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DE BEROEPS- EN
BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDS
VERZEKERING VIA ZP ZAKEN
Waarom HISCOX als verzekeringspartner?
Hiscox is een toonaangevend Business Insurer
en gespecialiseerd in het verzekeren van de
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in de zakelijke dienstverlening.
Als Zelfstandig Professional merk je dit aan
de snelle en correcte claim afhandeling.

Alle verzekeringen van ZP Zaken zijn op maat
gemaakt voor de Zelfstandig Professional.
Geen ‘one size fits all’-producten, maar
producten voor professionals die een eigen
aanpak verdienen. Flexibiliteit, comfort en
gemak staan hierin altijd voorop.

Hiscox is vooral gericht op de service, die
volledig stoelt op één stelregel; “Onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering helpt u
problemen op te lossen. Na een schade heeft
u immers al genoeg aan uw hoofd”.

Voor de Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids
verzekering heeft ZP Zaken een samenwerking
met Hiscox. Hiscox is de verzekeraar die
begrijpt dat vergissingen in elk bedrijf
voorkomen. Een claim, terecht of onterecht,
kan forse gevolgen hebben voor je cashflow én
je reputatie. Die gedachte vind je terug in onze
zakelijke verzekeringen.

Het is de manier van zakendoen en
meedenken die even aangenaam als correct is.
Hiscox onderscheidt zich in de markt dankzij
de wereldwijde ervaring, gekoppeld aan de
lokale expertise, zowel in de Nederlandse als in
de Belgische markt. Zij werken volgens
traditionele waarden. Kwaliteit, integriteit,
respect, excelleren in uitvoering. Waarden,
die jij als ZP’er herkent.
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Is deze verzekering echt nodig?

De BAV en de vier branches

Een verkeerd advies, een vergissing of een fout
tijdens je werk? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox dekt de schade. We
verzekeren de wettelijke aansprakelijkheid die
voortvloeit uit jouw bedrijfsactiviteiten. Zoals
een inbreuk op een geheimhoudings- of
privacyplicht. Of de schade die ontstaat als je
intellectuele eigendomsrechten schendt, zoals
een merkrecht of auteursrecht. En als
documenten of data door jouw toedoen
onbruikbaar raken, vergoedt onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekering het
herstel van de gegevens.

De beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
Hiscox bieden wij aan met collectief
voordeel en is op maat gemaakt voor
Zelfstandig Professionals. De verzekering
geldt voor vier branches en het is alleen
mogelijk deel te nemen aan deze
verzekering wanneer je werkzaam bent in één
van de genoemde branches. Uiteraard
kijken we bij ZP Zaken graag naar een
passende oplossing wanneer je niet
werkzaam bent in een van de branches.

In de meeste gevallen wordt deze verzekering
verplicht vanuit de opdrachtgever. Wanneer je
geen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids
verzekering afsluit betekent dit dat je
contractueel je verplichtingen niet na komt. Als
Zelfstandig Professional dien jij je deugdelijk te
verzekeren tegen aanspraken van derden.
Daarnaast dien je je ook te verzekeren tegen
vermogensschade van buitenaf. Deze
verzekering zorgt ervoor dat jij ongestoord te
werk kan gaan waarbij de beroepsrisico’s van
jou en de opdrachtgever gedekt zijn.

