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Staffel pakketkorting

Polisnummer / verzekerd is Korting U betaalt 
op premie** per jaar

       
5265005224890001 / aansprakelijkheidbedrijfverzekering Nee € 560,15
Verzekerd bedrag zie polisblad

Premie

Totaal per jaar (incl. korting, kosten en assurantiebelasting) € 560,15

Een volledig overzicht van uw verzekeringen, polisvoorwaarden, clausules en eventuele uitsluitingen staat op uw 
individuele polis. De clausuleteksten staan op het bijgevoegde clausuleblad.

's-Hertogenbosch, 22 september 2022 Zicht Volmachtbedrijf B.V.

Namens risicodrager(s)

1 polis: 0 % Het aantal polissen in uw Zicht ondernemerspakket bepaalt de hoogte van de
2 polissen: 3 % pakketkorting. Komt er een polis bij of gaat er een polis af? Dan wijzigt
3 polissen: 5 % de pakketkorting voor de verzekeringen die u al had, vanaf de eerste datum
4 polissen: 5 % dat u weer premie betaalt. De premie op dit overzicht kan dus anders zijn dan
5 polissen:
6 of meer polissen:

8 %
10 %

de premie van uw volgende betaling.

Let op! Een verzekering kan wél meetellen bij het bepalen van de hoogte van de 
korting, maar krijgt u geen korting op de premie van deze verzekering (**). Heeft 
u hier een vraag over? Neem dan contact op met uw adviseur.

U heeft momenteel 0 meetellende polissen in dit pakket. Dit geeft recht op 
0,00 % korting.
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Aanvullende beëindigingsmogelijkheden Zakelijk

Voor verzekeringnemer
Na verloop van 1 jaar (gerekend vanaf de aanvangsdatum van het contract) heeft verzekeringnemer het recht deze 
verzekeringsovereenkomst per direct door e-mail of schriftelijke opzegging te beëindigen. Er zal een opzegtermijn van 
één maand in acht worden genomen. Risicodrager(s) zullen de door verzekeringnemer reeds voldane premie over de 
periode na de datum van beëindiging restitueren.

Als datum van beëindiging zal worden aangehouden één maand na de datum van ontvangst van de opzegging door 
Zicht volmachtbedrijf b.v., namens risicodrager(s).

Voor risicodrager(s)
Onverlet hetgeen omtrent opzegging en ontbinding is geregeld in deze verzekeringsovereenkomst (waaronder begrepen 
de polisvoorwaarden) hebben risicodrager(s) en Zicht volmachtbedrijf b.v., namens risicodrager(s), het recht om deze 
polis tussentijds op te zeggen indien gebondenheid aan deze verzekeringsovereenkomst niet meer van risicodrager(s) 
kan worden gevergd. Er zal een opzegtermijn van minimaal twee maanden in acht worden genomen.

In geval jegens risicodrager(s) is gehandeld met opzet tot misleiding, zijn risicodrager(s) en Zicht volmachtbedrijf b.v., 
namens risicodrager(s), niet gehouden een opzegtermijn van minimaal twee maanden in acht te nemen.

Clausuleblad terrorismedekking

Op deze verzekering zijn de bepalingen vermeld in het Clausuleblad Terrorismedekking van toepassing.
U kunt het clausuleblad opvragen bij Zicht risico- en verzekeringsadviseurs. Wij sturen u dan een exemplaar toe. U kunt 
het eveneens inzien via op de website: www.terrorismeverzekerd.nl.

Sanctiewetgeving

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten of om een afgesloten 
verzekeringsovereenkomst te handhaven. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. 
Hieronder staat beschreven wat de gevolgen zijn.

Niet verzekerd zijn:
 activiteiten, die wij op grond van sanctiewet- en regelgeving niet mogen verzekeren;
 schades aan en/of verlies van zaken die wij op grond van sanctiewet- en regelgeving niet mogen verzekeren.

Wij keren geen schadevergoeding uit als dit in strijd is met de sanctiewet- en regelgeving.

