
Transportverzekering
Uw lading gedekt bij Boval



Vervoerdersaansprakelijkheids- 
verzekering
Wat verzekert u? De maximale aansprakelijkheid 

voor schade aan of verlies van de verzekerde zaken. 

Dit is op basis van de standaard vervoercondities, 

de algemene vervoerscondities voor binnenlands 

vervoer (AVC) en voor grensoverschrijdend vervoer de 

conventie goederenvervoer (CMR).

Goederentransportverzekering
Wat verzekert u? De goederentransportverzekering 

vergoedt schade door verlies of beschadiging van uw 

(handels)goederen tijdens het vervoer. Ook zonder te 

kijken naar de aansprakelijkheid van de vervoerder. 

Dit voorkomt onzekerheid, misverstanden en 

onnodige vertragingen. 

De goederentransportverzekering van Boval is een 

aanvulling op AVC en CMR condities. 

Container- en trailerverzekering
Wat verzekert u? Met onze container- en 

trailerverzekering verzekert u uw containers, 

opleggers en trailers tegen diefstal en schade. 

Is de container, oplegger of trailer niet van 

uzelf, maar gehuurd? Dan valt deze ook onder 

de dekking. De meeste (huur)contracten en 

uitwisselingsovereenkomsten bepalen dat u 

aansprakelijk bent voor bijvoorbeeld beschadiging, 

vermissing en diefstal aan het gehuurde en/of het 

aan u ter beschikking gestelde materieel van derden. 

Met de container- en trailerverzekering bent u 

hiervoor verzekerd. 

Vrachtauto- en eigen 
vervoersverzekeringen
Wat verzekert u? De vrachtwagenverzekering dekt de 

materiële- en letselschade die u met de bestelbus of 

vrachtwagen veroorzaakt aan derden. Daarbij kunt u 

er voor kiezen om schade aan uw eigen bestelbus of 

vrachtwagen ook mee te verzekeren. 

Interesse?
Boval informeert u graag over de mogelijkheden en 

voordelen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, 

neem dan contact op met één van onze adviseurs via 

023 - 520 10 30 of ga naar www.boval.nl.

Als u voor een transportverzekering van Boval kiest, dan kiest 
u voor zekerheid. Want als ondernemer wilt u geen onnodig 
risico lopen als het gaat om uw bedrijf. Boval is gespecialiseerd 
op het gebied van transport en biedt u een totaalpakket van 
transportverzekeringen. Wij geven u een passend advies, 
specifiek gericht op uw situatie.

Uiteraard kent u de oorzaken van schade en doet u er alles aan om schade in de toekomst te voorkomen. Wij 

bieden u een totaalpakket van transportverzekeringen, waarmee u naast bovenstaande verzekeringen ook kunt 

kiezen voor verschillende aanvullingen. Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring, zijn wij in staat u vakkundig te 

adviseren en maatwerk te leveren. 

Een totaalpakket van transportverzekeringen
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