2014 Algemene voorwaarden
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Tenzij uit de algemene voorwaarden uitdrukkelijk
anders blijkt:
a. geldt dat daar waar in enkelvoud wordt gesproken,
daaronder tevens meervoud wordt verstaan en
omgekeerd;
b. beginnen de begrippen als omschreven in artikel 2
met een hoofdletter;
c. geldt ten aanzien van afwijkingen of
tegenstrijdigheden van voorwaarden tussen het
polisblad, de algemene- en bijzondere
voorwaarden dat:
- het polisblad voor de algemene- en bijzondere
voorwaarden gaat;
- bijzondere voorwaarden voor algemene
voorwaarden gaan.

1.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1

Verzekeringsovereenkomst

ingesteld op het moment waarop de eerste Aanspraak
tegen Verzekerde is ingesteld.

2.2

Kosten van maatregelen die tijdens de
Verzekeringsperiode door of vanwege een Verzekerde
worden getroffen en die redelijkerwijs geboden zijn om
het onmiddellijk dreigend gevaar van Schade af te
wenden of om die Schade te beperken. Onder
dergelijke kosten worden echter niet de kosten
begrepen die zijn gemaakt om schade te beperken of te
voorkomen die niet onder de verzekering gedekt is of
zou zijn geweest, indien de schade was gevallen.
Onder de hiervoor bedoelde kosten wordt mede de
schade aan zaken verstaan die in het kader van de
bedoelde maatregelen worden ingezet.

2.3

De Verzekering is een overeenkomst tussen
Verzekeringnemer en Liberty.

Bereddingskosten

Contractstermijn

De periode vanaf de ingangsdatum tot de contractsvervaldatum van de Verzekering en de daarop
aansluitende verlengingen.

De Verzekering beantwoordt, tenzij partijen nadrukkelijk
anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en
voor zover de Schade op vergoeding waarvan
aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een
gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het
sluiten van de Verzekering onzeker was dat daaruit
Schade voor Derden was ontstaan dan wel naar de
normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

2.4

1.2

Het op het polisblad vermelde bedrag waarmee de
vergoedingsplicht van Liberty per Aanspraak wordt
verminderd en welk bedrag altijd voor rekening blijft van
Verzekeringnemer.

Grondslag van de Verzekering

Het door of namens Verzekeringnemer en/of
Verzekerde ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier en de overige verstrekte inlichtingen
en gedane verklaringen vormen de grondslag van de
Verzekering en vormen daarmee één geheel.
Bovengenoemde gegevens worden geacht afkomstig te
zijn van Verzekeringnemer en/of Verzekerde.

2.

OMSCHRIJVING VAN DE BEGRIPPEN

2.1

Aanspraak

Een tegen Verzekerde schriftelijk ingestelde vordering
tot vergoeding van Schade als gevolg van Handelen of
nalaten.
Meerdere Aanspraken, al dan niet tegen meer
Verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden,
uit elkaar of uit hetzelfde Handelen of nalaten of uit één
opvolgend Handelen of nalaten voortvloeien worden als
één Aanspraak beschouwd en worden geacht te zijn
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Derden

Iedereen met uitzondering van:
a. de Verzekerden; en
b. de rechtspersonen en/of natuurlijke personen die in
een economische- of organisatorische eenheid met
één of meer Verzekerden verbonden zijn.

2.5

2.6

Eigen risico

Handelen of nalaten

Ieder Handelen of nalaten van Verzekerde binnen de
Verzekerde hoedanigheid. Hiermee wordt gelijkgesteld
Handelen of nalaten dat uitsluitend vanwege een aan
Verzekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de
wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen voor rekening van Verzekerde komt.

2.7

Liberty

Liberty Mutual Insurance Europe Limited, rechtspersoon
naar Engels recht, gevestigd te Londen, tevens
handelend onder de naam Liberty Specialty Markets.
Het adres in Nederland is:
Koninginnegracht 22, 2514 AB Den Haag.
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2.8

Milieu-aantasting

Iedere uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of
ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige
stof, voor zover die een prikkelende, een besmettende,
een bederf veroorzakende of een verontreinigende
werking heeft in of op de bodem, de lucht, het
oppervlaktewater of enig(e), al dan niet ondergronds(e),
water(gang).

2.9

Omstandigheid

Een feit waaruit een reële dreiging van een Aanspraak
kan worden afgeleid. Als zodanig wordt beschouwd een
feit ten aanzien waarvan de Verzekerde concreet kan
aangeven uit welk Handelen of nalaten de Aanspraak
van een aan te duiden Derde kan worden verwacht.

