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Onderwerp: voorstel Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Geachte leden,
In onze vorige informatiebrief over verzekeringen (e-mail, 22-10-2016) heeft u kunnen lezen dat
het bestuur contact heeft gehad met diverse aanbieders van bedrijfsverzekeringen.
Uit deze gesprekken is gebleken dat een aantal verzekeringen nuttig zijn voor iedereen die zich
zakelijk bezighoudt in de hippische branche. Het advies wat wij gekregen hebben is het volgende:
• Iedereen heeft baat bij een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering (let op, een
persoonlijke W.A.-verzekering dekt geen zakelijke activiteiten). Een
beroepsaansprakelijkheid verzekering is niet relevant voor onze beroepsgroep.
• Verdere nuttige verzekeringen zijn een bedrijfsrechtsbijstand, ZZP-verzekering, en een
hippische ongevallenverzekering, eventueel aanvullend een inventaris en eigenvervoer
verzekering.
In deze brief presenteren we twee voorstellen voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
(AVB) dat door deze verzekeraars is gedaan (zie bijlage 1 en bijlage 2). Beide verzekeraars
adviseren de verzekering via ASR, aangezien deze de meest volledige dekking biedt en de
mogelijkheid biedt tot het meeverzekeren van opzichtschade. Inhoudelijk is er dus geen verschil
tussen de aangeboden verzekeringen in de bijlages. De verzekeraar in bijlage 1, V.A.B. Jan
Burgers, biedt de basisverzekering aan met een speciale VZTD-ledenkorting. Gebruik de
kortingscode AVB2016/2017-LK bij het aanvragen van een offerte, om in aanmerking te komen
voor de deze ledenkorting.
Iedereen die een AVB wil afsluiten bij ASR dient ingeschreven te zijn bij de KVK, in het bezit te zijn
van een diploma (de verzekeraar vraagt hiernaar) en moet aan kunnen tonen dat hij/zij zich
regelmatig bijschoolt in het vakgebied.
Wij hopen alle leden met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd over de mogelijkheden
tot het afsluiten van een AVB. Er zal binnenkort ook nog een informatiebrief verschijnen over de
mogelijkheden tot het afsluiten van een collectieve rechtsbijstand verzekering.
Met vriendelijke groet,
Harrie van den Bosch
Voorzitter VZTD

Bijlage 1. Aanbod verzekering AVB via paardenverzekeraar.nl/V.A.B. Jan Burgers

Dekkingsgebied EU.
Bij een verzekerde som van € 2.500.000,00 per aanspraak is
1. De premie over de omzet 1,25 0/00 met een minimum van € 325,00 per jaar ex kosten.
2. Het eigen risico voor zaakschade € 250,00 per aanspraak.
3. Het eigen risico bij opzichtschade € 500,00 per aanspraak. (clausule 801)
Clausule 171, uitsluiting kledingstukken en sieraden ed.
Clausule 495, geen voorrisico.
Clausule 801, opzicht € 10.000,00 per aanspraak, maximaal € 20.000,00 per verzekeringsjaar
als onderdeel van het verzekerde bedrag. Eigen risico € 500,00 per aanspraak.
Clausule 8527, Beperking dekking bij advisering;
Wij verlenen alleen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met advies
en/of ontwerp als er ook levering van producten/herstel diensten, door verzekerde heeft
plaats gevonden.
Kosten: Het bovenstaande biedt V.A.B. Jan Burgers aan tegen een minimumpremie van €
300,-- excl. belasting en eenmalige poliskosten. Bij omzet van meer dan € 250.000,-- komt
er 1,25‰ excl. bij.
Uiteraard maakt V.A.B. Jan Burgers bij aanvraag een volledige offerte met
polisvoorwaarde et cetera.

Bijlage 2 Aanbod verzekering AVB via Equine Risk
Verzekerde bedragen
De verzekerde bedragen gelden voor de rubrieken 1 en 2 tezamen:
€ 2.500.000,- per aanspraak en maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar
Rubrieken en Voorwaarden
Rubriek Bijzondere voorwaarden
1. Aansprakelijkheid voor bedrijven en beroepen (AVB) AVB 14-1
2. Werkgeversaansprakelijkheid (WGA) AWG 11-1
Eigen risico
Bij zaakschade € 250,00 per aanspraak.
Bij opzichtschade € 500,00 per aanspraak. (Clausule 801)
Premie
De onderstaande jaarpremies gelden voor de rubrieken 1 en 2 samen:
€ 2.500.000,- / € 5.000.000,Beperking dekking advisering (clausule 8527)
Wij verlenen alleen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met advies
en/of ontwerp als er ook levering van producten/herstel diensten, door verzekerde heeft
plaats gevonden.

Clausule 171 (uitsluiting kledingstukken, sieraden, e.d.) en clausule 495 (geen voorrisico) ook
van kracht.
De kosten: Equine Risk biedt deze verzekering aan; de premie bedraagt 1,25 0/00 over uw
omzet met een minimum van € 325,00 per jaar.
Bij Equine risk kunt u pakket kortingen krijgen indien u bijvoorbeeld ook een
Rechtsbijstandverzekering of een autoverzekering afsluit via Equine Risk.

