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Aanvullende Voorwaarden  

Opzicht AVB OP 2022.09 

Opzicht  

U kunt de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven uitbreiden met de keuzedekking 

Opzicht. Op uw polis staat of u deze keuzedekking heeft afgesloten. Ook vindt u daar het 

verzekerd bedrag. 

In deze Aanvullende Voorwaarden Opzicht leest u waarvoor u bij opzicht wel en niet verzekerd 

bent en welke afspraken er gelden. Voor deze keuzedekking gelden ook de Algemene 

Voorwaarden Zakelijk en de Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.  

1. Waarvoor bent u verzekerd? 

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan zaken van derden 

terwijl u deze onder zich heeft (opzicht).  

Het gaat dan om zaken van derden in de volgende omstandigheden: 

▪ Zaken die u in behandeling en/of bewerking heeft.  

Bijvoorbeeld een telefoon die u repareert.  

▪ Zaken die u voor iemand anders bewaart.  

Daarmee bedoelen wij dat er binnen uw bedrijf goederen of zaken van derden tijdelijk zijn 

opgeslagen. 

▪ Zaken voor vervoer.  

Daarmee bedoelen wij zaken van derden die u vervoert. Vervoer (ook per motorrijtuigen) 

van goederen ook tijdens laden en lossen. 

▪ Schade aan vervoermiddelen. 

Daarmee bedoelen wij schade aan een vervoermiddel. En die bevindt zich in verband met 

laden of lossen op uw terrein of op de plaats waar u werkzaamheden verricht.  

Let op: dit is alleen verzekerd als u het vervoermiddel niet gehuurd of in bruikleen heeft. 

▪ Zaken van een ondergeschikte. 

Daarmee bedoelen wij schade aan een zaak van een ondergeschikte waarvoor u als 

werkgever aansprakelijk bent. 

Let op: dit geldt niet voor schade aan motorrijtuigen. 

 

Gevolgschade. 

Is er gevolgschade aan zaken onder opzicht ontstaan door het verrichten van 

werkzaamheden? En bent u daarvoor aansprakelijk? Dan is deze gevolgschade verzekerd 

als het gaat om zaken: 

- waaraan u op het moment dat de schade werd veroorzaakt, werkzaamheden heeft 

verricht; 
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- waarop de opdracht betrekking had; 

- die door de gevolgde werkmethode onvermijdelijk bij de werkzaamheden waren 

betrokken; 

- die u doelbewust gebruikt als hulpmiddel om de werkzaamheden uit te voeren. 

 

Is er aansprakelijkheid voor gevolgschade die is ontstaan aan zaken door een toegevoegd 

onderdeel? Dan is deze gevolgschade ook verzekerd.  

Let op: schade aan het toegevoegde onderdeel zelf is uitgesloten. 

2. Waarvoor bent u niet verzekerd? 

Als u een zaak onder opzicht heeft bent u niet verzekerd voor: 

▪ Zaken die u bewoont, huurt, gebruikt of leent. 

▪ Schade door of aan motorrijtuigen. 

▪ Aansprakelijkheid voor diefstal van zaken onder opzicht. 

▪ Aansprakelijk voor schade aan dieren die u tijdelijk opvangt. 

3. Verzekerd bedrag 

Opzicht is verzekerd tot het bedrag dat op de polis staat.  

4. Heeft u een eigen risico? 

Het eigen risico is gelijk aan het eigen risico wat u gekozen hebt voor de 

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.  

 


