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Versie 1.0

In deze Branchevoorwaarden leest u:

 welke dekkingen er specifiek voor uw branche gelden; en

 aan welke preventie-eisen u moet voldoen voor de hieronder genoemde verzekeringen.

De Branchevoorwaarden zijn alleen van toepassing als u een of meer van de volgende verzekeringen heeft:

Aansprakelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid, Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade.

SPECIFIEKE DEKKINGEN EN UITSLUITINGEN VOOR UW BRANCHE

AANSPRAKELIJKHEID

E-bikes (extra mee te verzekeren)  
Als u het gebruik van e-bikes heeft meeverzekerd, dan is de aansprakelijkheid verzekerd voor schade van 

derden in verband met het gebruik van een e-bike waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht geldt (tot 25 

km per uur).

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die u 

aan een ander toebrengt door een beroepsfout. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerd advies of een verkeerde 

berekening. De schade als gevolg van een beroepsfout bestaat alleen uit vermogensschade (schade die 

alleen financieel is). De beroepsfout moet zijn gemaakt in het kader van werkzaamheden die vallen onder de 

verzekerde hoedanigheid van uw bedrijf die is beschreven op het polisblad. 

De Goudse biedt deze verzekering voor bedrijven in onder andere de volgende beroepsgroepen: advies 

en interim-management (bijv. organisatieadviseurs, W&S bureaus), juridische beroepen (bijv. advocaten, 

juridisch adviseurs), technische beroepen (bijv. architecten, ingenieurs), financiële beroepen (bijv. 

accountants, boekhouders), fiscale beroepen (bijv. belastingadviseurs) en ICT-beroepen (bijv. ICT-adviseurs, 

softwareontwikkelaars).
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WAT VERWACHTEN WE VAN U?

In het onderstaande overzicht staan de preventie-eisen die gelden voor de Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/ 

Goederenverzekering in het pakket CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening. Voor de Bedrijfsschade-, 

Extra Kosten- en Reconstructiekostenverzekering gelden dezelfde preventie-eisen als voor de Inventaris/

Goederenverzekering. Als bij schade blijkt dat u niet voldoet aan deze eisen vervalt het recht op een 

uitkering, tenzij u kunt bewijzen dat de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet nakomen van deze 

verplichtingen.

Inventaris/
Goederen

Bedrijfs- 
gebouwen

Elektrische installatie
Uw elektrische installatie moet minimaal één keer in de vijf jaar gekeurd 
worden volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 
10-bevoegd inspecteur. Binnen deze periode moeten een geldig SCIOS 
Scope 10-keuringsrapport en - bij geconstateerde gebreken - een door een 
installatiebedrijf afgegeven herstelverklaring zijn gedeeld met De Goudse.

* Voor sommige soorten bedrijven geldt deze eis vanaf een lager(e) herbouwwaarde  

of verzekerd bedrag, bijvoorbeeld voor wasserijen en linnenverhuur. Dit wordt bepaald 

in de bijzondere voorwaarden op het polisblad.

vanaf 

€ 500.000,-*

vanaf 

€ 1.000.000,-*


