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CREDENDO  KAN EEN EXPORTEUR BESCHERMEN TEGEN 
AANTASTING VAN AANNEMERSMATERIAAL DAT  
HIJ NODIG HEEFT VOOR DE UITVOERING VAN EEN 
EXPORTCONTRACT.

Wat is aannemersmateriaal?
Alle materiaal dat nodig is voor de uitvoering van een 
exportcontract, inclusief materiaal dat de exporteur gehuurd of 
geleaset heeft.

Wat biedt Credendo voor de exporteur?
Aanvullend op de bescherming tegen het risico van niet-betaling 
of verbreking door de koper in het kader van een exportcontract 
(zie productfiches ‘Verzekering leverancierskrediet’, ‘Verzekering 
koperskrediet’ en ‘Verzekering contantzaken’), kan Credendo 
een exporteur beschermen tegen het risico op vernieling, 
beschadiging of bezitsverlies van het materiaal dat hij 
gebruikt om een  contract uit te voeren. Dit geldt eveneens 
indien het onmogelijk is om het materiaal weg te halen uit 
het land waar het project wordt uitgevoerd, voor zover dit 
risico het resultaat is van een politieke gebeurtenis (oorlog, 
willekeurige overheidsmaatregelen, deviezenschaarste, 
natuurrampen, enz.). In dat geval betaalt Credendo de exporteur 
een schadevergoeding op basis van de restwaarde van het 
verzekerde materiaal.

Deze verzekering begint te lopen vanaf het moment waarop 
het aannemersmateriaal verzonden wordt naar het land van 
bestemming van het exportcontract. Credendo stelt haar 
expertise ten dienste van de exporteur om het verzekerde 
materiaal terug te krijgen, en neemt een deel van de 
recuperatiekosten op zich.

Structuur van de verzekering aannemersmateriaal

Hoeveel bedraagt de tussenkomst van Credendo?
De verzekering aannemersmateriaal beschermt de exporteur 
volgens het zogenoemde ‘gedekte percentage’. Gewoonlijk is dit 
vastgelegd op 95% of 98% van het geleden verlies. De exporteur 
behoudt dus een deel van het risico (5% of 2% blijft voor zijn 
rekening).

Wie kan een beroep doen op deze verzekering?
Elke exporteur die een exportcontract heeft ondertekend met een 
link met België, en die verzekerd is door Credendo tegen het niet-
betalings- en het resiliatierisico (zie productfiches ‘Verzekering 
leverancierskrediet’, ‘Verzekering koperskrediet’ en ‘Verzekering 
contantzaken’) kan een beroep doen op een verzekering 
aannemersmateriaal.

Hoeveel kost de verzekering aannemersmateriaal?
De premie is afhankelijk van de waarde van het verzekerde 
materiaal, van het land van bestemming en van hoe lang het 
verzekerde materiaal er gebruikt zal worden. Ze wordt uitgedrukt 
als een percentage van het gedekte bedrag en is betaalbaar bij 
uitgifte van de polis.

Aannemersmateriaal
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Meer informatie
E solutions@credendo.com 
T +32 2 788 89 37
www.credendo.com

Credendo verwijst naar Credendo – Export Credit Agency, de Belgische openbare 
kredietverzekeringsmaatschappij die werd opgericht in 1939. De maatschappij geniet 
staatsgarantie en beschikt over een AA-rating van S&P Global.

1. Vóór het contract
Een exporteur wil het aannemersmateriaal laten verzekeren dat 
hij nodig heeft voor de uitvoering van een contract. Hij klopt 
aan bij Credendo voor informatie en premie-indicaties zodra hij 
begint te onderhandelen over het contract.

2. Verzekeringsaanvraag
Tijdens de onderhandelingen met zijn buitenlandse koper, licht 
de exporteur Credendo in over het commercieel contract en het 
aannemersmateriaal dat hij nodig heeft om het uit te voeren, en 
hij vult een aanvraagformulier in.

3. Verzekeringsbelofte
Na analyse neemt Credendo een beslissing en verstrekt ze een 
verzekeringsbelofte die zes maanden geldig blijft.

4. Ondertekening van de contractuele documenten
De exporteur ondertekent zijn commercieel contract met de 
buitenlandse koper, sluit zijn verzekeringspolis af met Credendo, 
en betaalt de premie. Credendo verzekert de exporteur tegen 
aantasting van zijn aannemersmateriaal.

5. Schadevergoeding
Als het aannemersmateriaal vernield of beschadigd wordt, 
of de exporteur het bezit ervan verliest als gevolg van een 
politieke gebeurtenis, betaalt Credendo de exporteur een 
schadevergoeding.
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Neem gerust contact op met Credendo voor een gratis schatting 
van de premie voor een bepaalde transactie.

Om zijn contract 
in Argentinië uit 

te voeren, wil 
het Belgische 
baggerbedrijf 

het materiaal dat 
hiervoor nodig is, 
laten verzekeren. 

Ze kloppen aan bij 
Credendo.

Credendo verzekert het aannemersmateriaal 
tegen het risico op vernieling, beschadiging of 
bezitsverlies vanaf de verzending naar 
Argentinië.

Een Argentijns 
ministerie 
ondertekent een 
commercieel 
contract voor 
baggerwerken  
met een Belgisch 
bedrijf.

VOORBEELD 


