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Wat u vooraf moet weten 
 

 

 
Dit zijn de aanvullende voorwaarden die gelden voor afbouwbedrijven. Ze gelden naast de algemene voorwaarden 
schadeverzekering zakelijk en de bijzondere voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. En eventuele andere 
rubrieksvoorwaarden. Op het polisblad staat welke voorwaarden voor de verzekering gelden. 
Alle voorwaarden vormen samen één geheel. Zijn artikelen in de verschillende voorwaarden in strijd met elkaar? Of wijken de 
voorwaarden en de clausules op het polisblad van elkaar af? Dan gelden eerst de clausules die op het polisblad staan. Daarna 
gelden na elkaar de aanvullende voorwaarden, de rubrieksvoorwaarden en bijzondere voorwaarden. En als laatste gelden de 
algemene voorwaarden schadeverzekering zakelijk. 

In deze voorwaarden zijn een paar woorden paars gedrukt. Die woorden hebben een speciale betekenis. In de begrippenlijst 
leggen we uit wat we met die woorden bedoelen. 

 

  

1.   Is dit een zelfstandige verzekering? 

 Nee. Met deze voorwaarden willen we de dekking die de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt meer laten 

aansluiten op uw bedrijfsactiviteiten of beroep. Zij geven daarom regels die speciaal zijn geschreven voor activiteiten in 

de afbouwsector. 

In deze sector gaat het om het afbouwen van een bouwproject. Het gebouw staat er dus al. Alleen moet er binnen, en een 

enkele keer ook buiten, nog veel worden gedaan. Als het gebouw er al langer staat, dan moet er onderhoud worden 

gepleegd. Soms moet de manier waarop het gebouw is ingericht worden aangepast. Of moet er iets worden gerepareerd. 

 

2.   Welke (risicovolle) activiteiten zijn niet automatisch verzekerd? 

 Activiteiten die op een vliegveld worden uitgevoerd. Of op of langs een spoor. Of in havens, op scheepswerven of 

offshore. 

Hiermee bedoelen we de niet voor het publiek openstaande terreinen. Dus buiten de terminal van een luchthaven en 

buiten een treinstation of metrostation. 

 Activiteiten voor de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie. Of de treinen- en scheepsbouw. Of de offshoretechniek. 

Hiermee bedoelen we niet alleen het bouwen, maar ook het onderhouden en repareren. Ook van onderdelen. 

 Activiteiten voor de (petro)chemische industrie. 

Hiermee bedoelen we niet alleen het bouwen, maar ook het onderhouden en repareren. Ook van onderdelen. 

 Activiteiten op het gebied van kernenergie. 

 Activiteiten op het gebied van milieusanering en milieubeheer. 

 Activiteiten op het gebied van infra. 

Hiermee bedoelen we alles wat te maken heeft met civiele techniek. Bijvoorbeeld het aanleggen en onderhouden of 

repareren van grondwerken (zoals havens), wegenbouw (zoals autowegen, spoorwegen en luchthavens) en waterbouw 

(zoals vaarwegen en kusten). Alles met de daarbij behorende civiele kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten). 

Dit geldt niet voor het onderhouden of repareren van straatmeubilair (zoals lichtmasten en abri’s) en andere bovengrondse 

inrichtingselementen die niet tot de weg zelf behoren. 

 Activiteiten als steigerbouwer. 

Alleen als deze activiteit zorgt voor meer dan 25 % van uw omzet. 

 Activiteiten als dakdekker met een brander of een föhn. 

Dit geldt niet als de activiteiten bij een particulier worden uitgevoerd. Maar alleen als ze onderdeel zijn van het afgesproken 

werk. En ze van korte duur zijn en een kleine omvang hebben. Dus maximaal 25 m2 per werk 

Goed om te weten: in artikel 5 staan de regels waaraan u zich bij deze activiteiten moet houden. 
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Waarvoor u nog meer bent verzekerd 
 

3.   Voor welke schade, die volgens de bijzondere voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering niet is verzekerd, 

bent u toch verzekerd? 

 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan zaken van een ander die een verzekerde tijdelijk 

onder zich heeft. Maar alleen om aan die zaken te kunnen werken. In uw eigen bedrijf (werkplaats) of op de werklocatie. 

De activiteiten moeten verband houden met de verzekerde bedrijfsactiviteiten of het verzekerde beroep. 

De dekking geldt voor zaken waarop de opdracht betrekking heeft. Maar niet voor zaken die u zelf heeft meegebracht of 

geleverd. Of die u aan de zaken van de ander heeft toegevoegd. En ook niet voor schade aan motorrijtuigen, vaartuigen en 

vliegtuigen. 