2.10

Schade

Schade:
Onder Schade wordt verstaan vermogensschade niet
zijnde personen- of zaakschade.
Personenschade:
Letsel of aantasting van de gezondheid van personen
al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip
van de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Zaakschade:
Beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of
vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin
bevinden van vreemde stoffen, met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende gevolgschade.

2.11
a.
b.

Verzekerde

Verzekeringnemer;
de overige op het polisblad vermelde natuurlijke
personen, rechtspersonen of
samenwerkingsverbanden;
bestuurders, commissarissen/toezichthouders,
maten en vennoten van de hiervoor genoemde
Verzekerden;
de ondergeschikten (waaronder begrepen
stagiaires en vrijwilligers) van de hiervoor in dit
artikel genoemde Verzekerden bij werkzaamheden
die zij voor Verzekerden verrichten binnen de
Verzekerde hoedanigheid.

c.

d.

2.12

Verzekerde hoedanigheid

De op het polisblad omschreven hoedanigheid
waarvoor de Verzekering dekking biedt.

2.13

Verzekering

Het door Liberty ondertekende polisblad met de daarbij
behorende algemene- en bijzondere voorwaarden.

2

6

2.14

Verzekeringnemer

De op het polisblad genoemde Verzekeringnemer die
de Verzekering met Liberty is aangegaan.

2.15

Verzekeringsjaar

Elke op elkaar aansluitende periode van 12 maanden
vanaf de op het polisblad genoemde ingangsdatum van
de Verzekering.
In het geval deze periode korter is dan 12 maanden
dan geldt deze kortere periode ook als een
Verzekeringsjaar.

2.16

Verzekeringsperiode

De periode vanaf de op het polisblad genoemde
ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de
Verzekering.

3.

OMVANG VAN DE DEKKING

3.1

Dekkingsomschrijving

a. Algemeen
Verzekerd is de aansprakelijkheid van Verzekerde
voor door Derden geleden Schade als gevolg van
Handelen of nalaten.
Voorwaarde voor dekking is dat de Aanspraak
tijdens de Verzekeringsperiode of de termijn als
genoemd in artikel 3.3 tegen Verzekerde is
ingesteld en de Aanspraak in die periode schriftelijk
bij Liberty is gemeld.
b. Documenten onder opzicht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.10 wordt
tevens als Schade beschouwd het beschadigen,
vernietigen en/of verloren (doen) gaan van
informatiedragers en de daarop aanwezige
informatie alsmede aan Verzekerde toevertrouwde
documenten.
Onder documenten wordt verstaan: contracten,
handleidingen, boeken, statistieken, formulieren,
grafische ontwerpen of bestanden, dia’s, films e.d.
Het verzekerd bedrag voor deze dekking bedraagt
€ 250.000 per Aanspraak en per jaar. Het Eigen
risico bedraagt € 2.500 per Aanspraak.
Het verzekerd bedrag is onderdeel van het
verzekerd bedrag voor beroepsaansprakelijkheid als
vermeld op het polisblad.
Geld en geldwaardige papieren blijven van deze
dekking uitgesloten.
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3.2

Toerekening aan een Verzekeringsjaar

Indien een Omstandigheid tijdens de Verzekeringsperiode schriftelijk bij Liberty is gemeld, wordt de
Aanspraak die uit die Omstandigheid voortvloeit geacht
te zijn ingesteld op het moment van melding van die
Omstandigheid.
Voor het op een gedekte Aanspraak van toepassing
zijnde verzekerd bedrag, Eigen risico en overige
voorwaarden is het moment bepalend waarop de
Aanspraak is ingesteld respectievelijk de
Omstandigheid schriftelijk bij Liberty is gemeld.

