
Onderneming:

Product:

Be drijfs aan spra ke lijk heids ver ze ke ring	(AVB)
Informatiedocument	over	het	verzekeringsproduct

Li ber ty	Mu tu al	In su ran ce	Eu ro pe	SE,	scha de ver ze ke raar,	vergunning:	B232280
(NL)
Aan spra ke lijk heids ver ze ke ring	voor	be drij ven	(AVB)

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat 
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Deze	verzekering	beschermt	je	als	ondernemer	tegen	schadeclaims	als	je	wettelijk	aansprakelijk	wordt	gesteld	voor	de	schade	aan	anderen	die
onstaat	door	jezelf.

Extra	informatie

Deze	verzekeringskaart	geldt	alleen	voor	ons	standaardproduct.	Als	er	specifieke	afspraken	met	je	zijn	gemaakt	over	voorwaarden	en/of	premie,
dan	is	het	geen	standaardproduct.	In	zo'n	geval	geldt	deze	verzekeringskaart	niet.

Wat	is	ver ze kerd?
Schade	aan	personen,	losse	spullen	en	onroerend
goed.

Wie	zijn	ver ze kerd?
De	ondernemer.

Keuze:	ju ri di sche	hulp
Verzekerd	zijn	de	kosten	voor	rechtsbijstand,	een
strafproces,	tuchtprocedure	of	geschiloplossing
zonder	rechter.

In loop
Stelt	iemand	je	ná	de	ingangsdatum	van	de
verzekering	aansprakelijk	voor	schade	die	vóór	de
ingangsdatum	is	veroorzaakt?	Dan	is	dat	in	de
meeste	gevallen	verzekerd	als	je	kunt	aantonen	dat
op	het	moment	van	het	handelen	of	nalaten	de
bedrijfsaansprakelijkheid	verzekerd	was	(bij	een
andere	verzekeraar).	Er	is	geen	dekking	voor	schade
die	je	al	kende.

Wat	is	niet	ver ze kerd?
Schade	aan	jezelf	of	je	bedrijf.

Op nieuw	le ve ren	van	pro duct	of	dienst
Schade	en	kosten	die	moeten	worden	gemaakt
omdat	de	door	jou	verichte	werkzaamheden	of
diensten	opnieuw	moeten	worden	verricht.

Pro duct aan spra ke lijk heid
Schade	wanneer	je	aansprakelijk	bent	voor	een
gebrekkig	product.

Opzet
Schade	die	met	opzet	door	jou	of	je	medewerker	is
veroorzaakt.

Werk ge vers aan spra ke lijk heid
Aansprakelijkheid	voor	bedrijfsongevallen	en
beroepsziekten	+	ongevallen	in	het	verkeer	te	voet	of
met	de	fiets.	Ook	schade	aan	de	spullen	van	de
werknemer	is	verzekerd.

(Lucht)vaar tuig	of	mo tor voer tuig
Veroorzaakt	een	(lucht)vaartuig	of	motorvoertuig
Schade	waarvoor	jij	aansprakelijk	bent?	Dan	is	dat
niet	verzekerd.

Mi li eu scha de
Milieuschade	die	langzaam	ontstaat	(voorbeeld:	een
lekkende	olietank	die	jarenlang	de	grond	vervuilt)	is
niet	verzekerd.	Ook	milieuschade	op	je	bedrijfslocatie
valt	niet	onder	de	dekking.

As best
Aansprakelijkheid	voor	een	beroepsziekte	als	gevolg
van	asbestblootstelling	is	niet	verzekerd.	Ook	het
opruimen	en	afvoeren	van	asbest	is	uitgesloten.

Wet te lij ke	voor schrif ten
Schade	die	het	gevolg	is	van	bewuste	ovetreding	van
overheidsvoorschriften	is	niet	verzekerd.



Uit loop
Als	iemand	je	aansprakelijk	stelt	ná	beëindiging	van
de	verzekering	voor	een	handelen	of	nalaten	vóór
beëindiging	van	de	verzekering	dan	is	dat	niet
gedekt.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?

