
   

 

Doelgroepomschrijvingen Zakelijke Schadeverzekeringen 

Product  Doelgroep  
Aansprakelijkheid bedrijven De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor bedrijven en organisaties, en particulieren die 

onroerend goed verhuren en buurtactiviteiten organiseren, en die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims 
van derden. Werkgeversaansprakelijkheid is standaard verzekerd.  
 
Deze verzekering is niet geschikt:  

 Voor bedrijven en organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Om de eigen schade of dat van het bedrijf te verzekeren of de schade aan (op)geleverde zaken;  

 Om de financiële gevolgen van zuivere vermogensschade van derden te verzekeren. 
 

Bedrijfsgebouwen De Bedrijfsgebouwenverzekering is geschikt voor bedrijven, verenigingen, organisaties en particulieren die een gebouw 
bezitten dat zij voor zakelijke doeleinden gebruiken, en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan 
dat gebouw. Bijvoorbeeld voor brand-, storm-, neerslag-, hagel- of waterschade, of voor diefstal.  
 
De Bedrijfsgebouwenverzekering is extra geschikt voor bezitters van een zakelijk gebouw die het belangrijk vinden dat hun 
verzekering dekking biedt voor de gevolgen van klimaatverandering en die ook duurzame elementen van het 
bedrijfsgebouw willen verzekeren. Denk hierbij aan schade door een overstroming of een extreme regen- of hagelbui en 
de standaarddekking voor zonnepanelen, waterpompinstallaties en windturbines. 
 

Bedrijfsschade  De Bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun bedrijf willen beschermen voor het 
financiële risico van schade aan bedrijfsmiddelen die leidt tot afname van de bruto winst. Het gaat dan om gehele of 
gedeeltelijke bedrijfsstilstand.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Bedrijven die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Non-profitorganisaties. 
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Product  Doelgroep  
Bestelauto zakelijk De Bestelautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een bestelauto bezitten en die zich willen verzekeren 

voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun bestelauto aan anderen wordt 
toegebracht. Een WA-verzekering is wettelijk verplicht.  
 

De Bestelautoverzekering is extra geschikt voor bezitters van een zakelijke bestelauto die het belangrijk vinden dat hun 
verzekering dekking biedt voor de gevolgen van klimaatverandering, die ook duurzame elementen van de bestelauto willen 
verzekeren en die bij een schade voor een duurzame oplossing kunnen kiezen. Denk hierbij aan schade door een 
overstroming of extreme hagel- of regenbui op de cascodekkingen, laadkabels die standaard onder de accessoires zijn 
verzekerd en de GroenGedaan!-certificering van onze herstelketen.  
 

Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Bedrijven en organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Koeriersbedrijven of bedrijven en organisaties die als hoofdtaak hebben het bezorgen van post en pakketten, 
boodschappen, maaltijden, pizza’s en dergelijke;  

 Bestelauto’s met een buitenlands kenteken;  

 Bestelauto’s die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald.  
 

Bouw en montage (CAR) De doorlopende Bouw- en Montageverzekering is geschikt voor bouwgerelateerde bedrijven die zich willen beschermen voor 
het financiële risico van schade aan bouwwerken die zij maken of bouwprojecten die zij uitvoeren voor hun opdrachtgevers. 
De aflopende Bouw- en Montageverzekering is geschikt voor bouwgerelateerde bedrijven, particulieren en opdrachtgevers 
voor eenmalige bouwprojecten.  
 

