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Technische be-
roepen

De voordelen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor technische beroepen

HIGHLIGHTS

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor technische beroepen biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een 

technische beroepsbeoefenaar, bijv. een architect, ingenieur of bouwprojectmanager ten gevolge van beroepsfouten. Een 

technische beroepsbeoefenaar verbonden aan een branchevereniging, zoals de BNA of de ONRI, is vaak verplicht om zich te 

verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wentelt verzekeringnemer het 

gedekte aansprakelijkheidsrisico en eventueel bijkomende kosten in principe af.

Kosteloze inloopdekking gekoppeld aan het verzekerde 
verleden.

Een kosteloze uitloopregeling bij staking van de 
activiteiten.

Markel heeft meegewerkt aan de Raampolis 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architect-, 
advies- en ingenieursbureau.

Dekking voor voormalige verzekerden.
 
Standaard dekking voor personen- en zaakschade.

Geen aanvullende uitsluitingen voor aansprakelijkheid 
met betrekking tot advisering software en 
aansprakelijkheid cyberrisico’s.

Geen verplichting tot hanteren leveringsvoorwaarden, 
maar een even/alsof dekking.

Dekking voor fouten gemaakt door hulppersonen.
 
Nameldingstermijn van 4 maanden.

Slechts een aantal belangrijke voordelen met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor technische beroepen is uitgelicht. 
Voor meer informatie over onze verzekeringen kunt u uiteraard bij ons terecht.

Een ruime regeling met betrekking tot de te vergoeden 
kosten: 
• De kosten van verweer worden vergoed boven het 

verzekerde bedrag.
• Kosten voor arbitrageprocedure en/of in verband 

met alternatieve geschillenbeslechting worden 
vergoed.

• Reconstructiekosten (zelfs zonder een sublimiet en 
zonder een eigen risico) worden vergoed.

Regeling eigen risico bij schikken.

Bijzondere regeling samenloop: een omstandigheid 
of aanspraak wordt altijd in behandeling genomen, 
ongeacht of er een soortgelijke verzekering bestaat.
 
Het kantoorrisico (AVB) inclusief opzichtdekking,  
rechtsbijstandsrisico Vangnet voor Verweer (VVV) en 
het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico (BCA)  kan 
gemakkelijk worden meeverzekerd.

http://www.markelinternational.nl/regions/netherlands/markel-netherlands/


TECHNISCHE BEROEPEN

WAAROM VERZEKEREN?

Voor een volledig uitgewerkte offerte of polis ontvangen wij 
graag een ingevuld en door verzekeringnemer ondertekend 
aanvraagformulier.

Er zijn naast bovengenoemde voorbeelden verschillende redenen om 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten:

Brancheverenigingen
Technische beroepsbeoefenaren, zoals bijvoorbeeld architecten en 
ingenieurs, die zijn verbonden aan een branchevereniging zijn vaak 
verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid.

Rechtspraak + wet 
De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich en veranderen de 
verplichtingen en verantwoordelijkheden van de beroepsbeoefenaar 
en het aansprakelijkheidsrisico.

Toename in aantal en hoogte van claims 
Klanten proberen steeds vaker schade of een teleurgestelde 
verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun 
mogelijkheden om te claimen bij hun beroepsbeoefenaar. Ook 
worden er steeds hogere bedragen gevorderd.

Kosten van verweer 
Ook al valt er niets te verwijten, een beroepsbeoefenaar kan toch 
aangesproken worden. De kosten van verweer en de eventuele 
expertisekosten kunnen daarbij hoog oplopen. Verder wordt de 
beroepsbeoefenaar begeleid bij een gerechtelijke procedure.

Voor meer informatie over onze verzekeringen kunt u uiteraard bij ons 
terecht.
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Stelt u eens voor dat door een fout in een bouwtekening het bouwwerk niet voldoet aan wettelijke eisen waardoor de klant schade lijdt.

Of als een tui-brug begint te slingeren door een fout in het ontwerp van de ingenieur?

Wat als een architect een ontwerp maakt voor de uitbreiding van een bedrijfspand en dat bij ingebruikname van het pand blijkt dat het 
ontwerp niet voldoet aan de richtlijnen van controlerende instanties.

En nog belangrijker: wat gebeurt er eigenlijk als de technische beroepsbeoefenaar onterecht wordt aangesproken?

SCHADEVOORBEELDEN

WAAROM MARKEL?

BENODIGDE STUKKEN VOOR OFFERTE / POLIS

SCHADEBEHANDELING DOOR MARKEL

Markel loopt al ruim 30 jaar voorop in de ontwikkeling 
van beroepsaansprakelijkheid in Europa. Onze roots 
liggen in de Engelse markt, waar in de 70’ er jaren de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering werd ontwikkeld. In 
Nederland zit een team met veel kennis en ervaring.

Eerlijk en snelle behandeling;
Een klantgericht team, met persoonlijke aandacht;
Een enthousiast team met zeer hoog kennisniveau;
Een efficiënt schadeproces met duidelijke communicatie;
Binnen 24 uur een inhoudelijke reactie;
Creatieve oplossingen.

http://www.markelinternational.nl/Global/Overseas%20-%20Netherlands/Key%20documents/Professional%20indemnity_Beroepsaansprakelijkheidsverzekering/Requests_Aanvraagformulieren/AVF%20technische%20beroepen2017.pdf

