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De ondergetekende verzekeraars, verklaren hierbij dat : 

 

ECS TECHNICS BV  
Karveelstraat 5 

8380 ZEEBRUGGE 

 

bij de hieronder vermelde verzekeringsmaatschappijen een verzekeringspolis heeft afgesloten met als 

voorwerp de aansprakelijkheid als nationaal, respektievelijk internationaal vervoerder, zoals bepaald 

in de wet van 15.07.2013 op het binnenlands vervoer, respektievelijk in de C.M.R.-Conventie, en dit 

volgens de algemene en bijzondere voorwaarden van de polis nr 010995. 

 

 In geval van schade, zal de tussenkomst van de verzekeraars in geen geval hoger zijn dan : 

- € 325.000,00 in eerste risico per voertuig; een samenstel - vrachtwagen plus aanhangwagen(s) 

- wordt gelijkgesteld met één en één enkel, voertuig; 

- € 650.000,00 in eerste risico per schadegeval of reeks schadegevallen voortvloeiend uit één en 

dezelfde oorzaak.  

 Basisvrijstelling : € 2.500,00/schadegeval. 

 Territoriale grenzen : Europa. 

 Vreemd materiaal : oplegger en/of container 

Verzekerde waarde in eerste risico : DIVERS, max. € 70.000,00. 

Aftrekbare vrijstelling : € 2.500,00/schadegeval. 

Deze polis heeft aanvang genomen op 28/12/1995 voor een periode van één jaar met stilzwijgende 

hernieuwing telkens op de jaarlijkse vervaldag van 01/01 onder voorbehoud van vroegtijdige 

opzegging door de verzekeraars of geschillenzaken in verband met de premies. 

 

Dit attest wordt afgeleverd zonder afbreuk te doen aan de voorwaarden en bepalingen van de polis nr. 

010995. 

 

1210, Brussel 01/01/2023. 

 

De verzekeraars 

 

Jean VERHEYEN SA Delegations 23G02 

Member of Axa Group % 

AXA BELGIUM SA/NV 41.00 

XL Insurance Company SE 34.00 

Allianz Esa EuroShip GmbH 17.00 

Helvetia Global Solutions Ltd 4.00 

SIAT Società Italiana Assicurazioni 4.00 

zonder solidariteit / sans solidarité  

 
UMR for XL Insurance Company SE: B0334SC3342023704  
 

JEAN VERHEYEN S.A. – Reconnu par la FSMA comme souscripteur mandaté – Entreprise n° 0431 491 731 – RPM : Bruxelles 

Siège Social : rue de la Limite 17, B 1210 Bruxelles – T : +32(0)2 250 63 11 – F : +32(0)2 250 63 00  

Web : www.verheyen.be – E-mail : info@verheyen.be – transport@verheyen.be – patrimony@verheyen.be 
Banque :  IBAN : BE25 3100 0003 8482 – BIC : BBRUBEBB 

AXA Belgium S.A. Place du Trône 1, B 1000 Bruxelles, détient plus de 10 % du capital 
Règlement extrajudiciaire des plaintes : SERVICE OMBUDSMAN ASSURANCES A.S.B.L. 

Square de Meeûs 35, B 1000 Bruxelles – E-mail : info@ombudsman.as 
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