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OFFERTE BEROEPS- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Verzekeringnemer:	
Adres:	
Verzekerde hoedanigheid:	
Verzekerde bedragen:	

[Conform vraag 1 van het aangehechte vragenformulier]
[Conform vraag 1 van het aangehechte vragenformulier]
Conform clausule KVV-2.12-1
Beroepsaansprakelijkheid

		
		
		

Optie 1
@	 500.000,00	 per aanspraak
@ 1.000.000,00 per verzekeringsjaar

		
		
		

Optie 2
@ 1.000.000,00	 per aanspraak
@ 2.000.000,00	per verzekeringsjaar

		
		
		

Bedrijfsaansprakelijkheid
@ 1.250.000,00	 per aanspraak
@	2.500.000,00 per verzekeringsjaar

Eigen risico’s:	
		

Beroepsaansprakelijkheid
nihil

		
		

Bedrijfsaansprakelijkheid
@
250,00	 per aanspraak

Premie:	

Beroepsaansprakelijkheid

		
		

Optie 1
@	450,00	per verzekeringsjaar

		
		

Optie 2
@
600,00 per verzekeringsjaar

		

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als onderdeel van de beroepsaansprakelijkheidssectie kan tegen
een aanvullende premie van 20% op bovengenoemde premies het
bestuurdersaansprakelijkheidsrisico voortvloeiende uit het optreden als bestuurder of (mede)beleidsbepaler bij opdrachtgevers
worden medeverzekerd, conform de inhoud van de facultatieve
clausule KVV-B6.3-1
Bedrijfsaansprakelijkheid
@
50,00	 per verzekeringsjaar

Bovengenoemde
premies zijn exclusief € 12,50 poliskosten en
21% assurantiebelasting.
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Verzekeringstermijn:
Verzekeringsvoorwaarden:
		

12 maanden, met stilzwijgende verlenging
Beroepsaansprakelijkheid
BA 2006 (versie 07/2007)

		
		

Bedrijfsaansprakelijkheid
AVB 06 (versie 07-2007)

Clausules:
		

Algemeen
ALG1, KVV-2.11-1, KVV-2.12-1, NHT-1.

		
		

Beroepsaansprakelijkheid
KVV-B1-2, KVV-B1-3, KVV-B5.1-2, KVV-B6-1, KVV-6.15-1.

		
		

Bedrijfsaansprakelijkheid
KVV-AVB-1, KVV-AVB-2, KVV-AVB-3, KVV-AVB-4, KVV-AVB-6.

Risicodrager:	