Als er voor de zaken van een ander een verzekering is afgesloten, dan gaat die verzekering voor. En betalen we alleen het 

eigen risico van die andere verzekering. Hier trekken we nog wel uw eigen risico van af. 

Per aanspraak betalen we maximaal € 100.000. Dit bedrag maakt (onder)deel uit van het totaal verzekerde bedrag. Per 

verzekeringsjaar betalen we maximaal 2 keer dit bedrag. 

Per aanspraak geldt voor opzicht een eigen risico. Op het polisblad staat welk bedrag dat is. 

 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan zaken (losse spullen) van een ander die een 

verzekerde als hulpmiddel tijdelijk gebruikt (leent). Maar alleen om op de werklocatie het afgesproken werk te kunnen 

uitvoeren of afmaken. 

De activiteiten moeten verband houden met de verzekerde bedrijfsactiviteiten of het verzekerde beroep. 

De dekking geldt niet voor motorrijtuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Maar wel voor een hoogwerker. 

De dekking geldt ook niet voor schade door een langzaam werkende invloed. Zoals slijtage, veroudering of roest. Of door 

eigen gebrek als bedoeld in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. Zoals machinebreuk, metaalmoeheid en constructie- of 

materiaalfouten. En ook niet voor schade door normaal gebruik. Zoals krassen en deuken. Of het bevuild of bevlekt raken. 

Behalve als dit het gevolg is van een onverwachte en plotselinge gebeurtenis 

We betalen de waarde van de geleende zaak vlak voor de schade. Dat noemen we de dagwaarde. 

Als er voor de geleende zaak een verzekering is afgesloten, dan gaat die verzekering voor. En betalen we alleen het eigen 

risico van die andere verzekering. Hier trekken we nog wel uw eigen risico van af. 

Per aanspraak betalen we maximaal € 12.500. Dit bedrag maakt (onder)deel uit van het totaal verzekerde bedrag. Per 

verzekeringsjaar betalen we maximaal 2 keer dit bedrag. 

Per aanspraak geldt voor opzicht een eigen risico. Op het polisblad staat welk bedrag dat is. 

 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan zaken (losse spullen) van een ander die verzekerde als 

hulpmiddel tijdelijk heeft gehuurd. Maar alleen om op de werklocatie het afgesproken werk te kunnen uitvoeren of 

afmaken. 

De activiteiten moeten verband houden met de verzekerde bedrijfsactiviteiten of het verzekerde beroep. 

De dekking geldt dus niet voor zaken die u de hele tijd huurt. Of voor lange tijd heeft gehuurd. En ook niet voor 

motorrijtuigen, vaartuigen of vliegtuigen. Maar wel voor een hoogwerker. 

De dekking geldt niet voor schade door een langzaam werkende invloed. Zoals slijtage, veroudering of roest. Of door eigen 

gebrek als bedoeld in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. Zoals machinebreuk, metaalmoeheid en constructie- of 

materiaalfouten. En ook niet voor schade door normaal gebruik. Zoals krassen en deuken. Of het bevuild of bevlekt raken. 

Behalve als dit het gevolg is van een onverwachte en plotselinge gebeurtenis. 

Ook betalen we niet voor het verwijderen van graffiti. Of voor waardevermindering door graffiti. 

We betalen de waarde van de gehuurde zaak vlak voor de schade. Dat noemen we de dagwaarde. 

Als er voor de gehuurde zaak een verzekering is afgesloten, dan gaat die verzekering voor. En betalen we alleen het eigen 

risico van die andere verzekering. Hier trekken we nog wel uw eigen risico van af. 

Per aanspraak betalen we maximaal € 25.000. Dit bedrag maakt (onder)deel uit van het totaal verzekerde bedrag. Per 

verzekeringsjaar betalen we maximaal 2 keer dit bedrag. 

Per aanspraak geldt voor opzicht een eigen risico. Op het polisblad staat welk bedrag dat is. 

 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan een motorrijtuig van een ander. Maar alleen als dat 

motorrijtuig op uw bedrijfsterrein of op de werklocatie is om te laden of te lossen. 

Hiermee bedoelen we hier ook een aanhangwagen die na ontkoppeling los is achtergelaten om te worden geladen of 

gelost. 

Het laden of lossen moet verband houden met de verzekerde bedrijfsactiviteiten of het verzekerde beroep. 
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3.   (vervolg) 

 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade met of door werkmaterieel dat maximaal 15 km per uur 

kan rijden. Of een vermogen heeft van maximaal 5 pk of 4 kW.  

