
VERZEKERINGSBEWIJS KLEINE VERHUISKLUSVERZEKERING

Datum afgifte: 12 augustus 2013 Certificaatnummer EV259295            

Verhuisbedrijf: Mondial Testbedrijf                                          
Naam verzekerde: T Est- Nl                                                             

Nieuwadres, 1111 AA, NIEUWSTAD,NL 

Aanvangsdatum transport: 01-08-2013
Transport van woonplaats/land: NIEUWSTAD,NL 
Transport naar woonplaats/land: NIEUWSTAD, NL 
Verzekerd bedrag: tot EUR 15.000,00 + maximaal EUR 1.500,00 opruimen/reinigen overig.

Een samenvatting van de dekking vindt u op bladzijde 2.

Verzekerd zijn:
Losse inboedelstukken, alsmede bedrijfsinventaris en machines, inclusief piano's en huishoudelijke apparaten, 
niet zijnde een complete inboedelverhuizing;
Gemaximeerd tot 10 objecten (items, stukken) per certificaat/transport.
Onverschillig hoe verpakt;
Onverschillig hoe geladen

LET OP: schade toegebracht aan zaken die niet verhuisd zijn (wanden, vloeren e.d.), zijn niet meeverzekerd
op dit certificaat.

Dekking:
* Alle soorten transport zowel intern als extern.
* Gedurende transport binnen de Benelux en Duitsland.
* Het oorlogsrisico is niet verzekerd tijdens transport over land, inclusief binnenwateren.
* Uitsluiting van niet-werking van elektronische apparatuur, tenzij ontstaan door een gedekt gevaar.
* Terrorismeclausule is van toepassing.
* Uitgebreide stellenclausule.
* Nagel tot nagel clausule.

Eigen Risico
EUR 75,00 per vervoersopdracht.

Schaderegeling

Meld de schade zo snel mogelijk bij: Mondial Movers, Postbus 91, 2950 AB Alblasserdam of e-mail
naar: assurantie@mondial-movers.nl

Alle stukken dienen aan Mondial Movers B.V., Postbus 91, 2950 AB Alblasserdam te worden
ingezonden. De schade zal door haar tussenkomst worden afgewikkeld en wanneer goedgekeurd
door verzekeraars worden uitgekeerd aan de betrokken partij.

Verzekeraars behouden zich te allen tijde het recht voor een expert te benoemen ter
vaststelling van de schade.
Mondial Movers B.V. behoudt zich het recht voor een eventuele uitkering bij schade te verrekenen
met de op het transport betrekking hebbende openstaande nota's.

Bij twijfel rondom het indienen van een schadeclaim of bij het nemen van actie ter voorkoming
van grotere schade kunt u altijd contact opnemen met Mondial Movers voor overleg op
telefoonnummer +31 (0)78 699 03 33, afdeling assurantie.

In geval Mondial Movers B.V. niet bereikbaar is, kunt u contact opnemen met:
Interlloyd Survey, tel: +31 (0)10 4036727.
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Polisnummer 201304099

Verzekeringsbewijs Kleine Verhuisklusverzekering Mondial Movers B.V.

Condities:
Alle definitieve vaststelling van premie- en/of schadebedragen vindt plaats aan de hand van de
polistekst en polisvoorwaarden.

Verzekeringsgebied:
* Gedurende het transport binnen de Benelux en Duitsland.

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.
* het risico vangt aan op het moment dat de verzekerde zaken worden verwijderd tot

definitief op de voorgenomen plaats is aangebracht of opgesteld (nagel/nagel)
* 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.

Taxatie/Schaderegeling
* Inboedel: In geval van verlies of beschadiging zal de basis van de schadevergoeding de kosten van

vervanging voor nieuw op de basis van bestemming zijn, mits de nieuwe zaak wezenlijk hetzelfde is, maar niet
beter dan het origineel in nieuwe staat.

* Bedrijfsinventaris en machines: De schadevergoeding is niet van toepassing op bedrijfsinventaris en
machines. De verzekeraars zullen in dat geval de kosten van vervanging betalen minus een aftrek wegens slijtage.

* Reparatiekosten: wanneer reparatie economisch verantwoord is, zullen de verzekeraars de reparatiekosten
vergoeden.

Verzekeraars behouden zich het recht voor de verloren of beschadigde zaken te vergoeden op basis van
reparatie of vervangingskosten.

Verder volgens de condities van de goederen transportverzekering volgens polisnummer 201304099
ten behoeve van Mondial Movers B.V., die mede op deze overeenkomst van toepassing zijn. (Op
aanvraag bij Verhuisbedrijf verkrijgbaar).

Schaderegeling:
Een schade dient zo spoedig mogelijk 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
* de reparatie-/aanschafnota
* documenten verbandhoudende met de schade (o.a. rapport verhuisbedrijf, 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 te verrekenen met

op de verhuizing betrekking hebbende openstaande nota's.
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