AIG Europe Limited, Netherlands
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TOELICHTING
Speciaal voor zelfstandige zakelijke dienstverleners hebben wij (in samenwerking met een aantal
grote detacheringsbureaus) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met ruime voorwaarden en
scherpe premiestelling ontwikkeld. Omdat wij optreden als gevolmachtigde van de risicodrager,
kunnen wij de aangevraagde verzekering in de regel binnen 24 uur tot stand brengen.
De offerte treft u aan op pagina’s 3 en 4. Wij raden u aan de stukken grondig te bestuderen. Graag
belichten wij hieronder enkele belangrijke aandachtspunten en dekkingsaspecten.
Verzekerde hoedanigheid
In clausule KVV-2.12-1 is een ruime omschrijving van de verzekerde activiteiten opgenomen. Wij adviseren u niettemin vraag 2 van de acceptatievragen volledig te beantwoorden. Op basis van deze
informatie kunnen wij beoordelen of uw activiteiten binnen de hoedanigheidsomschrijving vallen
en eventueel aanpassingen daarin aanbrengen.
Dekking
De beroepsaansprakelijkheidsdekking vormt de kern van de verzekering.
Meeverzekering van het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico (zaak- en personenschade van derden) en
het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico (vermogensschade als gevolg van het optreden als bestuurder of medebeleidsbepaler bij opdrachtgevers) is optioneel. Indien u reeds elders een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten staat het u derhalve vrij om deze dekking
niet mee te verzekeren. Hetzelfde geldt voor de bestuurdersaansprakelijkheidsdekking, indien u
geen bestuurs- of beleidsmatige functies bekleedt bij uw opdrachtgevers.
Inloop
Met ‘inloop’ wordt geduid op het risico van aanspraken die tegen u worden ingesteld na de
ingangsdatum, voortvloeiende uit fouten/gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden voor de
ingangsdatum.
Het inlooprisico is standaard meeverzekerd in de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking. Hetzelfde
geldt voor het beroepsaansprakelijkheidsrisico, gebaseerd op de duur en het verzekerde bedrag
van de voorgaande polis(sen).
Onze verzekering sluit dus naadloos aan op eventuele lopende aansprakelijkheidsverzekeringen,
zodat er geen belemmeringen zijn om voor het door ons aangeboden verzekeringsproduct te kiezen.
Leveringsvoorwaarden/contracten
De verzekeraar aanvaardt dat u in de regel niet in de positie verkeert om uw eigen leveringsvoorwaarden van toepassing te verklaren, ook niet bij rechtstreeks met opdrachtgevers overeengekomen opdrachten. In verband hiermee worden in de aangeboden verzekering in het geheel geen
verplichtingen gesteld aan te hanteren leveringsvoorwaarden en contracten.
Sluimerperiode
De aard van uw werkzaamheden brengt met zich mee dat uw opdrachten niet altijd naadloos op
elkaar aansluiten. Ter voorkoming van problemen met inloop- en uitloopdekkingen is het sterk te
ontraden om uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering tussentijds te beëindigen. De consequentie
hiervan is echter dat u een volledige premie blijft betalen gedurende inactieve perioden.
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Wij zijn erin geslaagd hiervoor een uitstekende verzekeringsoplossing te bewerkstelligen.
Graag verwijzen wij naar clausule KVV-B1-3, waarin is vastgelegd dat gedurende inactieve perioden van minimaal drie maanden de beroepsaansprakelijkheidspremie wordt teruggebracht tot een
absoluut minimumniveau van € 175,00 per verzekeringsjaar. Tijdens deze ‘sluimerperiode’ blijft uw
verzekering onverminderd dekking bieden voor beroepsfouten begaan buiten de sluimerperiode(n).
Voor de goede orde wijzen wij op lid 3 van de clausule, waarin is vastgelegd dat u de aanvang en
het einde van de inactieve perioden tijdig bij ons dient te melden.
De aanvullende bedrijfsaansprakelijkheidsdekking leent zich om een aantal redenen niet voor een
dergelijke regeling. De betreffende premie (€ 50,00) en dekking blijven derhalve ongewijzigd van
kracht.
Individuele dekking
De aangeboden verzekering is speciaal geschreven voor de zelfstandig werkende zakelijke dienstverlener, of u nu vanuit een eenmanszaak of besloten vennootschap werkt. Zodra u met (een)
partner(s) of personeel zou gaan werken verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen u
dan een alternatief verzekeringsvoorstel aanbieden.
Afsluiten
Indien u wenst in te gaan op de offerte, dan ontvangen wij graag de acceptatievragen volledig
ingevuld en ondertekend retour. Het staat u vrij deze documenten digitaal of per post in te zenden.
Wij hopen u hiermee een aantrekkelijke verzekeringsoplossing te hebben aangeboden en deze naar
behoren te hebben toegelicht. Mocht u evenwel vragen hebben, dan zijn wij graag bereid deze te
beantwoorden.

Gecombineerde offerte BAV-AVB Zelfstandigen.

6 / 17

Mededelingen vooraf
• Alvorens over te gaan tot invulling van dit formulier, adviseren wij u kennis te nemen van de
toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht op het laatste blad.
• Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aangeboden risico.
Ter nakoming van het bepaalde in de Wet op het financieel toezicht en het bepaalde in de geldende
sanctiewet- en –regelgeving is de verzekeraar gehouden voorafgaand aan het sluiten van een
verzekering een cliëntenonderzoek (niet alleen naar de verzekeringnemer maar ook naar andere
relaties, zoals de vertegenwoordigers en gemachtigden, de uiteindelijk belanghebbende (‘the ultimate
beneficial owner’, UBO) en begunstigden) uit te voeren en de uitkomsten daarvan te betrekken bij de
acceptatie van het aangeboden risico. Van acceptatie is eerst sprake nadat de verzekeraar dit
schriftelijk heeft bevestigd.
Acceptatievragen
1. Bedrijfsnaam
Adres
Postcode

Plaatsnaam

KvK nummer		

Rechtsvorm

2. Welke werkzaamheden worden door de onderneming verricht?
(Graag een zo volledig mogelijke omschrijving van de werkzaamheden, indien van toepassing
met vermelding van het aandeel van de verschillende werkzaamheden in de totale omzet.)

