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BESTE ONDERNEMER, 

Wellicht bent u al een tijdje werkzaam als zelfstandige en 

verwacht u alles goed geregeld te hebben qua verzekeringen. 

Maar hebt u rekening gehouden met bijkomend personeel, of 

bijvoorbeeld de cyberriskverzekering?

Om te voorkomen dat u door het overweldigende 

verzekeringsaanbod voor ondernemers niet meer ziet wat 

op u van toepassing is, heeft Van de Graaf Assurantiën & 

Advies B.V. dit e-book met de toepasselijke titel APK VOOR 

UW BUSINESS geschreven. Hierin geven wij aan welke 

verzekeringen er allemaal mogelijk zijn en wat deze precies 

inhouden. 

Zo weet u precies welke verzekering perfect bij uw onderneming 

past en voorkomen we nare verrassingen.

Wij wensen u veel leesplezier!
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NR 1
BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (AVB)

Deze verzekering dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de 

verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk 

is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt 

toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële 

schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. 

NR 2
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedere vrije beroepsbeoefenaar. 

In de praktijk zijn vrije beroepen meestal beroepen die in een vorm van (intellectuele) 

dienstverlening actief zijn, zoals advocaat, architect of kunstenaar. Beroepsaansprakelijkheid 

kan worden omschreven als aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten als nalatigheid, 

verzuim en onjuiste advisering. 

NR 3
BESTUURSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een onderneming, stichting of vereniging, 

draagt u verantwoordelijkheid. Uw besluiten kunnen ingrijpende gevolgen hebben, en u 

kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden waarbij de schade verhaald wordt 

op uw privévermogen.

VAN DE GRAAF ASSURANTIËN & ADVIES B.V. RAADT DE VOLGENDE 

LIJST VERZEKERING AAN VOOR MKB’ERS. WILT U MEER WETEN? 

AARZEL DAN NIET OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN!
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NR 4
MILIEUAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De milieuaansprakelijkheidsverzekering (als aanvulling op de AVB) geeft dekking voor 

milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf 

aansprakelijk is. Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren 

van milieuwetten en -vergunningen. 

NR 5
CONSTRUCTION ALL RISK VERZEKERING (CAR-MONTAGEVERZEKERING)

Een CAR-verzekering is een verzekering die schade dekt welke wordt veroorzaakt door 

bouw- en verbouwwerkzaamheden, zoals schade aan het pand van de buren, of schade 

door vandalen. Het risico van bouwwerkzaamheden wordt namelijk niet door uw ‘gewone’ 

opstalverzekering of aansprakelijkheidsverzekering gedekt. De verzekering is bedoeld voor 

opdrachtgevers en aannemers van allerlei verschillende bouwprojecten.

NR 6
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 

(AOV)

U U bent als zelfstandig ondernemer niet zomaar 

verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, en u 

komt alleen voor bijstand in aanmerking als u geen 

vermogen bezit. Heeft u wel vermogen en raakt 

u langdurig arbeidsongeschikt? Dan zal u, zonder 

AOV, daar eerst op moeten interen voordat u 

aanspraak op de bijstand kunt doen. Dat geldt 

eventueel ook voor de door u in eigen beheer 

opgebouwde pensioenreserve of de overwaarde 

van uw huis. 

NR 7
ZAKELIJKE OPSTALVERZEKERING (GEBOUWVERZEKERING)

Een zakelijke opstalverzekering is een verzekering die de herstelkosten vergoedt bij 

materiële schade door brand, water, inbraak en storm. 
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NR 8
INVENTARIS EN GOEDEREN VERZEKERING

Bedrijven en instellingen beschikken vaak over inventaris en handelsvoorraden. Wilt 

u bescherming voor de financiële risico’s in geval van brand of inbraak? Dan is deze 

verzekering heel geschikt, omdat de gehele bedrijfsinventaris tegen een aantal afgesproken 

gevaren, zoals brand, storm, inbraak en diverse vormen van waterschade, is verzekerd.

