
 

 
 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand 

wel en niet is verzekerd. 

 

 

 Wat is verzekerd? 
De aansprakelijkheid van verzekerden tegenover derden in verband met een handelen of nalaten welke verband 

houdt met hun in de polis omschreven hoedanigheid. 

 
 

Wie zijn verzekerd? 

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en 

maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd. 

 
 

Personenschade 

Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van 

de direct daaruit voortvloeiende schade, waaronder smartengeld. 

 
 

Zaakschade  

Beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van derden, met inbegrip van de direct daaruit voortvloeiende 

schade. Onder zaakschade is niet begrepen schade in verband met de beschadiging of het verloren gaan van op 

informatiedragers aanwezige informatie (software). 

 
 

Milieuaansprakelijkheid (plotselinge aantasting) 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade van derden in verband met een milieuaantasting, die 

plotseling en onzeker is, en niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.  

 
 

Omvang van de verzekering 

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden tegenover derden in verband met een handelen of nalaten 

welke verband houdt met hun in de polis omschreven hoedanigheid. De dekking geldt overeenkomstig de van 

toepassing verklaarde rubrieken en de bij deze polis behorende algemene en bijzondere voorwaarden.  

 
 

Juridische hulp 

Verzekerd zijn de met ons goedvinden gemaakte kosten van verweer in een civiele en/of arbitrageprocedure of in een 

strafproces, in verband met onder de verzekering gedekte aanspraken tot vergoeding van schade, ook al blijken deze 

aanspraken ongegrond. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)  
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

 

 

Onderneming:  PMP Duurzaamverzekeren, vergunning:12006614 (NL) Turbine Plus Polis AVB 2018 

Product:  Turbine Plus Polis Aaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) 



 

 
 

Extra informatie 

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de 

kosten te maken. 

 

 

 Wat is niet verzekerd? 
Schade aan uzelf of aan uw bedrijf en schade voortvloeiende uit vermogensdelicten. 

 
 

Leveringsvoorwaarden 

Een beding waarbij verzekerde zijn aansprakelijkheid jegens een wederpartij uitsluit, voorzover die aansprakelijkheid 

niet is verzekerd, laat onverlet de toepasselijkheid van een met verzekeraar overeengekomen eigen risico 

 
 

Opnieuw leveren van product of dienst 

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw 

moeten worden verricht.  

 
 

Overspanning en piekbelasting 

Voor schade door of in verband met overspanning en piekbelasting. 

 
 

Niet leveren van energie  

Voor schade door of in verband met het niet of niet tijdig leveren van energie; van niet leveren is sprake als door 

welke oorzaak dan ook geen energie wordt geleverd respectievelijk de levering stopt. 

 
 

Netwerk 

Voor schade aan (de infrastructuur van) het netwerk waarop/waaraan verzekerde energie levert. 

 
 

Opzicht 

Voor schade aan zaken toegebracht gedurende de tijd dat een verzekerde, respectievelijk iemand namens hem deze 

zaken, ten vervoer, ter bewaring, in gebruik of ter behandeling of bewerking zijn toevertrouwd of die hij in huur, 

beheer, bruikleen of op enige andere wijze onder zich heeft/had, één en ander ongeacht het tijdstip waarop de schade 

zich manifesteert.  

 
 

Opzet 

Schade die met opzet is veroorzaakt. Bij opzet door een ondergeschikte behouden de overige verzekerden meestal 

recht op dekking, mits hen ter zake van het opzet geen enkel verwijt treft. 

 
 

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig 

Schade veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of motorrijtuig.  



 

 
 

Milieuschade 

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet 

verzekerd. Ook milieuschade op je bedrijfslocatie valt niet onder de dekking. 

 
 

Asbest  

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling. Ook alle andere schade in verband met 

asbest of asbesthoudende zaken, waaronder het opruimen en afvoeren van asbest, is niet verzekerd. 

 
 

Wettelijke voorschriften 

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften ter zake van arbeidsomstandigheden of 

het milieu. 

 
 

Extra informatie 

Inloopdekking is vaak wel apart mee te verzekeren. Er is nooit dekking voor schade of omstandigheden die tot een 

aanspraak tot vergoeding van schade kunnen leiden die u al kende vóór het sluiten van de verzekering. 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen? 
U bent alleen verzekerd voor de activiteiten die u verricht in de polis omschreven hoedanigheid. 

 

Eigen risico 

Voor deze verzekering is een eigen risico per aanspraak van toepassing. Dit staat in de polis genoemd. De hoogte 

van het bedrag vind je op het polisblad. 

 

 

 

 Waar ben ik gedekt? 
De verzekering geldt wereldwijd. Er is geen dekking voor de Verenigde Staten van Amerika en Canada. 

 

 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 
Bij de aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig benatwoorden. Schuld mag 

u niet erkennen en handelingen of gedragingenwaaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U 

moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds 

snel door. 

 

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de 

schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel 

mogelijk door. 

 

 

 Wanneer en hoe betaal ik? 
De premie kan per kwartaal, per half jaar of per jaar betaald worden. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via 

een automatische incasso of u betaalt via uw bemiddelaar. 



 

 

 

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het 

betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige 

situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden. 

 

Extra informatie  

 

De verzekering eindigt ook bij opheffing van het bedrijf of beëindiging van het beroep.  

 

 

 

 Hoe zeg ik mijn contract op? 
 

U kunt uw verzekering tot twee maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard 

product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om 

dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

 

 

 


