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Verschillenlijst 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
 

In dit document staan beknopt de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe voorwaarden. 

Raadpleeg de voorwaarden voor een exacte beschrijving van de dekkingen en vergoedingen. 

 

Onderwerp Nieuw (RHN-AVB003) 

Diverse algemene bepalingen Diverse (algemene) bepalingen zijn verwijderd uit de 

productvoorwaarden, omdat deze ook in de algemene voorwaarden 

RHN-ALG009 staan. 

Begripsomschrijving In Artikel 1.9 is voor de duidelijkheid een omschrijving van 

productaansprakelijkheid opgenomen. 

Dekkingsgebied In Artikel 3.5.3 is voor de duidelijkheid opgenomen dat de verzekering 

niet voldoet aan de eisen die eventueel in het buitenland verplicht zijn. 

Namelding In Artikel 3.7.1 is nu ook de mogelijkheid van namelding geregeld bij de 

verkoop van een meeverzekerd bedrijf. 

Opzicht Artikel 4.1.3 is de opzichtdekking voor door brandverzekeraars 

vergoede schade aangepast. 

Opzicht In Artikel 4.1.5 is de tentoonstellingsclausule geïntegreerd. 

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen In Artikel 4.4 Aansprakelijkheid verhogende bedingen is standaard 

opgenomen dat de uitsluiting niet geldt ten aanzien van een aantal met 

name genoemde vrijwaringsbedingen. 

Opgeleverde zaak / verrichte dienst In Artikel 4.5 hebben we de tekst vereenvoudigd. Ook is voor 

zaakschade aan eerdere (op)geleverde zaken en diensten geregeld dat 

dit is gedekt tenzij: 

- de eerdere (op)geleverde zaken en diensten onderwerp zijn van 

dezelfde overeenkomst; en 

- de eerdere (op)geleverde zaken en diensten zich niet duidelijk 

onderscheiden van de andere (op)geleverde zaken of verrichte 

werkzaamheden in het kader van die overeenkomst. 

De uitsluiting is dus genuanceerd. 

Goed werkgeversschap In Artikel 12.2 is de bepaling Goed Werkgeverschap opgenomen. Dit 

was eerder een clausule. 

Clausules De meest voorkomende clausules zijn samengebracht in één 

clausuleblad in de verzekeringsvoorwaarden.  

Clausule Goedwerkgeverschap Deze clausule is opgenomen in de voorwaarden 

Clausule brandregres Deze clausule is opgenomen in de voorwaarden 

Clausule ELO-bike Dekkingsuitbreiding voor aansprakelijkheid met of door ELO-bikes 

Clausule intermediairswijziging Bij intermediairwijziging kan de verzekering voortgezet worden na 

goedkeuring van de ondertekenende verzekeraar(s) tegen nader vast te 

stellen premies en condities op basis van individuele contracten. 

Clausule uitloop bij pensioneren / 

overlijden 

Verlenging van de termijn voor namelding bij pensioneren of 

overlijden. 

Clausule online informatie en online 

contacten 

Uitbreiding van de dekking voor online patiëntcontacten 

Clausule waarneming bij 

apotheekhoudende huisarts 

Uitbreiding van de dekking voor waarneming bij apotheekhoudende 

huisartsen 

Clausule cosmetische behandeling Uitsluiting van aansprakelijkheid voor cosmetische behandelingen 

 