Met schade bedoelen we hier alleen bovengrondse schade. Dus niet schade aan alles wat in de grond zit. En ook geen 

schade aan alles onderwater. 

Als er voor het werkmaterieel een verzekering is afgesloten, dan gaat die verzekering voor. En betalen we alleen het eigen 

risico van die andere verzekering. Hier trekken we nog wel uw eigen risico af. 

 Verzekerd is uw aansprakelijkheid als werkgever voor schade aan de werknemer die een hoogwerker bedient. Het maakt 

niet uit of het bedienen op het platform (in de bak) van de hoogwerker gebeurt of van buitenaf. 

De activiteiten met de hoogwerker moeten verband houden met de verzekerde bedrijfsactiviteiten. 

De dekking geldt niet als de hoogwerker is gemonteerd op een motorrijtuig. 

 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde die volgt uit een afspraak in een bestek, gedeponeerde 

standaardvoorwaarden of andere standaardvoorwaarden die gewoon zijn in de (af)bouw om een ander te vrijwaren. 

 Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor de extra kosten die een derde door toedoen van u of verzekerde op de 

werklocatie bij uw opdrachtgever in rekening brengt. 

Hiermee bedoelen we dat een derde het werk dat hij heeft uitgevoerd nadat u uw werk had uitgevoerd geheel of 

gedeeltelijk opnieuw moet uitvoeren. Alleen omdat u het door u aangenomen werk geheel of voor een deel opnieuw moet 

uitvoeren. Maar niet als het werk van de derde ook om een andere reden geheel of gedeeltelijk opnieuw moet worden 

uitgevoerd.  

Als een andere verzekering ook dekking biedt voor deze kosten, dan gaat die verzekering voor. En betalen we alleen het 

eigen risico van die andere verzekering. Hier trekken we nog wel uw eigen risico van af. 

Per aanspraak betalen we maximaal € 7.500. Dit bedrag maakt (onder)deel uit van het totaal verzekerde bedrag. Per 

verzekeringsjaar betalen we maximaal 2 keer dit bedrag. 

Goed om te weten: we betalen nooit voor het geheel of voor een deel opnieuw uitvoeren van het door u aangenomen werk. 

 Is uw aansprakelijkheid (ook) verzekerd op een andere aansprakelijkheidsverzekering, die u, verzekerde of iemand 

anders heeft afgesloten? En staat daarin ook dat een andere verzekering voor gaat als de verzekering niet zou hebben 

bestaan? Dan nemen we toch de behandeling van de schade op ons. 

We beoordelen dan de schade volgens deze verzekering. Gaan we tot afwikkeling over? Dan draagt u eerst uw recht op 

dekking op basis van die andere verzekering aan ons over. Daarvoor gebruiken we een akte van cessie. 

De dekking geldt niet als die andere verzekering een motorrijtuigverzekering is als bedoeld in de Wet Aansprakelijkheids-

verzekering Motorrijtuigen (WAM). 
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Waarvoor u nog meer niet bent verzekerd 
 

4.   Voor welke schade bent u nog meer niet verzekerd? 

 Schade die niet plotseling en onverwacht is ontstaan, maar die onafwendbaar ontstaat door de activiteiten. Bijvoorbeeld 

om het afgesproken werk te kunnen uitvoeren of afmaken. 

Zoals kosten voor het opruimen van stof. En kosten voor het egaliseren en repareren van een door het gebruik van een 

hoogwerker of een (rol)steiger (gedeeltelijk) verzakt voetpad of tuinbestrating. 

 Schade die is ontstaan aan zaken die zijn bedoeld voor of onderdeel zijn van de activiteiten die (ook) door of namens 

verzekerde wordt uitgevoerd. 

Het maakt niet uit of die schade is ontstaan voor, tijdens of na de activiteiten van verzekerde. 

Goed om te weten: hiervoor kan een CAR-verzekering een oplossing zijn. 

 Schade aan zaken door het aanbrengen van paalfunderingen. Zoals heien en het aanbrengen van betonpalen die in de 

grond worden gevormd. Of door het intrillen of trekken van damwanden. Of door elke vorm van bronbemaling. 

Het maakt niet uit of dit wel of niet trillingsvrij of trillingsarm gebeurt. 

Goed om te weten: hiervoor kan een CAR-verzekering een oplossing zijn. 

