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 Bestuurders- en 
commissarissenaansprakelijkheid 

Bedrijfsaansprakelijkheid 
 

Werkgeversaansprakelijkheid Verkeer 
(WEGAS) Uitsluitend als aanvullende optie 
op reguliere Bedrijfsaansprakelijkheid 

Verzekeraar HDI Global Specialty SE Licent MKB Pool / Avéro Licent Assuradeuren / volmacht Avéro 

Verzekerd 
bedrag 

€2.500.000 per aanspraak en per 
contractjaar 

€2.500.000 per aanspraak en €5.000.000 per 
verzekeringsjaar. 

€2.500.000 per gebeurtenis. 

Contractstermijn 12 maanden met verlenging voor 12 
maanden. Daarna opzegbaar met een 
opzegtermijn van twee maand. 

1e termijn 12 maanden. Daarna opzegbaar met 
een opzegtermijn van één maand. 

1e termijn 12 maanden. Daarna opzegbaar met 
een opzegtermijn van één maand. 

Voorwaarden ALG.AV.1.S Algemene voorwaarden 
BCA.MA.1.S 

L.021 VAB 2021-01 
De polisvoorwaarden en de 
verzekeringskaarten kunt u vinden op 
https://licent.nl/service/polisvoorwaarden en  
https://licent.nl/service/verzekeringskaarten 

VAW-2022-01 
De polisvoorwaarden en de 
verzekeringskaarten kunt u vinden op 
https://licent.nl/service/polisvoorwaarden en  
https://licent.nl/service/verzekeringskaarten 

Clausules BCA.1011.1 
In afwijking van artikel 1.7 van de 
bijzondere voorwaarden wordt als 
groep aangemerkt:  

- Verzekeringnemer 
- Alle bij de verzekeraar 

aangemelde stichtingen 

LV003 Opzicht 
LV098 Voorrisico (uitsluiting/AA) 
LV008 Garderoberisico 
LV037 Clubs/verenigingen 
LA001 “Secundaire dekking” 

Clausule uitbreiding Wegam met niet-
gemotoriseerde werknemers (opgenomen in de 
polisvoorwaarden) 
 
Deze clausule is alleen van toepassing als uit 
de polis uitdrukkelijk blijkt dat deze dekking 
wordt verleend. 

Eigen risico Geen. €125,00 per gebeurtenis. Artikel 10 Eigen risico 
Voor deze verzekering geldt geen eigen risico, 
met uitzondering van het gestelde in 4.2.1. 
Voor schade aan het voertuig van de 
verzekerde, alsmede de daarmee 
verbandhoudende eigen 
risico’s en verlies van B/M-korting gedurende 3 
jaar, geldt een eigen risico van € 500, - per 
gebeurtenis.  

Premie €13,61 per maand. Deze premie is 
inclusief 21% assurantiebelasting en 
inclusief €5,00 aan kosten voor 
administratie, bemiddeling en incasso. 

€13,61 per maand. Deze premie is inclusief 
21% assurantiebelasting en inclusief €5,00 aan 
kosten voor administratie, bemiddeling en 
incasso. 
 
 
 

€ 5,04 per maand. Deze premie is inclusief 
21% assurantiebelasting. 

https://www.baksteenpul.nl/app/uploads/2021/10/ALG.AV_.1.S.pdf
https://www.baksteenpul.nl/app/uploads/2021/10/BCA.MA_.1.S.pdf
https://www.baksteenpul.nl/app/uploads/2021/10/aansprakelijkheidsverzekering_bedrijven_beroepen__l.0121_vab_2021_01__avb.pdf
https://licent.nl/service/polisvoorwaarden
https://licent.nl/service/verzekeringskaarten
https://www.baksteenpul.nl/app/uploads/2022/03/voorwaarden_wegam_vaw_2022_01.pdf
https://licent.nl/service/polisvoorwaarden
https://licent.nl/service/verzekeringskaarten
https://www.baksteenpul.nl/app/uploads/2021/10/Clausules.AVB_.Present.202110.pdf
https://www.baksteenpul.nl/app/uploads/2021/10/Clausules.AVB_.Present.202110.pdf
https://www.baksteenpul.nl/app/uploads/2021/10/Clausules.AVB_.Present.202110.pdf
https://www.baksteenpul.nl/app/uploads/2021/10/Clausules.AVB_.Present.202110.pdf
https://www.baksteenpul.nl/app/uploads/2021/10/Clausules.AVB_.Present.202110.pdf
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Inlooprisico 2.4  
Voorwaarde voor dekking is dat de 
aanspraak voor de eerste maal tegen 
een verzekerde is ingesteld tijdens de 
contracttermijn en schriftelijk aan 
verzekeraars is gemeld tijdens de 
contracttermijn of schriftelijk is gemeld 
binnen drie maanden na beëindiging 
van de verzekering.  
 

1 jaar voor de ingangsdatum meeverzekerd 
mits er geen feiten, aanspreken, feiten en/of 
omstandigheden bekend zijn waarvan in 
redelijkheid kan worden aangenomen dat deze 
zouden kunnen leiden tot een aanspraak, 
waarvoor een beroep zou kunnen worden 
gedaan op deze verzekering. In dat geval is 
clausule LV098 Voorrisico (uitsluiting/AA) niet 
van toepassing. 

N.v.t. 

Uitlooprisico 2.5  
Deze verzekering biedt eveneens 
dekking voor aanspraken die na de 
beëindiging van de verzekering tegen 
een verzekerde zijn ingesteld en 
schriftelijk aan verzekeraars zijn 
gemeld, mits deze aanspraken 
voortvloeien uit omstandigheden die 
tijdens de contracttermijn schriftelijk 
aan verzekeraars zijn gemeld. 

13.1 Verlenging na opzegging door de 
verzekeraar van de verzekering 
Als de verzekeraar gebruik maakt van zijn recht 
de verzekering op te zeggen heeft verzekerde, 
behalve wanneer de opzegging een gevolg is 
van wanbetaling of een poging de verzekeraar 
te misleiden, het recht de termijn van 
aanmelden met één jaar te verlengen voor 
onder deze verzekering gedekte aanspraken, 
die voortvloeien uit een omstandigheid, die 
heeft plaatsgevonden voor de 
beëindigingdatum en die schriftelijk bij de 
verzekeraar of bij de verzekeringsadviseur is 
gemeld binnen één jaar na deze 
beëindigingdatum. Voor deze verlenging is 
verzekerde een premie verschuldigd van 50% 
van de laatste jaarpremie. 

N.v.t. 

 


