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Bijzondere voorwaarden

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van 
de verzekering en worden geacht daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde 
Algemene voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.

Artikel 1 / Algemeen 

Artikel 2 / Dekking 
Artikel 2.1 / Dekkingsgebied Nederland
Artikel 2.2 / Voorzorgsmaatregelen
Artikel 2.3 / Voorzorgsmaatregelen brandgevaarlijke werkzaamheden

Artikel 3 / Uitsluitingen 
Artikel 3.1 / Beroepsziekte
Artikel 3.2 / Werk

Inhoud



3

dV
-A

B-
A

 0
81

2

Artikel 3 / Uitsluitingen

Artikel 3.1 / Beroepsziekte
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden 
als werkgever tegenover (niet)ondergeschikten voor personenschade ten 
gevolge van een beroepsziekte.

Artikel 3.2 / Werk
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade 
ontstaan voor, tijdens of na de afbouwwerkzaamheden aan het werk of 
aan de zaken, die bestemd zijn voor of behoren tot het werk dat (mede) 
door of namens verzekerde wordt uitgevoerd.

Artikel 1 / Algemeen

Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
van toepassing verklaarde Algemene voorwaarden Aansprakelijkheids- 
verzekering voor Bedrijven en Beroepen.

Artikel 2 / Dekking

Artikel 2.1 / Dekkingsgebied Nederland
In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 7 van de Algemene 
voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen 
geldt de dekking uitsluitend voor aanspraken voortvloeiende uit een 
handelen of nalaten van een verzekerde dat zich in Nederland voordoet. 
Het dekkingsgebied blijft de gehele wereld voor reizen die een verzekerde 
maakt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, tenzij de aanspraak 
verband houdt met het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van 
activiteiten in de verzekerde hoedanigheid.

Artikel 2.2 / Voorzorgsmaatregelen
Verzekerde is gehouden om voor aanvang van, respectievelijk bij de 
uitvoering van straal-, gritstraal-, spuit- en vernevelwerkzaamheden 
alsmede bij het mechanisch verwijderen van verf en roest, maatregelen 
te treffen ter voorkoming van schade door verf, zand, grit en dergelijke 
door verzekerde gebruikte stoffen, alsmede afvalstoffen, aan roerende en 
onroerende zaken in de directe omgeving van de plaats waar verzekerde 
deze werkzaamheden uitvoert, dan wel laat uitvoeren.
Bij het nalaten van het treffen van dergelijke maatregelen kunnen voor 
de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid geen rechten aan deze 
verzekering worden ontleend.

Artikel 2.3 / Voorzorgsmaatregelen brandgevaarlijke werkzaamheden 
Ter zake van zaakschade, veroorzaakt door brand en/of explosie alsmede 
de gevolgschade daarvan geldt een eigen risico van € 50.000,- per 
aanspraak, indien de schade in verband staat met werkzaamheden bij 
derden met gebruikmaking van open vuur, zoals lassen, snijden, slijpen, 
vlam solderen, verf afbranden en dergelijke. Het eigen risicobedrag zal 
echter € 5.000,- per aanspraak bedragen, indien verzekerde aantoont dat 
de navolgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:
a. Brandbare materialen worden meer dan vijf meter van de werkplek 

geplaatst. Indien dat niet mogelijk is zijn deze met branddekens 
afgedekt.

b. Gasslangen:
 – voldoen aan NEN-EN 559 / NEN-EN 1763-1 t/m 4;
 – zijn niet ouder dan twee jaar;
 – zijn voorzien van deugdelijke slangklemmen.

c. Op de werkplek/het dak zijn altijd:
 – twee verzegelde draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 

12 kg bluspoeder (ABC) aanwezig, die jaarlijks worden 
onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf;

 – tenminste twee branddekens aanwezig.
d. Tijdens werkonderbrekingen zijn branders gedoofd en moet de 

kraan op de gasfles worden gesloten.
e. Gedurende één uur na het beëindigen van de werkzaamheden met 

open vuur wordt controle uitgeoefend.*

Indien deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zijn getroffen zal 
een volgende schade, bij een herhaalde blijk van niet of onvoldoende 
getroffen maatregelen, buiten de dekking van de verzekering vallen.

* Indien bij particulieren werkzaamheden van korte duur en van geringe 
omvang worden uitgevoerd en indien de genoemde maatregel onder e 
niet is genomen, is het eigen risico van € 5.000,- eveneens van toepassing 
mits verzekerde kan aantonen dat tussen het niet nemen van de maatregel 
en het ontstaan van de schade alsmede de omvang daarvan geen verband 
bestaat.
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