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Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten als u bij ons verzekerd bent. In deze 
voorwaarden staan de afspraken tussen u en ons en wat er gebeurt als u zich hier niet aan 
houdt. Zo weet u precies waar u aan toe bent. 

In deze Productvoorwaarden leest u waarvoor u verzekerd bent. Naast deze 
Productvoorwaarden gelden voor uw verzekering ook de Algemene Voorwaarden, de polis en de 
eventuele Aanvullende Voorwaarden van de keuzedekkingen en de clausules. Samen vormen 
deze documenten de inhoud van de verzekeringsovereenkomst. 

Als de voorwaarden of clausules op de polis van elkaar afwijken gelden eerst de clausules die op 
de polis staan. Daarna gelden de voorwaarden die per verzekering gelden. En tenslotte gelden 
de Algemene Voorwaarden. 

Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een begrippenlijst gemaakt van de woorden die 
cursief gedrukt zijn. Zo weet u precies wat we met deze begrippen bedoelen. 

Korte omschrijving van de verzekering 
Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven bent u verzekerd voor schade van een 
derde die in de verzekerde hoedanigheid is veroorzaakt en waarvan deze derde vergoeding van 
u vordert. Dit binnen de voorwaarden van deze verzekering. 

U kunt de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven uitbreiden met een keuzedekking. Op 
uw polis staat of u een keuzedekking heeft. 

Heeft u vragen?  
Bel dan uw verzekeringsadviseur. Het telefoonnummer staat op uw polis.  

Hoe geeft u een schade door? 
Bent u aansprakelijk gesteld door een derde? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Dat kan op 
verschillende manieren: 

 U belt naar uw verzekeringsadviseur, het telefoonnummer staat op uw polis.  
 U kunt dit schriftelijk of online met een schadeformulier melden.  
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Wie is verzekerd? En wie is de verzekeraar? 

1. Wie is verzekerd? 

Verzekerd is de verzekeringnemer.  

Met ‘verzekeringnemer’ bedoelen wij de persoon of rechtspersoon die de verzekering bij ons 
heeft afgesloten, de premie moet betalen en op de polis staat. 

Verzekerd zijn ook de andere (rechts)personen die op de polis staan. 

Ook zijn de volgende (rechts)personen verzekerd: 

 Werknemers, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers van de verzekerde (rechts) persoon. 
 ZZP’ers voor zover zij namens de verzekerde (rechts) persoon werkzaamheden uitvoeren 

die binnen de verzekerde hoedanigheid vallen.  
 Bedrijven, (rechts) personen en de ondergeschikten van deze bedrijven voor zover zij 

namens uw bedrijf werkzaamheden uitvoeren die binnen de verzekerde hoedanigheid 
vallen. 

 Familieleden en huisgenoten van u als verzekeringnemer en van de andere (rechts) 
personen die op uw polis staan. 

 Bestuurders van het bedrijf en vennoten, directeuren, directie, commissarissen, raad van 
commissarissen, toezichthouders, raad van toezicht, leden van de maatschap, 
personeelsverenigingen en pensioenfondsen. Deze (rechts) personen zijn alleen 
meeverzekerd zover zij onder de uitdrukkelijke zeggenschap van uw organisatie activiteiten 
verrichten die onder de verzekerde hoedanigheid vallen.  

Met ‘u’ bedoelen wij alle (rechts) personen die bij ons verzekerd zijn. Als een bepaling niet voor 
alle verzekerden maar alleen voor de verzekeringnemer geldt, spreken we van ‘u als 
verzekeringnemer’. Met ‘uw organisatie’ bedoelen we het bedrijf of de instelling van u als 
verzekeringnemer.  

2. Wie zijn wij? Wie is de verzekeraar? 

Met ‘ons’, ‘we’ of ‘wij’ bedoelen wij rhion. rhion is een handelsnaam van Rhion Versicherung AG, 
High Tech Campus 68, 5656 AG in Eindhoven. Wij werken onder een vergunning die is verleend 
door Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) en deze is aangemeld bij De 
Nederlandse Bank (DNB). Wij zijn bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ingeschreven in het 
register financiële dienstverleners onder nummer 12047025. Bij de Kamer van Koophandel zijn 
we ingeschreven onder nummer 75875837. 

