
 
 
Product 

Doelgroep 

Aansprakelijkheid bedrijven 

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims 
van derden. Er wordt standaard dekking geboden voor werkgeversaansprakelijkheid. 

Bedrijfsgebouwen 

De Gebouwenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een gebouw in Nederland bezitten of natuurlijke personen die een gebouw bezitten 
en het gebruiken voor een zakelijk doel en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat gebouw. 

Bedrijfsschade 

De Bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor bedrijven die hun bedrijf willen beschermen voor het financiële risico van schade aan bedrijfsmiddelen die 
leidt tot afname van de bruto winst. 

Beroepsaansprakelijkheid 

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van 
derden als gevolg van een beroepsfout. 

Bestuurdersaansprakelijkheid 

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O) is geschikt voor bestuurders, toezichthouders en commissarissen die hun privévermogen willen 
beschermen. 

 

 



 
 
Collectieve Ongevallen 

De Collectieve Ongevallen is geschikt voor bedrijven en organisaties die financiële ondersteuning wensen na een ongeval waarbij de betrokkene blijvend 
invalide is of overlijdt. 

Eigen vervoer 

De Eigen vervoerverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun handelsgoederen en gereedschappen zelf vervoeren in hun eigen 
vervoermiddelen en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die goederen. 

Extra kosten 

De Extra kostenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van extra kosten bij een schade 
aan gebouw, inventaris en/of goederen. De verzekering is niet bedoeld voor de vergoeding van misgelopen bruto winst. 

Glas 

De Glasverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van breuk van hun ruiten. 

Huurdersbelang 

De Huurdersbelangverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan de 
verbeteringen die zij hebben aangebracht aan het gebouw dat zij huren en waarin zij hun bedrijf of werkzaamheden uitoefenen. 

Inventaris en goederen 

De Inventaris en goederenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan hun 
inventaris en handelsgoederen en grond‐ en hulpstoffen. 

 

 



 
 
Landmateriaal 

De Landmateriaalverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die landmateriaal bezitten, zoals aanhangers, tractoren en graafmachines en zich 
willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat landmateriaal. En voor het financiële risico van schade die met zelfrijdend landmateriaal aan 
anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht als met het landmateriaal 
op de openbare weg wordt gereden. 

Transport en Verblijf 

De Transport-/ verblijfverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun goederen laten vervoeren en zich willen verzekeren voor het financiële 
risico van schade aan die goederen. 

Vervoerdersaansprakelijkheid 

De Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die goederen voor iemand anders vervoeren en zich willen 
verzekeren voor het financiële risico van schade aan die goederen. 

Verzuim 

De verzuimverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor het financiële risico van de loondoorbetalingsverplichting 
bij ziekte voor werknemers. 


