
Algemeen

Verzekeringstermijn Uw Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven is verlengd vanaf 9 april 
2022 en loopt tot 9 april 2023. We verlengen de verzekering daarna 
steeds met twaalf maanden.

Verzekeringnemer Fareon-Z Nederland B.V.
Rechtsvorm Besloten Vennootschap (BV)
KvK-nummer 65641116
Verzekerde bedrijfsactiviteiten Het verrichten van alle mogelijke diensten op het gebied van 

arbeidsbemiddeling en ondersteuning van ZZP-ers en werkzoekenden 
bij het vinden van passend werk in voornamelijk de vologende sectoren: 
Metaalindustrie, CNC- Metaalindustrie en elektronica.

Postadres Lange Amerikaweg 67
7332 BP APELDOORN

Premieoverzicht Premie per maand

Dekking Aansprakelijkheid € 104,67
Dekking Werknemerschade € 72,88

Subtotaal € 177,55
Assurantiebelasting € 37,28
Totaal per maand € 214,83

Toepasselijke polisvoorwaarden en clausules

Polisvoorwaarden AVB100.2111 Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Clausules AVB015 Uitsluiting adviezen, toezicht en dergelijke

AVB364 Uitsluiting voor software
AVB390 Dekking voor uitzendbureaus
AVB990 Meeverzekerde (gelieerde) ondernemingen
WNS001 Dekking voor schade tijdens woon-werkverkeer

Polis Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Verzekeringnemer Fareon-Z Nederland B.V. Datum afgifte 7 maart 2022
Polisnummer 92703484 Blad 1 van 4

   

Nationale-Nederlanden

Prinses Beatrixlaan 35  www.nn.nl

Postbus 93604, 2509 AV Den Haag  zakelijkschade@nn.nl

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. (statutair gevestigd te Den Haag), handelsregisternr. 27023707



Dekkingsoverzicht

Dekking Aansprakelijkheid
Verzekerd bedrag €

€
2.500.000,-
5.000.000,-

 per aanspraak
 per verzekeringsjaar

Jaaromzet excl btw € 5.000.000,-
Eigen risico € 250,- per aanspraak voor schade aan zaken

Dekking Werknemerschade is meeverzekerd
Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per gebeurtenis

€ 5.000.000,- per verzekeringsjaar
Jaaromzet excl btw € 5.000.000,-
Eigen risico Voor de dekking Werknemerschade geldt geen eigen risico, maar een 

franchise van € 1.000,-

Aanvullende dekkingen bij Dekking Aansprakelijkheid

Er zijn geen aanvullende dekkingen bij Dekking Aansprakelijkheid

Per verzekeringsjaar vergoeden we voor de dekkingen Aansprakelijkheid, Werknemerschade en de aanvullende 
dekkingen nooit meer dan € 5.000.000,-.

Uw verzekeringsadviseur

Vast & Zeker BV (adm.nummer: 00351737)

Telefoonnummer: 055 3561000 of mail naar: info@v-z.nl

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze polis? Stel ze gerust aan uw verzekeringsadviseur Vast & Zeker BV, telefonisch via 055 
3561000, of per e-mail aan info@v-z.nl.

Den Haag, 7 maart 2022

Gerard van Rooijen
Directeur Schade Intermediair 
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Clausules Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven 

AVB015 Uitsluiting adviezen, toezicht en dergelijke

Niet verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade die voortvloeit uit: 
a. adviezen, tekeningen, metingen, berekeningen, ontwerpen en/of begrotingen;
b. onderzoeks-, keurings- en/of inspectierapporten;
c. presentaties en/of gebruiksaanwijzingen;
d. vertalingen en/of uitgegeven media (zoals boeken, cd-roms en dvd's);  
e. afgegeven certificaten.

Deze uitsluiting geldt ook voor schade die voortvloeit uit het feit:
f. dat er geen of onvoldoende toezicht is gehouden; en/of 
g. dat er geen of onvoldoende directievoering is geweest.

