
  

KlusseniersVerzekeringsPakket en CAR Verzekering 
 
 
Maandpremies exclusief pakketkorting en inclusief 21% assurantiebelasting. 
 
 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (rubriek aansprakelijkheid) 
Verzekerde bedragen : € 2.500.000,- per aanspraak 
 : € 5.000.000,- maximaal per jaar 
Eigen risico : € 250,- voor zaakschades 
Clausules : Zie bijlage 
 
Opzichtdekking : Meeverzekerd 
Verzekerd bedrag opzicht : € 10.000,- 
Eigen risico opzicht : € 500,- per aanspraak 
 
Brandgevaarlijke werkzaamheden 1 : Meeverzekerd Niet meeverzekerd  
Jaarpremie per € 1.000,- omzet : € 3,03 € 2,54 
Minimum maandpremie : € 26,22 € 20,17 
 
1) Dakdekken met branders is uitgesloten. 
 
  
Inventaris-/goederenverzekering (rubriek bedrijfsmiddelen) 
Dekking : Uitgebreid  
Eigen risico : € 100,- per gebeurtenis 
 
Verzekerd bedrag : € 5.000,- € 10.000,- € 15.000,- 
Te betalen maandpremie : € 4,54 € 8,07 € 10,59 
 
Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk in overleg. 
 
 
Rechtsbijstandverzekering voor zzp’ers (rubriek aansprakelijkheid) 
 
 
Onderneming 
Dekkingen : Verkeer, Bedrijfsvoering & Incasso, Inkoop en Verkoop 
 
Max. vergoeding externe advocaat 1 : € 6.000,- € 9.000,- € 12.000,-  
Te betalen maandpremie : € 38,90 € 43,57 € 44,74 
 
Gezin (optioneel) 
Dekkingen, optie 1 : Verkeer, Consument & Wonen, Inkomen 
 
Max. vergoeding externe advocaat 1 : € 3.000,- € 6.000,- € 12.000,-  
Te betalen maandpremie : € 19,70 € 19,89 € 21,43 
 
Dekkingen, optie 2 : Verkeer, Consument & Wonen, Inkomen, Fiscaal & Vermogen 
 
Max. vergoeding externe advocaat 1 : € 3.000,- € 6.000,- € 12.000,-  
Te betalen maandpremie : € 23,68 € 24,16 € 24,40 
 
1)  Maximale vergoeding voor hulp van een externe advocaat als vertegenwoordiging door een advocaat 

niet verplicht is. 
 



Eigen Vervoersverzekering (rubriek bedrijfsactiviteiten) 
Geblindeerde laadruimte : ja 
Alarm aanwezig :  ja (minimaal SCM-klasse 2) 
 
Verzekerd bedrag : € 5.000,- € 10.000,- € 15.000,- 
Eigen risico : € 100,- € 100,- € 100,-  
Te betalen maandpremie  : € 8,33 € 12,50 € 18,75 
 
Schade door diefstal is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn. Mogelijke preventieve maatregelen 
zijn een trekhaakslot om de achterdeuren te beveiligen en een slot aan de binnenzijde om de zijdeur te 
beveiligen. 
 
Voor onbeveiligde voertuigen zijn andere premies en eigen risico’s van toepassing. 
 
 
Pakketkorting 
Het KlusseniersVerzekeringsPakket kent een pakketkortingsregeling. Deze korting is afhankelijk van het 
aantal rubrieken. De bijbehorende korting wordt vervolgens over de totale premie van het pakket verleend. 
De pakketkortingsregeling ziet er als volgt uit: 
 
-  1 rubriek : 0% 
-  2 rubrieken : 2,5% 
-  3 rubrieken : 4% 
-  4 rubrieken : 5% 
 
De in deze offerte genoemde premies zijn exclusief de pakketkorting. 
 
 
Polisvoorwaarden 
Meer informatie en de polisvoorwaarden kunt u terugvinden op: www.dba-advies.nl/klushuis.  
 
