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Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Met een bedrijfsaansprakelijkeidsverzekering bent u gedekt tegen de schade die door u of uw werknemer
wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld als u spullen van uw opdrachtgever beschadigt. U bent aansprakelijk voor
deze schade. En dat kan grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk altijd goed te inventariseren
welke risico’s u loopt. Kies een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die bij u past.
Is een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?
Er is geen wettelijke verplichting. Soms vraagt een klant of opdrachtgever wel om een verzekering als
extra zekerheid. Ook bent u als werkgever verantwoordelijk voor uw personeel. Daar kan een
aansprakelijkheidsverzekering bij horen.
Wie zijn er verzekerd?
U als ondernemer bij het bedrijf dat verzekerd is. Maar ook uw werknemers, vennoten of familieleden die
meewerken in het bedrijf. Daaronder vallen ook tijdelijke krachten zoals uitzendkrachten of stagiairs.
Wat is er verzekerd?
• Schade aan spullen. Het meest voor de hand liggende risico is schade aan spullen van anderen.
Zoals iets omstoten bij de klant, of een ladder op een auto laten vallen.
• Schade aan andere personen. Met ‘schade aan andere personen’ bedoelen we letselschade.
Daarvan kan al sprake zijn als het glad is, maar u niet gestrooid heeft en uw klant uitglijdt op uw
terrein.
Dit zijn de belangrijkste situaties waarin de verzekeraar uitbetaalt. Wilt u meer weten? Lees dan de
verzekeringsvoorwaarden.
Wat is er niet verzekerd?
• Contractuele aansprakelijkheid. Voor sommige dingen bent u volgens de wet aansprakelijk. Maar
ook in de contracten die u afsluit kunt u situaties afspreken waarin u aansprakelijk bent.
• Beroepsfouten. Een beroepsfout speelt vaak bij adviserende beroepen. Het gaat hierbij om een
verkeerd advies of een andere vergissing die – vaak – leidt tot financiële schade voor uw klant.
Wilt u zich hier wel voor verzekeren? Kijk dan eens naar de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Dit zijn de belangrijkste situaties waarin de verzekeraar niet uitbetaalt. Wilt u meer weten? Lees dan de
verzekeringsvoorwaarden.
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