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De premie en voorwaarden van deze pakketpolis zijn er mede op gebaseerd dat u als verzekeringnemer:  
- een zelfstandig ondernemer bent zonder personeel in loondienst 
- uw bedrijf niet uitoefent in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF), besloten vennootschap (BV) of 

anderszins, tenzij sprake is van een VOF van u als OZP’er samen met alleen uw echtgeno(o)t(e) of een BV 
waar u en/of uw echtgeno(o)t(e) al dan niet samen 100% aandeelhouder van zijn en daar als enig werknemer 
bij in dienst zijn én deze BV uitsluitend ten doel heeft uw eigen beroepsuitoefening als zelfstandige te 
ondersteunen 

- uitsluitend werkzaam bent in de op het polisblad omschreven hoedanigheid 
- alle werkzaamheden in beginsel zelf en alleen uitvoert 
- de werkzaamheden uitsluitend in Nederland verricht 
- een  jaaromzet exclusief BTW genereert van maximaal € 250.000. 
Zo nodig in afwijking van het in de op het polisblad van toepassing verklaarde polisvoorwaarden bepaalde, is 
derhalve niet gedekt: 
- de aansprakelijkheid voor schade voorvloeiende uit door u aangenomen opdrachten die volledig aan derden 

worden uitbesteed 
- de werkgeversaansprakelijkheid voor schade van ondergeschikten in loondienst 
- de behoefte aan rechtsbijstand voor alle juridische problemen/geschillen die betrekking hebben op, 

voortvloeien uit of verband houden met het arbeids- en/of sociaal verzekeringsrecht. 
Indien één of meer van deze grondslagen wijzigt of wordt overschreden, moet verzekeringnemer dit aan 
WUTHRICH melden. Verzekeraar zal dan de premie en voorwaarden aan de nieuwe situatie aanpassen. 
 
 
 
 
 
 
Uw belangen worden, voor zover het betreft de rechtsbijstandverzekering, behartigd door SRK Rechtsbijstand 
(het SRK). Wanneer u een beroep wilt doen op de rechtsbijstandverzekering, verzoeken wij u dit zo spoedig 
mogelijk te melden bij: 
SRK Rechtsbijstand, Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer 
Tel.: 079-3448181 
Fax.: 079-3303377 
E-mail: Nieuwemelding@SRK. 
Het SRK zal aan de hand van de polisvoorwaarden beoordelen of u rechten aan deze verzekering kunt ontlenen. 
Om eventuele problemen te voorkomen wijzen wij u erop dat, in het kader van deze verzekering, uitsluitend het 
SRK de bevoegdheid heeft om (namens u) een advocaat of een andere deskundige in te schakelen. 
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Ter zake van zaakschade veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van € 2.500 per 
aanspraak indien de schade in verband staat met brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden, zoals lassen, 
snijden, slijpen, föhnen of werken met open vuur bij derden, zoals vlamsolderen en verfafbranden. 
 
 
 
 
 
 
Indien het vervoermiddel is voorzien van een diefstalbeveiligingssysteem én een ladingbeveiligingssysteem als 
omschreven in het hoofdstuk nadere omschrijvingen van de polisvoorwaarden, zal schade veroorzaakt door 
gehele of partiële diefstal worden vergoed zonder aftrek van het op het polisblad vermelde eigen risico. 
Indien het vervoermiddel is voorzien van een diefstalbeveiligingssysteem én een ladingbeveiligingssysteem als 
omschreven in het hoofdstuk nadere omschrijvingen van de polisvoorwaarden, zal schade veroorzaakt door 
gehele of partiële diefstal worden vergoed zonder aftrek van het op het polisblad vermelde eigen risico. 
 
 
 
 
 
 
Indien uit het aanvraagformulier, de polisvervolgbladen en de verschuldigde maandpremie blijkt dat het 
pluspakket OZP is meeverzekerd, zijn in afwijking van resp. in aanvulling op hetgeen elders mocht zijn bepaald de 
navolgende dekkingsuitbreidingen op deze pakketpolis van toepassing: 
Uitbreiding aansprakelijkheidsverzekering 
1. Voor zover en voor zo lang op jaarbasis niet meer dan 5 hulpkrachten of OZP’ers worden ingeleend, biedt de 

verzekering - onverminderd de in clausule OZP01 omschreven uitsluiting voor schade van ondergeschikten in 
loondienst en onverminderd het bepaalde in artikel 2.8 “samenloop van verzekeringen” - tevens dekking 
voor: 
- de aansprakelijkheid van de hulpkracht of OZP’er voor schade die deze tijdens het verrichten van 

werkzaamheden in opdracht of ten behoeve van verzekeringnemer aan derden toebrengt 
- de werkgeversaansprakelijkheid van verzekeringnemer voortvloeiende uit het bepaalde in artikel 7:658 

lid 4 BW. 
2. Aan artikel 3.3.1 “bijzondere dekking voor zaken onder opzicht” wordt voorts een nieuw sub d. toegevoegd, 

luidende: 
de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van cliënten gedurende de tijd dat deze zaken verzekeringnemer 
in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf ter bewerking, behandeling of herstel zijn toevertrouwd, 
ongeacht of deze bewerking reeds heeft plaatsgevonden, nog moet plaatsvinden of ten tijde van de schade 
plaatsvindt en ongeacht het tijdstip waarop de schade zich manifesteert, en zulks tot een maximum van 
€ 50.000 per aanspraak en € 100.000 per jaar als sublimiet van de op het polisblad vermelde  verzekerde 
bedragen; deze dekking geldt niet voor schade door diefstal, vermissing, zoekraken of verduistering. 

Uitbreiding eigen vervoerverzekering 
Het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag wordt geacht te luiden: € 10.000. 
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In afwijking van het hieromtrent bepaalde in “Clausule 416 Afbakening OZP” zijn met betrekking tot uitbesteed 
werk alleen juridische problemen/geschillen van dekking uitgesloten, die betrekking hebben op, voortvloeien uit 
of verband houden met opdrachten die volledig aan derden worden uitbesteed. 
 
 

OZP06 UITBESTEED WERK IN RELATIE TOT DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 