 
Overige aandachtspunten 
- De contractsduur is 3 jaar met voortzetting in termijnen van 1 jaar. Na 3 jaar is de polis dagelijks 

opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. 
 
- De in de offerte genoemde te betalen premies zijn exclusief € 0,95 per betalingstermijn. 
 
- Voor het opmaken van een nieuwe polis wordt eenmalig € 4,75 poliskosten in rekening gebracht. 
 
 

http://www.dba-advies.nl/klushuis


Bijlage - clausules Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 
 
AFB – Afbouw- en montagebedrijven   
 
A. Voorzorgsmaatregelen 
U bent verplicht bij de aanvang van werkzaamheden, respectievelijk bij de uitvoering ervan de gebruikelijke 
en/of voorgeschreven voorzorgsmaatregelen te (laten) nemen ter voorkoming van schade aan personen of 
zaken in de directe omgeving van de werklocatie. Hieronder wordt verstaan, afhankelijk van de aard van de 
werkzaamheden en de situatie op de werklocatie, het afzetten van de locatie, het plaatsen van 
waarschuwingsborden, het afdekken of afplakken van schadegevoelige zaken. Uw aansprakelijkheid is niet 
verzekerd als bij schade blijkt dat deze maatregelen zijn nagelaten of niet op deugdelijke wijze zijn 
uitgevoerd.  
 
B. Bouwconstructieve werkzaamheden 

Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die verband houdt met 
of voortvloeit uit bouwconstructieve werkzaamheden, waaronder worden verstaan werkzaam-heden die 
invloed hebben op de sterkte van een gebouw, zoals het oprichten en/of verwijderen van dragende wanden 
en hei- en funderingswerkzaamheden. Niet als bouwconstructieve werkzaam-heden worden gezien het 
plaatsen van tuinhuizen, dakkapellen, overkappingen of het oprichten van aanbouwen zonder verdieping.  
 
C. Onroerende en ondergrondse zaken 
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan onroerende of 
ondergrondse zaken door grond-, hei- en sloopwerk, verzakking, trilling, frezen, boren, aardverschuiving, 
wijziging van het grondwaterpeil of door breuk van waterkeringen, dan wel het onjuist bedienen of het niet 
goed functioneren ervan. 
 
D. Levering van producten en diensten 
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die verband houdt met 
of voortvloeit uit fabricage, bewerking, onderhoud of levering van producten voor of aan waterbouw, 
vliegtuigbouw, scheepsbouw (met uitzondering van pleziervaart), kernreactoren, bio-industrie, (petro-
)chemische industrie, treinenbouw, motorvoertuigenindustrie of kassen. 
  
OPZ – Opzichtdekking ZZP’er 
In afwijking van het bepaalde in de bijzondere voorwaarden is meeverzekerd de aansprakelijkheid voor 
schade aan zaken van cliënten gedurende de tijd dat een verzekerde deze ter behandeling onder zich 
heeft of daaraan werkzaamheden verricht, tot een maximum van € 10.000,- per aanspraak. Van iedere 
schade onder deze uitbreiding blijft een eigen risico van € 500,- per aanspraak voor uw rekening. 
 
BWU – Uitsluiting Brandgevaarlijke werkzaamheden (indien niet meeverzekerd) 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor zaakschade die verband houdt met of die 
voortvloeit uit brandgevaarlijke werkzaamheden buiten de eigen locatie met gebruikmaking van open vuur, 
zoals lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfafbranden, dakdekken en dergelijke. 
 
of 
 
BGW – Brandgevaarlijke werkzaamheden exclusief dakdekken (indien meeverzekerd) 
De verzekering dekt - eventueel in afwijking van de speciale voorwaarden - eveneens de aansprakelijkheid 
van verzekerde voor schade die verband houdt met of die  voortvloeit uit brandgevaarlijke werkzaamheden 
buiten de eigen locatie.  
 