NR 9
BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING

Een bedrijfsschadeverzekering verzekert bedrijven tegen het risico van bedrijfsstilstand 

of het stilvallen van de productie van het bedrijf. Kortom, deze verzekering beschermt het 

bedrijf tegen inkomens- of omzetverlies als gevolg van een gedekte gebeurtenis zoals 

inbraak of brand. 

NR 10
CYBERRISKVERZEKERING

Cybercrime, zoals datalekken en de gevolgen daarvan, staat wegens steeds verdergaande 

vormen van IT bij meer en meer bedrijven op de agenda. Wanneer er problemen ontstaan 

door toedoen van cybercrime kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit 

van uw bedrijf. Ook wanneer u gebruik maakt van externe IT- en clouddiensten is het in de 

meeste gevallen zo dat uw bedrijf of organisatie de verantwoordelijke blijft. Gelukkig bestaat 

er een goede mogelijkheid om deze risico’s te verzekeren middels de cyberriskverzekering. 

NR 11
ZAKELIJKE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Een bedrijf kan altijd te maken krijgen met een juridisch conflict waar rechtsbijstand 

gewenst is. Rechtsbijstand brengt vaak hoge kosten met zich mee, maar een zakelijke 

rechtsbijstandsverzekering kunnen deze flink verzachten. 
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NR 12 
KREDIETVERZEKERING

Veel bedrijven leveren goederen of diensten op rekening. Als u op rekening levert, 

loopt u altijd een risico dat de factuur die u stuurt niet (volledig) betaald wordt. Met een 

kredietverzekering bent u verzekerd tegen dit risico en betaalt de verzekeringsmaatschappij 

uw openstaande factuur.

NR 13
ZAKELIJKE REISVERZEKERING

Bent u voor uw werk op reis? Dan dekt uw persoonlijke 

reisverzekering dit niet. Wanneer u op zakenreis gaat, heeft 

u meestal een laptop en dergelijke bij u. Daarom bieden 

zakelijke reisverzekeringen een uitgebreidere dekking voor 

apparatuur. Het is tevens mogelijk uw partner, of collectief al uw 

werknemers mee te verzekeren

NR 14
BESTELAUTOVERZEKERING

Een bestelauto is ingericht voor het zakelijk vervoer 

van goederen, bijvoorbeeld door koeriers, voor verhuur, 

en glaszetters. Ze worden echter ook ingezet voor 

gehandicaptenvervoer, of het vervoer van honden door een 

uitlaatservice. De bestelautoverzekering wordt onderverdeeld in 

drie categorieën: de WA-bestelautoverzekering beperkt casco 

en allrisk (volledig casco). Welke op uw auto van toepassing 

is, hangt af van de leeftijd van de auto en bepaalde eisen en 

wensen.

NR 15
TRANSPORTVERZEKERING

Het vervoer van goederen brengt risico’s voor zowel de transporteur als de (toekomstige) 

eigenaar van de goederen met zich mee. Transportverzekeringen zijn, uitzonderingen 

daargelaten, doorgaans bedoeld voor bedrijven die vaak goederen vervoeren of laten 

vervoeren. Bij internationale transporten is een transportverzekering zelfs nog noodzakelijker 

dan bij binnenlands transport, omdat de schade daar vaak hoger ligt. 
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NR 16
WERKMATERIEELVERZEKERING 

Werkt u met duur werkmaterieel, zoals mobiele kranen, tractoren, draglines, bulldozers 

of vorkheftrucks? Dan is uw bedrijfsvoering hier vaak sterk afhankelijk van. De 

werkmaterieelverzekering biedt u een complete dekking voor schade aan dit werkmaterieel. 

NR 17
GARAGEVERZEKERING

De garageverzekering sluit aan bij het risico van een garagebedrijf. Als een van uw auto’s 

bijvoorbeeld betrokken raakt bij een aanrijding of als u een dure auto van een klant 

beschadigt, beschermt deze verzekering u tegen de financiële gevolgen van deze risico’s.

