaangaande volledig en 

waarheidsgetrouw te verstrekken;



13.1.3   de aanwijzingen van de verzekeraar stipt op te volgen;

13.1.4   in geval van vandalisme, diefstal, brandstichting en/of een 

vermogensmisdrijf zo spoedig mogelijk politie of justitie hiervan 

kennis te geven;

13.1.5   zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling 

die het belang van de verzekeraar zou kunnen schaden;

13.1.6   alle ontvangen bescheiden onmiddellijk aan de verzekeraar 

door te zenden;

13.1.7   zijn volledige medewerking te verlenen aan de schaderegeling 

of aan het verhaal van betaalde schade.

13.2  Verval van rechten

13.2.1   Indien een verzekerde één of meer van de genoemde 

verplichtingen niet nakomt en daardoor de belangen van de 

verzekeraar schaadt, vervalt elk recht uit hoofde van deze 

verzekering.

 13.2.2  In ieder geval vervalt elk recht uit hoofde van deze verzekering 

indien een verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste of 

misleidende gegevens verstrekt of laat verstrekken ongeacht of 

daardoor de belangen van de verzekeraar zijn geschaad of niet.

13.2.3   Indien niet binnen 1 jaar na de datum waarop de verzekeraar 

schriftelijk heeft medegedeeld ingeval van schade geen ver-

plichtingen (meer) te hebben daartegen een rechtsvordering is 

ingesteld, vervalt het recht op uitkering terzake van die schade.

Artikel 14 Premiebetaling en terugbetaling van premie
14.1 Premiebetaling in het algemeen

   De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de 

assurantiebelasting vooruit te betalen, doch uiterlijk op de 30e dag 

nadat zij verschuldigd worden.

14.2 Niet (tijdige) betaling

   Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig 

betaalt of weigert te betalen, eindigt de dekking met ingang van 

de 15e dag nadat de verzekeraar of de tot ontvangst gemachtigde 

tussenpersoon een herinnering tot betaling heeft verzonden.

14.3 Terugbetaling van premie

   Behalve bij beëindiging van de verzekering wegens opzet de 

verzekeraar te misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging 

de lopende premie naar billijkheid verminderd en aan de 

verzekeringnemer terugbetaald.

Artikel 15 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Indien de verzekeraar haar premie en/of voorwaarden voor soortgelijke 

(groepen van) verzekeringen herziet, mag zij voorstellen dat ook 

deze verzekering aan de gewijzigde premie en/of voorwaarden wordt 

aangepast met ingang van de eerste premievervaldag na invoering 

daarvan. De verzekeraar dient dit voorstel voor die premievervaldag aan 

de verzekeringnemer te doen. De verzekeringnemer mag de aanpassing 

weigeren binnen 30 dagen na die premievervaldag, tenzij:

-  de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit 

wettelijke regelingen of bepalingen;

-  de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking 

inhoudt;

-  de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder een hogere premie 

inhoudt.

Weigert de verzekeringnemer de aanpassing, dan eindigt de verzekering 

op die premievervaldag of, bij tijdige weigering daarna, op het tijdstip 

van weigering. Heeft de verzekeringnemer dit niet gedaan, dan wordt hij 

geacht met de aanpassing in te stemmen.

Artikel 16 Begin en einde van de verzekering
16.1  Begin van de verzekering

    De verzekering vangt aan op de in de polis genoemde 

ingangsdatum.

16.2  Einde van de verzekering

    De verzekering eindigt op de in de polis genoemde einddatum 

en wordt verlengd overeenkomstig de in de polis genoemde 

termijn.

16.3  Opzegging door de verzekeringnemer aan de verzekeraar

   De verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk opzeggen:

16.3.1   met ingang van de in de polis genoemde einddatum. De 

opzegging dient tenminste 2 maanden voor de einddatum aan 

de verzekeraar plaats te vinden;

16.3.2   indien de verzekeringnemer aanpassing van de verzekering aan 

de gewijzigde premie en/of voorwaarden weigert;

16.3.3   bij opheffing van het bedrijf van de verzekeringnemer;

16.3.4   binnen 30 dagen na melding van een gebeurtenis bij de 

verzekeraar of nadat de verzekeraar terzake van een schade een 

uitkering heeft gedaan of geweigerd heeft dit te doen.  

