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 Clausuleblad Model VE 03.3.03 Kplus 
 
 Aanvullende clausules met betrekking tot het van Velthuysen Liebrecht  
 Dentariskplus en Multiriskplus pakket. 
 
 
 

De op het polisblad, behorende bij het ‘Van Velthuysen Liebrecht Dentariskplus 
Pakket  en Multiriskplus Pakket ‘ gespecificeerde verzekeringen maken deel uit van 
één pakket. De op dit clausuleblad of op de polis vermelde clausules en andere 
bijzonderheden die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden zijn slechts van 
toepassing zolang deze verzekeringen onderdeel uitmaken van het “Van Velthuysen 
Liebrecht Dentariskplus pakket of Multiriskplus pakket” 
 
Gezien het specifieke karakter van het Dentariskplus Pakket en het Multiriskplus 
Pakket, en de exclusiviteit van agent van Velthuysen-Liebrecht te Almere om als enige 
dit pakket te mogen aanbieden, geldt het volgende: 
Naast de redenen tot opzegging genoemd in de voorwaarden behorende bij de 
verzekering heeft de maatschappij het recht, zowel het Dentariskplus Pakket als het 
Multiriskplus Pakket met de bijhorende verzekeringen te beëindigen: 
- binnen 2  maanden nadat de maatschappij kennis heeft genomen, dat de 

verzekeringen niet lopen via agent van Velthuysen-Liebrecht te Almere; 
- binnen 2 maanden nadat de maatschappij kennis heeft genomen dat er, indien er 

sprake is van een fee-vergoeding (naast de premievergoeding voor de verzekering), 
en er geen service-overeenkomst is gesloten met de agent van Velthuysen-
Liebrecht te Almere. 

 
De op dit clausuleblad vermelde clausules zijn een aanvulling op de meest actuele 
voorwaarden, die van toepassing zijn op het pakket. Ondergenoemde clausules zijn 
slechts van toepassing op de verzekering, wanneer deze met naam zijn vermeld op het 
bijbehorende polisblad. 

 
Clausule  VV1 Ongevallenverzekering 

  Uitbreiding begripsomschrijving ongeval. 
  In aanvulling op het bepaalde in de voorwaarden  wordt  onder  ongeval ook verstaan  
  infecties die het gevolg zijn van het ongewild en plotseling binnenkrijgen van  

etter in een oog, neus of mond van verzekerde tijdens het verrichten van tot zijn 
beroep behorende handelingen. 

 
  Afwijkende functionele invaliditeitsschaal 

Zolang verzekerde het beroep van tandarts, dierenarts of (para)medicus daadwerkelijk 
uitoefent, gelden voor wat betreft de vaststelling van de mate van blijvende 
invaliditeit, in afwijking van de in de  voorwaarden opgenomen tabel Vaststelling 
uitkeringspercentage volgens blijvende invaliditeit, de volgende percentages bij 
volledig (functie)verlies van: 

  – een oog 100% 
  – het gehoor van beide oren 100% 
  – een arm of hand 100% 
  – een been of voet 100% 
  – een duim of vinger 100% 
 

De in de voorwaarden opgenomen percentages voor hier niet genoemde vormen van 
(functie)verlies zijn ongewijzigd. 

 
  Stijgende uitkeringsschaal bij blijvende invaliditeit 

Voor wat betreft de vaststelling van de hoogte van de uitkering wegens blijvende 
invaliditeit geldt in aanvulling op het bepaalde in de Algemene voorwaarden de 
volgende regeling: 

  – indien het invaliditeitspercentage is vastgesteld op 25 of minder wordt dat 
percentage van de verzekerde som uitgekeerd; 

  – indien het invaliditeitspercentage is vastgesteld op meer dan 25, maar minder dan 
51, is het uitkeringspercentage 25 plus 2 maal elk invaliditeitsprocent boven de 25; 

  – indien het invaliditeitspercentage is vastgesteld op meer dan 50, dan is het 
uitkeringspercentage 75 plus 3 maal elk invaliditeitsprocent boven de 50. 