 Schade door het geheel of gedeeltelijk bedoeld of per ongeluk slopen van bouwkundige constructies die een dragende of 

ondersteunende rol hebben. 

Goed om te weten: hiervoor kan een CAR-verzekering een oplossing zijn. 

 Schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen. Door graafwerkzaamheden met werkmaterieel. Of door boringen 

of persingen. En alles wat daarmee te maken heeft. 

Met ondergronds bedoelen we hier ook onderwater. 

 Schade door springstoffen. Behalve als die gebruikt worden voor een schiethamer. 

 Schade door classificeren. 

Hiermee bedoelen we het schoonmaken van onderdelen (zoals ruimen en bunkers) van schepen en tanks. Maar ook het 
(daarna) coaten of verven daarvan. 
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Wat verder nog van belang is 
 

5.   Wat moet u doen bij brandgevaarlijke activiteiten op de werklocatie? 

 Hiermee bedoelen we werken met open vuur. Zoals vlamsolderen, verfafbranden en dakdekken met een brander. Maar 

ook lassen, snijden en slijpen. Of het gebruik van hete lucht. Zoals föhnen. 

Goed om te weten: dakdekken is als activiteit niet automatisch verzekerd. In artikel 2 leest u hier meer over. 

 Verzekerde doet alles om brand te voorkomen. Verzekerde houdt zich daarom aan de volgende regels. 

Verzekerde werkt op een veilige werkplek. Dit betekent: 

- dat op de werkplek binnen handbereik voor direct gebruik minimaal 2 verzegelde ABC-poederblussers klaarstaan met 

elk minimaal 6 kg bluspoeder en minimaal 2 branddekens klaarliggen; 

de brandblussers moeten elke 2 jaar zijn onderhouden door een erkend bedrijf 

- dat er voldoende bluswater beschikbaar is 

- dat alle brandbare materialen binnen 5 meter van de werkplek zijn verwijderd; 

als dat niet kan, dan moeten ze helemaal worden afgedekt met brandwerende dekens 

- dat er geen brandgevaarlijke activiteiten zijn of dat brandgevaarlijke activiteiten worden gestopt bij windkracht 4 of 

meer 

Verzekerde gebruikt veilig materiaal. Dit betekent: 

- dat alleen onbeschadigde gasflessen worden gebruikt, die zijn geborgd door klembeugels 

- dat goede en veilige hogedrukslangen worden gebruikt, die een drukregelaar en een doorstroombegrenzer hebben; 

de slangen zijn niet ouder zijn dan 2 jaar, zijn goed onderhouden en laten geen uitdrogingsscheurtjes zien 

- dat branders een automatische spaarvlamregeling en een oplegsteun hebben 

Verzekerde doet zijn werk veilig. Dit betekent: 

- dat de brander alleen wordt aangestoken met een veiligheidsaansteker 

- dat de brander wordt gedoofd of de vlam op de laagste stand wordt gedraaid én de brander op de oplegsteun wordt 

geplaatst als hij niet wordt gebruikt 

- dat bij pauze of werkonderbreking de kraan van de gasflessen wordt gesloten en de werkplek wordt gecontroleerd op 

brandend of smeulend materiaal 

- dat na afloop van de activiteiten 1 uur lang de hele tijd iemand als brandwacht aanwezig blijft om te controleren dat er 

geen brand ontstaat door smeulend materiaal 

 Kan verzekerde bij brand of ontploffing niet aantonen dat hij zich aan de regels heeft gehouden? En is daardoor de 

schade ontstaan? Of is daardoor de schade vergroot? Dan geldt een extra eigen risico van 20 % van de hele schade. 

Minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. 

Dit eigen risico tellen we dus op bij het eigen risico dat op het polisblad staat. 

 Deze regels gelden ook als verzekerde de activiteiten niet zelf uitvoert, maar laat uitvoeren door een zzp’er of een 

onderaannemer. 

Goed om te weten: we betalen nooit voor het geheel of voor een deel opnieuw uitvoeren van het door u aangenomen werk. 

Hiervoor kan een CAR-verzekering een oplossing zijn. 
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6.   Wat moet u doen bij stralen, spuiten of vernevelen op de werklocatie? 

 Hiermee bedoelen we activiteiten waarbij bijvoorbeeld verf, een reinigingsproduct of grit (of zand) kan neerslaan, Of 

zaken in de directe omgeving van de te bewerken zaken kan beschadigen. Zowel binnen als buiten. 

Ook als gewerkt wordt met een roller. Of als sprake is van het met een machine verwijderen van verf en roest.  

