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Geachte heer, mevrouw,

U heeft bij ons een Zekerheidspakket Bouw aangevraagd. Vriendelijk dank hiervoor. U ontvangt hierbij uw polis. U 

wilt natuurlijk dat alles rond uw verzekeringen goed verloopt. Samen met uw verzekeringsadviseur zorgen we hier 

graag voor. In deze brief leest u hier meer over.

Controleer de gegevens op uw polis

Controleer goed of de gegevens op uw polis kloppen. Is een aanpassing nodig? Neem dan - het liefst binnen 14 dagen - 

contact op met uw verzekeringsadviseur. Is alles in orde? Dan hoeft u niets te doen.

Uw verzekering in het kort

De polisvoorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst die wij met u hebben. Maar ze worden vaak niet gelezen. 

Daarom hebben wij de belangrijkste punten op een rijtje gezet: Uw verzekering in het kort. Er staat onder andere 

wat elke verzekering inhoudt, wat u van ons mag verwachten en wat u moet doen bij schade. U vindt 'Uw verzekering 

in het kort' op www.nn.nl/inhetkort. U kunt dit document altijd raadplegen als u snel naar iets op zoek bent.

Hoe betaalt u de premie?

U betaalt de premie rechtstreeks aan Nationale-Nederlanden. Deze premie schrijven we per maand automatisch van 

uw bankrekening af. Zo heeft u er dus geen omkijken naar en loopt uw dekking gewoon door. Bent u het niet eens 

met een afschrijving? Dan heeft u acht weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te storten.

Bouwkundig overleg via de Servicetelefoon Bouw

Onze Servicetelefoon (070 513 99 99) staat tot uw beschikking voor overleg met één van onze bouwkundige experts 

over:

· algemene (bouw)technische en (bouw)preventie-zaken;

· bouwwerken waarvoor de verzekeringen standaard geen dekking bieden.

Dekking voor Werknemerschade

 Bij de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven heeft u de Dekking voor Werknemerschade afgesloten. Hiermee zijn 

uw werknemers en anderen die voor u werken verzekerd voor schade die ze in hun werk oplopen. Ze kunnen 

rechtstreeks een beroep doen op die dekking. Daarom is het belangrijk dat ze weten dat deze dekking bestaat. 

Informeert u hen daarover via bijvoorbeeld nieuwsbrieven, e-mail, intranet of mondeling.
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Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan uw verzekeringsadviseur (AVES Assurantien B.V., telefonisch via 

0546 455707, of per e-mail aan info@avesverzekeringen.nl).

Met vriendelijke groet,

Gerard van Rooijen

Directeur Zakelijk Schade



Eigen risico

Voor dit Zekerheidspakket Bouw geldt een algemeen eigen risico. Daarbij is het volgende van belang:

a. Voor elke verschuldigde schadevergoeding geldt een eigen risico van € 1.000,-.

Maar bij een aantal verzekeringen gelden er andere bepalingen en/of bedragen. Zie hiervoor de informatie per 

verzekering.

b. Als verschillende eigen risico’s van toepassing zijn, geldt alleen het hoogste eigen risico.

c. Per schadegeval wordt het (hoogste) eigen risico één keer in mindering gebracht, ook als bij dat schadegeval 

meer dan één verzekering is betrokken.

 

Ingang dekking

Een verzekering (of de voortzetting daarvan) die in het Zekerheidspakket is opgenomen, komt tot stand zodra 

verzekeringnemer de volledige polis heeft ontvangen.

De verzekering biedt wel dekking vanaf de ingangsdatum zoals vermeld onder het kopje 'Verzekeringstermijn' op de 

eerste  pagina.
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Uw Zekerheidspakket Bouw bestaat uit:

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

Verzekerde som Dekking AVB € per aanspraak

Maximale Dekking AVB € per verzekeringsjaar

Verzekerde som Dekking Werknemerschade € per gebeurtenis

Maximale Dekking Werknemerschade € per verzekeringsjaar

Maximale dekking per jaar voor beide 

Dekkingen samen

€ per verzekeringsjaar

Er is dekking voor schade aan zaken onder opzicht die verzekerde ter behandeling of ter bewerking onder zijn 

hoede heeft. Hiervoor geldt een maximale dekking per aanspraak van € 50.000,-, en een maximale dekking 

per verzekeringsjaar van € 100.000,-. Voor elke schade aan deze zaken geldt het algemene eigen risico van dit 

Zekerheidspakket met een minimum van € 500,- per aanspraak.

De Dekking Werknemerschade is meeverzekerd inclusief woon-werkverkeer.

Er is geen dekking voor brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden of andere brandgevaarlijke werkzaamheden 

bij derden. Verzekerde verricht geen brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden of andere brandgevaarlijke 

werkzaamheden bij derden. Verzekerde besteedt deze werkzaamheden ook niet uit.

Voor personenschade aan werknemers in loondienst geldt een eigen risico van € 25.000,- per aanspraak, als op het 

moment waarop de gedraging plaatsvond 

· 

· 

de in de Arbeidsomstandighedenwet verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontbrak, en/of

de maatregelen in het Plan van Aanpak (PvA) niet, niet tijdig of onvoldoende waren uitgevoerd.

Het algemene eigen risico van dit Zekerheidspakket, heeft voor de Dekking AVB alleen betrekking op zaakschade.

Voor de Dekking Werknemerschade geldt geen eigen risico, maar een franchise van € 1.000,-. Dit betekent dat 

een schade alleen wordt behandeld als het financiële belang hoger is dan dat bedrag. Dit geldt voor zaakschade en 

personenschade.

Het voorrisico is niet meeverzekerd.

Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering

Verzekerde som Dekking Inventaris €

Verzekerde som Dekking Goederen €

Verzekerde som Dekking Huurdersbelang €

Voor deze verzekering geldt garantie tegen onderverzekering.

Montageverzekering voor installatiewerken

Verzekerde som Het Werk €

Verzekerde som Bestaande eigendommen 

opdrachtgever

€

Verzekerde som Hulpmateriaal €

Verzekerde som Eigendommen directie / 

personeel

€

Verzekerde som Transport €

De verzekering geldt voor de:

· 

· 

montagetermijn gedurende maximaal 12 maanden

onderhouds- of garantietermijn gedurende maximaal 12 maanden.

Deze verzekering geldt ook voor werken die zijn gestart voor de ingangsdatum van de verzekering, maar waarvan de 

onderhoudstermijn nog niet is ingegaan.

Voor elke schade door diefstal en vandalisme geldt een eigen risico van € 1.000,-.

Voor elke schade op een werk in België en Duitsland geldt een eigen risico van € 2.500,-.
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