 
In totaal zal krachtens deze verzekering nooit meer worden  uitgekeerd dan 225% van 
het verzekerde bedrag en krachtens deze verzekering, of enige andere direct of indirect 
bij Nationale Nederlanden ondergebrachte verzekering waarop het ongevallenrisico is 
gedekt, zal in totaal nooit meer dan € 500.000,- worden uitgekeerd.  
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  Vliegrisico 
In afwijking van het bepaalde in de voorwaarden onder ‘vliegrisico’ geldt dat het 
vliegrisico van verzekerde volledig onder de dekking van deze verzekering valt. 
Echter er bestaat geen dekking voor het reizen in militaire vliegtuigen anders dan als 
passagier. 
 

Clausule  VV2A Inboedelverzekering  

Eigen risico 
- Er is geen algemeen eigen risico van toepassing. 
- Er is geen eigen risico storm van toepassing. 
- Er is geen eigen risico grote steden van toepassing. 
- In aanvulling op de voorwaarden geldt er standaard een eigen risico  

van  € 150, voor (smart)phones en tablets. 
 
De inboedelverzekering is standaard op basis van alle van buitenkomende 
onheilendekking. In de polisvoorwaarden wordt deze dekking omschreven als een 
compleetdekking. 
 
In aanvulling op de voorwaarden is diefstal van en schade door vandalisme aan 
tuinbeelden, tuingereedschap en tuinverlichting ook meeverzekerd. 
 
Er is standaard een bedrag van € 1.000,- aan zaken voor uw kantoor en/of 
praktijkruimte meeverzekerd, indien in uw woning aanwezig. 
 
Buitenshuisdekking 

Wanneer de dekking buitenshuis is meeverzekerd, dan is onderstaande regeling van 
toepassing: 
 
Hoedanigheid: particulier en zakelijk 
Omvang van de dekking:  

 € 5.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen, inclusief laptop. 
Eigen risico 

 Er geldt standaard een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis. 
 

Op deze dekking zijn de Bijzondere Voorwaarden Module buiten het huis van  
toepassing vermeld in de voorwaarden van de inboedel. 
In afwijking op de voorwaarden is er dekking per verzekerde per gebeurtenis: 
- foto-/film-dvd-/videoapparatuur incl. 
  accessoires en geheugenkaarten € 1.500,00 
- laptop/tablets* €   750,00 
- navigatieapparatuur €   450,00 
- PDA/smartphones** €   450,00 
- audioapparatuur: €   450,00 
- telecommunicatieapparatuur **  €  450,00 
- muziekinstrumenten €   750,00 
- kinderwagens €   750,00 
- sportuitrusting €   750,00 
- (zonne)brillen en contactlenzen €   450,00 
- gehoorapparaten €   450,00 
- verrekijkers €   450,00 
- (sport)horloges €   450,00 
- sieraden €   450,00 
- kleding €   450,00 
- rollators €   450,00 
* laptops/tablets met de daarbij behorende randapparatuur en accessoires,  
inclusief door de fabrikant of leverancier geïntegreerde programma's die van  
fundamenteel belang zijn voor de werking en het onderhoud van het systeem en  
die niet gevoelig zijn voor stroomstoring of stroomuitval.  
Toepassingsprogrammatuur, zoals spelprogrammatuur en dragers van toepassing- 
programmatuur vallen niet onder de dekking.  
** inclusief prepaid beltegoed met een maximum van € 30,-.  
 

Clausule  VV2B Woonhuisverzekering / huurdersbelang / eigenaarsbelang  

De woonhuisverzekering is standaard verzekerd op basis van alle van buitenkomende 
onheilen inclusief glasdekking. In de polisvoorwaarden wordt deze dekking 
omschreven als een compleetdekking. 
 
Het huurders- respectievelijk eigenaarsbelang is standaard op basis van een alle-van 
buitenkomende-onheilendekking. Glas is meeverzekerd, voor  zover de waarde van 
het glas valt onder de verzekerde som van het eigenaars-/huurdersbelang. 
Via een huurders- of eigenaarsbelangverzekering verzekert u alle op eigen kosten 
aangebrachte voorzieningen. Het moet gaan om voorzieningen die de waarde van uw 
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huis verhogen, die aard- en nagelvast zijn aangebracht en niet onder de 
opstalverzekering van uw Vereniging van Eigenaren of verhuurder van uw woning 
vallen (bijvoorbeeld glas). 
 
Eigen risico 
- Er is geen algemeen eigen risico van toepassing bij een van alle van 

buitenkomende onheilendekking. 
- Er is een eigen risico storm van toepassing op de woonhuisverzekering van € 300,- 

per gebeurtenis, tenzij op het polisblad staat dat deze is afgekocht. 
- Er is geen eigen risico storm van toepassing op de huurders- cq 

eigenaarsbelangverzekering.. 
 