Wij worden vertegenwoordigd door de gevolmachtigde die op uw polis staat.  

Wat is verzekerd?  

3. Waarvoor bent u verzekerd? 

Deze verzekering is voor schade van een derde die u in de verzekerde hoedanigheid heeft 
veroorzaakt en waarvan de derde een vergoeding vordert. 

U bent verzekerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  
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 U bent volgens de wet aansprakelijk voor de schade. 
 U bent door derden (of vertegenwoordigers van deze derden) aansprakelijk gesteld voor iets 

wat u gedaan heeft of heeft nagelaten te doen, vóór of tijdens de looptijd van deze 
verzekering. Dit geldt ook voor het doen en nalaten door anderen of zaken waarvoor u 
aansprakelijk bent. 

 De schade moet zijn ontstaan door een onverwachte gebeurtenis.  
 Op het moment dat u de verzekering afsloot of wijzigde kon u niet weten van een (mogelijke) 

schade. 
 De aanspraak moet voor de eerste keer binnen de looptijd van deze verzekering tegen u zijn 

ingesteld. De schriftelijke melding van deze aanspraak moet ook binnen de genoemde 
periode door ons zijn ontvangen. Ook mogelijke omstandigheden die tot een aanspraak 
kunnen leiden moeten binnen de genoemde periode schriftelijk door ons zijn ontvangen.  

Wij beoordelen of u terecht aansprakelijk wordt gesteld. Wordt u terecht aansprakelijk gesteld en 
bent u verzekerd voor deze schade? En voldoet u aan alle voorwaarden en is geen uitsluiting 
van toepassing? Dan vergoeden wij de schade.  
 Bent u volgens ons niet aansprakelijk? Dan vergoeden we de kosten voor verweer tegen de 

aanspraak. 
 Bent u gedeeltelijk aansprakelijk? Dan vergoeden wij alleen een deel van de schade.  

4. Voor welke aansprakelijkheid bent u verzekerd? 

Onder deze verzekering vallen 4 soorten aansprakelijkheid: 

 bedrijfsaansprakelijkheid 
 werkgeversaansprakelijkheid 
 milieuaansprakelijkheid 
 productaansprakelijkheid 

5. Bedrijfsaansprakelijkheid 
U bent verzekerd voor uw aansprakelijkheid binnen de op de polis vermelde verzekerde 
hoedanigheid voor schade van derden, die niet valt onder de in de volgende artikelen 
omschreven werkgeversaansprakelijkheid, milieuaansprakelijkheid of productaansprakelijkheid. 

U bent alleen verzekerd voor schade waarvoor u volgens de wet aansprakelijk bent. 

Om welke schades gaat het? 

 Schade aan zaken. 
U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden.   

 Schade aan personen. 
U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan personen.  

 

U bent niet verzekerd voor schade aan zaken en/of personen: 

 als dit ergens anders in deze productvoorwaarden is uitgesloten; 
 voor kosten die de schadelijdende partij maakt omdat deze maatregelen moet nemen om 

schade te voorkomen of te beperken.  
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6. Werkgeversaansprakelijkheid 

U bent verzekerd voor uw aansprakelijkheid binnen de op de polis vermelde verzekerde 
hoedanigheid voor schade van uw ondergeschikten door: 

 een arbeidsongeval; of  
 een beroepsziekte. 

 

Let op:  

U bent niet verzekerd voor schade van uw ondergeschikten als: 

 uw handelen of nalaten in strijd is met een regeling of overheidsvoorschrift over 
arbeidsomstandigheden; en 

 u dit wist of redelijkerwijs had moeten weten; en 
 u kon verwachten dat uw ondergeschikte hierdoor schade zou oplopen.  
 

Goed werkgeverschap 

Goed werkgeverschap houdt in dat u als werkgever uw ondergeschikten moet beschermen tegen 
de financiële gevolgen van gevaarlijke situaties waarin zij, in verband met hun werk, terecht 
komen. 

Deze verzekering vergoedt zuivere vermogensschade die een ondergeschikte lijdt: 

 als deze schade het gevolg is van een ongeval ontstaan door het verrichten van 
werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of deelname aan een 
personeelsactiviteit; én 

 als u als goed werkgever tekortgeschoten bent in de verplichtingen op grond van de 
artikelen 7:611 en/of 6:248 BW. Met name de verplichting voor het zorgdragen voor een 
behoorlijke verzekering, die de schade van de ondergeschikte(n) geheel of gedeeltelijk 
vergoedt. 

