Verkeer
In het verkeer lopen u, uw medewerkers en uw goederen risico’s. Door toedoen van uzelf of
een ander kan uw bedrijf een flinke schade oplopen, zowel materieel als immaterieel. Er zijn
verschillende verzekeringen voor de verschillende verkeers- en transportrisico’s.
Verzekerd
Motorrijtuigenverzekering
Ondernemingen die een of meer auto’s op de weg hebben, kunnen deze bedrijfsauto’s op drie
manieren verzekeren.
Een Wettelijke Aansprakelijkheid(WA)-verzekering is wettelijk verplicht en dekt de schade
die met de bedrijfsauto veroorzaakt is. Daarbij maakt het niet uit of de ondernemer of een
werknemer achter het stuur zat of iemand anders. Ook wordt de schade vergoed die
veroorzaakt is door goederen die met de bedrijfsauto zijn vervoerd, denk daarbij aan
afvallende lading.
Een WA-verzekering met beperkte casco biedt dezelfde dekking als de WA verzekering, maar
dekt daarnaast schade aan de bedrijfsauto als gevolg van brand en blikseminslag, diefstal,
joyriding, verduistering, storm- en hagelschade, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.
Een WA-verzekering met volledige cascodekking (allrisk) heeft dezelfde dekking als WA
beperkte casco, maar vergoedt ook schade aan de eigen bedrijfsauto die ontstaat door
bijvoorbeeld botsing of slippen.
Een collectief contract voor meer bedrijfsauto’s levert u doorgaans een premiekorting op. Die
premie is als bedrijfskosten aftrekbaar.
Inzittendenverzekering
Voor medewerkers die als passagiers meerijden met de bedrijfsauto kunt u een
inzittendenverzekering afsluiten.
Transportverzekering
Een transportverzekering kent twee dekkingsmogelijkheden: een all-risk dekking of een
evenementendekking. Met een all-risk dekking verzekert u alle risico’s, uitgezonderd schade
door bederf, door eigen schuld en door oorlogs- en stakersgeweld. Een evenementendekking
kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis vermeld staat, bijvoorbeeld het
zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.
Vindt er regelmatig goederenvervoer plaats, dan is een doorlopende omzetpolis voor vervoer
over de weg of over zee nodig. De premie voor deze verzekering wordt berekend op basis van
de geschatte vervoersomzet en wordt gecorrigeerd als deze cijfers aan het eind van het jaar
bekend zijn.
Gaat het om een eenmalige verzending, dan kunt u ook een eenmalige polis afsluiten. Maakt u
voor het transport van de goederen gebruik van eigen vervoer, dan kunt u het beste voor een
eigenvervoerverzekering kiezen. In dat geval bedraagt de premie meestal een percentage van
de omzet, met een bepaald minimumbedrag.
Ten slotte kunt u met een transportverzekering ook risico’s afdekken van beschadiging of
verlies bij bepaalde situaties zoals tentoonstellingen, tijdelijke opslag of verblijf in
vervoermiddelen (bijvoorbeeld monstercollecties).
Voor wie
Ondernemingen met een of meer bedrijfsauto’s zijn verplicht in ieder geval het WA-risico af

te dekken. Een uitgebreidere dekking is mogelijk. Een transportverzekering is aan te bevelen
voor ondernemingen die geregeld goederen (laten) vervoeren. Ook als u goederen met een
beroepsvervoerder laat transporteren kan het verstandig zijn om de goederen te verzekeren
omdat de verzekering van de vervoerder doorgaans een maximumvergoeding hanteert en niet
in alle gevallen de kosten vergoedt.
Noodzakelijk?
Een WA-verzekering voor bedrijfsauto’s is wettelijk verplicht. Een transportverzekering is,
afhankelijk van de waarde van het getransporteerde, aan te bevelen.