3.	Graag opgave van de (verwachte) totale omzet exclusief BTW
Jaar				

Vorig jaar		

Totale omzet			

@		 @
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4.	
S.v.p. alleen beantwoorden indien u prijs stelt op de aanvullende
bestuurdersaansprakelijkheidsdekking (zie offertevoorblad en clausule KVV-B6.3-1)
Aanvaardt u opdrachten ter vervulling van functies:
a)	

als statutair benoemde of gekozen bestuurder?		

b)	bij financiële instellingen en/of beursgenoteerde ondernemingen?	

ja

nee

ja

nee

Indien het antwoord op de vragen 4a. en/of 4b. ‘ja’ luidt, gelden voor de aangeboden
aanvullende bestuurdersaansprakelijkheidsdekking specifieke acceptatiecriteria. Na ontvangst van
een duidelijke toelichting op deze activiteiten (beschrijving functie(s), activiteiten en
verantwoordelijkheden, contractuele/arbeidsrechtelijke grondslag(en), duur van de opdracht(en),
etc.) zullen wij u informeren over de premie en condities waartegen de aanvullende
bestuurdersaansprakelijkheidsdekking kan worden meeverzekerd.
5.	Is voor de onderneming een verzekering van kracht (geweest) tegen het risico van
aansprakelijkheid?
a)	

Beroepsaansprakelijkheid			

ja

nee

b)	Bedrijfsaansprakelijkheid			

ja

nee

Zo ja, graag volledige informatie over deze (voorgaande) aansprakelijkheidsverzekering(en)
bijvoegen, bij voorkeur door middel van kopieën van de relevante polisdocumenten.
6. Is de onderneming, of één van de directeuren, vennoten, bestuurders en/of eigenaren
in het verleden aansprakelijk gesteld?			

ja

nee

Zo ja, graag uitgebreide toelichting bijvoegen.
7. Zijn er lopende aanspraken bekend binnen de te verzekeren hoedanigheid of zijn omstandigheden
bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding?		

ja

nee

Zo ja, graag uitgebreide toelichting bijvoegen.
8. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als
verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met
politie of justitie in verband met:
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog
		 oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling,
		 afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het
		 leven of poging(en) daartoe;
• overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten?
							

ja

nee

		 Zo ja, graag uitgebreide toelichting bijvoegen.
		 (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
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9.	 Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de
beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn en die
niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?

ja

nee

Zo ja, graag uitgebreide toelichting bijvoegen.

10. Wenst de premie af te dragen als volgt:
Termijn

Toeslag

Factuur

jaar

nihil		

Halfjaar

2%		

Kwartaal

4%

N.v.t.

Maand

6%

N.v.t.

Automatische incasso

*Machtiging voor automatische incasso kwartaal- of maandbetaling:
Ondergetekende machtigt Koekenberg Van Vuuren B.V. de verschuldigde bedragen voor deze
verzekering automatisch af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening.
De wettelijke terugboektermijn bedraagt vijf werkdagen.
IBAN -rekeningnummer
Ten name van:
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11.	Ondergetekende:
a)

optie 1

gaat akkoord met

optie 2 van de in deze offerte aangeboden

		 beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
b)
		
c)

gaat

wel

niet akkoord met de aangeboden aanvullende

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (zaak- en personenschade van derden).
gaat

wel

niet akkoord met de aangeboden aanvullende

		 bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (vermogensschade als gevolg van
		
d)

het optreden als bestuurder of (mede)beleidsbepaler bij opdrachtgevers).
verklaart de bovenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord

		

en geen voor de acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben

		

verzwegen of niet geheel juist te hebben voorgesteld.

e)

verklaart met betrekking tot de aangevraagde aansprakelijkheidsverzekering niet

		

bekend te zijn met enige aanspraken en/of omstandigheden die tot een aanspraak

		

tot schadevergoeding kunnen leiden.

Gewenste ingangsdatum
Plaats			

Datum

Naam en functie ondertekenaar
E-mailadres 		

Telefoonnummer

Handtekening

Mogelijkheid elektronisch ondertekenen: Door in het onderstaand tekstvak het woord
‘Akkoord’ te typen, geef ik opdracht tot sluiting van deze verzekering en verklaar ik dat het
woord ‘Akkoord’ een geschreven handtekening vervangt.