 Verzekerde doet er alles aan om schade te voorkomen. Verzekerde houdt zich daarom aan de volgende regels. 

Verzekerde neemt voor hij met deze activiteiten begint, en als het nodig is ook tijdens deze activiteiten, de maatregelen 

die met recht van hem verlangd kunnen worden. Dit betekent bijvoorbeeld: 

- dat medewerkers vooraf voldoende uitleg krijgen om de kans op schade te verkleinen 

- dat alle bewoners in de directe omgeving van de activiteiten schriftelijk wordt gemeld wanneer de activiteiten 

beginnen en welke maatregelen zij zelf moeten nemen (zoals het verderop parkeren van hun motorrijtuig) 

- dat waarschuwingsborden worden geplaatst of waarschuwingsbrieven worden geplakt 

- dat zaken in de directe omgeving die niet verplaats of verwijderd kunnen worden met beschermingsmateriaal worden 

afgeplakt of met bijvoorbeeld zeilen of doeken worden afgedekt 

- dat bij gevelreiniging alle kieren in en rond kozijnen goed worden afgeplakt 

- dat bij gritstralen alle ruiten worden afgeplakt 

- dat er buiten geen activiteiten zijn of de activiteiten worden gestopt bij windkracht 4 of meer 

 Kan verzekerde bij schade niet aantonen dat hij zich aan de regels heeft gehouden? En is daardoor de schade ontstaan? 

Of is de schade daardoor vergroot? Dan geldt een extra eigen risico van 20 % van de hele schade. Minimaal € 1.250 en 

maximaal € 12.500. 

Dit eigen risico tellen we dus op bij het eigen risico dat op het polisblad staat. 

 Deze regels gelden ook als verzekerde de activiteiten niet zelf uitvoert, maar laat uitvoeren door een zzp’er of een 

onderaannemer. 

 

7.   Wat moet u doen bij het schuren van raamkozijnen op de werklocatie? 

 Hiermee bedoelen we schuren met de hand (met of zonder schuurblok) en schuren met een machine. 

 Verzekerde doet alles om schuurkrassen op glas (in de randzone van de ramen) te voorkomen. Verzekerde houdt zich 

daarom aan de volgende regels. 

Verzekerde neemt voor hij met het schuren begint, en als het nodig is ook tijdens het schuren, de maatregelen die met 

recht van hem verlangd kunnen worden. Dit betekent bijvoorbeeld: 

- dat medewerkers vooraf voldoende uitleg krijgen om de kans op schade te verkleinen 

- dat hulpkrachten en minder ervaren schilders voldoende worden begeleid door een allround schilder 

- dat als het mogelijk of nodig is het glas met schilderstape wordt afgeplakt 

- dat regelmatig wordt gecontroleerd of het schuren tot dan toe zonder schuurkrassen is uitgevoerd 

 Kan verzekerde bij schade door schuurkrassen niet aantonen dat hij zich aan de regels heeft gehouden? En is daardoor de 

schade ontstaan? Of is de schade daardoor vergroot (dus meer ruiten bekrast}? Dan geldt een extra eigen risico van 20 % 

van de hele schade. Minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000. 

Dit eigen risico tellen we dus op bij het eigen risico dat op het polisblad staat. 

 Deze regels gelden ook als verzekerde de activiteiten niet zelf uitvoert, maar laat uitvoeren door een zzp’er of een 

onderaannemer. 

Goed om te weten: we betalen nooit voor het vervangen van door u zelf geleverd glas. Hiervoor kan een CAR-verzekering een 

oplossing zijn. 
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Begrippenlijst 
 

Motorrijtuig 

Elk voertuig als bedoeld in artikel 1 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). En alles wat daaraan is 

gekoppeld en nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 

Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een personen-, bestel- of vrachtauto. Maar ook een motor, bromfiets of snorfiets. En elke 

andere fiets die een kenteken of een verzekeringsplaatje heeft (of zou moet hebben). En werkmaterieel dat motorisch kan 

worden voortbewogen. Zoals een vorkheftruck, reachtruck of elektrische pallettruck. Of een verreiker of graafmachine.  

Het maakt niet uit of op de openbare weg wordt gereden of op eigen terrein. Of in een gesloten werkplaats of magazijn. 

 

Werklocatie 

De locatie van een ander dan een verzekerde waar het afgesproken werk wordt uitgevoerd. 

Deze locatie moet in Nederland of tot maximaal 20 km over de grens in België of Duitsland liggen. Behalve als we wat anders 

hebben afgesproken en dat op de polis staat. 