 

Wij beoordelen of u verplicht was om een verzekering af te sluiten met voldoende dekking, 
bijvoorbeeld een Verkeersschadeverzekering voor ondergeschikte(n). Wij beoordelen dit aan de 
hand van de rechtspraak in vergelijkbare gevallen. Was u verplicht om een verzekering af te 
sluiten? Dan vergoeden wij de schade van uw ondergeschikte tot het bedrag dat door de 
ontbrekende verzekering vergoed zou zijn. 

U bent niet verzekerd voor schade van een ondergeschikte door een ongeval: 

 waarbij deze als bestuurder of passagier van een motorrijtuig betrokken is. Behalve als het 
motorrijtuig volgens de wet niet verzekerd hoeft te zijn; 

 wanneer het ongeval te wijten is aan opzet of roekeloosheid van deze ondergeschikte; en 
 het ongeval vóór 1 januari 2009 heeft plaatsgevonden. 

Heeft u in verband met het ongeval recht op een uitkering van een wettelijke verplichte 
verzekering of een sociale verzekeringswet/-regeling? Of ontvangt u van een andere inkomens- 
of schadeverzekering een schadevergoeding? Dan verwijzen we u naar artikel 6 van onze 
Algemene Voorwaarden.  
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7. Milieuaansprakelijkheid  

U bent verzekerd voor uw aansprakelijkheid binnen de op de polis vermelde verzekerde 
hoedanigheid voor personenschade van derden veroorzaakt door milieuaantasting.  

Ontstaat door de milieuaantasting schade aan zaken van derden? Dan is dit alleen verzekerd 
als: 

 een zaak die door u of onder uw verantwoordelijkheid is geleverd aan een ander dan uzelf. 
Dit geldt niet voor zaken waarop ter plekke werkzaamheden zijn verricht zoals plaatsing, 
inbouw, installatie of reparatie; 

 de schade is ontstaan door een plotselinge en onzekere aantasting van het milieu.  

U bent niet verzekerd voor schade aan zaken door: 

 een langzaam inwerkend proces; 
 schade door opruiming en afvoer van asbest of asbesthoudende stoffen. 

8. Productaansprakelijkheid 

U bent verzekerd als u binnen de op de polis vermelde verzekerde hoedanigheid op grond van 
de wet aansprakelijk bent voor schade aan personen of zaken van derden veroorzaakt door een 
gebrekkig product dat door u is gemaakt of in het verkeer is gebracht. 

U bent niet verzekerd voor: 

 het vervangen of herstellen van het gebrekkige product zelf;  
 de kosten voor het terugroepen van gebrekkige producten uit de markt (product-recall) en de 

ompak kosten door een dergelijke terugroepactie. 

9. Voorrisico en keuze verlenging voorrisico 

Voor een beperkte periode bent u ook verzekerd voor schades die ontstaan of veroorzaakt zijn 
vóór de ingangsdatum van de verzekering en gemeld worden tijdens de looptijd van de polis. Dit 
noemen wij het voorrisico. Maar was er bij het aangaan van deze verzekering al een aanspraak 
tegen u ingesteld? Of kende u bij het aangaan van de verzekering omstandigheden die tot een 
aanspraak zouden kunnen leiden? Dan bent u voor die aanspraak of de aanspraak die 
voortvloeit uit die omstandigheid niet verzekerd.  

De periode van het voorrisico is standaard 1 jaar voor de ingangsdatum die op de polis staat. 
Voorwaarde is wel dat u op het moment van het ontstaan van die schade een 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) of verzekering voor 
Beroepsaansprakelijkheid bij een andere verzekeraar had lopen.  

U kunt dit voorrisico voor een langere periode verzekeren. U kunt kiezen voor 3 of 5 jaar. Deze 
keuze staat dan op uw polis. 

Ontvangt u van een andere verzekering een schadevergoeding voor uw aansprakelijkheid? Dan 
verwijzen we u naar artikel 6 van onze Algemene Voorwaarden.  