3.3

Melding van Aanspraken bij beëindiging
activiteiten

In het geval van beëindiging van de Verzekering als
gevolg van beëindiging van de activiteiten heeft
Verzekeringnemer het recht om, tegen een nader
overeen te komen premie, Aanspraken die na de
beëindiging van de verzekering tegen Verzekerden
worden ingesteld nog gedurende een periode van 5
jaar, te rekenen vanaf de datum van beëindiging,
schriftelijk bij Liberty te melden.
Aanspraken die tijdens deze periode zijn gemeld,
worden geacht te zijn ingesteld in het Verzekeringsjaar
direct voorafgaand aan de datum van beëindiging van
de Verzekering.
Onder beëindiging van de activiteiten van
Verzekeringnemer wordt in het kader van dit artikel niet
verstaan de beëindiging in verband met een (dreigend)
faillissement, surseance van betaling of een wijziging in
eigendom(-sverhouding) van Verzekeringnemer.
Voorwaarden voor melding van Aanspraken als
hiervoor bedoeld zijn:
a. dat de Aanspraken voortvloeien uit Handelen of
nalaten van Verzekerde dat heeft plaatsgevonden
voor het moment van beëindiging van de
Verzekering;
b. dat de beslissing tot verlenging en de betaling van
de voor de verlenging verschuldigde premie binnen
60 dagen na de datum van beëindiging van de
Verzekering door Liberty is ontvangen;
c. alle verschuldigde premies zijn voldaan;
d. de Verzekering minimaal een aaneengesloten
Verzekeringsperiode van 12 maanden heeft gehad.

4.

VERZEKERDE BEDRAGEN

4.1

Verzekerd bedrag per Aanspraak

De vergoedingsplicht van Liberty bedraagt per
Aanspraak het op het polisblad genoemde verzekerd
bedrag, verminderd met het van toepassing zijnde
Eigen risico.
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4.2

Verzekerd bedrag per Verzekeringsjaar

Liberty vergoedt, voor alle in enig Verzekeringsjaar
ingestelde Aanspraken tezamen, nimmer meer dan het
op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per
Verzekeringsjaar.

4.3

Vergoeding van rente en kosten

Liberty vergoedt per Aanspraak:
a. de kosten die met toestemming van Liberty zijn
gemaakt in verband met het onderzoek, de
verdediging in- en buiten rechte en de regeling van
de onder de Verzekering gedekte Aanspraak;
b. de kosten van verweer in een strafvervolging of
tuchtrechtprocedure indien en voor zover daarmee
een door de Verzekering gedekt belang is gediend;
c. de Bereddingskosten;
d. de wettelijke rente over dat deel van de Aanspraak
dat door de Verzekering wordt gedekt.
Het eigen risico is niet van toepassing op deze
vergoedingen.
De vergoedingsplicht van Liberty boven het verzekerd
bedrag per Aanspraak bedraagt voor rente en kosten
tezamen nimmer meer dan eenmaal het verzekerd
bedrag per Aanspraak.
Indien de Schade die Verzekerde gehouden is aan een
Derde te vergoeden, het verzekerd bedrag per
Aanspraak te boven gaat, worden de rente en kosten
vergoed in de verhouding waarin die Schade staat tot
het verzekerd bedrag per Aanspraak.

5.

DEKKINGSGEBIED

De verzekering biedt dekking ongeacht waar ook ter
wereld het Handelen of nalaten heeft plaatsgevonden
mits:
a. de Aanspraak wordt ingesteld in of in rechte
aanhangig wordt gemaakt in een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte (EER) of
Zwitserland en;
b. op de Aanspraak het recht van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte of Zwitserland van
toepassing is.

6.

UITSLUITINGEN

Uitgesloten van dekking zijn Aanspraken tot vergoeding
van Schade:

6.1
a.

Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
en boetes
Die voortvloeien uit een boete-, vrijwaringsgarantie-, schadevergoedingsbeding en
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dergelijke, behalve voor zover Verzekerde ook
zonder het hiervoor bedoelde beding
aansprakelijk zou zijn geweest.
Uitgesloten blijven echter contractueel
verschuldigde vergoedingen zoals te verlenen
kortingen, restituties en dergelijke die door
Verzekerde verschuldigd zijn of worden.
b.

Die bestaan uit een opgelegde dwangsom, boete
en vergelijkbare betalingen met een afdwingend
of bestraffend karakter.

6.2

Atoomkernreacties en molest

Veroorzaakt door, optredende bij, of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan, waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit
en dergelijke.
Veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer
en muiterij. Deze begrippen zijn gedefinieerd in de
tekst, die door het Verbond van Verzekeraars d.d. 2
november 1981 is gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

6.3

Bekende Aanspraken en
Omstandigheden

Voortvloeiende uit Omstandigheden die bij Verzekerde
ten tijde van het aangaan van de Verzekering bekend
waren of behoorden te zijn.

6.4

Bestuurdersaansprakelijkheid

Waarvoor bestuurder(s) in de zin van boek 2 BW en
commissarissen van Verzekerde in die hoedanigheid in
hun privé-vermogen worden aangesproken.

6.5

Faillissement

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van
faillissement, surséance van betaling en/of insolventie
van Verzekerde.

6.6
a.