Clausule  VV3 Doorlopende Reis- en annuleringsverzekering 

Anders dan in de voorwaarden van de module hulpverlening motorrijtuig is 
aangegeven, bedraagt de vergoeding voor het huren van een vervangend 
vervoermiddel maximaal € 140,- per dag. 

 
In aanvulling op de module annulering is er ook dekking, wanneer er sprake is van een 
onverwachte oproep van verzekerde ten behoeve van adoptie. 
 
In aanvulling op de voorwaarden van de annuleringsverzekering is meeverzekerd: 
de situatie dat de zaakwaarnemer niet kan waarnemen door overlijden, ernstige ziekte 
of ongeval van hemzelf of zijn familielid in de eerste of tweede graad. 
 
In aanvulling op de module annulering is er tevens dekking bij annulering van de 
meereizende reisgenoot. Onder reisgenoot wordt verstaan: de op het boekings- of 
reserveringsformulier van de reis vermelde persoon die niet in de polis 
wordt genoemd. 
Als verzekerde een reis annuleert ten gevolge van een in de voorwaarden genoemd 
gedekt evenement, die een reisgenoot is overkomen, bestaat eveneens recht op 
uitkering. Vergoeding vindt plaats als deze reisgenoot een 
eigen annuleringsverzekering heeft en uit hoofde daarvan een uitkering 
ontvangt. 

 

Clausule  VV4A Inventaris- en Goederenverzekering 

Alle-van-buitenkomende-onheilen-dekking 
De inventaris/goederen zijn allereerst verzekerd tegen de in artikel 10 van de 
verzekeringsvoorwaarden B 03.5.09 A (omvang van de dekking) genoemde 
schadeoorzaken. 
Indien uitdrukkelijk vermeld op het polisblad verzekert de maatschappij ook de schade 
aan uw inventaris en goederen, dat veroorzaakt wordt door elke andere plotseling en 
onverwacht van buiten komende gebeurtenis (ABKO)-dekking). 
Hiermee bedoelen wij geen oorzaken waartegen uw inventaris en goederen normaal 
gesproken bestand moet zijn en ook niet van binnenuit komende oorzaken. 

Naast de uitsluitingen in artikel 12 van de verzekeringsvoorwaarden B 03.5.09 A zijn 

ook de volgende schadeoorzaken  uitgesloten van dekking.  

 
1. grondverzakking en grondverschuiving; 
2. wind, anders dan storm; 
3. ongedierte, schimmels, bacteriën, virussen, zwam- of plantvorming; 
4. huisdieren die met toestemming in het gebouw aanwezig zijn; 
5. graffiti, verf en andere kleurstoffen aan de buitenkant van het gebouw; 
6. verontreinigende stoffen, behalve wanneer dit het gevolg is van een explosie die 

dichtbij plaatsvindt of van een directe blikseminslag; 
7. vallen of (om)stoten van inventaris/goederen die behandeld of bewerkt worden; 
8. ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en 

reparatie. 
9. schade aan brillen en/of contactlenzen. 
 
Eigen risico 
Voor alle gevaren geldt een algemeen eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. 
Het eigen risico geldt voor gebouwen, inventaris-goederen en bedrijfsschade tezamen. 
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Inductie 
Inductie ten gevolge van bliksem (met of zonder inslag) is gedekt.  
Inductie ten gevolge van piekspanning op het net valt onder de dekking van de 
verzekering, indien er een overspanningsbeveiliging aanwezig is.   
 
Geld en geldwaardige papieren 
Er is dekking voor contant geld en geldswaardige papieren, welke eigendom zijn van 
verzekeringnemer of waarvoor hij aansprakelijk is, voor zover aanwezig binnen de  
bedrijfsruimte op het in de polis vermelde adres. 
Tijdens transport binnen Nederland zijn geld en geldswaardige papieren gedekt tegen  
afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld. 
Onder deze dekking valt ook het binnen de bedrijfsruimte aannemen van Nederlandse 
bankbiljetten, die later vals blijken te zijn. 
De maximale schadevergoeding bedraagt  €  2.500,- per gebeurtenis. 

