
                                                                                                                                                                                        

 

Bedrijfsaansprakelijkheid (zaak- en letselschade) 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ofwel de Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven (AVB), 
dekt voor bedrijven de zaak– en personenschade van derden alsmede de daaruit voortvloeiende 
vermogensschade. Het is belangrijk om te realiseren dat u/uw bedrijf op allerlei manieren zaak- of 
personenschade kan veroorzaken bij derden, waarvoor het bedrijf aansprakelijk kan worden 
gehouden. Het betreft niet alleen de door u zelf in het kader van de bedrijfsvoering veroorzaakte 
schade, maar tevens -indien van toepassing- de door uw werknemers veroorzaakte schade, waarvoor 
uw onderneming verantwoordelijk is. 
 
Daarnaast koppelt de wet aansprakelijkheid aan bepaalde hoedanigheden, bijvoorbeeld die van 
opstaleigenaar of werkgever. Wij kunnen u in de breedte over bedrijfsaansprakelijkheid adviseren, 
eventueel in combinatie met overige aansprakelijkheid (beroeps- en bestuurders-
aansprakelijkheid). 
 
IB-ondernemers/ZZP-ers veronderstellen nogal eens, dat de aansprakelijkheid voor zaak- en 
letselschade, veroorzaakt tijdens werkzaamheden, geclaimd kan worden op de particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering (AVP), maar de AVP sluit de zakelijke hoedanigheid expliciet uit! 
 

Beroepsaansprakelijkheid (vermogensschade)  

De zakelijke praktijk van vrije beroepsbeoefenaren, zoals die van financiële dienstverleners, 
makelaars of advocaten brengt aanzienlijke financiële risico’s met zich mee. Maar ook interim-
managers, consultants, adviesbureaus en communicatiespecialisten. Eén van die risico’s betreft  
de situatie dat een derde, bijvoorbeeld een cliënt, een aanspraak meent te hebben op schade-
vergoeding in verband met de beroepsmatig verrichte werkzaamheden. 
 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn al jaren het specialisme van de partijen waar wij mee 
samenwerken. Met verzekeringsproducten voor diverse beroepsgroepen op basis van makelaars-
condities maken zij voor u het verschil, in het bijzonder voor moeilijk verzekerbare risico’s. 
Maatwerk voor beroepen en diensten is vaker dan verwacht nodig en kan uiteraard door ons worden 
verzorgd. Een combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsdekking en/of een dekking voor 
bestuurdersaansprakelijkheid behoort tot de mogelijkheden. Eigen teams van schadejuristen van 
betreffende partijen staan onze relaties bij in het schadeproces. 
 

Bestuurdersaansprakelijkheid (vermogensschade) 

Hoewel aanspraken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid slechts incidenteel het nieuws halen, 
neemt het aantal aanspraken jaarlijks toe. Wanneer bestuurders of commissarissen/ toezichthouders 
de bestuurstaak of de toezichthoudersrol niet “naar behoren” hebben vervuld, kan er sprake zijn van 
persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade van derden of 
de rechtspersoon zelf. De verzekering is bedoeld voor bestuurders en commissarissen van B.V. ’s en 
N.V. ’s of bestuurders en toezichthouders van Verenigingen en Stichtingen. De kosten voor juridisch 
advies en eventuele procedures in verband met de aanspraken vormen een belangrijk aspect van de 
dekking.  
 

VRAGEN? Bel 0345-683434, of mail naar: info@ask4benefits.nl 


