
               

Uw All-Risk Transportpolis via Mondial Movers 

Datum afgifte: 01 januari 2001      Certificaatnummer: EV123456 
 

Mondial Movers verklaart hierbij dat voor uw aanstaande verhuizing het Garantiecertificaat van de Organisatie voor 
Erkende Verhuizers is afgesloten. Het Garantiecertificaat omhelst o.a. de verzekering voor schade toegebracht aan 
de inventaris gedurende onderstaande verhuizing. 
 
Verhuisbedrijf    Mondial Naam Verhuisbedrijf 
 
Naam Verzekerde   Naam 
     Oudadres, 111 1AA , Oudstad , land 
 
Aanvangsdatum verhuizing  01-01-2001 
Verhuizing van woonplaats / land Oudstad , land 
Verhuizing naar woonplaats / land Nieuwadres, 1111 AA, Nieuwstad, land 
Verzekerd bedrag   €   bedrag    volgens uw opgave  
 
 
Verzekerd is als volgt; uw inboedel, auto, motor 
De aansprakelijkheid van het verhuisbedrijf conform de AVVV 2015 ( de i.s.m. de Consumentenbond 
overeengekomen Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen) alsmede de AVVPV PV05 ( Algemene 
verzekeringsvoorwaarden Voor Particuliere Verhuisgoederen PV05 
 
Conform artikel 15, lid 3 van de AVVV 2015 is het verhuisbedrijf niet aansprakelijk indien: 

- het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de 
klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter 
beschikking gesteld; 

- het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of 
derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing; 

-  de keuze door de klant - hoewel de Erkende Verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed - van 
een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de 
overeengekomen verhuizing gebruikelijk is; 

 
Omstandigheden en zelfwerkzaamheid 
Omdat meer en meer opdrachtgevers van het verhuisbedrijf zelf werkzaamheden rondom de verhuizing uitvoeren, is 
het de verzekerde van Mondial Movers mogelijk een beroep te doen op een extra regeling in de polis, waardoor ook 
die schade aan de inventaris waarvoor het verhuisbedrijf niet aansprakelijk is, toch wordt voldaan. 
 
Bijdrage in de  kosten 
Als de verzekerde een beroep wil doen op de speciale regeling, dan wordt er voor de afwikkeling en begeleiding van 
het claimdossier een bedrag van maximaal € 150,00 in rekening gebracht ( in mindering gebracht op de uitkering)_. 
 
Schaderegeling 
U kunt uw schade melden bij Mondial Movers BV, postbus 91, 2950 Alblasserdam, of via het speciaal gereserveerde 
emailadres assurantie@mondial-movers.nl 
Mondial Movers treedt op als schadebegeleider en helpt u uw claim op ordentelijke en acceptabele wijze in  te 
dienen bij de verzekeringsmaatschappij. Mondial Movers is niet de verzekeringsmaatschappij zelf en kan geen 
garanties verstrekken over de beoordeling van uw claim. 
 
  



               
Condities: 

Alle definitieve vaststelling van schadebedragen vindt plaats aan de hand van de voorwaarden zoals 

beschreven in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV2015) 

 

All Risks, samenvatting van de dekking. Meeverzekerd zijn: 

 oorlogs- en stakersrisico, het oorlogsrisico is echter niet gedekt tijdens transport over land w.o. 

binnenwateren en opslag. 

 terrorismeclausule is van toepassing. 
Volgens de speciale regeling: 

 Inboedel, die door verzekerde zelf is ingepakt, verpakt of gedemonteerd. 

 Het risico vangt aan op het moment dat de verzekerde zijn inventaris/inboedel verhuisklaar maakt, tot het moment 
dat de verhuizing is afgerond. Hierbij rekening houden met een normaal en aaneengesloten verloop van de 
handelingen.. 

 Bij schade aan een stel of bij elkaar behorende stukken die samen één geheel vormen, zal in geval van schade naast 
het beschadigde gedeelte tevens de waardevermindering van het geheel worden vergoed (stellenclausule). 

Uitgesloten: 

 niet-werking van elektronische apparatuur, tenzij ontstaan door een gedekt gevaar. 

 

Schaderegeling: 
Een schade dient zo snel mogelijk ( doch uiterlijk binnen 2 weken nadat het verhuisbedrijf de verhuizing heeft 

afgerond) schriftelijk te worden gemeld bij assurantie@mondial-movers.nl of: 

Mondial Movers B.V"  

Postbus 91, 

2950 AB Alblasserdam. 
 
Ter bevordering van een snelle afwikkeling ontvangen wij graag: 

 een omschrijving van de beschadigde zaken, met bewijs dat de goederen zijn beschadigd (foto’s e.d.) 

 een reparatienota 

 de aanschafnota 

 anderszins een bewijs ter onderbouwing van uw claim. 

 documenten betrekking tot de schade (o.a. rapporten, foto's e.d.) 
 

Let op: 

 Verzekeraars behouden zich te allen tijde het recht voor een expert te benoemen ter vaststelling van de 

schade. 

 De schade zal door tussenkomst van Mondial Movers B.V. worden afgewikkeld en wanneer 

goedgekeurd door verzekeraars worden uitgekeerd. 

 Mondial Movers B.V. behoudt zich het recht voor een eventuele uitkering bij schade te verrekenen met de op 

de verhuizing betrekking hebbende openstaande nota's. 

 

Goederen in opslag 
In het garantiecertificaat is een dekking opgenomen van maximaal 30 dagen dat uw inboedel bij het verhuisbedrijf in 
opslag mag staan. Blijft uw inboedel langer dan 30 dagen in opslag vergeet dan niet de opslagdekking af te sluiten via 
het verhuisbedrijf. Doet u dit niet en er wordt later schade geconstateerd, dan is het vaak een welles-nietes spel 
tussen de verschillende betrokkenen ( verzekeringsmaatschappij – verhuisbedrijf – verzekerde)  over het moment 
waarop de schade is ontstaan ( tijdens transport of tijdens de opslagperiode).  

 