Hebt u vragen over dit formulier neemt u dan contact met ons op.
Ons telefoonnummer is 088-3838000. U kunt het ingevulde formulier retourneren
per mail: info@kvv.nl | per post: Postbus 166, 2600 AD Delft
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CLAUSULES
behorende bij beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onder polisnummer (nader) ten
name van (nader)
ALGEMEEN
KVV-2.11-1Individuele dekking
2.11-1.1 Deze verzekering beoogt dekking te bieden voor fouten (beroepsaansprakelijkheid) respectievelijk handelen of nalaten (bedrijfsaansprakelijkheid) van natuurlijke personen zonder personeel.
2.11-1.2 Indien de verzekeringnemer van deze verzekering een natuurlijke persoon is, wordt lid 2.11.4
van artikel 2.11 (verzekerden) van de voorwaarden BA 2006 en, indien bedrijfsaansprakelijkheid is medeverzekerd, lid 1.3.5 van artikel 1.3 (verzekerden) van de voorwaarden AVB 06 geacht te zijn doorgehaald.
2.11-1.3 Indien de verzekeringnemer van deze verzekering een rechtspersoon, maatschap of vennootschap onder firma is, geldt de ondertekenende eigenaar, firmant, partner of bestuurder als
enige ondergeschikte in de zin van lid 2.11.4 van artikel 2.11 (verzekerden) van de voorwaarden
BA 2006 en, indien bedrijfsaansprakelijkheid is medeverzekerd, lid 1.3.5 van artikel 1.3 (verzekerden) van de voorwaarden AVB 06.
KVV-2.12-1 V
 erzekerde hoedanigheid
2.12-1.1 Deze verzekering biedt binnen de grenzen van de overige verzekeringsvoorwaarden dekking voor dienstverlening, (management)consultancy en interim-management op het gebied van:
a.	 financiën (waaronder administratie, accountancy, controlling, fiscaliteit, financiële planning,
employee benefits, subsidies);
b.	 juridische en fiscaal-juridische zaken (waaronder bewindvoering, mediation, arbitrage);
c.	 bedrijfskunde (waaronder ondernemingsopstart en -planning, kwaliteitsmanagement,
rechtsvormkeuze, vergunningen, aanbesteding);
d.	 verzekeringen, hypotheken en financieringen (adviserende en ondersteunende diensten ten
behoeve van derden);
e.	 sociale verzekeringen en voorzieningen (waaronder verzuim- en reïntegratiebegeleiding);
f.	 informatie- & communicatietechnologie;
g.	 marketing & communicatie (waaronder marketing, communicatie, marktonderzoek,
reclame, grafisch ontwerp);
h.	 linguïstiek (het optreden als tolk, vertaler);
i.	 incasso (de normale werkzaamheden van een deurwaarder of incassobureau);
j.	 personeel & organisatie (human resource, werving & selectie, training & coaching,
organisatie-advies, etc.);
k.	 inkoop.
2.12-1.2 Deze verzekering biedt géén dekking voor:
a. het zelfstandig of als feitelijk leidinggevende verrichten van werkzaamheden waarvoor op
grond van de Wet financieel toezicht (Wft) een vergunningplicht bestaat;
b. werkzaamheden in de hoedanigheid van advocaat;
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c. werkzaamheden in de hoedanigheid van makelaar, taxateur of beheerder van onroerende
zaken, alsmede andere vastgoedgerelateerde werkzaamheden;
d. technische werkzaamheden, behorende tot de normale werkzaamheden van een architect,
constructeur, raadgevend ingenieur, bouwkundig adviseur;
e. werkzaamheden op het gebied van milieu(vergunningen), grondgebruik (pacht en erfpacht)
en hieraan gerelateerde vergunningen, ontheffingen, concessies, vangst- en produktiequota.
ALG1 Sancties
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de
verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.
NHT-1NHT-Clausule Terrorisme 2007
Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden en/of verliezen (en/of aansprakelijkheid daarvoor)
veroorzaakt door of ontstaan uit “terrorisme” en/of “sabotage” met terroristisch oogmerk, alsmede
het in dit verband kwaadwillig gebruiken van chemische en/of biologische stoffen.
Overeenkomstig de door het Verbond van Verzekeraars in 1981 gedeponeerde tekst wordt verstaan
onder:
Terrorisme
Gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken op de
bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
Sabotage
Kwaadwillige handelingen, niet begaan door de verzekerde zelf, die zijn gericht op het verhinderen
van normaal functioneren van een dienst of onderneming of het belemmeren van het verkeer.
Indien er sprake is van, op basis van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht onder “staat
waar het risico is gelegen”, in Nederland gelegen risico’s blijft dekking voor terrorismeschade
bestaan overeenkomstig en binnen de grenzen van het “Clausuleblad Terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)”.
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
KVV-B1-2 Inloop