Met de BAV worden proceskosten, juridische
bijstand en andere verdedigingskosten voor
jou vergoed. Ook de kosten van mediation
vallen binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Word je beschuldigd van smaad of
laster? Hiscox vergoedt de verdediging en
eventuele schadevergoeding. Heb je extra
expertise nodig in je verweer? Hiscox regelt
de beste interne en externe deskundigen,
gespecialiseerd in jouw vakgebied.
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BRANCHE IT
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid van Hiscox is de verzekering voor specifieke IT’ers.
Gemaakt zodat IT’ers kunnen ondernemen zonder zorgen. Deze beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt namelijk de specifieke risico’s van ondernemers in de
ICT, van SAP-consultant tot projectmanager.
Wat is gedekt?
Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief het niet voldoen aan
afgesproken specificaties en termijnoverschrijding.
Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door verkeerd advies.
Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.
Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht.
Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.
Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.
Smaad of laster.
Eigen honorarium als uw opdrachtgever vanwege een claim niet betaalt.
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BRANCHE HRM, FINANCE EN
CONSULTANCY
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Als consultant adviseer je over verbeteringen. Maar ook jij kunt een vergissing maken. Of je
opdrachtgevers hebben andere verwachtingen. Het kan leiden tot een verstoorde relatie met je
opdrachtgevers en wellicht wel tot een claim. Via ZP Zaken ben je gedekt voor deze specifieke
branche. Het is een verzekering die de schade bij je opdrachtgevers dekt, en soms zelfs je eigen
kosten. Hiscox kent de risico’s van jouw sector en weet dat een fout voor jou minstens zo erg is
als voor je opdrachtgever. Zoals je mag verwachten van een verzekeraar die begrijpt
wat ondernemen betekent.
Wat is gedekt?
Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout, inclusief het niet voldoen aan
afgesproken specificaties en termijnoverschrijding.
Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door verkeerd advies of een vergissing tijdens het werk.
Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.
Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht.
Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.
Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.
Smaad of laster.
Eigen honorarium als uw opdrachtgever vanwege een claim weigert te betalen
Hiscox staat je bij, waar nodig zelfs met adviezen van de beste gespecialiseerde advocaten.
En beperken jou de schade.
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BRANCHE PR, MARKETING EN
COMMUNICATIE
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Een gewaagde reclamecampagne. Een eerlijke PR-strategie rond een reorganisatie. Ongeacht wát
de opdracht is: reclame- en communicatieprofessionals zoeken soms de grenzen op. Dat is immers
hun vak. Met alle brancherisico’s van dien. Hiscox kent het risico van de reclamesector
als geen ander. Ze verzekeren bureaus in de sectoren reclame, marketing, communicatie en PR
discreet en adequaat tegen beroepsaansprakelijkheid. Met een aanvullende service die
past bij de doelgroep.
Wat is gedekt?
Contractbreuk, ongeacht of dit het gevolg is van een fout.
Onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld door verkeerd advies of het geven van een verkeerde
voorstelling van zaken.
Inbreuk op de wettelijke regels over vergelijkende reclame.
Schending van een geheimhoudings- of privacyplicht.
Verlies of beschadiging van documenten en elektronische data.
Inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een merkenrecht of auteursrecht.
Smaad, laster of plagiaat.
Inbreuk op licentierechten.
Rectificatiekosten en de kosten van een verklaring voor recht.
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BRANCHE TECHNIEK EN OVERIGE
BEROEPEN
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Dé beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor professionals. Omdat jij (en wij)
beroepsaansprakelijkheid serieus nemen. Hiscox heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
op maat voor een groot aantal beroepen. Het is een verzekering voor professionals, met een
uitgebreide dekking. Bijvoorbeeld van de zuivere vermogensschade, de personen- en zaakschade
van je opdrachtgever en derden, de proceskosten en de kosten van juridische bijstand.
Zelfs jouw eigen schade is deels verzekerd.
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Dekking en premie
De beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox bieden wij aan met collectief
voordeel. De verzekering is op maat gemaakt voor ZP’ers. De verzekering begint bij een premie van
€600,- per jaar, waar een korting op zit van 10% bij een All-In lidmaatschap. De verzekering geldt
voor vier branches. Het is alleen mogelijk deel te nemen aan deze verzekering wanneer je
werkzaam bent in één van de hiernaast genoemde branches. IT, HRM&Finance, PR&Marketing,
Techniek en overige. De verzekering is binnen 24 uur geregeld en kan tussentijds worden
gepauzeerd. Dit is uniek en bieden we alleen aan voor onze Zelfstandig Professionals.
Dekking:
Soort verzekering

Per aanspraak

Per jaar

Bedrijfsaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid

€ 2.500.000, € 5.000.000, -

€ 5.000.000. € 15.000.000, -

Verzekering via ZP Zaken
De Verzekeringsmantels van ZP Zaken zijn alleen toegankelijk voor ZP Zaken leden. ZP Zaken treedt
hierbij op geen enkele wijze op als financiële dienstverlener of bemiddelaar zoals gesteld onder de Wft. De
verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. ZP Zaken werkt samen met
Verheij Groep b.v., die staat ingeschreven in het register (wet op het financieel toezicht) bij de Autoriteit
Financiële Markten onder vergunningsnummer: 12047654. ZP Zaken bied je als lid enkel een
inkoopvoordeel. Om gebruik te maken van ons inkoopvoordeel dien je dus lid te zijn ZP Zaken of te
worden. Indien wordt geconstateerd dat een polis is afgesloten zonder dat de verzekerde (of diens
partner) lid is, heeft ZP Zaken het recht om een factuur ter hoogte van de individuele contributie
toe te sturen
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Vragen? Trek aan de bel!
Heb je vragen over de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via ZP Zaken? Laat het
ons weten. We staan graag voor je klaar. Je kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.
Bedrijfsgegevens:

Contactgegevens:

ZP Zaken B.V.
KvK: 62117092
Hoofdweg Oostzijde 846A
2132 MC Hoofddorp

W: www.zpzaken.nl
M: info@zpzaken.nl
T: +31 6 2918 9674
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