10. Keuze: narisico 

Standaard bent u niet verzekerd voor schades die gemeld worden nadat de verzekering is 
beëindigd. Ook als deze zijn ontstaan of veroorzaakt tijdens de looptijd van de verzekering.  
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U kunt er voor kiezen om schades te verzekeren die ontstaan of veroorzaakt zijn tijdens de 
looptijd van de verzekering, maar pas gemeld worden nadat de verzekering is beëindigd. Dit 
noemen wij het narisico. 

U bent dan verzekerd: 

 voor een periode van 1 jaar na beëindiging van de verzekering als deze is beëindigd door 
ons, behalve wanneer wij de verzekering hebben beëindigd omdat u fraude heeft gepleegd; 
en 

 voor een periode van maximaal 5 jaar na beëindiging van de verzekering als deze is 
beëindigd in verband met het stopzetten van het bedrijf.  

Deze keuze staat dan op uw polis.  

Ontvangt u van een andere verzekering een schadevergoeding voor uw aansprakelijkheid? Dan 
verwijzen we u naar artikel 6 van onze Algemene Voorwaarden.  

Verzekeringsgebied 

11. Waar geldt de verzekering? 

De verzekering geldt over de hele wereld, behalve in de Verenigde Staten van Amerika of 
Canada.  

Uw bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd. Heeft uw bedrijf een vestiging in het buitenland? 
Dan valt deze vestiging niet onder uw verzekering. 

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid: 

 voor schade volgens het recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.  
 voor in de Verenigde Staten van Amerika of Canada veroorzaakte schade.  
 voor in de Verenigde Staten van Amerika of Canada geleden schade. 

Dit is alleen verzekerd als dat op uw polis staat. 

 

Wel is verzekerd de aansprakelijkheid voor, tijdens een dienstreis in de Verenigde Staten van 
Amerika of Canada, veroorzaakte schade als: 

 de verzekerde de schade als particulier veroorzaakt; 
 en dus niet bij bedrijfsmatige activiteiten. 

Welke extra kosten zijn naast de schade verzekerd?  
Bent u aansprakelijk voor schade of voor een dreigende schade? Dan vergoeden wij naast het 
verzekerd bedrag ook de volgende kosten. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. 

12. Kosten om acute schade te voorkomen of te beperken (bereddingskosten) 

Dreigt er acuut een plotselinge en directe schade te ontstaan? En moet u direct maatregelen 
nemen om die schade te voorkomen of te beperken en maakt u daarvoor kosten? Dan 
vergoeden wij deze kosten tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het verzekerd bedrag. De 
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kosten moeten wel redelijk en noodzakelijk zijn en de aansprakelijkheid voor de (dreigende) 
schade moet zijn verzekerd op deze verzekering. Ook de schade aan zaken die u bij de 
maatregelen inzet vergoeden wij. 

13. Kosten voor vaststelling van de schade 

Maakt u in overleg met ons kosten om de aansprakelijkheid en de omvang van de schade vast te 
stellen? Dan vergoeden wij deze kosten tot het verzekerde bedrag per aanspraak dat op de polis 
staat.  

14. Kosten van verweer 

Wordt u aansprakelijk gesteld voor een schade waarvoor u verzekerd bent maar u bent niet 
aansprakelijk? Dan kunt u verweer voeren tegen de partij die u aansprakelijk stelt. Wij vergoeden 
deze kosten tot het verzekerde bedrag per aanspraak dat op de polis staat. Deze kosten moeten 
wel in overleg met ons zijn gemaakt. 

15. Kosten voor gevoerde procedures en rechtsbijstand 

Wij vergoeden de kosten die u met onze toestemming of op ons verzoek voor een procedure of 
rechtsbijstand maakt. Wij vergoeden deze kosten tot het verzekerd bedrag per aanspraak dat op 
de polis staat.  

16. Wettelijke rente 

Wij vergoeden de wettelijke rente die u moet betalen als u aansprakelijk bent. 

Uitsluitingen  

17. Waarvoor bent u niet verzekerd? 

U bent niet verzekerd voor schade in de volgende gevallen: 

 De schade is uitgesloten volgens onze Algemene Voorwaarden Zakelijk. 
 De schade is volgens deze productvoorwaarden uitgesloten.  
 De schade is volgens de Aanvullende Voorwaarden van de keuzedekkingen uitgesloten. 
 Op uw polis of in een clausule staat dat u voor deze schade niet verzekerd bent. 