Zowel de doorlopende als de aflopende verzekering is niet geschikt om schade aan de werknemers of hun spullen te 
verzekeren. Ook de financiële gevolgen, zoals bedrijfsschade, vallen hier niet onder 
 

Container / oplegger De Container-/opleggerverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor het financiële 
risico van schade aan hun eigen container of oplegger, of een gehuurde of ter beschikking gestelde container of oplegger.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor bedrijven en organisaties die:  

 Niet in Nederland zijn gevestigd;  

 De inhoud van de container of oplegger willen verzekeren;  

 De aansprakelijkheid voor schade willen verzekeren die met opleggers of aanhangers aan anderen wordt 
toegebracht. 
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Product  Doelgroep  
Eigen vervoer De Eigen vervoerverzekering is geschikt voor bedrijven, organisaties en particulieren die hun handelsgoederen of gereedschappen zelf 

vervoeren in hun eigen of gehuurde vervoermiddelen en die zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 
goederen.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor bedrijven en organisaties die:  

 Niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Goederen van anderen vervoeren;  

 Hun vervoer uitbesteden aan anderen;  

 Levende dieren, geld, geldwaardige papieren, edelmetalen, edelstenen, juwelen, parels en sieraden vervoeren;  

 Hun goederen vervoeren naar Noorwegen, Zwitserland of landen buiten de Europese Unie. 
 

Goederentransport De Goederentransportverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun goederen door andere bedrijven laten vervoeren 
en zich willen verzekeren voor het financiële risico als gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van die goederen.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor bedrijven en organisaties die:  

 Niet in Nederland gevestigd zijn;  

 Hun goederen zelf vervoeren;  

 Goederen van anderen vervoeren;  

 Bulkladingen per zeeschip vervoeren;  

 Geldswaardige papieren, edele metalen, edelstenen, parels en voorwerpen van bijzondere kunst- of verzamelwaarde 
vervoeren. 
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Product  Doelgroep  
Garage  De Garageverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de automotive sector en aanverwante 

bedrijven (zoals handelaren in motorrijtuigen, schadeherstelbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven en restauratiebedrijven) 
en zich willen verzekeren voor:  

 Het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun motorrijtuigen aan anderen wordt 
toegebracht (Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Een WA-verzekering is wettelijk verplicht;  

 Het financiële risico voor andere schade die aan anderen wordt toegebracht (Aansprakelijkheid voor Bedrijven).  
 

De Garageverzekering is extra geschikt voor bedrijven en organisaties die het belangrijk vinden dat hun verzekering dekking 
biedt voor de gevolgen van klimaatverandering en die ook duurzame elementen willen verzekeren. Denk hierbij aan schade door 
een overstroming of extreme regen- of hagelbui op de cascodekkingen en het laagdrempelig verzekeren van elektrische 
voertuigen.  
 

Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Bedrijven en organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Bedrijven die handelen in, werkzaamheden verrichten aan of fabriceren van autobussen, kraanwagens, 
brandweervoertuigen, voertuigen van defensie of van de overheid, invalidevoertuigen, vaartuigen, kermisattracties, en 
voertuigen die op vliegvelden, in havens of in olieraffinaderijen worden gebruikt; 

 Fabrikanten van (motor)voertuigen, of onderdelen daarvan;  
 Verhuurbedrijven;  
 Takel- en bergingsbedrijven;  

 Veilingbedrijven;  

 Demontagebedrijven;  

 Recyclingbedrijven;  

 Autotransporteurs;  

 Stallingbedrijven;  

 Valet parking-bedrijven;  

 Autoclubs;  

 Deurwaarders;  

 Kredietverstrekkers;  

 Bedrijven die zijn gehuisvest in een woon- of kantoorgebouw. 
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Product  Doelgroep  
Inventaris en goederen De Inventaris- en goederenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het financiële 

risico van schade aan hun inventaris, handelsgoederen en grond- en hulpstoffen.  
 
De Inventaris- en goederenverzekering is extra geschikt voor bedrijven en verenigingen die het belangrijk vinden dat hun 
verzekering dekking biedt voor gevolgen van klimaatverandering en die ook duurzame elementen van de inventaris en goederen 
willen verzekeren. Denk hierbij aan schade door een overstroming of extreme regen- of hagelbui. Of aan zonnepanelen op het 
dak of de grond, laadpalen, windmolens en andere duurzame zaken die eigendom zijn van de huurder en die meeverzekerd 
kunnen worden.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor (rechts)personen die niet in Nederland wonen of zijn gevestigd. 
 

