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leeswijzer: de nieuwe clausule staat in kleur – de oude clausule staat eronder (schuingedrukt) 
 
 
 
 

ZVZ70 BRUTOLOON 
Op het polisblad staat dat wij de sv-loonsom als basis hanteren. Uw verzekering wijkt hiervan af. 
Wij hebben afgesproken dat wij uitgaan van het brutoloon. Dat is het loon dat u in kolom 3 (“loon in geld”) van 
de (model)loonstaat aan de Belastingdienst opgeeft. 
 
 

ZVZ80 WAT VOOR JAARLOON IS VERZEKERD? 
In afwijking van het op het polisblad vermelde wordt als grondslag voor de verzekering niet het sv-loon 
aangehouden, maar het brutoloon zoals vermeld in kolom 3 van de (model) loonstaat. 

 
 
 

ZVZ71 VERZEKERDE WERKNEMERS 
In artikel 1.2 van de bijzondere voorwaarden WZVC staat dat u alle werknemers moet verzekeren. Uw 
verzekering wijkt hiervan af. 
Wij hebben afgesproken dat wij alleen de UTA-werknemers (het A-personeel) verzekeren.  
 
 

ZVZ81 WELKE  WERKNEMERS ZIJN VERZEKERD? 
In afwijking van het in artikel 2 en 3.1 van de voorwaarden WZVC vermelde heeft de verzekering 
uitsluitend betrekking op UTA-werknemers oftewel A-personeel. 

 
 
 

ZVZ72 VERZEKERDE WERKNEMERS 
In artikel 1.2 van de bijzondere voorwaarden WZVC staat dat u alle werknemers moet verzekeren. Uw 
verzekering wijkt hiervan af. 
Wij hebben afgesproken dat wij alleen de bouwplaatswerknemers (het B-personeel) verzekeren.  
 
 

ZVZ82 WELKE  WERKNEMERS ZIJN VERZEKERD? 
In afwijking van het in artikel 2 en 3.1 van de voorwaarden WZVC vermelde heeft de verzekering 
uitsluitend betrekking op bouwplaatswerknemers oftewel B-personeel. 

 
 
 

ZVZ73 VERZEKERDE WERKNEMERS 
In artikel 1.2 van de bijzondere voorwaarden WZVC staat dat u alle werknemers moet verzekeren. Uw 
verzekering wijkt hiervan af. 
Wij hebben afgesproken dat wij alleen de werknemers van de vestiging / het filiaal ^ verzekeren. 
 
 

ZVZ83 WELKE WERKNEMERS ZIJN VERZEKERD? 
In afwijking van het in artikel 2  en 3.1 van de voorwaarden WZVC vermelde heeft de verzekering 
uitsluitend betrekking op de werknemers van de vestiging / het filiaal ^.  
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ZVZ74 VERZEKERDE WERKNEMERS 
In artikel 1.2 van de bijzondere voorwaarden WZVC staat dat u alle werknemers moet verzekeren. Uw 
verzekering wijkt hiervan af. 
Wij hebben afgesproken dat wij alleen de werknemers van de vestiging / het filiaal ^ verzekeren.  

 ^  

 ^  
 
 

ZVZ84 WELKE WERKNEMERS ZIJN VERZEKERD? 
De verzekering heeft betrekking op de werknemers van de volgende vestigingen/filialen: 

 ^  

 ^ 
 
 
 

ZVZ75 VERZEKERDE WERKNEMERS 
In artikel 1.2 van de bijzondere voorwaarden WZVC staat dat u alle werknemers moet verzekeren. Uw 
verzekering wijkt hiervan af. 
Wij hebben afgesproken dat wij oproepkrachten, vakantiekrachten of stagiaires niet verzekeren.  
 
 

ZVZ85 WELKE WERKNEMERS ZIJN NIET VERZEKERD? 
In aanvulling op dan wel in afwijking van het in artikel 2 van de voorwaarden WZVC bepaalde is 
overeengekomen dat de verzekering geen dekking biedt voor oproepkrachten, vakantiekrachten of 
stagiaires. 

 
 
 

ZVZ76 VERZEKERDE WERKNEMERS 
In artikel 1.2 van de bijzondere voorwaarden WZVC staat dat u alle werknemers moet verzekeren. Uw 
verzekering wijkt hiervan af. 
Wij hebben afgesproken dat wij de volgende werknemer(s) niet verzekeren: 

 ^, geboren ^  

 ^, geboren ^  

 ^, geboren ^  
 
 

ZVZ86 WELKE WERKNEMERS ZIJN NIET VERZEKERD? 
In aanvulling op dan wel in afwijking van het in artikel 2 en 3.1 van de voorwaarden WZVC bepaalde is 
overeengekomen dat de verzekering geen dekking biedt voor de volgende werknemer(s): 

 ^, geboren ^  

 ^, geboren ^  

 ^, geboren ^  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