NR 18
VERKEERSSCHADEVERZEKERING VOOR MEDEWERKERS (WEGAM) 

Uw medewerkers kunnen tijdens hun werkzaamheden een ongeval krijgen in het verkeer, 

ook als zij uitglijden tijdens een brief posten of reizen met het openbaar vervoer. Volgens 

de werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen (WEGAM) bent u dan verplicht om alle 

schade te vergoeden, van de ziekenhuis- en revalidatiekosten tot de aanvulling op de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

NR 19
ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING

Waarom een verzuimverzekering? Op grond van de Wet Uitbreiding Loon door 

Betalingsverplichting bij Ziekte, betaalt de werkgever een zieke werknemer maximaal 104 

weken lang tenminste 70% door. Vanuit de cao is er vaak een verplichting tot aanvulling van 

het inkomen in het eerste verzuimjaar tot 100%. Om de kosten van verzuim te beperken, 

worden deze middels de verzuimverzekering door de verzekering gedekt. 
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NR 20
WGA-VERZEKERING

Als een zieke werknemer na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk is, kan hij deels 

arbeidsongeschikt verklaard worden door het UWV. Uw bedrijf en uw werknemer blijven 

dan nog tien jaar lang aan het UWV verbonden. Tijdens deze tien jaar heeft u beiden 

re-integratieverplichtingen én het UWV belast u met de werknemersuitkering via de 

gedifferentieerde WGA-premie. Bedrijven kunnen de keuze maken om via de WGA-

verzekering zelf eigenrisicodrager voor de WGA te worden. De betaling van de WGA-

uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor rekening van uw bedrijf, 

waardoor u privaat verzekerd bent. 

NR 21
ZORGVERZEKERING

Iedereen, ook u als ondernemer, heeft een 

zorgverzekering nodig. De zakelijke zorgverzekering 

verschilt weinig van de normale zorgverzekering, 

maar de inkomensafhankelijke bijdrage is lager op de 

polis van een ondernemer. Collectief verzekeren, wat 

tevens voor uw werknemers kan, behoort ook tot de 

mogelijkheden en lever vaak flinke kortingen op. 

NR 22
OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING (ORV)

Wanneer u overlijdt, kunnen de financiële 

gevolgen groot zijn voor de nabestaanden. 

Ondernemers hebben immers geen 

recht op een nabestaandenpensioen. Een 

overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat uw 

partner en kinderen voor een bepaalde periode wél 

een uitkering krijgen.

NR 23
EVENEMENTENVERZEKERING

Bij het organiseren van een evenement, groot of klein, loopt u altijd financiële risico’s. 

Een evenementenverzekering dekt deze risico’s. 
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Van de Graaf Assurantiën & Advies B.V. helpt u hier graag bij. Wij brengen middels een 

grondige analyse uw profiel in kaart om na te gaan of u niet onder- of oververzekerd bent. 

Vervolgens komen wij in samenspraak met u tot een volledig en uitgebalanceerd pakket dat 

naadloos op uw behoeften en situatie aansluit. 

Wij hanteren altijd een heldere communicatie, persoonlijke aanpak en zorgen ervoor dat u 

weet waar u aan toe bent. Wilt u meer weten, of heeft u vragen over een van de beschreven 

verzekeringen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

     Edisonstraat 27 www.vandegraafassurantien.nl  Volg ons via

     2811 EM Reeuwijk info@vandegraafassurantien.nl 

     0182 – 523 433

OVER VAN DE GRAAF ASSURANTIËN & ADVIES B.V. 

Verzekeren is mensenwerk. Of het nu voor bedrijven, particulieren, instellingen, 

een VVE of welke organisatie dan ook is: u wilt voldoende beschermd zijn en bij 

calamiteiten niet in de problemen komen. 
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