
Beknopt wijzigingsoverzicht Aansprakelijkheid Bedrijven 
(AVB)   
Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijven Medisch 2006G  

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen uw huidigeAanvullende 
voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijven Medisch 2006G en de nieuwe Productvoorwaarden 
Aansprakelijkheid 2.0. De Productvoorwaarden Aansprakelijkheid 2.0 kunt u downloaden  
via goudse.nl > mijn bedrijf > aansprakelijkheidsverzekering > handige links.
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Verzekerden 1.8 De verzekerden zijn:
 – de verzekeringnemer, waaronder 

mede te verstaan de vennoten, 
firmanten, commissarissen en 
bestuurders;

 – ondergeschikten, waaronder 
mede te verstaan stagiaires en 
uitzendkrachten, huisgenoten 
en familieleden van 
verzekeringnemer;

 – de assistenten van 
verzekeringnemer; 

 – de waarnemer van de 
verzekeringnemer en diens 
assistenten; 

 – de personeelsvereniging(en) van 
verzekeringnemer;

 – het eigen pensioenfonds van 
verzekeringnemer.

1.2 Dezelfde verzekerden als in 
de oude situatie, alleen geen 
verzekerden zijn:

 – de assistenten van 
verzekeringnemer;

 – de waarnemer van de 
verzekeringnemer en diens 
assistenten.

Wanneer heeft u dekking 
Waarneming

3.17 Er is dekking voor 
verzekeringnemer als waarnemer 
voor een collega.

1.3.2 Er is geen dekking voor 
verzekeringnemer als waarnemer 
voor een collega.

Wanneer heeft u dekking 
Voorrisico

9, 12, 
13, 15, 
18, 21

De dekking geldt voor handelen of 
nalaten tijdens de looptijd van de 
verzekering.

1.3.2 De dekking geldt voor handelen of 
nalaten tijdens de looptijd van de 
verzekering en tijdens de periode 
(van drie jaar) van het voorrisico.

Wanneer heeft u dekking 
Melden omstandigheid

9, 12, 
13, 15, 
18, 21

Er is geen verplichting om 
omstandigheid te melden. 

1.3.2 Omstandigheid
Soms bent u nog niet 
aansprakelijk gesteld, maar weet 
u wel dat er door een handelen of 
nalaten van u iets is gebeurd dat 
tot een aanspraak zou kunnen 
leiden. Dit kan bijvoorbeeld 
een ongeval zijn, waarvoor u 
mogelijk aansprakelijk wordt 
gesteld. U moet nu ook zo een 
‘omstandigheid’ melden. 
Er is alleen dekking als de 
aanspraak of omstandigheid niet 
bij de verzekerde bekend is of was 
bij het afsluiten of wijzigen van de 
verzekering.

Vermogensschade 1.7.3 Vermogensschade die niet 
het gevolg is van persoon- en 
zaakschade is verzekerd. 

1.3.2 Vermogensschade die niet 
het gevolg is van persoon- en 
zaakschade is niet verzekerd.
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Werkgevers-
aansprakelijkheid

11 Er is dekking voor 
arbeidsongevallen en 
beroepsziekte. 

2.1.2 Er is óók dekking voor goed 
werkgeverschap. Dat betekent 
dat deze verzekering in bepaalde 
gevallen ook de schade dekt die 
een ondergeschikte lijdt zonder 
dat u daarvoor als werkgever 
direct aansprakelijk bent. U 
wordt dan indirect aansprakelijk 
gehouden.

Productaansprakelijkheid 13, 14 Er is dekking voor 
productaansprakelijkheid.

2.1.3 Er is dekking voor 
productaansprakelijkheid.
De dekking  voor de 
productcategorieën:

 – cosmetica;
 – diervoeding

is maximaal € 500.000,- 
per aanspraak en per 
verzekeringsjaar.

Voor een aantal specifieke 
productcategorieën is dekking 
voor productaansprakelijkheid 
uitgesloten (zie 
Productvoorwaarden).

