
Verzekeringen voor de transport en logistieke sector

Gespecialiseerde makelaar 
met oplossingen op maat

Uw in transport gespecialiseerde makelaar 
zorgt voor oplossingen op maat 

Vraag het ons
• telefonisch op 02 897 82 66
• per e-mail info@mercurius-insurance.be

Mercurius Insurance Brokers b.v.
Adolphe Demeurlaan 23 - 1060 Brussel
KBO 0785.284.581 - www.mercurius-insurance.be

Mercurius Insurance Brokers bv is ontstaan uit de gezamenlijke wens van verzekeringsmakelaars 
DAP en MAXEL, onder toezicht van UPTR, om bedrijven in de sector Transport & Logistiek een 
makelaarskantoor aan te bieden dat gespecialiseerd is in verzekeringen met betrekking tot transport 
en goederenbehandeling. Mercurius, god van handel en reizen in de Romeinse mythologie, kon deze 
ambitie voor uitmuntendheid niet beter symboliseren.

Onder toezicht van een team van multidisciplinaire experts centraliseert Mercurius Insurance 
Brokers de essentiële vaardigheden voor optimale ondersteuning van een professioneel transport- 
of logistiek bedrijf (vlootbeheer: BA en omnium, CMR,  BA uitbating, brand, milieu, rechtsbijstand, 
arbeidsongevallenverzekering, bedrijfsleidersverzekering, enz.).

Mercurius Insurance Brokers is door de FSMA, de autoriteit voor fi nanciële diensten en markten 
(www.fsma.be)  erkend als verzekeringsmakelaar onder KBO-nummer 0785.284.581.

Aanwezig in heel België

• 14 kantoren in Vlaanderen, Wallonië en Brussel
• Dossierbeheerders die het Nederlands, Frans en Engels machtig zijn
• Meer dan 100 beheerders, juristen en experts
• Meer dan 30.000 klanten hebben ons hun vertrouwen geschonken
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Onze doelgroep

Ons doel

De verzekeringspartner nummer 1 worden voor ondernemers 
in de transportwereld in België dankzij:
• gratis en relevante risico-audits
• vereenvoudigd en gedigitaliseerd beheer van verzekeringscontracten 

dankzij een krachtige IT-tool
• oplossingen op maat
• aantrekkelijke tarieven
• één package-polis welke al uw waarborgen samenbrengt
• persoonlijke opvolging van uw dossiers en schadegevallen
• training- en preventieprogramma ten behoeve van vervoerders

Verzekeringsoplossingen 
voor de transport en logistieke 
ondernemingen

Transport 
voor derden

Opslag en 
logistiek

Goederen-
behandeling

Bedrijfs-
voertuigen

Ondernemers

Wij komen tegemoet aan uw belangrijkste 
en vaak misbegrepen noden

1. Uw wagenpark 

Burgerlijke aansprakelijkheid Motorvoertuigen

• Bent u verzekerd bij een schadegeval tussen twee voertuigen van uw bedrijf?

• Zijn uw ontkoppelde opleggers en aanhangwagens verzekerd? Ook op de openbare weg?

• Heeft u een bijstandscontract bij een ongeval in het buitenland?

Omnium

• Op basis van welke waarde berekent de verzekeraar uw premie?

• Bent u verzekerd voor het scharen of kantelen van uw voertuigen en schade veroorzaakt 

door de vervoerde goederen?

2. Uw aansprakelijkheid voor goederen / CMR-verzekering

• Bent u verzekerd voor het soort goederen dat u vervoert?

• Komt het verzekerde bedrag overeen met uw contractuele aansprakelijkheid?

• Bent u verzekerd voor gevallen van contaminatie van de vervoerde goederen?

• Wat is de dekking bij diefstal van de vervoerde goederen?

• Opleggers toebehorend aan derden die u trekt, zijn deze verzekerd?

3. uw personeel / u als bestuurder

• Houdt uw arbeidsongevallenverzekering rekening met de evolutie 

van het aantal werknemers in uw bedrijf?

• Zou het uitvoeren van een preventieplan voor arbeidsongevallen 

uw verzekeringspremie niet verlagen?

• Heeft u als bestuurder een volledige check-up gedaan van de oplossingen 

voor de dekkingen pensioen/overlijden/gegarandeerd inkomen?

4. Bedrijfsaansprakelijkheid / BA Uitbating

• Dekt de verzekerde activiteit alle activiteiten die u uitvoert?

• Zijn de kapitalen voor dezelfde bedragen verzekerd?

• Geniet u van dekking voor de handelingen van uw onderaannemers?

• Zijn uw niet-geregistreerde werktuigen verzekerd?

• Zijn de toevertrouwde voorwerpen verzekerd?

• Kan uw activiteit milieurisico’s met zich meebrengen?
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