
Productaansprakelijkheid
Bedrijven kunnen op basis van de productaansprakelijkheids-
regeling in het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden 
gehouden indien een door hun geleverd gebrekkig product 
schade veroorzaakt aan personen of aan zaken die 
gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik in de privésfeer.

Krachtens deze wetgeving is de producent, importeur* of 
leverancier aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt 
door een gebrek in het product dat hij in het verkeer heeft 
gebracht als niet de veiligheid wordt geboden die men van 
het product mag verwachten. 

Indien het gebrekkige product andere soorten schades 
veroorzaakt – zoals schade in de zakelijke sfeer – dan kan 
de aanspraak worden gebaseerd op een onrechtmatige daad. 
Het is al jaren vaste rechtspraak dat hierbij aansluiting kan 
worden gezocht bij bovengenoemde wettelijke regeling voor 
productaansprakelijkheid.

AVB dekking van Markel 
De AVB van Markel biedt dekking voor het risico van product-
aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade van derden 
als gevolg van door verzekerde geleverde gebrekkige zaken.
Specifieke voordelen van de AVB voorwaarden van Markel 
hierbij zijn:

• Werelddekking inclusief Canada, exclusief USA.
• Uitbreiding dekkingsgebied met USA is mogelijk op 

aanvraag.
• Inloopdekking voor de periode dat men (elders)            

verzekerd is geweest.
• Nameldingstermijn van vier maanden. Aanspraken die 

tijdens de verzekeringsperiode zijn ingesteld tegen 
verzekerde mogen nog gemeld worden bij Markel tot vier 
maanden na einddatum van de verzekering.

• Ruime vergoeding van bij een aanspraak tot schadever-
goeding behorende kosten en wettelijke rente, zo nodig 
ook boven het verzekerde bedrag.

Uitsluiting voor vervangingskosten
Door middel van de in de AVB voorwaarden opgenomen 
clausule voor vervangingskosten c.q. herlevering wordt het 
risico op slecht ondernemerschap uitgesloten van polis-
dekking.

Als gevolg hiervan zijn van polisdekking uitgesloten: 
• zaakschade aan door verzekerde geleverde zaken zelf en
• de kosten voor het terugroepen, verbeteren, vervangen 

of herstellen van de door verzekerde geleverde zaken. 

Dekkingsuitbreidingen van Markel
In aanvulling op de dekking voor productaansprakelijkheid 
– en in gedeeltelijke afwijking van de vervangingskosten 
clausule – biedt Markel aan producenten en handelsbedrijven 
in de non-food industrie de mogelijkheid tot het uitnemen 
van de volgende dekkingsuitbreidingen:

First Party recall dekking
Hieronder wordt verstaan een dekking voor door verzekerde 
te maken kosten om zijn geleverde gebrekkige zaken uit de 
markt terug te halen ter voorkoming of vermindering van 
(een potentieel op de AVB gedekte) schade of indien dat 
door een bevoegde overheidsinstantie wordt geëist dan wel 
krachtens enige wet verplicht is.

Als producent, leverancier of importeur van producten loopt u risico op
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‘First Party’ betekent dat verzekerde een eigen recht heeft 
om vergoeding onder de verzekering te claimen.

Voorbeeld: een gereedschapsmakerij dient gebrekkige 
handzagen terug te halen uit de winkels waaraan deze 
geleverd heeft en maakt daarbij kosten zoals 
annuleringskosten van advertenties, kosten voor overwerk/
salarissen van extra personeel en kosten voor het opsporen, 
vervoeren, opslaan en vernietigen van de handzagen. 

Third Party recall dekking
Dit betreft een aansprakelijkheidsdekking van verzekerde 
voor door derden opgelopen zuivere vermogensschade ten 
gevolge van het door die derden terughalen of terugroepen 
van door verzekerde geleverde gebrekkige zaken. 

Voorbeeld: een producent van witgoed levert koelkasten 
aan een winkelketen ten behoeve van consumentenver-
koop. Indien de koelkasten gebrekkig blijken te zijn dan kan 
de winkelketen besluiten om de koelkasten uit de markt 
terug te halen. De winkelketen kan vervolgens de produ-
cent aansprakelijk stellen voor de hierdoor geleden schade/ 
gemaakte kosten.

Uit-/inbouwkosten dekking 
Deze dekkingsuitbreiding is bestemd voor leveranciers van 
onderdelen of halffabricaten.

Het gaat hier om een aansprakelijkheidsdekking voor door 
derden geleden schade bestaande uit bepaalde kosten die zij 
moeten maken om een door verzekerde geleverde gebrekkige 
(ingebouwde) zaak te verwijderen en een vervangende zaak 
te herplaatsen. 

Voorbeeld: een rubberfabriek levert een serie afdichtingen 
voor toepassing in CV ketels die na levering aan- en inbouw 
door de CV fabrikant blijken te scheuren als gevolg van een 
productiefout en moeten worden vervangen. De CV fabrikant 
maakt hierdoor kosten waarvoor de producent aansprakelijk 
kan worden gesteld zoals verwijderingskosten van de gebrek-
kige afdichtingen en kosten van vervoer- en het (her)plaatsen 
van de vervangende afdichtingen.

Een aanvraag voor een AVB met (uitgebreide) product-
aansprakelijkheidsdekking kan worden ingediend door het 
Aanvraagformulier AVB Algemeen van Markel volledig in te 
vullen en te mailen naar info.nl@markel.com.

Voor eventuele vragen hierover kunt u ook telefonisch 
contact met ons opnemen +31 (0)10 798 1000.

Bent u een verzekerde, dan kunt u contact opnemen met uw 
bemiddelaar.

* Onder importeur wordt verstaan een bedrijf dat producten 
invoert in de Europese Economische Ruimte.

De informatie in dit artikel is informatief van aard en kan niet 
worden beschouwd als (juridisch) advies in welke vorm dan 
ook. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

‘Uitbreiding dekking 
voor schade door recall of 

uit-/inbouwkosten’.