A – Eigen risico 
Voor schade aan zaken (inclusief de gevolgschade), veroorzaakt door brand en/of ontploffing als gevolg 
van werkzaamheden bij derden met gebruikmaking van open vuur, zoals lassen, snijden, slijpen, 
vlamsolderen, verfafbranden, geldt een eigen risico van € 12.500,- per aanspraak boven het op het 
polisblad vermeld eigen risico. Het eigen risico bedraagt echter € 1.250,- per aanspraak, als ons wordt 
aangetoond, dat de in lid B vermelde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
 
 
 



B – Voorzorgsmaatregelen  
Het eigen risico van € 1.250,- is van toepassing, als: 
1. Brandbare materialen op meer dan vijf meter van de werkplek zijn geplaatst en/of worden bewaard. Als 

dat niet mogelijk is, zijn deze materialen met branddekens afgedekt; 
2. De gebruikte apparatuur goed onderhouden is en van de vereiste beveiligingen voorzien is. Gasfles en 

brander zijn verbonden d.m.v. een deugdelijke hogedrukslang, die met klembeugels tegen losschieten 
is gewaarborgd. Tevens moet iedere gasfles voorzien zijn van een reduceer-ventiel; 

3. Op de werkplek twee verzegelde draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 6 kg blus-poeder 
(ABC) en ten minste twee branddekens aanwezig zijn. De blustoestellen dienen minimaal één maal per 
jaar door een erkend onderhoudsbedrijf gecontroleerd te worden; 

4. Tijdens werkonderbrekingen de brander(s) gedoofd is resp. zijn en de kraan op iedere gasfles gesloten 
is; 

5. Tot ten minste één uur na beëindiging van de werkzaamheden met open vuur controle is uitgeoefend, 
waarbij blusapparaten aanwezig zijn.  

 
Wanneer bij particulieren werkzaamheden met een aanneemsom tot € 1.250,- worden uitgevoerd en als 
niet voldaan is aan de onder B5 genoemde maatregel, is het eigen risico eveneens € 1.250,- per 
aanspraak, als verzekerde kan aantonen dat tussen het niet nemen van deze maatregel en het ontstaan en 
de grootte van de schade geen verband bestaat. 
 
 
C – Uitgesloten  
Uitgesloten blijft schade aan zaken als gevolg van het verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden 
aan daken. 



Constructie Allriskverzekering (Bouw- en Montageverzekering) 
 
 
Deze verzekering maakt geen onderdeel uit van het pakket en kan aanvullend worden verzekerd. Met deze 
verzekering zijn schades aan het project (de klus) verzekerd, ook na oplevering. Enkele voorbeelden: het 
plaatsen van een keuken, badkamer, leggen van een vloer, uitbouwen van een woning, etc. Schades aan 
het project zelf of na oplevering zijn namelijk standaard uitgesloten op de Bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering. 
 
Voor deze verzekering bieden wij de Bouw- en Montageverzekering aan van twee verzekeraars waarbij het 
verschil vooral zit in de duur van de onderhoudstermijn. Hieronder de uitgangspunten en maandpremies 
inclusief 21% assurantiebelasting. 
 

 Allianz Nationale Nederlanden 

Het werk   € 50.000,- € 50.000,- 

Eigendommen opdrachtgever   € 50.000,- € 50.000,- 

Eigen hulpmateriaal   € 10.000,- € 10.000,- 

Eigen risico algemeen   € 500,-  € 125,-  

Eigen risico diefstal / vandalisme   € 1.000,- € 1.000,- 

Bouwtermijn   Max. 6 maanden Max. 6 maanden 

Onderhoudstermijn na oplevering *   Max. 12 maanden Max. 3 maanden 

Te betalen maandpremie   € 58,23 € 39,79 

 
*  De onderhoudstermijn moet schriftelijk zijn overeengekomen (bestek, opdrachtbevestiging, etc.). Alleen 

een verwijzing naar de algemene voorwaarden is niet voldoende.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze offerte is gebaseerd op de tarieven van 2021 en is onder voorbehoud van eventuele tariefs-
wijzigingen en het definitieve aanvraagformulier. 

 