Hierbij wordt een opzegtermijn van tenminste 2 maanden 

in acht genomen vanaf de datum van dagtekening van de 

opzegging;

16.3.5   binnen twee maanden nadat de verzekeraar tegenover de 

verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming van de 

mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering, als 

genoemd in 16.4.6 heeft gedaan.

16.4  Opzegging door de verzekeraar aan de verzekeringnemer

   De verzekeraar kan de verzekering schriftelijk opzeggen:

16.4.1   met ingang van de in de polis genoemde einddatum. De 

opzegging dient tenminste 2 maanden voor de einddatum aan 

de verzekeringnemer plaats te vinden;

16.4.2   bij opheffing van het bedrijf van de verzekeringnemer;

16.4.3   binnen 30 dagen na melding van een gebeurtenis bij de 

verzekeraar of nadat de verzekeraar terzake van een schade een 

uitkering heeft gedaan of geweigerd heeft dit te doen.  

Hierbij wordt een opzegtermijn van tenminste 2 maanden 

in acht genomen vanaf de datum van dagtekening van de 

opzegging;

16.4.4   indien de verzekeringnemer of de verzekerde naar aanleiding 

van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van 

zaken heeft gegeven.  

Hierbij wordt een opzegtermijn van tenminste 13 dagen in acht 

genomen;

16.4.5   indien de verzekeringnemer 3 maanden na de premievervaldag 

het verschuldigde bedrag nog niet heeft betaald.  

De verzekering eindigt op de door de verzekeraar genoemde 

datum onverminderd de verplichting van de verzekeringnemer 

tot betaling van het verschuldigde bedrag over de termijn vanaf 

de premievervaldag tot de genoemde beëindigingsdatum;



16.4.6   binnen 2 maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer 

de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering 

niet is nagekomen en de verzekeringnemer daarbij heeft 

gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden dan wel 

de verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van 

zaken niet zou hebben gesloten. 

De verzekering eindigt op de door de verzekeraar genoemde 

datum.

Artikel 17 Adres
Kennisgevingen door de verzekeraar worden geacht rechtsgeldig te 

zijn geschied aan de verzekeringnemer indien deze zijn gedaan aan 

diens laatst bij de verzekeraar bekende adres of aan het adres van de 

tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar zo spoedig mogelijk 

schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn adreswijziging.

Artikel 18 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
18.1 Toepasselijk recht

  Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Klachten 

   Klachten over bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van 

deze verzekering dienen in eerste instantie schriftelijk te worden 

voorgelegd aan de directie van de verzekeraar. Indien de klacht 

niet naar tevredenheid door de directie van de verzekeraar is 

behandeld, kan de verzekeringnemer zich wenden tot:

  Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

  Postbus 93257

  2309 AG  Den Haag

  www.kifid.nl

18.3 Geschillen

   Alle geschillen die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst 

zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in 

Rotterdam of Amsterdam.

Artikel 19 Privacyverklaring
Bij de aanvraag of wijziging van de verzekering registreert en verwerkt de 

verzekeraar persoonsgegevens. De verzekeraar gebruikt deze gegevens 

voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst en het beheren 

van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de 

vergroting van het klantenbestand, voor marketingactiviteiten, voor 

statistische analyses, om te voldoen aan de wet en voor de veiligheid en 

integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en 

cliënten. De verzekeraar kan de gegevens delen met aan hem gelieerde 

ondernemingen en derden, met wie bewerkersovereenkomsten zijn 

gesloten.

Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de 

‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ 

van het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 

telefoonnummer 070-333 85 00, www.verzekeraars.nl). Om een 

verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren worden ook 

gegevens uitgewisseld met de Stichting Centraal Informatie Systeem 

(Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, www.stichtingcis.nl).  

Voor inzage in, correctie en eventuele verwijdering van persoons-

gegevens kan de verzekeringnemer zich wenden tot de functionaris 

gegevensbescherming van de verzekeraar, per post of via de 

klantenservicepagina op www.allianz.nl. De verzekeraar is te allen tijde 

gerechtigd zijn privacybeleid te wijzigen. Voor de volledige en actuele 

tekst zie www.allianz.nl/privacy.
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