Eigen	ri si co
Deze	verzekering	heeft	een	eigen	risico	van	€	75,-.

Extra	informatie

Het	eigen	risico	geldt	voor	zaakschade.

Waar	ben	ik	ge dekt?
De	verzekering	geldt	in	de	Benelux	en	Duitsland.

Extra	informatie

Je	kunt	de	dekking	naar	wens	uitbreiden.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als	je	de	verzekering	aanvraagt,	moet	je	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.	Je	moet	zoveel	mogelijk	doen	om	de	schade	te
voorkomen	en	beperken.	Meld	schade	zo	snel	mogelijk	en	geef	veranderingen	in	jouw	situatie	zo	snel	mogelijk	door.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
Je	kunt	kiezen	of	je	de	premie	eenmaal	per	jaar	betaalt,	of	in	termijnen.	Betalen	is	via	een	automatische	incasso.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	op	de	polis	staat.	De	verzekeringstermijn	is	een	jaar.	Als	de	verzekering	niet	wordt
opgezegd,	dan	loopt	die	telkens	voor	een	jaar	door.	Betaal	je	de	premie	niet	op	tijd?	Dan	kunnen	we	de	verzekering	stoppen.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
In	je	polisvoorwaarden	staat	exact	wanneer	je	de	verzekering	kunt	opzeggen	en	met	welke	opzegtermijn.	In	ieder	geval	kun	je	de
verzekering	na	het	eerste	jaar	dagelijks	opzeggen.	Opzeggen	doe	je	schriftelijk	of	per	e-mail.

Version	1,	01-01-2020.

©	Verbond	van	verzekeraars,	www.vanatotzekerheid.nl

http://www.vanatotzekerheid.nl/


Onderneming:
Product:

Rechts bij stand ver ze ke ring	-	za ke lijk
Informatiedocument	over	het	verzekeringsproduct

DAS	Rechts bij stand	N.V.,	scha de ver ze ke raar,	vergunning:	145445	(NL)
DAS	Be roeps rechts bij stand	voor	thuis zorg ver le ners

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Met	deze	verzekering	krijgt	u	als	thuiszorgverlener	juridische	hulp	van	DAS	bij	een	gedekte	zaak.	Ook	betaalt	DAS	tot	een	gemaximeerd	bedrag
eventuele	bijkomende	kosten,	zoals	proceskosten	en	de	kosten	van	externe	deskundigen.

Extra	informatie

Deze	verzekering	is	speciaal	bedoeld	voor	thuiszorgverleners.
Let	op:	voor	deze	verzekering	gelden	ook	de	algemene	polisvoorwaarden	van	DAS.	 .

Wat	is	ver ze kerd?
U	krijgt	juridische	hulp	bij:
-	het	verhalen	van	schade	aan	uzelf	of	uw
eigendommen;
-	conflicten	over	contracten	met	cliënten,
zorgverzekeraars	of	zorgbemiddelingsbureau's;
-	tegen	u	ingediende	klachten,	tuchtzaken,	of
meldingen	bij	de	IGJ;
-	sommige	strafzaken.

Extra	informatie

Er	is	alleen	dekking	voor	zaken	die	te	maken	hebben
met	(en	die	zijn	ontstaan	tijdens)	uw	werk	als
thuiszorgverlener.
Voor	klacht-	en	tuchtzaken	is	alleen	dekking	als	u
bent	ingeschreven	in	het	BIG-register.

In cas so
Maakt	u	geen	gebruik	van	een	zorgbemiddelings-	of
thuiszorgbureau?	En	rekent	u	altijd	zelf	rechtstreeks
met	uw	cliënten	af?	Dan	kunt	u	ook	incassobijstand
krijgen	als	uw	cliënt	zonder	dat	hij	daar	een	reden
voor	opgeeft,	uw	facturen	niet	betaalt.