Herprestatie en Honorarium
Die bestaat uit kosten die betrekking hebben op het
verbeteren, herstellen, opnieuw uitvoeren en
alsnog uitvoeren van door of onder
verantwoordelijkheid van Verzekerde uitgevoerde
werkzaamheden.

b.

Die bestaat uit honorarium, salaris, onkosten en
dergelijke van Verzekerde dat Verzekerde als
gevolg van een Handelen of nalaten, Aanspraak of
Omstandigheid niet kan vorderen of dat de Derde
het recht heeft het honorarium, salaris, onkosten en
dergelijke van Verzekerde terug te vorderen.
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6.7

Asbest

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van
asbest of asbesthoudende zaken.

6.8

Opzet

Die het beoogde of zekere gevolg is van Handelen of
nalaten van Verzekerde.
Bij opzet van een ondergeschikte behouden de overige
Verzekerden recht op dekking mits deze Verzekerden
geen enkel verwijt hiervan kan worden gemaakt.
Als opzet van een rechtspersoon als Verzekerde wordt
slechts beschouwd de opzet van de bestuurder(s) in de
zin van boek 2 BW en bij vennootschappen onder firma
of commanditaire vennootschappen wordt slechts de
opzet van de beherend vennoot als opzet van de
vennootschap beschouwd.

6.9

Vermogensdelict

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van
een door Verzekerde gepleegd vermogensdelict.

7.

SCHADEBEHANDELING

7.1

Verplichtingen

Verzekerde dient:
a. alle maatregelen in het kader van zijn
bereddingsplicht te nemen als bedoeld in artikel
7:957 BW;
b. Liberty zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in
kennis te stellen van een Aanspraak of
Omstandigheid;
c. zich te onthouden van een handeling, verklaring,
toezegging, uitlating of gedraging waaruit direct of
indirect een erkenning van aansprakelijkheid en/of
een verplichting tot vergoeding van Schade wordt
of kan worden afgeleid;
d. Liberty alle inlichtingen en bescheiden te
verschaffen die van belang kunnen zijn voor
behandeling van de Aanspraak onder de
Verzekering;
e. de aanwijzingen van Liberty op te volgen en
daaraan medewerking te verlenen.
Indien Verzekerde één of meerdere verplichtingen bij
Schade niet is nagekomen bestaat slechts recht op
uitkering indien en voor zover Verzekerde aantoont dat
Liberty daardoor niet in haar redelijke belang is
geschaad.
Het recht op uitkering vervalt echter indien een
verplichting bij Schade niet is nagekomen met de
bedoeling om Liberty te misleiden, behalve voor zover
de misleiding het verval van het recht op uitkering niet
zou rechtvaardigen.
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7.2

Regeling van Schade

Na overleg met Verzekerde beslist Liberty over:
a. het voeren van verweer tegen of het voldoen aan
een (gedekte) Aanspraak tot vergoeding van
Schade;
b. het voeren van verweer tegen een strafvervolging;
c. het berusten in een gerechtelijke of andere
bindende uitspraak;
d. de vaststelling van de schadevergoeding;
e. het al dan niet treffen van een schikking voor of
tijdens een procedure.
Liberty heeft de onherroepelijke bevoegdheid om
namens Verzekerde de Schade rechtstreeks met de
benadeelde te regelen of aan een benadeelde te
betalen.
Liberty zal slechts een betaling aan de benadeelde
verrichten na verkregen finale kwijting van de
benadeelde, in welk geval Liberty jegens Verzekerde
ten aanzien van die Schade is gekweten van zijn
verplichtingen uit de Verzekering.

8.

SAMENLOOP

Indien de Schade die onder deze Verzekering gedekt is
tevens gedekt is onder een andere verzekering of
daarop gedekt zou zijn indien deze Verzekering niet
zou hebben bestaan, dan geldt deze Verzekering als
excedent boven die andere verzekering respectievelijk
als dekking voor het verschil in voorwaarden met die
andere verzekering.

9.

RISICOWIJZIGING

De premie en voorwaarden zijn gebaseerd op de door
Verzekeringnemer en/of Verzekerde verstrekte
informatie. Verzekeringnemer en/of Verzekerde zal
Liberty schriftelijk informeren over wijziging van de
Verzekerde hoedanigheid.
Wijzigingen zijn pas verzekerd indien hierover tussen
Verzekeringnemer en Liberty schriftelijk
overeenstemming is bereikt.

10.

