
 

 
 

 

 Aansprakelijkheidsverzekering 

POLIS
Polisnummer : 264249 Versie:  2

Verzekeringnemer : Petrom Industrial Services                                                      

Adres : Ebweg 3 c 
2991 LS BARENDRECHT 

KVK-nummer : 70752621     

Bedrijfsaansprakelijkheid 

Verzekerd bedrag :  2.500.000,00 per aanspraak en 
 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

  per aanspraak 
Eigen risico : 1.000,00 per aanspraak 

 3,0000
Premie :

‰

3,0000 ‰ over de omzet 
3.750,00 als minimum en  3,0000 
4.200,00 als voorschotpremie per jaar  3,0000

 

 Hoedanigheid : Uitzenden en werving en selectie van (steigerbouw)personeel aan 
opdrachtgevers in de (petro)chemische sector, offshore, scheepswerven 
en aan steigerbouwbedrijven. 
 

Voorwaarden : AVB MISE 2018 voor Bedrijfsaansprakelijkheid 

Clausules : AVB1029                                                          
AVB1036                                                          
AVB1044                                                          
AVB1130                                                          
AVB1131A                                                         
AVB1131B                                                         

Verzekeringsperiode : Ingangsdatum 01-06-2021
Premievervaldatum 01-01-2022
Einddatum 01-01-2022, 12 maanden, met stilzwijgende verlenging

Bemiddelaar : Yilmaz Financieel Adviescentrum 

Mutatiedatum : 01-06-2021

Reden afgifte : Wijziging hoedanigheid
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Rotterdam, 26-04-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% Markel Insurance SE 

                                                   1358,1365,1378,1498,1499,1500 
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Clausuleblad

AVB1029 Algemene voorwaarden dwingend voorgeschreven              
1. Deze verzekering biedt uitsluitend dekking indien in geval van schade blijkt dat er                                           
    een succesvol beroep gedaan kan worden op de in lid 2 genoemde algemene voorwaarden.

2. Algemene voorwaarden voor het ter beschikking
   stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling
   van de NBBU.

3. Deze verzekering biedt onverminderd dekking indien (een beding in) de in lid 2 genoemde algemene
    voorwaarden door de bevoegde rechter als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt. 

AVB1036 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven van inlener  
1 Indien in geval van schade blijkt dat de inlener niet beschikt over een                                                         
  aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of indien de AVB van de inlener geen of slechts
  gedeeltelijk dekking biedt voor schade die wordt geleden door de uitzendkracht
  (of in het geval van diens overlijden de in artikel 6:108BW bedoelde personen) en/of die is veroorzaakt
  door de uitzendkracht dan geldt een eigen risico van 25.000,00 per aanspraak.                                      
2 Onder uitzendkracht wordt verstaan de natuurlijke persoon die door tussenkomst van de uitlener
  werkzaamheden verricht of gaat verrichten voor de inlener.
AVB1044 Tentoonstellingen                                         
In afwijking van artikel 7.11 van de voorwaarden biedt deze verzekering dekking voor de                                                      
aansprakelijkheid van  verzekerde voor zaakschade aan gebouwen en/of                                                
terreinen en/of ruimten die aan een verzekerde, al dan niet tegen betaling, ter                                                 
beschikking zijn gesteld voor deelneming aan tentoonstellingen, beurzen en manifestaties. 

AVB1130 Bezoekers                                                 
1. In aanvulling op artikel 3.1. van de voorwaarden biedt deze verzekering dekking voor de                                                   
    aansprakelijkheid van verzekerden voor personenschade opgelopen door
    bezoekers van het bedrijf van verzekerden zonder dat er bij
    verzekerden schuld aanwezig is, danwel indien er schulduitsluitende, -verminderende,
    of –beperkende omstandigheden of gronden zijn en verzekerden zich daarop niet wensen
    te beroepen.

2. In deze regeling wordt onder "bezoekers" verstaan deelnemers aan door of ten behoeve
    van verzekerden georganiseerde ontvangsten zoals excursies, open dagen,
    bezichtigingen, bedrijfsbezoeken e.d., sollicitanten, leveranciers, afnemers van
    verzekerden en degene die namens die afnemers handelen of in verband met
    transacties tussen verzekerden en hun afnemers optreden, alsmede personen die zich
    in het kader van voor in opdracht van  verzekerden uit te voeren werkzaamheden in                                           
    het bedrijf van verzekerden bevinden, echter uitsluitend indien en voor zover het                                           
    letsel geen direct verband houdt met de door bedoelde personen feitelijk uitgevoerde of uit te
    voeren werkzaamheden.

3. Aan deze clausule kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerden, de                                                 
    getroffen bezoeker(s) of de rechtverkrijgenden of rechtsopvolger van de getroffen                                            
    bezoeker(s)nalaten of weigeren om op verzoek van verzekeraar hun rechten                                         
    tegen mogelijke aansprakelijke derden aan verzekeraar over te dragen.                                                       

4. Voor de dekking als bedoeld in lid 1 geldt een verzekerd bedrag van  500.000,00 per
    aanspraak en  1.000.000,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van
    het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag per aanspraak en per
    verzekeringsjaar.