18. Zuivere vermogensschade 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade. Dit is de financiële 
schade die niet het gevolg is van schade aan personen of zaken. Dit geldt, tenzij dit uitdrukkelijk 
anders is vermeld in deze productvoorwaarden. Dit is het geval in artikel 6 bij de behandeling van 
aansprakelijkheid op grond van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). 

19. Schade- en aansprakelijkheidsverhogende bedingen  

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit of vergroot is door boete-, 
schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of soortgelijke bedingen.  
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U bent wel verzekerd als u of een andere verzekerde ook en naar verhouding zonder dit soort 
afspraken aansprakelijk zou zijn geweest. 

20. Schade aan werkmaterieel 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan werkmateriaal dat u 
huurt of beheert om te gebruiken. 

21. Schade verband houdend met een advies 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met een door uw 
bedrijf uitgebracht advies. Dit valt onder zuivere vermogensschade en is niet verzekerd. 

22. Genetische schade 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade en/of kosten door genetische 
manipulatie. 

23. Schade ontstaan door soft- en/of hardware en digitale informatiedragers 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door computersoftware en/of hardware 
inclusief digitale informatiedragers. 

24. Vermogens- en geweldsdelicten 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door vermogens- en geweldsdelicten. 
Deze vallen onder “criminele activiteiten” en zijn op basis van onze Algemene Voorwaarden 
uitgesloten. 

25. Seksuele gedraging 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid van verzekerde(n) voor schade veroorzaakt door 
seksuele of seksueel getinte gedragingen in welke vorm dan ook. 

26. Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door uw opzet of 
roekeloosheid. Of voor schade waaraan u in ernstige mate schuldig bent. Dit wordt ook wel 
‘merkelijke schuld’ genoemd. Dit geldt ook als u zich niet bewust was van uw roekeloosheid of 
schuld.  

En ook als de schade veroorzaakt is door een (rechts)persoon die in uw opdracht of met uw 
goedkeuring de leiding heeft over uw bedrijf of over een deel daarvan. En is de schade het 
gevolg van zijn/haar opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld? Ook dan bent u niet verzekerd. 

U bent wel verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die uw ondergeschikten opzettelijk, 
roekeloos of door merkelijke schuld hebben veroorzaakt; en waarvoor u geen verwijt kan worden 
gemaakt. 
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27. Asbest/asbesthoudende zaken 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met asbest of de 
aanwezigheid van asbest in asbesthoudende zaken. Bijvoorbeeld ziektes die zijn veroorzaakt 
door, voortvloeien uit of verband houden met blootstelling aan asbest.  

Ook kosten om asbest, asbesthoudende zaken of met asbest vervuilde zaken op te ruimen, af te 
voeren en te vernietigen zijn niet verzekerd.  

28. Opnieuw verrichten van werkzaamheden 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade of kosten die voortvloeien uit het 
geheel/gedeeltelijk opnieuw verrichten van werkzaamheden. 

29. Geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade of kosten door het niet kunnen 
gebruiken van geleverde of behandelde zaken. 

30. Gebruikte zaken tijdens evenementen 

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan gehuurde of ter beschikking 
gestelde zaken op evenementen waaraan u deelgenomen heeft. 

31. Opzicht 

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt terwijl u of 
iemand namens u om welke reden dan ook: 

 deze zaken onder zich heeft (opzicht); bijvoorbeeld omdat u deze zaken beheert, bewaart, 
huurt, bewoont, gebruikt, vervoert, bewerkt of behandelt. 

U bent wel verzekerd voor deze aansprakelijkheid als u de keuzedekking Opzicht heeft 
meeverzekerd.  

32. Motorrijtuigen  

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een 
motorrijtuig dat uw eigendom is, in uw bezit is, u houdt, u bestuurt, u gebruikt of laat gebruiken 
door een (niet-) ondergeschikte.  Het maakt hierbij niet uit of de schade is veroorzaakt bij 
deelname aan het verkeer of bij het verrichten van werkzaamheden. 

