
 

   

 

Uw zending veilig verzekerd 
 met de SEV

Schenker Expeditie Verzekering  (SEV)

Wanneer u goederen vervoert via Schenker nv, kunt u ervan op aan dat we snel, veilig en nauwgezet te werk gaan. Maar er kunnen 
altijd onvoorziene omstandigheden opduiken, waardoor uw goederen niet naar behoren op de plaats van bestemming aankomen.
Met SEV bent u goed verzekerd en kunt u rekenen op een uitgebreide dekking tegen een scherpe prijs. 
SEV is nu beschikbaar voor alle wegtransport binnen de EU en West-Turkije.  

Eigenschappen:  

❚  Polishouder: Schenker nv
❚  Verzekeraar: Axa Corporate Solution, Colonia-Allee, 51067 

Keulen.
❚  Geen beperkte aansprakelijkheid van vervoerder volgens 

nationale wetgeving en ondertekende overeenkomsten;
❚  Volledige dekking over opgegeven waarde (tot 1 miljoen 

euro);
❚  Inclusief financiële en gevolgschade (max. 1 miljoen euro); 
❚  Prijzen onafhankelijk van het soort goederen, of bestemming;

❚  Rechtstreeks recht op schadevergoeding aan Schenker nv;
❚  Erg lage aftrekbare bedragen;
❚  Maximale verzekeringsdekking tegen een erg redelijke prijs;
❚  Snelle en eenvoudige afhandeling van claims en 

schadevergoeding;
❚  Eén bericht aan ons dat SEV moet worden gedekt volstaat 

en garandeert automatisch dat uw vracht tijdens alle 
transporten wordt verzekerd. Verzekeringsdekking kan niet 
worden vergeten.



Voorkom onderverzekeren

Geef de precieze waarde van de goederen op om er zeker van te zijn dat u recht heeft op de maximale dekking bij schade. Dit kan 
eenvoudig online door uw zending te registreren via eBooking. 
Neem contact op met onze klantendienst voor meer informatie.

Heeft u schade? 

Dan kan u die digitaal doorgeven via be.sm.anr.claims@dbschenker.com.
Afhankelijk van de complexiteit, verwerken wij de claim binnen de 15 werkdagen na kennisgeving. Meer informatie over het 
indienen van een claim of de algemene voorwaarden van de SEV zijn te vinden op onze website  
Meer informatie over het indienen van een claim of de algemene voorwaarden van de SEV zijn te vinden op onze website
http://www.logistics.dbschenker.be/log-be-be/products_services_be/land_transport_be/additional_services/verzekering_wegtransport/
Schenker_Expeditie_Verzekering.html

In de praktijk:
 

Verlies van goederen: Zonder SEV Met SEV

Tijdens een zending tussen België 
en Hongarije werd een verlies 
vastgesteld van 500 kg goederen 
ter waarde van 100.000 euro.

schadevergoeding 8,33 SDR/kg → 
ong. 4.700,00 euro

  schadevergoeding → 100.000,00 euro + 
schadevergoeding voor financiële en 
gevolgschade

Premie (inclusief taks): 96,33 euro!

Schenker Expeditie Verzekering? De beste keuze!
 

Risico Nationale aansprakelijkheid 
België (= CMR)

Gebruikelijke cargoverzekering Schenker SEV volgens SEV
algemene voorwaarden

Verlies/schade 
goederen

Volgens aansprakelijkheid 
vervoerder (Trucking 8,33 SDR/
kg (ong. € 9,40)

Dekt aangegeven waarde Dekt aangegeven waarde

Verlies door vertraging Schadevergoeding beperkt 
(onze vervoerkosten)

Geen dekking Automatisch verzekerd tot 
€ 1 mln. (max. tweemaal de 
verzekerde waarde)

Gevolgschade aan 
vracht

Niet aansprakelijk – 
geen schadevergoeding

Niet verzekerd; dekking enkel 
mogelijk op aanvraag (toeslag)

Automatisch verzekerd tot 
€ 1 mln. (max. tweemaal de 
verzekerde waarde)

Zuivere financiële 
verliezen

Niet aansprakelijk – 
geen schadevergoeding

Niet verzekerd; dekking enkel 
mogelijk op aanvraag (toeslag)

Automatisch verzekerd tot 
€ 1 mln. (max. tweemaal de 
verzekerde waarde)

Vragen? 

DB Schenker Mechelen
Phone: 
+32 15 297 384
Email: 
be.sm.ech.insidesales@dbschenker.com

DB Schenker Zwevegem
Phone: 
+32 56 621 539
Email: 
be.sm.zwe.insidesales@dbschenker.com

DB Schenker Eupen
Phone: 
+32 87 899 977
Email: 
be.sm.eup.insidesales@dbschenker.com
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