AVB1131A Goed Werkgeverschap artikel 7:611BW-FIRST PARTY DEKKING  
De in deze clausule omschreven dekking geldt als aanvulling op de op het polisblad vermelde AVB voorwaarden.                                 

Omvang van de dekking
Deze clausule biedt dekking voor schade die verzekerde, of bij overlijden van
verzekerde de begunstigde, lijdt als gevolg van een ongeval dat heeft plaatsgevonden in
de uitoefening van de werkzaamheden binnen de verzekerde hoedanigheid en waarvoor op basis van uitspraken van
de Hoge Raad de verplichting bestaat om een behoorlijke verzekering te sluiten.
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Omvang van de schade
De omvang van de onder deze clausule gedekte schade wordt vastgesteld overeenkomstig Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek, Titel 1, Afdeling 10. Er is echter geen dekking voor affectieschade en andere vormen van
smartengeld.

Bij het vaststellen van de omvang van de schade zal geen beroep worden gedaan op de eigen schuld
van verzekerde. Er is echter geen dekking voor schade die het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van verzekerde.

Voorwaarde voor dekking
Voorwaarde voor dekking is dat de schade het gevolg is van een ongeval dat heeft plaatsgevonden                                  
tijdens de verzekeringsperiode en dat het ongeval tijdens de verzekeringsperiode of                                   
binnen vier maanden na de beëindiging van de verzekering aan verzekeraar is gemeld.                                              

Uitsluitingen
Er is geen dekking voor:
- schade waarvan aannemelijk is dat het gebruik van alcohol of enige andere bedwelmende, opwekkende                              
of soortgelijke stof door de verzekerde als bestuurder van het vervoermiddel verband houdt met het ontstaan
van de schade;                                                                                                                   
- schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, ongeacht hoe                                  
deze zijn ontstaan;
- schade die verband houdt met en/of voortvloeit uit molest;                                                          
- schade terwijl verzekerde als feitelijk bestuurder van het vervoermiddel niet over de                               
overeenkomstig de Nederlandse wetgeving geldende bevoegdheid tot het besturen daarvan beschikt;
- schade veroorzaakt tijdens deelname van verzekerde als bestuurder van een                                           
vervoermiddel aan snelheidswedstrijden en/of –ritten.

Verplichtingen
Verzekerden of begunstigden stellen verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs                              
mogelijk is schriftelijk in kennis van iedere ongeval waaruit voor verzekeraar een verplichting tot                              
vergoeding van schade en kosten kan ontstaan.                                                                                    

Verzekerden of begunstigden stellen verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijs                              
mogelijk is in het bezit van:
a alle voor de beoordeling van de schade van belang zijnde inlichtingen en gegevens en zijn                                      
 verplicht alle ter zake ontvangen stukken onbeantwoord aan verzekeraar door te zenden;                                          
b een opgave van andere verzekeringen en voorzieningen waarop mogelijk een beroep kan worden gedaan.

Verzekerden en begunstigden zijn verplicht een beroep te doen op andere verzekeringen en                              
voorzieningen.

Indien verzekerden en/of begunstigden de hiervoor genoemde verplichtingen niet of niet                                
volledig nakomen en verzekeraar hierdoor in een redelijk belang is geschaad, komt het recht op                                   
uitkering onder deze verzekering te vervallen.

Verzekerd bedrag en eigen risico
Verzekeraar vergoedt met een maximum van EUR 1.250.000,00 per ongeval (ook als bij dit ongeval                                   
meerdere verzekerden zijn betrokken) en EUR 2.500.000,00 per verzekeringsjaar de                                      
schade en, zo nodig boven het verzekerd bedrag, de kosten om de schade te regelen.                                    

Deze verzekerde bedragen gelden als onderdeel van het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag per
verzekeringsjaar.                                                                                                                

Als eigen risico geldt het op het polisblad vermelde eigen risico.
In het geval voor personenschade een afwijkend eigen risico geldt dan geldt dit eigen risico voor                                
personenschade.                                                                                                                  
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Indien ingeval van schade meerdere eigen risico’s van toepassing zijn, zullen de eigen risico’s
niet cumuleren. Per ongeval zal nimmer meer dan eenmaal het hoogste van toepassing zijnde eigen risico
gelden.

In het geval bij eenzelfde ongeval meerdere verzekerden zijn betrokken dat wordt het eigen risico
eenmaal toegepast.

Definities 

Begunstigden
De in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gerechtigden indien verzekerde als gevolg                                
van een ongeval overlijdt.

Verzekerden
Werknemers van verzekeringnemer of van de overige in de verzekering vermelde, en binnen Nederland                                
(het Rijk in Europa) gevestigde, rechtspersonen of vennootschappen.

AVB1131B Goed Werkgeverschap artikel 7:611BW–THIRD PARTY DEKKING  
1. In aanvulling op artikel 17.9 van de voorwaarden wordt onder schade verstaan de door                                           
    een ondergeschikte van verzekerde geleden schade in verband met een                                               
    ongeval en waarvoor een verzekerde op grond van artikel 7:611 BW en/of 6:248 BW als                                          
    werkgever een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve van een dergelijke
    verzekering) had dienen te verzorgen.

2. In afwijking van artikel 7.8 van de voorwaarden biedt deze verzekering dekking voor de
    aansprakelijkheid van een verzekerde voor de in lid 1 genoemde schade.                                                
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