Ver keer
U	krijgt	juridische	hulp	als	u	schade	wilt	verhalen
die	u	hebt	opgelopen	tijdens	uw	woon-werkverkeer	of
tijdens	het	reizen	tussen	cliënten.	Reist	u	met	uw
eigen	motorrijtuig	(bijvoorbeeld	een	auto	of	scooter),
en	raakt	dit	motorrijtuig	daarbij	beschadigd	?	Dan
krijgt	u	ook	juridische	hulp	bij	het	verhalen	van	die
schade	aan	dat	motorrijtuig.

Extra	informatie

Dit	geldt	alleen	voor	schade	die	is	ontstaan	door	een
onrechtmatige	daad	van	iemand	anders.

Wat	is	niet	ver ze kerd?
U	krijgt	geen	juridische	hulp	als	u	het	conflict	te	laat
meldt.	Ook	bij	opzet	en	bestaande	conflicten	krijgt	u
geen	juridische	hulp.

Be drijfs voe ring	of	be roeps prak tijk
U	krijgt	geen	juridische	hulp	bij	andere	conflicten	die
te	maken	hebben	met	het	uitoefenen	van	uw	werk
als	thuiszorgverlener.

Privé-ge schil len	en	hoe da nig heid
U	krijgt	geen	juridische	hulp	bij	conflicten	die	geen
verband	houden	met	uw	werkzaamheden	als
thuiszorgverlener	(hoedanigheid).

Be las tin gen
U	krijgt	geen	juridische	hulp	bij	een	conflict	over
belastingrecht,	zoals	heffingen,	leges	of	WOZ-
waarden.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
Voor	het	verhalen	van	schade	aan	uzelf	of	uw
eigendommen	geldt	geen	wachttijd.
Voor	alle	andere	gedekte	conflicten	geldt	een
wachttijd	van	drie	maanden.

Extra	informatie

U	krijgt	geen	juridische	hulp	bij	conflicten	die
ontstaan	tijdens	de	wachttijd.	Ook	niet	als	u	deze	pas
na	de	wachttijd	aanmeldt.

Maxi mum	kos ten	en	drem pel
DAS	vergoedt	voor	de	externe	kosten	van	juridische
hulp	maximaal	€	50.000.

http://www.das.nl/algemenepolisvoorwaarden


Keuze	rechts hulp ver le ner
Als	het	conflict	voor	de	rechter	komt,	mag	u	zelf	een
eigen	rechtshulpverlener	kiezen.	Dit	mag	ook	als	de
tegenpartij	in	het	conflict	ook	juridische	hulp	krijgt	van
DAS.

Extra	informatie

Is	het	niet	verplicht	om	een	advocaat	in	te
schakelen?	En	kiest	u	toch	voor	een	externe
rechtshulpverlener?	Dan	geldt	er	een	maximum
vergoeding	voor	de	kosten	van	deze
rechtshulpverlener.	Ook	moet	u	dan	een	eigen	risico
betalen.

Waar	ben	ik	ge dekt?
U	krijgt	juridische	hulp	in	Nederland.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als	u	de	verzekering	aanvraagt,	moet	u	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.
Meld	een	conflict	direct	bij	DAS	voordat	u	andere	actie	onderneemt.	DAS	probeert	het	conflict	dan	zo	snel	mogelijk	op	te	lossen.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
U	kunt	kiezen	of	u	de	premie	per	maand,	per	kwartaal,	per	halfjaar	of	per	jaar	betaalt.	Betalen	kan	via	automatische	incasso.	Of	u
maakt	zelf	het	bedrag	over.

Extra	informatie

Betaling	per	jaar	is	het	goedkoopst.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	op	de	polis	staat.	Betaalt	u	de	premie	niet	op	tijd?	Dan	kunnen	we	de	verzekering	stoppen.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
Na	de	eerste	contracttermijn	(op	uw	polis	ziet	u	of	dat	1	of	3	jaar	is)	kunt	u	de	verzekering	dagelijks	opzeggen	via	telefoon	of	brief,	of
via	onze	website.
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