
Inventaris/goederenverzekering
Verzekerd is schade aan uw bedrijfsinventaris en goe-
deren (tevens gereedschappen) door onder andere 
brand of diefstal uit de bedrijfsruimte (ook wanneer 
deze inventaris of goederen zich op uw huisadres be-
vinden, in uw garage of in uw opslagloods etc.).

Verzekerd bedrag: € 20.000,- (let op! Uniek element: 
nooit onderverzekering)
Eigen risico: € 250,- per gebeurtenis.
De dekking is inclusief tijdelijk elders opgeslagen goe-
deren en gereedschappen (voor een duur van maximaal  
3 maanden). Inclusief een dekking voor huurdersbe-
langen voor wat betreft de in de bedrijfs- c.q. werk-
ruimte aangebrachte verbeteringen.

Rechtsbijstandverzekering
Verzekerd zijn: juridische conflicten met bijvoorbeeld 
een leverancier, een afnemer of de overheid, alsmede 
incassorechtsbijstand voor niet betaalde rekeningen.

Eigen vervoersverzekering:
Verzekerd is diefstal van gereedschappen uit de bestel-
bus. Standaard is een 24-uurs dekking van toepassing 
waarbij diefstal uitsluitend is verzekerd na braak aan de 
bestelbus. Geen diefstalbeveiliging vereist. Geen ver-
hoogd eigen risico in geval van diefstal.
Verzekerd bedrag: € 5.000,-
Eigen risico: € 125,- per gebeurtenis

Kiest u voor het pluspakket, dan bedraagt het verze-
kerd bedrag € 10.000,-.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: (apart bij te 
verzekeren)
Een scherpe premie tegen aantrekkelijke voorwaarden, 
dat zijn de uitgangspunten van deze verzekering. Voor 
alle beroepen kunt u zich verzekeren tot uw 65-jarige 
leeftijd met een instapmogelijkheid tot uw 59-jarige 
leeftijd.

Zorgverzekering: (apart bij te verzekeren)
Ook voor de zorgverzekering wordt een scherpe  
premie berekend waarin de collectiviteitkorting  
voor leden van de NOA is verwerkt. De website  
www.noaverzekeringsdienst.nl onder de knop “zorg” 
vindt u de zorgaanbieders met hun producten en pre-
mies.

Wilt u het OZP-pakket afsluiten?
Neem dan contact op met: 
NOA Verzekeringsdienst: tel. 030 - 254 91 93 
of via www.noaverzekeringsdienst.nl

NOA Verzekeringsdienst
Oudwijkerlaan 47, 3581 TB Utrecht,
Postbus 14092, 3508 SC Utrecht,
Tel. 030 2549193, Fax 030 2549100
E-mail info@noaverzekeringsdienst.nl
Internet www.noaverzekeringdienst.nl

Regel uw verzekeringen 
via het OZP-pakket van de 
NOA Verzekeringsdienst!

VERZEKERINGSDIENST



Specifiek voor OZP-leden
biedt de NOA Verzekeringsdienst een keuze uit 
twee pakketpolissen voor uw zakelijke verzeke-
ringen.

Voordeel van het afsluiten van de OZP-pakket-
polis is dat al uw verzekeringen zijn onderge-
bracht in 1 pakket, waarvoor u maandelijks een 
aantrekkelijke premie betaalt. U heeft verder 
geen omkijken meer naar uw verzekeringen.

In het basispakket zijn voor een premie van  
€ 45,- per maand exclusief assurantiebelasting 
(9,7%) de navolgende verzekeringen opgeno-
men:

•	 aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

•	 inventaris/goederenverzekering

•	 rechtsbijstandverzekering

•	 eigen vervoersverzekering

In het pluspakket zijn voor een premie van  
€ 52,50 per maand exclusief assurantiebelasting 
(9,7%) dezelfde verzekeringen opgenomen als in 
het basispakket, echter met een aantal belangrijke 
uitbreidingen, zie hiervoor de toelichting binnen 
de omschreven verzekeringen.

Daarnaast is het pakket uit te breiden met een 
aantal specifiek collectief ingekochte verzekerin-
gen, waarbij prijs en voorwaarden door indivi-

duele omstandigheden worden bepaald. Denk hierbij 
aan:

•	 arbeidsongeschiktheidsverzekering

•	 motorrijtuigverzekering

•	 gebouwenverzekering

•	 zorgverzekering

•	 diverse privé verzekeringen

Toelichting op een aantal 
verzekeringen
Aansprakelijkheid voor Bedrijven
Deze verzekering biedt dekking voor letsel- en zaak-
schade van derden waarvoor u danwel de door u in-

Om het pakket te kunnen afsluiten, dient u aan de volgende 
voorwaarden te voldoen:
1. U bent of wordt lid van de NOA
2. U werkt zonder personeel 
 Wanneer u werkt met  hulpkrachten/andere OZP-ers is een aanvul-

lende dekking noodzakelijk; wij adviseren u dan om het pluspakket af 
te nemen of neem contact op met de NOA Verzekeringsdienst

3. U heeft geen VOF (uitzondering is een man/vrouw-VOF, waarin 
de vrouw uitsluitend de administratie voor haar rekening neemt)

4. U heeft geen BV
5. Uw jaaromzet is lager dan € 250.000,-
6. U werkt in Nederland (dus geen werkzaamheden in het buiten-

land)
 Mocht u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan wordt maatwerk 

geleverd.

geleende hulpkrachten/andere OZP-ers aansprakelijk 
wordt gesteld. 

Verzekerd bedrag:  € 1.250.000,- per aanspraak;
	 € 2.500.000,- maximaal per verze-

keringsjaar
	 € 500.000,- per aanspraak voor 

schade door brand/ontploffing
Eigen risico:  € 250,- voor schade aan zaken
	 € 2.500,- per gebeurtenis voor 

brandgevaarlijke werkzaam heden

U bent niet verzekerd voor werkgeversaansprakelijk-
heid; u heeft immers geen personeel. 
Kiest u voor het pluspakket, dan bestaat hiervoor wel 
dekking voor maximaal 5 ingeleende hulpkrachten/
andere OZP-ers (paraplu/secundaire dekking).

Deze verzekering geeft tot een maximum van  
€ 5.000,- (als maximum per aanspraak en per jaar) te-
vens dekking voor aansprakelijkheid voor schade aan 
gereedschappen en werkmaterieel van derden die u 
gebruikt. Voor deze dekking geldt een eigen risico van  
€ 500,- per aanspraak. Uitgesloten blijft diefstal, ver-
missing en verduistering.
Kiest u voor het pluspakket dan heeft u daarnaast tot 
een maximum van € 50.000,- als maximum per aan-
spraak en € 100.000,- per jaar ook dekking voor aan-
sprakelijkheid voor schade aan zaken van cliënten die u 
ter bewerking/behandeling zijn toevertrouwd (opzicht).