Landmateriaal  De Landmateriaalverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die landmateriaal bezitten en die zich willen verzekeren 
voor het financiële risico van schade aan of door dat landmateriaal. Met landmateriaal bedoelen wij aanhangers, vorkheftrucks, 
tractoren, graafmachines en dergelijke.  
 
De Landmateriaalverzekering is extra geschikt voor bezitters van landmateriaal die het belangrijk vinden dat hun verzekering 
dekking biedt voor de gevolgen van klimaatverandering en die ook duurzame elementen van het landmateriaal willen 
verzekeren. Denk hierbij aan schade door een overstroming of extreme regen- of hagelbui op de cascodekkingen en het 
laagdrempelig verzekeren van elektrische voertuigen.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor bedrijven en organisaties die:  

 Niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Hun landmateriaal meer dan de helft van het jaar in het buitenland gebruiken;  

 Landmateriaal bezitten met een buitenlands kenteken;  

 Werkzaamheden op het water uitvoeren met hun landmateriaal, zoals op een ponton;  

 Aan optochten, toertochten of wedstrijden deelnemen;  

 Aan personenvervoer doen;  
 Gevaarlijke stoffen vervoeren, anders dan de stoffen die bestemd zijn voor het functioneren van het landmateriaal; 

Voornamelijk bezorgen, zoals het bezorgen van maaltijden of pakketten. 
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Product  Doelgroep  
Milieuschade  De Milieuschadeverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun vermogen willen beschermen voor het financiële 

risico van het veroorzaken van een milieuschade op het eigen terrein, bij werkzaamheden bij anderen of als er schade wordt 
aangebracht aan omliggende terreinen. Deze verzekering is vooral geschikt voor bedrijven en organisaties die stoffen opslaan of in 
bezit hebben die het milieu kunnen verontreinigen, zoals asbest, verdunde mest en vloeistoffen in tanks of emballage.  
 

De Milieuschadeverzekering is door de dekking voor het saneren van oppervlaktewater en grond gericht op een duurzame 
samenleving door het schoonhouden van het milieu.  
 

Deze verzekering is niet geschikt voor bedrijven en organisaties:  

 Die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Die geen stoffen opslaan of in bezit hebben die het milieu kunnen verontreinigen. 
 

Motor zakelijk De zakelijke Motorverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een motor bezitten en die zich willen verzekeren voor 
het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun motor aan anderen wordt toegebracht. Een WA-
verzekering is wettelijk verplicht.  
 

Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Bedrijven of organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Koeriersbedrijven of bedrijven en organisaties die als hoofdtaak hebben het bezorgen van post en pakketten, 
boodschappen, maaltijden, pizza’s en dergelijke;  

 Motoren met een buitenlands kenteken;  

 Motoren die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
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Product  Doelgroep  
Personenauto zakelijk De zakelijke Personenautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een personenauto bezitten en die zich 

willen verzekeren voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun personenauto 
aan anderen wordt toegebracht. Een WA-verzekering is wettelijk verplicht.  
 

De Personenautoverzekering is extra geschikt voor bezitters van een zakelijke personenauto die het belangrijk vinden dat 
hun verzekering dekking biedt voor de gevolgen van klimaatverandering, die ook duurzame elementen van de 
personenautoauto willen verzekeren en die bij een schade voor een duurzame oplossing kunnen kiezen. Denk hierbij aan 
schade door een overstroming of extreme regen- of hagelbui op de cascodekkingen, laadkabels die standaard onder de 
accessoires verzekerd zijn en de GroenGedaan!-certificering van onze herstelketen.  
 

Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Bedrijven en organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Koeriersbedrijven of bedrijven en organisaties die als hoofdtaak hebben het bezorgen van post en pakketten, 
boodschappen, maaltijden, pizza’s en dergelijke;  

 Personenauto’s met een buitenlands kenteken;  

 Personenauto’s die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
 

Rechtsbijstand bedrijven De Rechtsbijstandsverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor het financiële 
risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict. De verzekerde conflicten zijn omschreven in de 
polisvoorwaarden.  
 