 
AVB364 Uitsluiting voor software

Niet verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade die verband houdt met en/of voortvloeit uit:
• software die door, of onder verantwoordelijkheid van u of een andere verzekerde is geleverd;
• fouten, onvolkomenheden of gebreken in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van software;
• het aanbrengen van wijzigingen in bestaande software en bestanden;
• beschadiging, vernietiging of verdwijning van informatiedragers en/of van software en informatie die daarop staat.

Deze uitsluiting geldt niet voor schade aan personen. Hieronder verstaan we letsel, aantasting van de gezondheid en/of 
overlijden, inclusief de schade die daaruit voortvloeit.

 
AVB390 Dekking voor uitzendbureaus

Deze verzekering heeft een speciale dekking voor uitzendbureaus. Daarvoor geldt het volgende:

1. Certificering
Deze verzekering is onder andere gebaseerd op het feit dat uw uitzendbureau NEN 4400-1-gecertificeerd is. Blijkt bij een 
schade dat dat niet het geval is, dan hebben wij het recht om:
a. deze verzekering tussentijds te beëindigen. Wij sturen u dan ten minste twee maanden van tevoren een 

opzeggingsbericht; of
b. de premie en/of voorwaarden van deze verzekering tussentijds aan te passen. Wij informeren u hier dan vooraf over. 

Zijn deze aangepaste premie en/of voorwaarden nadelig voor u, dan kunt u de verzekering opzeggen. U moet dit dan 
schriftelijk aan ons melden binnen één maand nadat wij u over de aanpassing hebben geïnformeerd. Maakt u gebruik 
van dit recht? Dan eindigt de verzekering op de datum waarop de aanpassing zou ingaan.

2. Algemene voorwaarden
Verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade aan personen (letsel, aantasting van de gezondheid en/of 
overlijden) van het uitgeleend personeel. Daaronder verstaan wij:
• uitgeleende werknemers, én/of
• gedetacheerde medewerkers, en/of
• uitzendkrachten.

Dit geldt alleen als u en het inlenende bedrijf (hierna: opdrachtgever) een overeenkomst hebben afgesloten en daarop de 
volgende voorwaarden van toepassing hebben verklaard: 
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• de Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond 
Uitzendondernemingen (ABU); óf

• de Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de 
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Hierna noemen we deze voorwaarden: Algemene Voorwaarden.

Bij een aanspraak bent u verplicht om aan te tonen dat:
a. deze Algemene Voorwaarden in hun geheel op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard; én
b. u deze Algemene Voorwaarden vooraf, of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, aan de opdrachtgever heeft 

verstrekt.

Kunt u geen beroep doen op de Algemene Voorwaarden, omdat u de verplichtingen onder a en b niet (volledig) bent 
nagekomen? Dan dekken wij de aanspraak niet.

3. Uitsluiting uitgeleend personeel
Niet verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van:
a. schade die is veroorzaakt door uitgeleend personeel en die verband houdt met werkzaamheden die zij verrichten voor 

iemand anders dan u;
b. schade aan zaken en schade aan personen (letsel, aantasting van de gezondheid en/of overlijden) van uitgeleend 

personeel zonder verblijfsvergunning.

 
AVB990 Meeverzekerde (gelieerde) ondernemingen

De ondernemingen die hieronder genoemd worden, zijn meeverzekerd. Deze ondernemingen zijn economisch en/of 
organisatorisch met
verzekeringnemer verbonden. Niet verzekerd is de onderlinge aansprakelijkheid voor schade aan zaken.
Ondernemingen: Fareon-A Nederland B.V.

 
WNS001 Dekking voor schade tijdens woon-werkverkeer

Verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade die een werknemer of een andere ondergeschikte van u of van 
een medeverzekerde (rechts)persoon, oploopt door een verkeersongeval tijdens zijn woon-werkverkeer.

Onder woon-werkverkeer verstaan we de reizen die een verzekerde maakt:
• vanaf zijn huisadres naar zijn (eerste) arbeidsplaats; en 
• vanaf zijn (laatste) arbeidsplaats naar zijn huisadres.

Voor deze reizen moet hij de meest gangbare route kiezen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.
Onder arbeidsplaats verstaan we de plaats waar de verzekerde zijn werkzaamheden voor u verricht.
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