 
Diefstal uit auto 
Schade door diefstal van de verzekerde zaak uit de auto, tijdens de werkuren, is  
uitsluitend gedekt indien: 

  – de verzekerde zaak ten tijde van de diefstal niet zichtbaar was opgeborgen in de 
kofferruimte van de auto; 

– sporen van braak aan de auto worden geconstateerd. 
Het verzekerde bedrag is bij diefstal is maximaal € 1.000,- per gebeurtenis. 
 
Onbewerkte edele metalen 
Anders dan aangegeven in de voorwaarden zijn de onbewerkte edele metalen   
meeverzekerd 
 
Binnenbraak (garantie) 
Indien er sprake is van een bedrijfsverzamelgebouw of een combinatie 
woon/praktijkpand en in geval van diefstal of poging daartoe, dienen sporen van 
buitenbraak aan het gebouw of sporen van braak aan het perceelsgedeelte waarin de 
verzekerde zaken zich bevinden te worden aangetoond. 
Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat de beveiligingseisen gewoon van 
kracht blijven en dat voor de beveiliging van de binnendeur minimaal VRKI/BORG-
klasse 1 is vereist. 

 
Clausule VV4B Gebouw zakelijk / huurdersbelang zakelijk / eigenaarsbelang  zakelijk 

Alle-van-buitenkomende-onheilen-dekking 
Het gebouw is allereerst verzekerd tegen de in artikel 3 van de 
verzekeringsvoorwaarden B 03.5.09 A (omvang van dekking) genoemde 
schadeoorzaken. 
Indien uitdrukkelijk vermeld op het polisblad verzekert de maatschappij ook de schade 
aan het gebouw, dat veroorzaakt wordt door elke andere plotseling en onverwacht van 
buiten komende gebeurtenis inclusief glasdekking (dekking ABKO). 
Hiermee bedoelen wij geen oorzaken waartegen uw gebouw normaal gesproken 
bestand moet zijn en ook niet van binnenuit komende oorzaken. 

 

Naast de uitsluitingen in artikel 5 van de verzekeringsvoorwaarden B 03.5.09 A zijn 

ook de volgende schadeoorzaken uitgesloten van dekking: 

1. grondverzakking en grondverschuiving; 

2. wind, anders dan storm; 

3. ongedierte en schimmels; 

4. huisdieren die met toestemming in het gebouw aanwezig zijn; 

5. graffiti, verf en andere kleurstoffen aan de buitenkant van het gebouw; 

6. verontreinigende stoffen, behalve als de schade daarbij het gevolg is van een brand 

die dichtbij plaatsvindt of van een explosie of directe blikseminslag; 

7. muren of vloeren, die vocht of water doorlaten. 

 
Dekking huurders/eigenaarsbelang zakelijk 
Alleen, indien uitdrukkelijk vermeld op het polisblad, is het huurders- respectievelijk 
eigenaarsbelang zakelijk verzekerd op basis van een alle-van-buitenkomende-
onheilendekking. Glas is meeverzekerd voor zover de waarde van het glas valt onder 
de verzekerde som van het eigenaars-/huurdersbelang. 
Via een huurders- of eigenaarsbelangverzekering verzekert u alle op eigen kosten 
aangebrachte voorzieningen. Het moet gaan om voorzieningen die de waarde van het 
gebouw verhogen, die aard- en nagelvast zijn aangebracht en niet onder de 
opstalverzekering van uw Vereniging van Eigenaren of verhuurder van het gebouw 
vallen (bijvoorbeeld glas). 
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Eigen risico 
Voor alle gevaren, met uitzondering van storm en ruitbreukschades, geldt een 
algemeen eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Het eigen risico geldt voor 
gebouwen, inventaris-goederen en bedrijfsschade tezamen. 
 
Anders dan in de voorwaarden is aangegeven is het eigen risico storm standaard 
 € 400,- per gebeurtenis, tenzij op het polisblad is aangetekend dat het eigen risico is 
afgekocht. 
 
Er is geen eigen risico storm van toepassing op de huurders- respectievelijk 
eigenaarsbelangverzekering. 
 
