
Beroepsaansprakelijkheid 

Hoe zorgvuldig u als (vrije) beroepsoefenaar bij de 
uitvoering van uw opdrachten ook te werk gaat, fouten 
zijn nooit volledig te vermijden. De gevolgen hiervan 
zijn meestal niet te overzien. Ook kleine foutjes kunnen 
grote financiële gevolgen hebben. De beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering van Delta Lloyd dekt uw 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een 
beroepsfout. 

Waarom een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering bij Delta Lloyd?
De huidige maatschappij kenmerkt zich door een verhard-
ende claimcultuur. Deze ontwikkeling wordt versterkt door 
de aanhoudende economische crisis. Claims worden steeds 
gemakkelijker ingediend, de claimbedragen worden steeds 
hoger. Weliswaar hebt u goede algemene voorwaarden die 
uw aansprakelijkheid beperken, maar daarop kunt u zich  
niet altijd met succes beroepen.
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Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van  
Delta Lloyd beschermt u het vermogen van uw  
onderneming en waarborgt u de continuïteit  
van uw beroeps- of bedrijfsuitoefening.

Steeds meer opdrachtgevers eisen dat u zich goed 
verzekert tegen de risico’s die zijn verbonden 
aan uw beroepsuitoefening. Het hebben van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering is steeds vaker  
een voorwaarde voor lidmaatschap van een branche-  
of beroepsorganisatie.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van  
Delta Lloyd geeft u uw onderneming een professionele 
uitstraling.

Wij hebben veel kennis van de diverse beroepsgroepen 
die wij verzekeren en van de daarmee verbonden 
risico’s. Wordt u aangesproken voor schade door een 
beroepsfout? Onze professionele schadebehandelaars 
nemen u de verdere behandeling uit handen. Met een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Delta Lloyd  
weet u zich verzekerd van een goede dekking en 
professionele ondersteuning.

Voor wie is deze verzekering?
Wij hebben verzekeringsoplossingen voor de volgende 
beroepen:

 – Organisatie-adviesbureaus/interim managers op 
diverse gebieden o.a.:

   -   Algemene organisatie, financieel- 
bedrijfseconomische zaken

   -  Marketing en communicatie/reclame
   -   Human Resources Management/personeel 

en organisatie
   -  Juridische zaken

 – Technische beroepen
   -  Architecten
   -  Ingenieurs
   -  Overige technische adviseurs

 – Adviseurs ruimtelijke ordening  
(planologen, stedenbouwkundigen)

 – Administratiekantoren
 – Belastingadviseurs
 – Accountants
 – ICT-consultants, softwareontwikkelaars

Overige beroepen op aanvraag. 

Wat verzekeren we?
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Delta Lloyd 
biedt dekking voor uw aansprakelijkheid voor schade van 
derden als gevolg van fouten in de beroepsuitoefening.  
Het kan gaan om fouten die u zelf hebt gemaakt, maar ook 
om fouten van anderen die onder uw toezicht en/of verant-
woordelijkheid werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Wij bieden dekking voor zuivere vermogensschade als 
gevolg van een beroepsfout. Kan uw beroepsfout leiden 
tot letselschade en/of zaakschade? Dan bieden wij daar 
uiteraard ook dekking voor. 

Wordt u aangesproken voor schade door een beroepsfout? 
Dan behandelen wij de (gedekte) claim namens u en 
nemen eventueel verweer van u over. De kosten hiervan 
vergoeden wij zo nodig boven het verzekerde bedrag.

Een uitloopdekking is standaard in de algemene 
voorwaarden opgenomen. 

Wat verzekeren we niet met deze verzekering?
Uw aansprakelijkheid voor schade die niet het directe 
gevolg is van de uitoefening van beroepsmatige 
activiteiten. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan uw  
aansprakelijkheid als werkgever of aan het omstoten  
van het spreekwoordelijke kopje koffie. Voor deze  
aansprakelijkheid heeft Delta Lloyd een ander product:  
De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost deze verzekering?
De premie van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  
is afhankelijk van de omzet en het type beroep.



Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over de Beroepsaansprakelijkheids- 
verzekering van Delta Lloyd of deze verzekering afsluiten? 
Ga dan naar uw verzekeringsadviseur. De adviseur houdt 
rekening met uw wensen en geeft u persoonlijk advies.

Hebt u nog geen adviseur?  
Kijk dan op www.deltalloyd.nl/zoekeenadviseur 
voor een adviseur bij u in de buurt. 
 

Delta Lloyd Schadeverzekering NV  

Postbus 1000

1000 BA Amsterdam 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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http://www.deltalloyd.nl/zoekeenadviseur