U bent wel verzekerd voor de schade veroorzaakt door motorrijtuigen in gebruik bij een 
ondergeschikte of een niet-ondergeschikte wanneer:   

 u als werkgever of opdrachtgever niet de eigenaar of houder van het motorrijtuig bent 
waarmee of waardoor schade wordt veroorzaakt; en  

 dit motorrijtuig niet verzekerd is volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM); en 

 dit motorrijtuig wordt gebruikt bij het uitvoeren van werkzaamheden voor uw organisatie door 
een ondergeschikte of een niet-ondergeschikte, van wie u de werkgever of opdrachtgever 
bent.  
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Let op:  

Uw aansprakelijkheid voor schade van de bestuurder van het motorrijtuig is dan niet verzekerd. 
Ook niet verzekerd is schade aan het motorrijtuig zelf. 

 

U bent ook verzekerd wanneer schade is veroorzaakt met of door: 

 een aanhanger die al veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen en is losgekoppeld of 
losgeraakt; 

 de lading van het motorrijtuig die uit of van het motorrijtuig valt of is gevallen. Dit is niet van 
toepassing voor het vervoer, laden of lossen van gevaarlijke stoffen.  
Let op: niet verzekerd is schade aan de lading zelf. En ook niet de schade aan het 
motorrijtuig waarmee de lading is vervoerd; 

 laden of lossen in, op, uit of van een motorrijtuig. Dit is niet van toepassing voor het vervoer, 
laden of lossen van gevaarlijke stoffen.  
Let op: niet verzekerd is schade aan de lading zelf. En ook niet de schade aan het 
motorrijtuig waarmee de lading is vervoerd; 

 u als passagier van een motorrijtuig; 
 elektrische fietsen met een snelheidsbegrenzing van maximaal 25 kilometer per uur die niet 

gebruikt worden voor bezorging.  

 

Let op:  

Is een hierboven omschreven schade (geheel of gedeeltelijk) verzekerd in een verzekering in de 
zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)? Dan vergoeden wij deze 
schade niet. Ook een eigen risico dat op een dergelijke verzekering van toepassing is, vergoeden 
wij niet.  

33. Luchtvaartuigen 

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in de verzekerde 
hoedanigheid aan, met of door een luchtvaartuig dat uw eigendom is, in uw bezit is, u bestuurt, 
gebruikt of laat gebruiken voor het verrichten van activiteiten voor uw organisatie. Dit geldt ook 
voor drones die beroepsmatig gebruikt worden.    

U bent wel verzekerd als u als passagier van een luchtvaartuig aansprakelijk bent. 

34. Vaartuigen 

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in de verzekerde 
hoedanigheid aan, met of door een vaartuig dat uw eigendom is, in uw bezit is, u bestuurt, 
gebruikt of laat gebruiken voor het verrichten van activiteiten voor uw organisatie. 

U bent wel verzekerd als het gaat om: 

 vaartuigen met een vermogen tot maximaal 4 pk;   
 zeilschepen met een zeiloppervlak van maximaal 28 m².  

U bent wel verzekerd als u als passagier van een vaartuig aansprakelijk bent. 
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35. Onderlinge aansprakelijkheid voor schade aan zaken 

U bent niet verzekerd als een verzekerde die op de polis staat u of een andere verzekerde 
aansprakelijk stelt voor schade aan zaken. Deze uitsluiting geldt niet als u aansprakelijk bent ten 
opzichte van uw ondergeschikte. 

Wat vergoeden wij bij schade? 

36. Welk schadebedrag is verzekerd? 

Verzekerd bedrag per aanspraak 

Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal het verzekerd bedrag op uw polis. Zijn er meer 
gebeurtenissen en houden die verband met elkaar? Dan geldt dat als één gebeurtenis. Zijn 2 of 
meer verzekerden betrokken bij één gebeurtenis? Dan betalen wij maximaal het verzekerd 
bedrag voor alle verzekerden samen. 

Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar 

Per jaar vergoeden wij maximaal 2 keer het verzekerde bedrag per aanspraak. Een 
verzekeringsjaar is de periode van ingangsdatum of verlengingsdatum van de polis tot de 
eerstkomende verlengings- of beëindigingsdatum.  

Schadebehandeling  

37. Wat doet u bij schade? 

Wij verwachten dat u er alles aan doet om schade te voorkomen.  