Binnenbraak (garantie) 
Indien er sprake is van een bedrijfsverzamelgebouw of een combinatie 
woon/praktijkpand en in geval van diefstal of poging daartoe, dienen sporen van 
buitenbraak aan het gebouw of sporen van braak aan het perceelsgedeelte waarin de 
verzekerde zaken zich bevinden te worden aangetoond.  
Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat de beveiligingseisen gewoon van 
kracht blijven en dat voor de beveiliging van de binnendeur minimaal VRKI/BORG-
klasse 1 is vereist 
 
Inductie 
Inductie ten gevolge van bliksem (met of zonder inslag) is gedekt.  
Inductie ten gevolge van piekspanning op het net valt onder de dekking van de 
verzekering, indien er een overspanningsbeveiliging aanwezig is. 
 

Clausule  VV5 Bedrijfsschadeverzekering 

Alle-van-buitenkomende-onheilen-dekking 
De bedrijfsschade is allereerst verzekerd tegen de in artikel 3 van de 

verzekeringsvoorwaarden B 03.5.06 B (gedekte gebeurtenissen) genoemde 

schadeoorzaken. 
Indien uitdrukkelijk vermeld op het polisblad verzekert de maatschappij ook de 
bedrijfsschade, dat veroorzaakt wordt door elke andere plotseling en onverwacht van 
buiten komende gebeurtenis. 
 
Naast de uitsluitingen in artikel 5 van de verzekeringsvoorwaarden B 03.5.06 B zijn 

ook de volgende schadeoorzaken uitgesloten van dekking: 

1. grondverzakking en grondverschuiving; 

2. wind, anders dan storm; 

3. ongedierte, schimmels, bacteriën, virussen, zwam- of plantvorming; 

4. huisdieren die met toestemming in het gebouw aanwezig zijn; 

5. graffiti, verf en andere kleurstoffen aan de buitenkant van het gebouw; 

6. verontreinigende stoffen, behalve wanneer dit het gevolg is van een explosie die 

dichtbij plaatsvindt of van een directe blikseminslag; 

7. vallen of (om)stoten van inventaris/goederen die behandeld of bewerkt worden; 

 
Eigen risico 
Voor alle gevaren geldt een algemeen eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. 
Het eigen risico geldt voor gebouwen, inventaris-goederen en bedrijfsschade tezamen. 
 
Het algemeen eigen risico wordt echter niet toegepast, indien er enkel en alleen sprake 
is van bedrijfsschade en de clausule VE Stoelhuur Franchise van toepassing is. 

 
Inductie 
Inductie ten gevolge van bliksem (met of zonder inslag) is gedekt.  
Inductie ten gevolge van piekspanning op het net valt onder de dekking van de 
verzekering, indien er een overspanningsbeveiliging aanwezig is. 
 
Binnenbraak (garantie) 
Indien er sprake is van een bedrijfsverzamelgebouw of een combinatie 
woon/praktijkpand en in geval van diefstal of poging daartoe, dienen sporen van 
buitenbraak aan het gebouw of sporen van braak aan het perceelsgedeelte waarin de 
verzekerde zaken zich bevinden te worden aangetoond.  
Hierbij dient wel in acht genomen te worden dat de beveiligingseisen gewoon van 
kracht blijven en dat voor de beveiliging van de binnendeur minimaal VRKI/BORG-
klasse 1 is vereist. 
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Clausule VV6 Computerverzekering 

Daar waar in de voorwaarden wordt gesproken over verzekerde zaak wordt bedoeld 
het totaal van alle hieronder genoemde apparatuur: 

 
Alle toepassingsprogrammatuur en alle stationair opgestelde computer- apparatuur en 
netwerkcomponenten, zoals mainframes, servers, pc’s, werkstations, terminals, 
beeldschermen, printers, dockingstations, scanners, UPS, modems, hubs, multiplexers, 
splitters, routers, serverracks, switches die aanwezig zijn op het (de) in de polis 
vermelde risicoadres(sen), voor zover verzekerde belang heeft bij het behoud van deze 
objecten uit hoofde van eigendom of uit ander zakelijk recht, een en ander voor zover 
niet elders van de verzekering uitgesloten. 