Belanghebbende
De verzekeringsovereenkomst kan niet gehandhaafd worden als u of een andere belanghebbende voorkomt op een 
nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen regelmatig of onze relaties of andere belanghebbenden niet 
voorkomen op een sanctielijst.

De verzekeringsovereenkomst kan gehandhaafd worden zolang als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op 
grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:

 verzekeringnemer;
 verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts) personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het 

bestaan van de overeenkomst;
 vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
 uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.
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Vergoedingsplicht werkgever

Deze verzekering dekt ook schade die een verzekerde persoon lijdt als gevolg van een ongeval in verband met het 
verrichten van werkzaamheden, het ondernemen van een zakenreis of het deelnemen aan een personeelsactiviteit, 
maar alleen voor zover verzekeringnemer als werkgever op grond van de artikelen 7:611 BW en 6:248 BW verplicht is 
voor een verzekering te zorgen.

Onder deze dekking valt niet:
a. Schade waarvoor aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding uit anderen hoofde, zoals een andere 

verzekering, wet, voorziening of regeling, indien en voor zover deze verzekering niet zou hebben bestaan.
b. Schade door deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier van een motorrijtuig, met uitzondering van 

schade door deelname aan het verkeer als
- passagier van het openbaar vervoer;
- bestuurder of passagier van een motorrijtuig waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht geldt.

c. Schade door een ongeval dat heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2009.

Premieherziening

Hierbij wordt het in de voorwaarden bepaalde over naverrekening en/of herziening van de premie vervangen door 
onderstaande tekst.

Deze verzekering wordt herzien.

Verzekeringnemer is verplicht binnen twee maanden nadat Zicht volmachtbedrijf verzocht heeft de gegevens te 
verschaffen die Zicht volmachtbedrijf nodig heeft om de jaarpremie per eerstkomende premievervaldag opnieuw 
vast te stellen. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, heeft Zicht volmachtbedrijf het recht de nieuwe 
jaarpremie vast te stellen op 150% van de dan geldende jaarpremie of met zoveel meer als Zicht volmachtbedrijf 
toekomt op grond van de aan haar bekende gegevens.

Mocht een wijziging in de bedrijfsomvang daartoe aanleiding geven, dan heeft Zicht volmachtbedrijf te allen tijde het 
recht de jaarlijkse naverrekenprocedure van toepassing te verklaren. In dat geval wordt de premie als op het polisblad 
genoemd aangemerkt als een voorlopige premie en zal de definitieve premie alsnog vastgesteld worden.

Eigen risico brandschade

Voor zaakschade veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van € 500,- per aanspraak, indien er 
geen ander hoger eigen risico van toepassing is.

Clausuleblad AVG- 2019/01
 
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het "Clausuleblad AVG- 2019/01" van toepassing. Dit clausuleblad vindt 
u op onze website zichtadviseurs.nl/polisvoorwaarden of kunt u bij ons opvragen.

Uitsluiting brandgevaarlijke werkzaamheden (AVB)

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken en de gevolgen daarvan in verband met:
- brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden, zoals lassen, snijden, föhnen.
- werken met open vuur bij derden, zoals vlamsolderen, verf afbranden, dakbedekkingswerkzaamheden en 

dergelijke.
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Aanvullende bijzondere bepaling(en) behorende bij polisnummer 5265005224890001:
Hoedanigheid

Volledige omschrijving van de hoedanigheid:
Een stichting die lokale groepen vrijwilligers ondersteunt bij het organiseren van repareerbijeenkomsten. Tevens zal de 
stichting zich bezighouden met het uitvoeren van reparaties van diverse voorwerpen van (kleine) huishoudelijke aard. 
Deze voorwerpen zullen onder toezicht van vrijwilligers die ervaring hebben met het repareren van diverse categorieën 
voorwerpen (bijvoorbeeld elektrische/elektronische voorwerpen, meubels, speelgoed, kleding en fietsen) gerepareerd 
worden. 

De bijeenkomsten worden gehouden op de locaties die zijn vermeld op repaircafe.nl 
(in de toekomst mogelijk op repaircafe.org; hier gaat het dan alleen om de locaties in Nederland).


