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Dekking & dekkingsgebied ZZP

Premie (exclusief assurantiebelasting) vaste basispremie

Detailhandel € 379,32 
Dienstverlening € 391,10 
Bouw € 402,88 

Franchise
Standaard € 250 

Afwijkingen op de standaard franchise:
Deelname aan het verkeer € 150 
Overeenkomst motorrijtuig € 150 
Verhaalsrecht verkeer € 150 
Incasso € 450 

Eigen risico
Standaard € 0 
Keuze mogelijkheid € 250 / € 500

Wachttermijn
Algemeen 2 maanden

Afwijkend op de standaard wachttermijn
Arbeidsrecht 6 maanden
Onteigening 12 maanden
Verkeer geen
Verhaalsrecht buiten verkeer geen

Kostenmaximum
Standaard maximale vergoeding € 25.000 standaard

Afwijkende kostenmaximum
Maximale vergoeding bij onverplichte procesvertegenwoordiging € 10.000 
Incassobijstand € 5.000 
Griffierecht onderdeel externe kosten

Waarborgsom € 25.000 

Onvermogendekking n.v.t.

Juridisch advies (ook bij niet gedekte geschillen) √ ja

*Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Een volledig overzicht van de dekking vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. blad 1 van 2
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Dekking & dekkingsgebied ZZP
Productopbouw bedrijfsmatige hoedanigheid

Verkeer + Motorrijtuigen √
Deelname aan het verkeer √ EUR + MZ
Overeenkomsten motorrijtuigen √ EUR + MZ
Privé motorrijtuigen √ EUR + MZ
Verhaalsrecht buiten verkeer √ EUR + MZ

Koop, huur, onderhoud, reparatie bedrijfsruimte en -middelen √ NL
Gedeeltelijke verhuur eigen bedrijfsruimte √ NL mits verhuur max. 50%
Overeenkomsten tot dienstverlening voor eigen bedr.voering √ NL
Verzekeringsovereenkomsten √ NL
Geschillen met de overheid √ NL
Geschillen over handelsnaam of domeinnaam √ NL
Sociale wetgeving √ NL
Burenrecht en erfdienstbaarheden √ NL
Onteigening √ NL
Stagiaires √ NL

Geschillen met leveranciers √ NL

Geschillen met afnemers √ NL

Incassobijstand √ NL
Mogelijkheid tweede incassopoging als eerste poging mislukt door onvermogen √ binnen 3 jaar

Mediation √
Mediation algemeen √ deel voor rekening verzekerde 

tot maximale dekkingsom
Overige geschillen √ NL

Mogelijkheden tot uitbreiding dekking √
Dekkingsgebied BeNeLux+Duitseland √ premietoeslag € 85,72
Particuliere dekking √ Kijk voor de korting particulier

tarief op ons tarievenoverzicht

Uitsluitingen algemeen
Economische mededinging x uitgesloten
Aanneemovereenkomsten x uitgesloten
Verhuur, verpachting of exploitatie van zaken anders dan de bedrijfs- en 
beroepsactiviteiten

x uitgesloten

Aankoop van zaken zonder (schriftelijke) garantie x uitgesloten
Financiele producten verstrekt door instantie zonder vergunning AFM of DNB x uitgesloten

√ = wel gedekt,  x = niet gedekt. 
EUR + MZ = Europa en de landen rondom de Middellandse Zee
NL = Nederland

*Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Een volledig overzicht van de dekking vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. blad 2 van 2


