
Verschillenoverzicht Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verschillenoverzicht tussen: 

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Polismantel VLA 600-06 hieronder "Oud" genoemd versus 

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Beroepen en Bedrijven Versie 09-01

aangevuld met het clausuleblad VvE Aansprakelijkheid (VLC.CLVVE. AANSPR.2012) hieronder "Nieuw"

Niet alle wijzigingen worden letterlijk genoemd, alleen de belangrijkste wijzigingen of tekstuele verschillen waarbij het onduidelijk is of de wijziging voordelig of nadelig is zijn in het overzicht opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. 

Oud (de "vindplaats" bijv. artikel in de polisvoorwaarden is tussen haakjes vermeld) Nieuw Wijziging in uw voordeel of nadeel*?

1 Ondergeschikten van de verzekerden Een algemene omschrijving van de ondergeschikten die verzekerd zijn. (art. 1.3.5) Als ondergeschikten worden ook vrijwilligers en stagiaires met name genoemd (art. 2.2) Geen Invloed

2 Derden Ieder ander dan de aansprakelijk gestelde verzekerde(n). (art. 1.4) Ieder andere (rechts-)persoon dan de aansprakelijk gestelde verzekerde. (2.8) Geen Invloed

3 Verzekerden onderling 2.4 Verzekerden onderling
De verzekerden worden tegenover elkaar en onderling als derden beschouwd, met dien verstande dat aansprakelijkheid voor schade aan zaken in eigendom toebehorend 
aan verzekerden genoemd in artikel 1.3.1 tot en met artikel 1.3.4 veroorzaakt door verzekerde(n), niet is verzekerd. 

Niet verzekerd is de onderlinge aansprakelijkheid van de op het polisblad vermelde verzekerden voor 
zaakschade (10.6). Onderlinge aansprakelijkheid voor letselschade is wel verzekerd. In aanvulling op het 
bepaalde in de polisvoorwaarden bij “Verzekerden” dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van de 
leden van de VvE in hun hoedanigheid van appartementseigenaar, dit zoals geregeld in het clausuleblad VvE 
Aansprakelijkheid (VLC.CLVVE. AANSPR.2012)

Voordeel

4 Voorrangsregels voorwaarden en clausules Indien sprake is van tegenstrijdigheden in de tekst van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden, dan gelden er voorrangsregels (art. 1.5.2) Geen prioritering in de voorwaarden opgenomen. De schade zal afgewikkeld worden op basis van de oude 

voorrangsregels zoals omschreven in de oude voorwaarden.

Geen Invloed

5 Aanspraak Begripsomschrijving "Aanspraak" (art. 2.10) In de nieuwe voorwaarden is de definitie uitgebreid en verduidelijkt met "Deze aanspraken worden 

geacht te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak in de reeks werd aangemeld. (2.10)

Geen invloed

6 Gedragscode geïnformeerde verlenging zakelijke schadeverzekeringen 

vanaf 01-01-2015

Opzegging door verzekeringnemer tegen het einde van de op het polisblad vermelde verzekeringstermijn met inachtneming van een opzeggingstermijn 

van 2 maanden. (art. 12.2)

Polissen in volmacht van Chabot Assuradeuren worden niet als maatwerk contracten beschouwd en zijn 

na het verstrijken van de initieel overeengekomen contractstermijn dagelijks opzegbaar met een 

opzegtermijn van één maand. Over de nog niet verstreken periode wordt pro-rata premierestitutie 

verleend.  

Geen Invloed

7 Brandregres In de voorwaarden (art. 3.9.6) wordt nog een verwijzing gemaakt naar de oude en inmiddels vervallen Bedrijfsregeling Brandregres (2000). In de voorwaarden onder 10.3.4  is de dekking beperkt tot maximum van € 500.000,00. Middels clausule 

"311 Brandregres afwijking" komt de limitering weer te vervallen.

Voordeel

8 Aanpassing van premie en voorwaarden De voorwaarden kennen een zogenaamde "en bloc" bepaling waarbij premie en voorwaarden per eerste premievervaldag kan worden gewijzigd. Er is geen "en bloc" regeling opgenomen in de voorwaarden. Voordeel

9 Voorrisico Standaard uitgesloten (art. 2.8) Standaard uitgesloten echter met regelingen bij (tussentijdse) uitbreiding resp. beperking van de dekking 

(art. 9.3.2 en 9.3.3), het clausuleblad VvE Aansprakelijkheid (VLC.CLVVE.AANSPR. 2012) regelt echter dat 

het voorrisico voor maximaal 3 jaar is gedekt. 