 
Eigen-gebrek dekking röntgenapparatuur/tandartsapparatuur 
Het gestelde in de voorwaarden over de aanwezigheid van een onderhoudscontract is 
voor röntgenapparatuur en/of tandartsapparatuur niet van toepassing 

 
Nieuwwaarde 
In afwijking van het bepaalde in de voorwaarden, vergoedt de verzekeraar 
een bij deze polis gedekte schade, met inachtneming van een eventueel van  
toepassing zijnde eigen risico, als volgt: 

 
 In geval van totale beschadiging of verlies d.w.z. wanneer herstel- of   
vervangingskosten de dagwaarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de 
gebeurtenis te boven gaan 
 
1. gedurende de termijn van drie jaar na de eerste ingebruikstelling: de nieuwwaarde 
op het moment van de gebeurtenis tot ten hoogste het verzekerde bedrag van de 
beschadigde zaak; 
2. gedurende het vierde jaar na de eerste ingebruikstelling: 40% van de nieuwwaarde 
op het moment van de gebeurtenis; 
3. na het vierde jaar na de eerste ingebruikstelling: de dagwaarde. Voor de dagwaarde 
geldt een minimum van 10% van de nieuwwaarde, of de vervangingswaarde wanneer 
deze lager is; 
4. voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, zal ten 
hoogste de dagwaarde worden vergoed. 
 
Data en extra kosten 
De op de polis genoemde verzekerde som voor Extra kosten en Data- en software is 
de maximale vergoeding per gebeurtenis voor Extra kosten en Data- en software 
samen. 
 
Uitkeringstermijnen 
Extra Kosten: 13 weken 
Data- en software:  52 weken 
 
Extra kosten 
Per week wordt maximaal vergoed het dertiende deel van de op het polisblad 
genoemde verzekerde som van Extra kosten en Data- en software samen. 

 
Elektronenbuizen  
a. Onder deze verzekering is mede gedekt plotselinge en onvoorziene schade aan 
elektronenbuizen zoals beeld-, scan-, röntgen-, laserbuizen en dergelijke; 
b. Bij vaststellen van het schadebedrag zal, gerekend vanaf de datum van eerste 
ingebruikname, een afschrijving van 20% per jaar worden toegepast. De afschrijving 
wordt berekend over de nieuwwaarde van de buizen. 

 
Beveiliging  
Op alle onder deze overeenkomst verzekerde adressen geldt dat op deze adressen 
adequate diefstalbeveiligingsmaatregelen moeten zijn getroffen bij een verzekerd 
bedrag vanaf  € 25.000,-.  
 
Adequate beveiligingsmaatregelen zijn omschreven in de Nationale 
Beoordelingsrichtlijn BORG beveiligingsbedrijf en in de regeling technische 
beveiliging BORG. Verzekerde kan de adequate beveiliging uitsluitend bewijzen door 
overlegging van een geldig, in die regelingen omschreven BORG-
beveiligingscertificaat. 
 
Deelverklaringen, verklaringen beveiligd object, opleveringsbewijzen en dergelijke 
zijn geen bewijs van adequate beveiliging. 
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Verzekerde is verplicht: 
1) een onderhoudscontract af te sluiten met een Borg gecertificeerd Technische 
beveiligingsbedrijf. Dit onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van 
oplevering en van kracht te blijven gedurende de looptijd van de verzekering; 
 
2) bij het verlaten van het pand na beëindiging van de werkzaamheden, te controleren 
of de alarminstallatie functioneert en deze op de juiste wijze in te schakelen en op 
geen enkel moment de werkzaamheid van de installatie te belemmeren; 
  
3) gedurende de tijd dat de alarminstallatie niet naar behoren functioneert die 
maatregelen te treffen welke redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade ten 
gevolge van inbraak te voorkomen; 
 
4) vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en verzekeraar indien ten tijde 
van verbouwing of wijziging in de manier van opstelling er een geringere graad van 
beveiliging van de verzekerde zaken optreedt. 
 
Indien verzekerde geen adequate beveiligingsmaatregelen heeft getroffen of niet 
voldoet aan de in deze clausule genoemde verplichtingen dan zal in geval van diefstal 
en/of vandalismeschaden het onder deze verzekering geldende eigen risico worden 
verhoogd tot 10% van het schadebedrag met een minimum van € 375,00. In geval van 
schade aan software-/ hardwarelocks zal dit minimum eigen risico gesteld worden op  
€ 1.250,00. 
 
