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NORTH SEA EXPRESS NV 
Koggenstraat 2 
8380 ZEEBRUGGE 
 

                          Antwerpen, 14/12/2022 
 

          

 
Polisnummer        7A51354 
Behandeld door    Valerie Van Maele  
 

 
Verzekeringsattest 
 

 

Ondergetekende, Algemene Verzekeringsmaatschappij, Baloise Belgium nv, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, 
verklaart hiermee dat North Sea Express , een polis BA Bedrijven heeft onderschreven onder polisnummer 
7A51354, en dit voor de hierna vermelde waarborgen en kapitalen. 

 
Verzekerde waarborgen 

 
 

• Burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid: per schadegeval 
lichamelijke en stoffelijke schade vermengd                                                              2.500.000,00 EUR 
waarin begrepen 
- Onstoffelijke gevolgschade 2.500.000,00 EUR 
- Bovenmatige burenhinder (geen contractuele overdracht) 2.500.000,00 EUR 
- Zuiver onstoffelijke schade 1.250.000,00 EUR 
- Stoffelijke schade door brand, rook, ontploffing en water                                       2.500.000,00 EUR 
- Accidentele milieuverontreiniging 2.500.000,00 EUR 

 

• Schade aan toevertrouwde goederen 
75.000,00 EUR maximaal per schadegeval. 
 

• Producten- en dienstenaansprakelijkheid: per schadegeval en per verzekeringsjaar 
lichamelijke en stoffelijke schade vermengd                                                              2.500.000,00 EUR 
waarin begrepen 
- Onstoffelijke gevolgschade 2.500.000,00 EUR 
- Stoffelijke schade door brand, rook, ontploffing en water                                       2.500.000,00 EUR 
- Accidentele milieuverontreiniging 2.500.000,00 EUR 
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Verzekerde activiteiten 
 

Alle activiteiten eigen aan: 
- nationaal en internationaal transport van stukgoederen (inclusief lichte ADR) met laden en lossen en ter 
plaatsestellen. Het transport kan zowel door Belgische als door buitenlandse (zelfstandige) chauffeurs 
uitgevoerd worden met voertuigen van NSE in opdracht van NSE; 
- logistieke dienstverlening zoals opslag, stockage, handling, overslag, warehousing, groupage enz; 
- de hoedanigheid van commissionair-vervoerder; 
- het gebruik en verhuren van trekkers, opleggers, vrachtwagens (drybox & curtain) containers en overig werf- 
en hefmaterieel; 
- eigen herstellings- en onderhoudsdienst voor het eigen wagenpark als voor derden. 
 
Alle activiteiten geschieden voor eigen rekening als voor rekening van derden. 
Alle activiteiten eigen aan de verzekerde onderneming zijn gedekt. 
 

Medeverzekerden in DIC/DIL (difference in conditions/difference in limits): zij hebben een locale niet 
programmapolis onderschreven, Baloise komt tussen in tweede rang: 

- Iberotal-Transport & logistics Unipessoal LDA,Rua Dom Marcos da Cruz, n° 2029 1 Dto Tras. 4455-482 
Perafita - Matosinhos 

(locale polisnr 204170635 onderschreven bij Allianz Portugal) 
 
 
 
Verzekerde periode 

 
Wij bevestigen dat de verzekeringsovereenkomst van kracht is en de desbetreffende premies regelmatig betaald 

worden. 

 

Dit attest is geldig tot 01/01/2024 behoudens vernietiging of schorsing om redenen voorzien in de Algemene 

Voorwaarden van de polis. 
 

Dit verzekeringsattest wordt verstrekt ter informatie, en wijzigt noch de verzekerde waarborgen of limieten van de 

verzekeringsovereenkomst, noch de wederzijdse rechten en plichten van de partijen. 

 
Opgemaakt in Antwerpen , op 14/12/2022 
 
 
Met vriendelijke groeten 

 

 
 

Christophe Hamal 
CEO Baloise  
 