Deze verzekering is niet geschikt:  

 Voor bedrijven en organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Om de aansprakelijkheid voor schade aan anderen te verzekeren;  

 Bij conflicten die geen verband houden met de normale werkzaamheden van bedrijven of organisaties. 
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Product  Doelgroep  
Verkeersschade voor werknemers De Verkeersschadeverzekering voor werknemers is geschikt voor bedrijven en organisaties die personeel hebben en 

zich willen verzekeren voor het financiële risico van ongevallen van zichzelf en van hun personeel die ontstaan:   

 Tijdens deelname aan het verkeer dat werk gerelateerd is;  

 Tijdens woon-werk verkeer;  

 Door een arbeidsongeval tijdens het werk met een motorrijtuig.  
Inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers en ingehuurde freelancers en ZZP’ers kunnen ook worden verzekerd.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor bedrijven en organisaties die:  

 Niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Als hoofdtaak hebben het bezorgen van post en pakketten, boodschappen, maaltijden, pizza’s en dergelijke;  

 Aan personenvervoer doen;  

 Aan snelheidsritten en snelheidswedstrijden deelnemen, of deze voorbereiden. 
 

Vervoedersaansprakelijkheid  De Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die goederen vervoeren voor 
anderen en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die goederen. Zoals wegvervoerders, 
vervoerders die het transport uitbesteden aan andere vervoerders, bewaarnemers, opslaghouders of expediteurs.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor bedrijven en organisaties die:  

 Niet in Nederland gevestigd zijn;  

 Hun goederen zelf vervoeren;  

 Hun goederen door iemand anders laten vervoeren, behalve als expediteur;  

 Vervoeren via de lucht of over zee (luchtvervoerders of zeevervoerders);  

 Geld en geldswaardige papieren, edele metalen, edelstenen en parels en voorwerpen van belangrijke kunst- 
of verzamelwaarde vervoeren. 
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Product  Doelgroep  
Vrachtauto  De Vrachtautoverzekering is geschikt voor bedrijven, organisaties en particulieren die een vrachtauto bezitten en die 

zich willen verzekeren voor het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun 
vrachtauto aan anderen wordt toegebracht. Een WA-verzekering is wettelijk verplicht.  
 
De Vrachtautoverzekering is extra geschikt voor bezitters van een vrachtauto die het belangrijk vinden dat hun 
verzekering dekking biedt voor de gevolgen van klimaatverandering en die ook duurzame elementen van de 
vrachtauto willen verzekeren. Denk hierbij aan schade door een overstroming of extreme regen- of hagelbui op de 
cascodekkingen en het laagdrempelig verzekeren van elektrische voertuigen.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Bedrijven en organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Vrachtauto’s met een buitenlands kenteken;  

 Vrachtauto’s die worden gebruikt voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen, behalve als dit incidenteel 
gebeurt en het geen stoffen uit de ADR-klassen 1 en 7 betreffen;  

 Vrachtauto’s die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
 

Wagenpark  De Wagenparkverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die meer dan 10 motorrijtuigen bezitten en zich 
willen verzekeren voor het financiële risico van:  
Schade aan deze motorrijtuigen;  
Wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor schade die met hun motorrijtuigen aan anderen wordt toegebracht. Een WA-
verzekering is wettelijk verplicht.  
 
Deze verzekering is niet geschikt voor:  

 Bedrijven of organisaties die niet in Nederland zijn gevestigd;  

 Koeriersbedrijven of bedrijven en organisaties die als hoofdtaak hebben het bezorgen van post en pakketten, 
boodschappen, maaltijden, pizza’s en dergelijke;  

 Motorrijtuigen met een buitenlands kenteken;  

 Motorrijtuigen die meer dan de helft van het jaar in het buitenland zijn gestald. 
 

 

 

 

9/9 


