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De uitleg van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht staat centraal
in dit boek. Een belangrijk onderwerp dat aan bod komt, is hoe eigen gebrek wordt uitgelegd en vastgesteld in het transportverzekeringsrecht.
Wat zijn de criteria die men hanteert om te bepalen of de ontstane schade haar oorzaak
vindt in een eigen gebrek van de verzekerde zaak?
Welke criteria worden gebruikt om te bepalen of een oorzaak is te herleiden tot een
eigen gebrek van het vervoermiddel?
Welke rol spelen algemene beginselen als het onzekerheidsvereiste en causaliteit bij de
uitleg van eigen gebrek?
Deze algemene beginselen bepalen in grote mate het perspectief van waaruit de uitleg
van het leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht kan worden beschouwd.
Zij nemen een prominente plaats in dit boek in.
Gezien de nauwe verbondenheid met het transportverzekeringsrecht komt ook eigen
gebrek in het vervoerrecht aan bod.
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Sinaasappelen die rot aankomen op de plaats van bestemming; lederen handschoenen
die beschimmeld blijken; tabak die waardeloos is geworden maar ook een lekkende container en een gat in de romp van een schip. Sprekende voorbeelden van casus waarbij
mogelijkerwijs een eigen gebrek de schade heeft veroorzaakt.
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