
Beknopt wijzigingsoverzicht Aansprakelijkheid Bedrijven 
(AVB)   
Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijven Onderwijs, Sport en Ontspanning 2005C          

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen uw huidige Aanvullende 
voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijven Onderwijs, Sport en Ontspanning 2005C en de nieuwe 
Productvoorwaarden Aansprakelijkheid 2.0. De Productvoorwaarden Aansprakelijkheid  2.0 kunt u 
downloaden via goudse.nl > mijn bedrijf > aansprakelijkheidsverzekering > handige links.

Onderwerp Oud 
artikel

Oude situatie
Aanvullende voorwaarden 
Aansprakelijkheid Bedrijven 
Onderwijs, Sport en 
Ontspanning 2005C       

Nieuw 
artikel

Nieuwe situatie 
Productvoorwaarden 
Aansprakelijkheid 2.0 

Verzekerden 1.1 Verzekerd:
 – Verzekeringnemer inclusief 

de vennoten, firmanten, 
commissarissen en 
bestuurders, ondergeschikten, 
huisgenoten en familieleden 
van verzekeringnemer als zij 
werkzaamheden voor hem 
verrichten; 

 – als ze hun functie uitvoeren: 
de commissarissen van 
verzekeringnemer, de 
personeelsvereniging(en) 
van verzekeringnemer, het 
eigen pensioenfonds van 
verzekeringnemer.

Ook vrijwillige medewerkers 
van verzekeringnemer als zij 
activiteiten voor hem verrichten.

1.2 Dezelfde verzekerden als in 
de oude situatie en daarbij 
ook ondergeschikten zoals 
uitzendkrachten en stagiairs.

Vrijwilligers zijn niet verzekerd.

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
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Onderwerp Oud 
artikel

Oude situatie
Aanvullende voorwaarden 
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Onderwijs, Sport en 
Ontspanning 2005C       

Nieuw 
artikel

Nieuwe situatie 
Productvoorwaarden 
Aansprakelijkheid 2.0 

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).

Zaken onder opzicht 
Spullen in huur of 
gebruik.

3.3, 
3.3.3.1

Dit is verzekerd. Het eigen risico is 
€ 227,-.

2.2.1 Dit is niet verzekerd, behalve 
voor tentoonstellingen, beurzen, 
braderieën, etcetera. Het eigen 
risico staat op de polis.

Zaken onder opzicht
Zaken van een 
ondergeschikte.

3.3, 
3.3.3.1

Dit is verzekerd 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.

3.3, 
3.3.3.1

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

Zaken onder opzicht
Opzicht tijdens bewerking 
en/of behandeling .

3.3, 
3.3.3.1

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

Schade voorkomen of 
verminderen

2.1.2 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. 

Verzekerd: 
Alléén de maatregelen, die 
moeten worden genomen om 
onmiddellijk dreigende schade te 
voorkomen of te verminderen. 

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 De melding moet óók uiterlijk zijn 
gedaan binnen drie jaar na het 
moment waarop de verzekerde 
met de aanspraak bekend was of 
had kunnen worden.

Handelen of nalaten 1.7 Artikel 1.7 geeft de definitie van 
handelen en nalaten.

De definitie van handelen en 
nalaten is gelijk gebleven.
Als de schade het gevolg is 
van een reeks handelingen of 
nalatigheden, dan is de datum 
van de aanvang van de reeks 
bepalend voor de beslissing of er 
dekking is op deze verzekering. 
(Zie begrippenlijst)

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