
 

VERZEKERINGSKAART    

 BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (AVB) VOOR ZZP-ERS (IZEP) 

 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 

Onderneming: INTRAMAR® Intermediair  

Product: Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 

 

Deze verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden en 

clausulebladen staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk soort verzekering is dit? 

Deze verzekering beschermt de vermogenspositie van u/uw bedrijf tegen aanspraken tot vergoeding van 

schade. De verzekering biedt dekking voor uw aansprakelijkheid voor schade van derden die is veroorzaakt 

door u/uw bedrijf, uw producten. 

Extra informatie 

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van 

de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, belt u ons dan. 

Wat is verzekerd? 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor 

schade aan personen (letsel), losse spullen en 

onroerend goed (zaken) en de daaruit voortvloeiende 

gevolgschade. 

 

Wie zijn verzekerd? 

Uw onderneming respectievelijk u zelf handelend als 

zelfstandig ondernemer. 

 

Productaansprakelijkheid 

Schade wanneer u aansprakelijk bent voor schade 

door een gebrekkig product. 

 

Juridische hulp 

Verzekerd zijn de met risicodrager goedvinden 

gemaakte kosten van verweer in een civiele en/of 

arbitrageprocedure of in een strafproces, in verband 

met onder de verzekering gedekte aanspraken tot 

vergoeding van schade, ook al blijken deze 

aanspraken ongegrond. 

 Wat is niet verzekerd? 

Schade aan uzelf of aan uw bedrijf en schade 

voortvloeiende uit vermogensdelicten. 

 

Opnieuw leveren van product of dienst 

Schade en kosten die moeten worden gemaakt 

omdat de door u verrichte werkzaamheden of 

diensten opnieuw moeten worden verricht. 

 

Opzet 

Schade die met opzet is veroorzaakt. 

 

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig 

Schade veroorzaakt met of door een 

(lucht)vaartuig of motorrijtuig. 

 

Milieuschade 

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: 

een lekkende olietank die jarenlang de grond 

vervuilt). Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie 

valt niet onder de dekking. 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsaansprakelijkheid 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van uzelf als ZZP-er 

en of uw bedrijf voor schade van derden. 

 

Milieuaansprakelijkheid (plotselinge aantasting) 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor 

schade van derden in verband met een 

milieuaantasting, die plotseling en onzeker is, en niet 

rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend 

proces. 

 

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen 

Deze verzekering is in deze vorm zeer bijzonder, 

omdat onder de standaard 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering normaliter 

schade die verband houden met het niet of niet tijdig 

nakomen van verplichtingen uit een overeenkomst en 

schade voortvloeiende uit een schadevergoedings-, 

vrijwarings- en of ander soortgelijk beding is 

uitgesloten. 

In de sectoren olie, gas, maritiem en of offshore wind 

is het te doen gebruikelijk dat er tussen 

opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenkomst 

van toepassing is waarin de zogenoemde “knock for 

knock”-afspraken gelden (simpel gezegd ieder draagt 

zijn eigen schade en ieder vrijwaart elkaar voor 

gevolgschade). Deze verzekering geeft u, uw 

onderneming de vrijheid dergelijke overeenkomsten 

aan te gaan zonder dekkingsverlies en of -beperking. 

Inloop 

Stelt iemand u na de ingangsdatum van de 

verzekering aansprakelijk voor een handelen of 

nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de 

ingangsdatum? Dan is dit niet standaard 

verzekerd. 

Extra informatie! 

Inloopdekking is vaak wel apart te verzekeren. Er 

is nooit dekking voor schade of omstandigheden 

die tot een aanspraak tot vergoeding van schade 

kunnen leiden die u al kende vóór het sluiten 

van de verzekering. 

 

Asbest 

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als 

gevolg van asbestblootstelling. Ook alle andere 

schade in verband met asbest of 

asbesthoudende zaken, waaronder het 

opruimen en afvoeren van asbest, is niet 

verzekerd. 

 

Wettelijke voorschriften 

Schade die het gevolg is van bewuste 

overtreding van overheidsvoorschriften ter zake 

van arbeidsomstandigheden of het milieu. 

 

Uitloop 

De verzekering geeft geen dekking voor 

aanspraken tot vergoeding van schade die ná de 

einddatum van de verzekering bij de risicodrager 

worden aangemeld. 

 

Genetische schade 

Aansprakelijkheid voor genetische schade in 

verband met milieuaansprakelijkheid. 

 

Opzicht 

Schade aan zaken toegebracht gedurende de tijd 

dat u deze zaken, ten vervoer, ter bewaring, in 

gebruik of ter behandeling of bewerking zijn 

toevertrouwd of die u in huur, beheer, bruikleen 

of op enige andere wijze onder u heeft/had. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 

U, uw bedrijf is alleen verzekerd voor de activiteiten die u verricht in de in de polis omschreven hoedanigheid 

 

Eigen risico 

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis 

genoemd. Het eigen risico geldt meestal niet voor kosten van verweer en kosten van rechtstbijstand in een 

strafzaak 

 

 Waar ben ik gedekt? 

De verzekering geldt wereldwijd, behalve voor de Verenigde Staten van Amerika en Canada 

 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen 

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld 

mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting blijken zijn niet 

toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef 

veranderingen steeds zo snel mogelijk door. 

Extra Informatie: Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden of bel ons. 

 

Wanneer en hoe betaal ik? 

U dient de premie vooraf aan de ingang van deze verzekering in één keer aan ons te voldoen! 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en de dekking eindigt op de datum die op de polis 

staat. Dit is een zogenoemde aflopende polis, er is dus geen stilzwijgende verlenging! 

Extra informatie; De verzekering eindigt ook bij opheffing van het bedrijf of beëindiging van het beroep, in 

principe zonder premierestitutie. 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 

Zoals in het vorige blokje al is aangegeven betreft dit een aflopende polis en daarom geldt er geen opzegging 

termijn. De polis eindigt op de aangegeven einddatum zoals in de polis vermeld staat. Elk jaar tegen de 

einddatum ontvangt u van ons de vraag of u wenst te verlengen!! 

 