Transportdekking laptops/tablets 
Ten aanzien van laptops/tablets geldt dat: 
 
a. Onder deze verzekering mede gedekt is het risico van vervoer en het verblijf van 
laptops/tablets in steen/harde panden over de gehele wereld en/of de machinelijst. 
Vervoer door middel van een pleziervaartuig is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
b. Wanneer de laptops/tablets worden vervoerd en onbeheerd in een vervoermiddel 
worden achtergelaten, in geval van schade door verzekerde dient te worden 
aangetoond dat het vervoermiddel deugdelijk was afgesloten, de laptops/tablets ten 
tijde van de diefstal niet zichtbaar was opgeborgen in de kofferruimte van de auto en 
dat er in alle redelijkheid geen betere maatregelen getroffen konden worden ter 
voorkoming van schade. 

 
c. Ingeval van schade door diefstal welke mogelijk heeft plaatsgevonden in de periode 
tussen 22.00 uur en 06.00 uur door verzekerde dient te worden aangetoond dat tussen 
22.00 uur en 06.00 uur het vervoermiddel zich bevond in een afgesloten of bewaakte 
ruimte en voldaan is aan het gestelde in sub b. 
 
Voor het gestelde in sub a, b en c blijft de bepaling 'diefstal na braak' en de bepaling 
omtrent het eigen risico na braak uit een vervoermiddel onverminderd van toepassing. 
 
Netbooks, PDA’s, smartphones, blackberries, handhelds en mobiele telefoons en 
dergelijke zijn nadrukkelijk van de dekking uitgesloten. 
 
Vergoeding voor schade aan hardware-/softwarekeys 
Indien de verzekerde toepassingsprogrammatuur onlosmakelijk is verbonden aan 
software- / hardwarekeys (dongles) zal bij beschadiging van deze objecten bij het 
vaststellen van het schadebedrag –indien de licentievoorwaarden dat vereisen– met de 
waarde van de bijbehorende software rekening worden gehouden als ware de key en 
de software één verzekerde zaak. 
 
Uitgesloten zijn de kosten voor de aanschaf van nieuwe toepassingsprogrammatuur 
(licentiekosten) wanneer deze uitsluitend gemaakt dienen te worden ten gevolge van 
schade - of het verlies van software- / hardwarekeys. Deze uitsluiting geldt niet ten 
aanzien van het brandrisico. Het risico van verlies van de software- / hardwarekeys is 
wel gedekt indien deze objecten na beëindiging van de normale werktijden van de 
apparatuur worden afgehaald en in een afgesloten kast worden opgeborgen mits er 
sprake is van braak aan de betreffende kast. 
 
Het gestelde in de polisvoorwaarden over onderverzekering blijft onverminderd van 
toepassing. 
 

Risicoadres 

De verzekering is uitsluitend van kracht indien de verzekerde apparatuur zich bevindt 
op het in de polis genoemde risicoadres(sen). 
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Nieuwwaarderegeling  
Deze clausule komt in de plaats van de het artikel Schadevergoeding in de 

voorwaarden.  

De bepalingen Kosten die niet vergoed worden, Bijzondere voorwaarden bij diefstal 
en Uitkering binnen zes weken blijven echter onverminderd van toepassing. 

 

De omvang van de materiële schade wordt als volgt vastgesteld: 
Van de beschadigde zaken wordt de waarde onmiddellijk voorafgaand aan en 

onmiddellijk ná de gebeurtenis vastgesteld. Het verschil tussen de beide waarden is de 

schade. 
Behalve als op het polisblad iets anders is vermeld, wordt vergoed: 

- de nieuwwaarde;  

- de dagwaarde voor zaken waarvan de waarde minder bedroeg dan 40% van die 
genoemde nieuwwaarde en/of die onttrokken waren aan het gebruik waarvoor zij 

waren bestemd; 

- de herstelkosten als deze lager zijn dan het verschil tussen de waarde onmiddellijk 

voor en de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis. 

 
Clausule VV7 AVB medisch 

  Waarneming 
Verzekerd is de aansprakelijkheid: 
- van u als waarnemer voor een ander die dezelfde activiteiten verricht als vermeld in 

uw polis. Voorwaarde voor deze dekking is dat uw aansprakelijkheid niet onder een 

andere verzekering wordt gedekt. Een eigen risico op de andere verzekering is niet 
gedekt op deze verzekering.  

- van uw waarnemer. 

 
AVB - Algemene, werkgevers en milieuaansprakelijkheid 

 
Rubriek A Algemene aansprakelijkheid 

Verzekerd bedrag 

2.500.000 euro per aanspraak met een maximum van 5.000.000 euro per 

verzekeringsjaar. 

 

Het verzekerd bedrag van deze rubriek zal niet cumuleren met verzekerde 
bedragen van andere verzekerde rubrieken. 