Mocht u aansprakelijk worden gesteld? Meldt het dan zo snel mogelijk bij ons. Houdt u zich dan 
in elk geval aan de afspraken die staan in artikel 25 van de Algemene Voorwaarden Zakelijk. 
Ook moet u zich houden aan de volgende afspraken:  

 Geef ons alle informatie en documenten die nodig is om de aanspraak (schade) en de 
polisdekking te beoordelen. Dit geldt ook als wij willen beoordelen of de schade (mede) 
veroorzaakt is door een ander die wij kunnen aanspreken voor vergoeding van de schade. 

 Geef aan of de schade mogelijk ook op een andere verzekering verzekerd is. 
 Meld het ook als er iets is gebeurd, maar er is nog geen schade of u bent nog niet 

aansprakelijk gesteld. Wij houden de datum van de melding aan als schadedatum. 

Houdt u zich niet aan uw verplichtingen? Dan bent u niet verzekerd wanneer onze belangen 
wordt geschaad. 

Let op: 

U moet de aanspraak in ieder geval bij ons melden binnen 3 jaar nadat u daarmee bekend bent 
geworden. Houdt u zich niet aan deze termijn? Dan verjaart uw vordering op ons. 

38. Hoe stellen wij de schade vast en hoe vergoeden wij de schade? 

Wij doen ons best om de schade zo snel mogelijk te vergoeden. Zodra wij alle gegevens hebben 
ontvangen, beoordelen wij aan de hand van deze voorwaarden, polis, clausules en de wetgeving 
of de aansprakelijkheidsstelling terecht is en of deze onder de dekking van deze verzekering valt.  
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Wij stellen in overleg met de benadeelde de schade vast. Of onze expert doet dit. 

Wij kunnen de andere (rechts)persoon die recht op een schadevergoeding heeft rechtstreeks 
betalen. Wij mogen ook een schikking treffen.  

Wat is uw eigen risico? 

39. Eigen risico  

Hebt u een eigen risico? Dan staat op uw polis welk bedrag dit is. 

Met het eigen risico bedoelen wij het bedrag dat voor uw eigen rekening blijft. Dit trekken wij af 
van de schadevergoeding. 

Belangrijke wijzigingen  
Wijzigingen die van belang zijn voor deze verzekering moet u zo snel mogelijk maar uiterlijk 
binnen 30 dagen na de wijziging aan ons doorgeven. 

Zo zorgt u ervoor dat u goed verzekerd bent en blijft. Hieronder leest u welke wijzigingen u in 
ieder geval moet melden en wat dit voor de dekking betekent. 

40. Welke wijzigingen moet u aan ons doorgeven? 

Belangrijke wijzigingen meldt u via uw adviseur aan ons. 

U leest in de Algemene Voorwaarden welke wijzigingen u moet doorgeven. 

Verder geeft u in ieder geval aan ons door als:  

 de verzekerde hoedanigheid, de rechtsvorm, de bedrijfsnaam en /of het (vestigings)adres 
veranderen; 

 er andere zaken en/of diensten geleverd en/of behandeld worden dan op uw polis staat; 
 het bedrijf wordt verkocht; 
 een vestiging buiten Nederland wordt geopend; 
 de verzekeringnemer overlijdt. 

 

Wij laten u dan weten of: 

 wij de verzekering ongewijzigd voortzetten; of  
 onder welke voorwaarden en/of tegen welke premie wij de verzekering voortzetten; of 
 wij de verzekering stoppen.  

41. Beëindiging van het bedrijf 

Als u de activiteiten van het bedrijf beëindigt, stoppen wij de verzekering per de datum van 
beëindiging van de activiteiten.  

42. Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? 

Dan leest u in de Algemene Voorwaarden welke gevolgen dit kan hebben. 
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Premie 

43. Hoe actualiseren wij uw premie?  

We vinden het belangrijk dat de premie van uw verzekering goed is bepaald. Daarom kunnen wij 
u 1 keer per jaar om een aantal gegevens van uw bedrijf vragen. U levert deze gegevens binnen 
de daarvoor gestelde termijn aan. Ook mogen wij deze gegevens controleren als wij denken dat 
dat noodzakelijk is. 

Nadat wij de gegevens over uw bedrijf beoordeeld hebben: 

 wijzigen wij de premie niet; of 
 passen wij de premie van uw verzekering aan. De nieuwe premie geldt dan vanaf de 

eerstvolgende verlengingsdatum van uw verzekering.  
 