1-2.1 In aanvulling op artikel 1 van de algemene voorwaarden BA 2006 dekt de verzekeraar tevens
de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een aanspraak terzake van een fout gemaakt vóór de verzekeringstermijn.
1-2.2 De in lid 1 beschreven dekkingsuitbreiding geldt uitsluitend indien en voor zover er ten tijde
van het maken van de fout een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was, een en ander
door de verzekerde ten genoegen van de verzekeraar aan te tonen.
1-2.3 De in lid 1 beschreven dekkingsuitbreiding zal:
- geschieden op basis van de verzekerde som, zoals dat gold ten tijde van het maken van
de fout en/of
- te allen tijde beperkt zijn tot en gelden als onderdeel van de in het polisvoorblad vermelde
		 verzekerde som en/of
- eerst gelden indien op (een) andere en/of voormalige beroepsaansprakelijkheids		 verzekering(en) geen beroep meer gedaan kan worden.
KVV-B1-3 Sluimerperiode
1-3.1 In aansluiting op artikel 2 (definities) van de algemene voorwaarden wordt sluimerperiode als
volgt gedefinieerd:
Elke aaneengesloten periode van minimaal drie maanden gedurende welke de verzekerde tijdens
de verzekeringstermijn geen werkzaamheden in de verzekerde hoedanigheid verricht.
1-3.2Gedurende elke sluimerperiode zal een premie gelden van 25% van de op het polisvoorblad
vermelde premie, met een minimum van EUR 175,00 per verzekeringsjaar (exclusief kosten en assurantiebelasting).
1-3.3 Als voorwaarde voor de in lid 1-3.2 beschreven premie-aanpassing geldt dat verzekeringnemer
de verzekeraar binnen 14 dagen in kennis stelt van de aanvang én beëindiging van elke sluimerperiode, eventueel ten genoegen van de verzekeraar aan te tonen door middel van overlegging van
kopie-overeenkomsten tussen verzekeringnemer en haar opdrachtgever(s).
1-3.4 Deze verzekering biedt geen dekking voor aanspraken ter zake van fouten begaan gedurende
enige sluimerperiode.
1-3.5 Indien 30 dagen voorafgaand aan de premievervaldatum een sluimerperiode van kracht is, dan zal de in
lid 1-3.2 genoemde premie tevens gelden als voorschotpremie voor het opvolgende verzekeringsjaar.
1-3.6In aansluiting op artikel 12.3 van de algemene voorwaarden eindigt deze verzekering direct en
automatisch per eerstvolgende premievervaldatum volgende op een sluimerperiode van minimaal
twee jaren.
KVV-B5.1-2 Dekkingsgebied
In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 en met instandhouding van artikel 5.2 van de algemene
voorwaarden BA 2006 biedt deze verzekering dekking voor aanspraken, die tegen een verzekerde
zijn ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in Nederland, in verband met verzekerde
activiteiten die zijn of worden uitgevoerd vanuit de Nederlandse vestiging(en) van een verzekerde.
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KVV-B6-1Aanvullende uitsluiting
In aansluiting op artikel 6 van de algemene voorwaarden BA 2006 biedt de verzekeraar geen
dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde in verband met een tegen een verzekerde
ingestelde aanspraak voortvloeiende uit of verband houdende met het toezeggen of garanderen
van resultaten, rendementen, rentabiliteiten, etc..
KVV-B6.3-1Bestuurdersaansprakelijkheid (facultatief, zie acceptatievraag 11c.)
6.3-1.1Dekking
6.3-1.1.1 In afwijking van het gestelde in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden BA 2006 zal de
verzekeraar wel dekking bieden voor de aansprakelijkheid van een verzekerde in verband met
een tegen een verzekerde ingestelde aanspraak voortvloeiende uit of verband houdende met daden
van bestuur die een verzekerde verricht als ware hij bestuurder of daarmee gelijk te stellen leidinggevende functionaris van een rechtspersoon, waarin verzekerde niet het gehele of gedeeltelijke economische eigendom houdt of anderszins in economische en/of organisatorische zin verbonden is.
6.3-1.1.2 Krachtens deze clausule zal geen dekking bestaan voor het functioneren als bestuurder of
(mede) beleidsbepaler:
a.	van een financiële instelling en/of beursgenoteerde onderneming;
b.	 indien statutair benoemd of verkozen.
6.3-1.2 Definities
6.3-1.2.1 F
 out
Onder fout wordt in het kader van deze clausule verstaan:
een daadwerkelijk of vermeend handelen of nalaten, daaronder begrepen plichtsverzuim, onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring door een verzekerde.
6.3-1.2.2 Financiële instelling
Onder financiële instelling wordt in het kader van deze clausule verstaan:
een instelling die financiële diensten verleent, waaronder:
a. kredietinstellingen;
b. beleggingsondernemingen;
c. beleggingsinstellingen;
d. clearinginstellingen;
e. verzekeraars;
f.

