
 

 

 
 AV.0020.16 Inloop  
1. In aanvulling op artikel 2.1 van de bijzondere voorwaarden is verzekerd de aansprakelijkheid van 
een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een fout begaan voor de 
ingangsdatum van deze verzekering (inloopperiode), mits door verzekerde wordt aangetoond dat 
ten tijde van het begaan van de fout (elders) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht 
was.  
2. Indien geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was ten tijde van het begaan van de 
fout dan zal het inlooprisico uitsluitend zijn verzekerd indien en voor zover daarvan aantekening is 
gemaakt in deze verzekering.  
3. In afwijking van artikel 2.4 van de bijzondere voorwaarden is bepalend voor de vaststelling van de  
hoogte van het verzekerd bedrag, de hoogte van het verzekerd bedrag zoals dat op het moment van 
de fout gold onder de in lid 1. bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, echter met als 
maximum en als onderdeel van het verzekerd bedrag zoals vermeld op het polisblad  
- zoals dat geldt op het moment van de aanspraak, of  
- zoals dat geldt op het moment van de schriftelijke melding van de omstandigheid in het geval de  
aanspraak voortvloeit uit een tijdens de contracttermijn schriftelijk aan verzekeraars gemelde  
omstandigheid. 
  
BAV.0010.24 Uittredende verzekerden  
1. In aanvulling op artikel 1.6 lid c. en d. van de bijzondere voorwaarden word(t)(en) als 
verzekerde(n) aangemerkt:  
vennoten en ondergeschikten van de in artikel 1.6 lid a., b. en c. van de bijzondere voorwaarden  
bedoelde verzekerden die zijn uitgetreden tijdens de contracttermijn of op de contractvervaldatum 
van de verzekering, voor zover de schade verband houdt met fouten begaan bij de uitvoering van  
werkzaamheden als vennoot of ondergeschikte van de in artikel 1.6 lid a., b. en c. van de bijzondere  
voorwaarden genoemde verzekerden.  
2. Voor de in lid 1. genoemde uitgetreden verzekerden biedt deze verzekering in aanvulling op 
artikel 2.2 van de bijzondere voorwaarden dekking voor aanspraken - anders dan aanspraken die 
voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de contracttermijn schriftelijk aan verzekeraars zijn 
gemeld - die gedurende een periode van vijf jaar na de contractvervaldatum tegen een verzekerde 
zijn ingesteld en aan verzekeraars schriftelijk zijn gemeld (uitloopperiode).  
3. Aanspraken die voortvloeien uit gedurende de uitloopperiode schriftelijk aan verzekeraars 
gemelde omstandigheden zijn slechts verzekerd indien deze tegen verzekerde zijn ingesteld en aan  
verzekeraars zyn gemeld voor de einddatum van de uitloopperiode.  
4. De aanspraak die in de uitloopperiode wordt ingesteld en aan verzekeraars schriftelijk wordt 
gemeld,  wordt geacht te zijn ingesteld en aan verzekeraars te zijn gemeld op het moment direct 
voorafgaand aan de contractvervaldatum. 
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