
Activiteiten zoals in de vorm van:
advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregis-
tratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infra-
structuur)
hieronder wordt niet verstaan het exploiteren van een platform (dienst niet ict gericht) of het exploiteren van een website in eigen beheer.

Verklaringen van de verzekeringnemer:
U Verklaart
Om van dit online-aanbod gebruik te kunnen maken, moet u het volgende kunnen verklaren. Dat er geen activiteiten (technologie producten en/of diensten) worden geleverd en/of uitgevoerd  ten 
behoeve van

- de automotive sector gericht op de beveiliging of aansturing van het productieproces en/of het produceren van de motorrijtuigen zelf
systemen/machines die een productie- of logistiek proces aansturen (process control software/industriële automatisering/embedded software)
- medische- en/of laboratorium doeleinden die bij een falen daarvan direct resulteert in personenschade
- systemen die beveiliging of aansturing van motorrijtuigen, luchtvaartuigen en/ of treinen regelen
- games, ringtones, music downloads, sound logo’s
- dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.
- dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd.
- niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid
die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade.
- niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox.
- Algemene voorwaarden
Beroepsaansprakelijkheid : Technology Protection by Hiscox TPH-2013
Bedrijfsaansprakelijkheid : Hiscox aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven HAVB-08
Aanvullende voorwaarden : addendum ZP Control

Pre-contractuele informatie
Door de ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. U bevestigt dat op het moment van het sluiten van de verzekering geen aanspraak tegen u ingesteld is, 
ofwel dat er op het moment van het sluiten van de verzekering wel een aanspraak tegen u ingesteld is, maar u accepteert dat deze niet op de te sluiten verzekering te verhalen is. De contractstermijn is 
12 maanden doorlopend, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden tenzij beëindigd conform de algemene verzekeringsvoorwaarden. Op de verzekeringsovereenkomst is het Neder-
lands recht van toepassing. U bevestigt door ondertekening van dit formulier expliciet dat u de algemene voorwaarden en specifieke verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de 
reikwijdte van de bepalingen van deze voorwaarden gelezen en begrepen heeft.

Slotverklaring
De verzekeringnemer bevestigt/verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegevens informatie/verklaringen juist en volledig is/zijn en dat de mededeling is gedaan (na gedegen 
onderzoek) van de feiten en omstandigheden die voor Hiscox van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringsnemer en verzekerden. De ver-
klaringen vormen tezamen met de overige aan Hiscox verstrekte informatie, de grondslag voor en vormen een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst.

Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te 
begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzeke-
ring dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbin-
den waaronder het met dadelijk ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.
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