
Offerte MKB Pakket 
 
 
Aanbieder : SUREbusiness 

 

Adviseur : DBA advies 

  Amersfoortsestraat 25, 3772 CE Barneveld 
  T: 0342 – 404180 
  E: info@dba-advies.nl 
 
Contractsduur : 1 jaar (daarna dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn  
  van een maand) 
 
Hoedanigheid : Individuele leden beroepsvereniging Verbond voor 

Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen 
(NVPA) eventueel in combinatie met andere disciplines 

 
 
Algemeen 
-  Deze offerte is onder voorbehoud van eventuele tariefswijzigingen en het definitieve 

aanvraagformulier. 
- De te betalen premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting.  
- Termijnbetaling is mogelijk. De te betalen premies zijn exclusief € 3,02 prolongatiekosten per  
 betalingstermijn. 
 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Verzekeraar :  
 
Dekkingsgebied : Wereld exclusief VS en Canada 
 
Dekking  : Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Verzekerde bedragen : € 2.500.000,- per aanspraak  
 : € 5.000.000,- maximaal per jaar 
Eigen risico : € 125,- voor schade aan zaken 
 
Dekking  : Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
Verzekerde bedragen : €   50.000,- per aanspraak  
 : € 100.000,- maximaal per jaar 
Eigen risico : € 250,-  
 
Voorwaarden : Model AVB 2019 
 
Clausules : 9RF4 – Geschillen in het kader van de Wkkgz 
 
Jaarpremies 
Per therapeut (ondernemer) : € 114,95 
Per therapeut (medewerker)  : € 114,95 
Per administratief medewerker :  kosteloos 



Bedrijfsrechtsbijstandverzekering 
Verzekeraar :  
 
 
Dekking : ARAG ProRechtCombinatie®  (Para)medici 
Minimum financieel belang : € 400,-  
Vergoeding vrije advocaatkeuze : maximaal € 6.000,- 
 
Voorwaarden : ARAG ProRechtCombinatie®  (Para)medici 2020 
 
Jaarpremies 
Per therapeut (ondernemer) : € 302,50 
Per therapeut (medewerker)  : € 302,50 
Per assistent / adm. medewerker :  € 18,98 
 
Indien er meer dan 2 therapeuten werkzaam zijn binnen de praktijk, dan kan er contact met ons 
worden opgenomen voor een maatwerkofferte. 
 
 
Uitbreidingsmogelijkheden pakket 
Het pakket is eventueel uit te breiden met diverse andere verzekeringen, zoals de 
inventarisverzekering.  
 
 
Pakketkortingsregeling 
Het pakket van SUREbusiness kent een pakketkortingsregeling. Deze korting is afhankelijk van 
het aantal verzekeringen. De bijbehorende korting wordt vervolgens over de totale premie van 
het pakket verleend. De pakketkortingsregeling ziet er als volgt uit: 
 
-  1 verzekering : 0% 
-  2 verzekeringen : 0% 
-  3 verzekeringen : 5% 
-  4 verzekeringen : 7,5% 
- 5 verzekeringen of meer : 10% 
 
 



Clausules 
 
9RF4 - Geschillen in het kader van de Wkkgz 
In het geval een verzekerde betrokken is bij een geschil dat in het kader van de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt voorgelegd aan een door de minister van VWS 
erkende geschilleninstantie, geldt met betrekking tot een eventueel tegen verzekerde ingestelde 
aanspraak, dat MS Amlin het oordeel van de geschilleninstantie over de aansprakelijkheid en de 
omvang van de te vergoeden schade zal volgen. 
 
Met betrekking tot deze aanspraken geldt het volgende: 
 
- Per aanspraak wordt niet meer vergoed dan € 25.000,00 per aanspraak met een maximum 

van € 100.000,00 per verzekeringsjaar, als deel van het op het polis blad genoemd 
verzekerd bedrag. 

 
- Per aanspraak geldt een eigen risico van € 100,00 tenzij er al een hoger eigen risico van 

toepassing is. In dat geval geldt dit hogere eigen risico. 
 

- MS Amlin vergoedt zo nodig boven het verzekerd bedrag van € 25.000,00 per aanspraak of 
€ 100.000,00 per verzekeringsjaar de hierna genoemde kosten:  
-  De kosten van verweer, waaronder wordt verstaan alle door of met toestemming van MS  

Amlin gemaakte kosten van verweer en rechtsbijstand, ook al gaat het om ongegronde 
aanspraken.  

- De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom.  
- De kosten die met goedvinden van MS Amlin worden gemaakt ter vaststelling van 

aansprakelijkheid en schade.  
 
- Deze extra vergoedingen tezamen zijn gemaximeerd tot ten hoogste een bedrag gelijk aan 

het verzekerd bedrag voor de betreffende aanspraak. 
 
- In afwijking van het bepaalde in de Productvoorwaarden geldt naast de uitsluitingen in de 

Algemene Voorwaarden alleen een uitsluiting voor aanspraken tot vergoeding van schade in 
verband met seksuele gedragingen en een uitsluiting voor aanspraken tot vergoeding van 
schade, als die schade voor de aansprakelijk gestelde verzekerde het beoogde of zekere 
gevolg is van zijn handelen of nalaten.  
 

- De dekking op basis van deze clausule is alleen van kracht in het geval verzekerde elders 
aanspraak kan maken op juridische bijstand ter behandeling van klacht- en tuchtrechtelijke 
zaken voor zijn beroepsactiviteiten. 

 
Verzekerde is verplicht om - indien MS Amlin hiertoe besluit - mee te werken aan de 
mogelijkheden om de aanspraak waarover door de geschilleninstantie in de vorm van een 
bindend advies is geoordeeld aan de civiele rechter voor te leggen om te toetsen of de 
rechtsgang behoorlijk is geweest. Indien verzekerde deze verplichting niet of niet volledig 
nakomt, komt het recht op uitkering onder deze verzekering te vervallen. 
 