 

Geldigheidsgebied 
Een handelen of nalaten waaruit de aanspraak voortvloeit dient te hebben 

plaatsgevonden binnen Nederland. Niet verzekerd zijn aanspraken voor schade 

door zaken, die door een verzekerde of door een ander beroeps- of 
bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Nederland. Het 

geldigheidsgebied is de gehele wereld voor reizen, die een verzekerde maakt 

in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Echter voor aanspraken, die 
voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van 

activiteiten in de verzekerde hoedanigheid blijft het geldigheidsgebied 

Nederland. 
 

Eigen risico: Nihil 

 
Rubriek B Werkgeversaansprakelijkheid inclusief gebruik van motorrijtuigen 

door ondergeschikten 

Verzekerd bedrag 
2.500.000 euro per aanspraak met een maximum van 5.000.000 euro per 

verzekeringsjaar. 

 
Het verzekerd bedrag van deze rubriek zal niet cumuleren met verzekerde 

bedragen van andere verzekerde rubrieken. 

 
Geldigheidsgebied 

Een handelen of nalaten waaruit de aanspraak voortvloeit dient te hebben 

plaatsgevonden binnen Nederland. Het geldigheidsgebied is de gehele wereld 
voor reizen, die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of 

bedrijf. Echter voor aanspraken, die voortvloeien uit het tijdens deze 

reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten in de verzekerde 
hoedanigheid blijft het geldigheidsgebied Nederland. 

 

Eigen risico: Nihil 
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Rubriek D Milieuaansprakelijkheid 
Verzekerd bedrag 

2.500.000 euro per aanspraak met een maximum van 5.000.000 euro per 

verzekeringsjaar. 
 

Het verzekerd bedrag van deze rubriek zal niet cumuleren met verzekerde 

bedragen van andere verzekerde rubrieken. 
 

Geldigheidsgebied 

Een handelen of nalaten waaruit de aanspraak voortvloeit dient te hebben 
plaatsgevonden binnen Nederland. Het geldigheidsgebied is de gehele 

wereldvoor reizen, die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn 

beroep of bedrijf. Echter voor aanspraken, die voortvloeien  uit het tijdens 
deze reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten in de verzekerde 

hoedanigheid blijft het geldigheidsgebied Nederland. 

 

Eigen risico: Nihil 

 

A 754 Beroepsdekking   
Dekking na beëindiging van de verzekering  

1. Dekking na beëindiging van de verzekering 

In de volgende gevallen bestaat tevens dekking voor schade die na 
beëindiging van de verzekeringsovereenkomst is ontstaan, indien en voor 

zover geen dekking bestaat onder een andere verzekering (een eventueel 

eigen risico op deze andere verzekering wordt niet vergoed). 
 

2. Praktijkopheffing/Beëindiging beroepsuitoefening 
Bij beëindiging van de verzekeringsovereenkomst wegens opheffing van de 

praktijkuitoefening en/of wegens beëindiging van de beroepsuitoefening, dekt 

de verzekering de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade 
ontstaan en gemeld binnen 5 jaar na beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomst, mits het handelen of nalaten dat de schade heeft 

veroorzaakt binnen de geldigheidsduur van de verzekering heeft 
plaatsgevonden. 

 

3. Incidentele hulpverlening 
Indien na beëindiging van de beroepsuitoefening - en na dienovereenkomstig 

beëindiging van de verzekeringsovereenkomst - door verzekeringnemer 

incidenteel medische hulp wordt verleend naar aanleiding van een ongeval of 
andere gevallen waarin onmiddellijk medische hulp is vereist, dekt de 

verzekering diens aansprakelijkheid voor daaruit ontstane zaken. 

 

Directe vermogensschade  
Voor de (para)medische beroepen geldt dat directe vermogensschade is meeverzekerd. 

Onder directe vermogensschade wordt verstaan:  

• schade ten aanzien van patiënten, waaronder eveneens worden verstaan personen die 
worden gekeurd, door aantasting van hun vermogen die niet het gevolg is van schade 

aan personen en/of zaken;  

• aantasting van het vermogen van de zorgverzekeraar ten gevolge van medische 

fouten waarvoor een verzekerde ten opzichte van de patiënt, waaronder eveneens 

worden verstaan personen die worden gekeurd, aansprakelijk is 

 

 

 

 
 

 