Specifieke uitsluitingen 
voor branche Medisch 
Bestralingsapparatuur

3.3 Er is geen dekking voor schade in 
verband met bestralingsapparatuur 
in eigendom, bezit of gebruik onder 
opzicht, met uitzondering van 
gebruik van bestralingsapparatuur 
voor diagnostische doeleinden.

Er zijn geen uitsluitingen 
voor schade in verband met 
bestralingsapparatuur in 
eigendom, bezit of gebruik onder 
opzicht.

Specifieke uitsluitingen 
voor branche Medisch  
Onbevoegde 
beroepsuitoefening

3.8 Er is geen dekking voor 
aansprakelijkheid voor schade 
als gevolg van onbevoegde 
beroepsuitoefening.

Er zijn geen uitsluitingen 
voor schade als gevolg van 
onbevoegde beroepsuitoefening.

Zaken onder opzicht 
Zaken van een 
ondergeschikte

3.15, 
3.15.1

Dit is verzekerd tot het verzekerde 
bedrag dat op de polis staat.

2.2.1 Dit is verzekerd tot maximaal  
€ 50.000,- per aanspraak en  
€ 100.000,- per verzekeringsjaar.

Zaken onder opzicht 
Schade veroorzaakt 
door een gemonteerd 
of geplaatst onderdeel 
aan een aan de eigenaar 
teruggeleverde zaak

3.15, 
3.15.1

Dit is verzekerd tot het verzekerde 
bedrag dat op de polis staat.

2.2.1 Dit is verzekerd tot maximaal  
€ 50.000,- per aanspraak en  
€ 100.000,- per verzekeringsjaar.

Zaken onder opzicht
Schade aan zaken 
gehuurd of ter 
beschikking zijn gesteld 
voor tentoonstellingen, 
beurzen, braderieën etc.

3.15, 
3.15.1

Dit is verzekerd tot maximaal 
€ 50.000,- per aanspraak en 
verzekeringsjaar.

2.2.1 Dit is verzekerd tot maximaal  
€ 50.000,- per aanspraak en  
€ 100.000,- per verzekeringsjaar.

Zaken onder opzicht
Schade die vergoed is in 
het kader van Brandregres

3.15, 
3.15.1

Dit is verzekerd tot maximaal 
€ 500.000,- per aanspraak en 
verzekeringsjaar.

2.2.1 Dit is verzekerd tot het verzekerde 
bedrag dat op de polis staat.

Zaken onder opzicht
Eigen risico

3.15, 
3.15.1

Het eigen risico is € 250,- per 
aanspraak.

2.2.1 Het eigen risico staat op de polis.

Verlies, vermissing 3.12 Schade door diefstal, 
verduistering, vermissing of 
verwisseling van zaken is niet 
verzekerd.

Aansprakelijkheid voor schade 
door diefstal, verduistering, 
vermissing of verwisseling van 
zaken is niet uitgesloten.
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Schade voorkomen of 
verminderen

2.6.2 Verzekerd: 
De kosten van maatregelen die 
redelijkerwijs geboden zijn om 
onmiddellijk  gevaar van schade 
af te wenden of om die schade te 
beperken.

2.5.3 U bent bent verplicht om alle 
maatregelen te nemen, die 
schade of kosten kunnen 
voorkomen of verminderen. Als 
u dit niet doet kunnen wij de 
uitkering verminderen.

Verzekerd: 
Alléén de maatregelen, die 
moeten worden genomen om 
onmiddellijk dreigende schade te 
voorkomen of te verminderen. Ook 
de schade aan zaken die gebruikt 
zijn om de maatregelen te nemen, 
is verzekerd.

Hoe meldt u op tijd? 9, 12, 
13, 15, 
18, 21

De melding moet schriftelijk 
binnen de geldigheidsduur van 
de verzekering door ons zijn 
ontvangen.

3.3.1 Daarnaast geldt dat de melding 
moet zijn gedaan uiterlijk binnen 
drie jaar na het moment waarop 
de verzekerde met de aanspraak 
bekend was of had kunnen 
worden.

 De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht.
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