Wat gebeurt er als u niet reageert?  

Stuurt u ons niet de gegevens over uw bedrijf waarnaar wij u vroegen? Dan kunnen wij uw 
premie met 30% vanaf de volgende verlengingsdatum van uw verzekering verhogen. Deze 
verhoging geldt tot het moment waarop wij alsnog de actuele gegevens ontvangen. Daarna 
passen wij de premie van uw verzekering aan zodat u een premie betaalt die past bij de 
gegevens die u heeft aangeleverd.  

Begrippen 

1. Aanspraak 

Een tegen u ingestelde vordering van derde(n) voor schade die volgens deze derde het gevolg is 
van uw handelen of nalaten. Meer vorderingen die met elkaar verband houden of uit elkaar 
voortvloeien worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht tegen u te zijn ingesteld 
wanneer de eerste vordering tegen u is ingesteld. 

2. Arbeidsongeval  

Een plotseling van buiten komend en ongewilde impact op het lichaam van een ondergeschikte. 

 op het werk; 
 in het verkeer voor het werk; 
 tijdens bedrijfsuitjes en zakenreizen. 

3. Bereddingskosten 

Kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken als er acuut plotselinge en 
directe schade dreigt te ontstaan. En de schade die ontstaat aan de zaken die u daarbij gebruikt.  

4. Beroepsziekte  

Een aantasting van de gezondheid van de ondergeschikte(n) als gevolg van een belasting die in 
overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. 
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5. Derde(n) 

Iedereen behalve de aansprakelijkgestelde verzekerde(n). 

6. Digitale informatiedragers 

Een hulpmiddel waarop digitale informatie wordt opgeslagen. 

7. Gebeurtenis 

Een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade 
ontstaat. De gebeurtenis moet onvoorzien plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. 

8. Gevaarlijke stoffen 

Gevaarlijke stoffen volgens artikel 1 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen: 

 ontplofbare stoffen en voorwerpen, 
 samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, 
 brandbare vloeistoffen en vaste stoffen, 
 voor zelfontbranding vatbare stoffen, 
 stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen, 
 stoffen die de verbranding bevorderen, 
 organische peroxiden en giftige stoffen, 
 infectueuze stoffen en bijtende stoffen, of  
 andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. 

9. Milieuaantasting 

Het vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijnverdeelde stoffen. Deze stoffen veroorzaken een 
besmettende, bedervende of verontreinigende werking in of op de lucht, de bodem, het 
oppervlaktewater of een al dan niet ondergronds(e) water(gang). Dit omvat ook schade 
veroorzaakt door geluid, hoogenergetisch ioniseren, radiogolven of elektromagnetische velden.   

10. Motorrijtuigen 

Alle rij- of voertuigen zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM).  

11. Ondergeschikten 

Personen die onder uw zeggenschap activiteiten verrichten voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld 
werknemers, uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers.  

Ook een zzp’er als die onder uw uitdrukkelijke zeggenschap activiteiten voor uw bedrijf verricht 
en daarmee gelijkgesteld kan worden aan een werknemer. 

12. Schade aan personen 

Letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van personen door toedoen van een 
verzekerde. Schade die hieruit voortvloeit valt er ook onder. 
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13. Schade aan zaken 

Beschadiging, vernietiging, verlies, verontreiniging of vuil worden van zaken en onroerende 
zaken van derden door toedoen van een verzekerde. Schade die hieruit voortvloeit valt er ook 
onder.  

14. Schikking 

Juridisch bindende overeenkomst met een derde partij over de betaling tegen finale kwijting van    
een schadevergoeding, die lager is dan de (uiteindelijk) door de derde gevorderde schade. 

15. Verzekerde hoedanigheid 

Het beroep, de werkzaamheden of de activiteiten waarvoor u de verzekering heeft afgesloten. De 
activiteiten die voor uw bedrijf worden verricht moeten passen binnen het soort bedrijf wat is 
verzekerd. Wat de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf is staat op de polis. 

16. Verzekeringsjaar 

De periode van één jaar vanaf de ingangsdatum tot de volgende verlengingsdatum. Of de 
einddatum, als de verzekering wordt beëindigd. 

17. Zuivere vermogensschade 

De financiële schade die niet het gevolg is van schade aan personen of zaken.  
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