herverzekeraars;

g. geldtransactiekantoren;
h. trustkantoren;
i.

pensioenfondsen;

j.

betaalinstellingen.

k. beleggings-, venture capital- en/of participatiemaatschappijen en/of –fondsen.
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6.3-1.3 Samenloop
Indien de aansprakelijkheid, die onder deze clausule is gedekt, ook gedekt is onder (een) andere
bestuurdersaansprakelijkheidspolis(sen) van de rechtspersoon als bedoeld in lid 6.3-1.1.1 van deze
clausule, of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan,
dan loopt de onderhavige verzekering als schade-excedent boven de dekking die onder de andere
polis(sen) wordt verleend, of verleend zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.
KVV-6.15-1Medeverzekering hard- en software
6.15-1.1 S
 oftware
In afwijking van artikel 6.15 van de algemene voorwaarden BA 2006 biedt deze verzekering dekking
voor de ontwikkeling van software alsmede advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van software.
6.15-1.2 Hardware
6.15-1.2.1 In afwijking van artikel 6.15 van de algemene voorwaarden BA 2006 biedt deze
verzekering dekking voor advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van hardware,
indien en voor zover de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade
voortvloeit uit een fout gemaakt bij advisering en/of interpretatie van de technische specificaties
van de desbetreffende hardware.
6.15-1.2.2 Advisering van hardware op grond van het merk en/of de producent en/of de leverancier
blijft uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten.
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BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID (facultatief, zie acceptatievraag 11b.)
KVV-AVB-1 Productenaansprakelijkheid
Voor productenaansprakelijkheid bestaat uitsluitend dekking ten aanzien van door verzekerde verstrekte dranken, spijzen, documenten en reclamematerialen.
KVV-AVB-2Uitsluiting beroepsfouten (onder de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking)
In aansluiting op artikel 3 van de algemene voorwaarden AVB 06 bestaat krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidverzekering geen dekking voor de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade
als gevolg van verkeerde berekeningen, verkeerde adviezen, vergissingen, verzuimen en andere
beroepsfouten van een verzekerde.
KVV-AVB-3 Opzicht
3.1 In afwijking van het gestelde in artikel 4.11 van de algemene voorwaarden AVB 06 wordt uit
hoofde van deze verzekering mede gedekt de aansprakelijkheid voor schade aan zaken
veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde deze zaken ter bewaring, in beheer, ter
bewerking, ter behandeling of ter reparatie onder zich heeft.
3.2Ter zake de in lid 3.1 beschreven opzichtdekking geldt een verzekerd bedrag van
EUR 100.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar als onderdeel van het totale verzekerd
bedrag onder de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking.
3.3 Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade:
	- a
 an zaken, die een verzekerde onrechtmatig onder zich heeft;
	- in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies;
	- a
 an onroerende zaken.
KVV-AVB-4 Inloop
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.4 van de algemene voorwaarden AVB 06 wordt bepaald
dat dekking wordt verleend voor aanspraken en/of omstandigheden voortvloeiende uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de ingangsdatum van deze verzekering.
KVV-AVB-6 Bedrijfsregeling Brandregres 2014
Lid 4.11.4 van artikel 4 (Uitsluitingen, beperkingen en bijzondere insluitingen) van de algemene
voorwaarden AVB 06 wordt geacht te zijn doorgehaald en vervangen als volgt:
Brandregres
de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich heeft, indien en voor zover terzake daarvan schade is vergoed
door een brandverzekeraar.
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Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit
aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en
omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende
derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet
alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar
bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig
aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering
wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft
gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer
zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een
vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op
het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag,
ook voor:
• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
• de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een
rechtspersoon is (zijn) – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s)
met een belang van 33,3% of meer].
3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden,
maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter
verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar
mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de
mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
• een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
• de slotvraag dient volledig te worden beantwoord.
De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van
de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest
begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang
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konden zijn.
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