10.2

Indien de premie afhankelijk is van variabele gegevens
(loon, omzet, aantal ondergeschikten etc.) wordt een
voorschotpremie vastgesteld.
Binnen zes maanden na afloop van het
Verzekeringsjaar verstrekt Verzekeringnemer de
variabele gegevens (loon, omzet, aantal
ondergeschikten etc.) van het afgelopen
Verzekeringsjaar op basis waarvan door Liberty de
definitieve premie wordt vastgesteld. Indien
Verzekeringnemer verzuimt de gegevens te
verstrekken, heeft Liberty het recht om een definitieve
premie vast te stellen door de voorschotpremie met
50% te verhogen.
Liberty kan jaarlijks de voorschotpremie aanpassen aan
de definitieve premie van het voorgaande
Verzekeringsjaar.

10.3

Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting aan Liberty te voldoen.
De dekking wordt weer van kracht na de dag waarop
Liberty het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, met
uitzondering van Aanspraken ingesteld in de
schorsingsperiode, Aanspraken als gevolg van
Handelen of nalaten tijdens de schorsingsperiode,
alsmede tijdens de schorsingsperiode bekend
geworden Omstandigheden.

11.

DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

11.1

Aanvang en verlenging

De Verzekering vangt aan om 00:00 uur op de
ingangsdatum en geschiedt voor de op het polisblad
genoemde Contractstermijn en wordt geacht aan het
einde van de Contractstermijn telkens stilzwijgend met
eenzelfde Contractstermijn te zijn verlengd, behoudens
opzegging conform deze voorwaarden.

PREMIE
Betaling

Verzekeringnemer dient premie, kosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen, doch uiterlijk op
de 30ste dag nadat zij verschuldigd zijn.

5

Wanbetaling

Indien Verzekeringnemer niet aan het bepaalde in
artikel 10.1 voldoet, wordt de dekking met inachtneming
van artikel 7:934 BW, geschorst met ingang van de dag
waarop de premie verschuldigd werd.

11.2
10.1

Naverrekening

6

Einde van de Verzekering

De Verzekering eindigt:
a. op het moment van het uitspreken van het
faillissement van Verzekeringnemer;
b. indien Liberty of Verzekeringnemer de Verzekering
opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn
van 2 maanden, aan het einde van de Contractstermijn;
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c.

op het moment van beëindiging van de bedrijfs- en
beroepsactiviteiten (staking) van
Verzekeringnemer en/of de gezamenlijke
Verzekerden;
op het moment waarop de beslissing tot overname
van Verzekeringnemer of de beslissing tot
liquidatie van Verzekeringnemer wordt genomen;
per de ingangsdatum van een wijziging van premie
en/of voorwaarden in het geval Verzekeringnemer
niet akkoord gaat met deze wijziging.

d.

e.

12.

OVERIGE BEPALINGEN

12.1

Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit de Verzekering zijn
onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter
in Den Haag.

12.2

Nederlands recht

Op deze Verzekering en op alle geschillen die daaruit
voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing onder
uitsluiting van ieder ander recht.

12.3

12.5

Terrorisme

Op de Verzekering is het “Clausuleblad
Terrorismedekking bij de NHT” en de samenvatting
“Protocol afwikkeling Claims” van toepassing. Op
verzoek verstrekt Liberty u graag een exemplaar. De
tekst kan ook worden geraadpleegd via
www.terrorismeverzekerd.nl.

12.6

Privacybescherming

De bij de aanvraag van de Verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door Liberty geregistreerd
en verwerkt. Liberty gebruikt deze gegevens voor de
acceptatie en de uitvoering van de Verzekering, voor
statistische analyses, voor het voorkomen en bestrijden
van fraude en om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Op deze registratie is een
privacyreglement van toepassing, alsmede de
gedragscode "Verwerking persoonsgegevens financiële
instellingen". In deze gedragscode worden de rechten
en plichten van partijen bij de gegevensverwerking
weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode
kan worden opgevraagd bij:
Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag.

Overdraagbaarheid van rechten

Eventuele rechten die Verzekerde heeft uit de
Verzekering zijn niet overdraagbaar.

12.4

Mededelingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 worden alle
mededelingen van Liberty, gericht aan het laatst
bekende adres van Verzekeringnemer en/of
Verzekerde dan wel de assurantietussenpersoon
geacht Verzekeringnemer en/of Verzekerde te hebben
bereikt en hebben tegenover hen bindende kracht.
Alle mededelingen van Verzekeringnemer en/of
Verzekerde aan Liberty moeten worden verzonden
naar:
Liberty Mutual Insurance Europe Limited
Koninginnegracht 22
2514 AB Den Haag
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