Voordeel

10 Melding van aanspraken na beëindigingsdatum Maximaal 1 jaar tegen nader vast te stellen premie en voorwaarden. Bij beëindiging door verzekeraar(s) maximaal één jaar na de feitelijke

beëindigingsdatum en 3 jaar na beëindigingsdatum wegens staking van (bedrijfs)activiteiten tegen nader 

vast te stellen premie en voorwaarden. (art. 9.3.2 en 9.3.3)

Voordeel

11 Tentoonstellingen en beurzen Wel verzekerd zijn aanspraken op vergoeding van schade aan gebouwen, terreinen en ruimten welke aan de verzekerde in het kader van 

tentoonstellingen, beurzen etc. al dan niet tegen betaling ter beschikking zijn gesteld met uitzondering van schade door brand en explosie alsmede schade welke 

inherent is aan het gebruik.

Aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt aan gehuurde/ter beschikking gestelde ruimten bij 

beurzen en tentoonstellingen is gedekt ook schade door brand en explosie.

Voordeel

12 Premieterugbetaling Bij het eindigen van de verzekering heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode waarover de verzekering niet meer 

van kracht is, onder aftrek van administratiekosten. (art. 8.4)

De omvang van de premierestitutie wordt naar billijkheid vastgesteld. (art. 3.5) Geen invloed

13 Naverrekening Verplichting om binnen 6 maanden gegevens te verstrekken. Een termijn van 5 maanden bij 3-jaarlijkse premieherziening. (art. 9 en 10) Geen termijn genoemd. Geen separate regeling voor 3-jaarljikse premieherziening. (art. 3.6) Voorwaarden 

spreken over een onderhoudsformulier. Voor Verenigingen van Eigenaren met een VVE pakket zijn de 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de gebouwenverzekering verplichte modules, De 

herbouwwaarde van het gebouw hoeft hierdoor niet periodiek opgegeven te worden, deze wordt bij de 

prolongatie automatisch herberekend afhankelijk van de indexering. De premie voor dit onderdeel is 

afhankelijk van de herbouwwaarde van de module gebouwen. 

Voordeel

14 Samenloop van verzekeringen Alleen dekking als excedent en verschil in condities anders niet en gaat de elders afgesloten polis voor. Dezelfde regeling met het verschil dat een eigen risico op een andere verzekering niet onder deze 

verzekering wordt vergoed.

Nadeel

15 Tussentijdse beëindiging door verzekeringnemer na schade- resp. omstandighedenmelding Volgens de voorwaarden in principe niet mogelijk. Door de gedragscode geïnformeerde verlenging (punt 6 in dit overzicht) kan de verzekeringnemer na één jaar de 

polis opzeggen tenzij anders overeengekomen.

Onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk na schade- resp. omstandighedenmelding (art. 8.4.3) Voordeel

16 Klachten In de voorwaarden (art. 16) wordt nog verwezen naar oude telefoonnummers  en instanties. Omdat de polis via Chabot Assuradeuren tot stand is gekomen kunt u 

met uw klachten niet terecht bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs (VNAB).

Voor klachten na aanleiding van de verzekeringsoverkomst kunt u zich ook schriftelijk melden bij Chabot 

Assuradeuren B.V. (aanvulling op de voorwaarden)

Geen invloed

17 Verzekeringsgebied Gehele wereld excl. USA en Canada (art. 2.7) Gehele wereld excl. USA en Canada (art. 2.7) maar het clausuleblad VvE Aansprakelijkheid 

(VLC.CLVVE.AANSPR.2012) beperkt het gebied tot Nederland.

Nadeel

18 Garageboxen, parkeerplaatsen en speeltuinen Niet nader omschreven. Nadere omschrijving van dit begrip in het clausuleblad VvE Aansprakelijkheid (VLC.CLVVE.AANSPR.2012) 

waardoor de dekking ruimer is.

Voordeel

19 Ongevallendekking Niet verzekerd. Aanvullend zonder toeslag verzekerd in het clausuleblad VvE Aansprakelijkheid (VLC.CLVVE.AANSPR.2012) Voordeel

20 Algemene verordeling gegevensbescherming (AVG) Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt bij de Registratiekamer voor ieder ter inzage. (art. 15) De 
Registratiekamer is opgegaan in de Autoriteit persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat 
er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) in de voorwaarden geldt dan niet meer. Wilt u weten hoe wij als gevolgmachtigd 
agent omgaan met uw persoonsgegevens? Kijk dan op onze website 
www.chabotassuradeuren.nl/privacystatement

Geen Invloed


