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Leveringsvoorwaarden en de algemene voorwaarden clausule

LEVERINGSVOORWAARDEN

DE “EVEN-ALSOF-DEKKING”

U heeft van ons een offerte of polis ontvangen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hierin is de clausule “Algemene 
voorwaarden” opgenomen. Hieronder lichten wij de werking van deze clausule toe. Tevens geven wij u enkele tips met betrekking tot de 
wijze waarop u uw algemene voorwaarden op een juiste manier van toepassing kunt verklaren. Voor eventuele maatwerkoplossingen met 
betrekking tot uw verzekeringspolis kan uw adviseur contact opnemen met ons.

Voor de zogenaamde ‘technische beroepen’ - denk hierbij aan 
de architect, ingenieur, bouwkundig adviseur, etc. - zijn onze 
verzekeringsmogelijkheden en de dekking die wij aanbieden veelal 
afhankelijk van het gebruik van algemene voorwaarden waarin de 
aansprakelijkheid van u als opdrachtnemer wordt beperkt. 

De navolgende algemene voorwaarden zijn voor ons als 
verzekeraar acceptabel: DNR-2005, DNR-2011, CR-2006, 
CR-2013 of de RVOI-2001. Deze voorwaarden zijn opgesteld 
in overleg met diverse marktpartijen en worden als gangbare 
marktvoorwaarden gezien. Het kan echter zijn dat u liever uw 
eigen voorwaarden wenst te gebruiken. Indien u dit wenst 
dan kunt u uw eigen voorwaarden aan ons voorleggen. Indien 
uw algemene voorwaarden voldoende overeenkomen met de 
binnen de branche gebruikelijke voorwaarden, dan is het u (na 
ons akkoord) tevens toegestaan uw eigen voorwaarden van 
toepassing te verklaren.

LEVERINGSVOORWAARDEN 
EN DE ALGEMENE 
VOORWAARDEN CLAUSULE

Uw eigen voorwaarden dienen in ieder geval  de 
aansprakelijkheid op de volgende punten te beperken:

   Omvang

De hoogte van uw maximale aansprakelijkheid dient te 
worden beperkt tot aan de hoogte van het honorarium of 
een aantal maal het honorarium.

  
   (In)directe schade

De algemene voorwaarden dienen onderscheid te maken in 
de begrippen directe en indirecte schade en een uitsluiting 
van de aansprakelijkheid voor indirecte schade te bevatten. 
Onder indirecte schade wordt o.a. verstaan bedrijfsschade, 
productieverlies, omzet- en/of winstderving, etc.

  
   Vervaltermijn

Een vervaltermijn van aansprakelijkheid van vijf jaar na 
oplevering van de opdracht.

In de offerte/polis treft u een “Algemene voorwaarden” clausule aan. Graag leggen wij u uit wat deze clausule exact betekent. 

De clausule betekent dat wij er bij de beoordeling van een schademelding vanuit gaan dat u de op het polisblad voorgeschreven 
voorwaarden op de juiste wijze op de overeenkomst van toepassing verklaart en ter hand stelt aan de opdrachtgever. Daarbij is van 
belang dat u de volledige algemene voorwaarden van toepassing dient te verklaren. De schade wordt ook behandeld op basis van deze 
voorwaarden. 
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LEVERINGSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN CLAUSULE

HOE VERKLAAR JE ALGEMENE VOORWAARDEN GOED VAN TOEPASSING?

Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien 
de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de 
overeenkomst; 1) van toepassing worden verklaard op de 
overeenkomst, en 2) aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.

Wij geven u hieronder enkele tips over op welke wijze u uw 
algemene voorwaarden op een juiste manier van toepassing 
kunt verklaren (Deze tips hebben een algemeen karakter. Wij adviseren u dan 
ook ter zake van uw dagelijkse bedrijfsvoering advies in te winnen bij een daartoe 
gespecialiseerd juridisch adviseur):

Verklaar de algemene voorwaarden voor - of uiterlijk bij – 
het sluiten van de overeenkomst van toepassing. Benoem 
in de offerte naar uw opdrachtgever duidelijk dat op de 
overeenkomst van opdracht algemene voorwaarden van 
toepassing zijn. Benoem daarbij welke algemene voorwaarden 
van toepassing zijn. 

Zorg ervoor dat de opdrachtgever voor of bij het sluiten 
van de overeenkomst een redelijke mogelijkheid is geboden 
om van de betreffende algemene voorwaarden kennis te 
nemen. Ofwel stuur de algemene voorwaarden voor of bij 
het sluiten van de overeenkomst mee naar de opdrachtgever.                               
Let op! Een verwijzing naar een voorwaardenset op uw/een 
website of een deponering bij de Kamer van Koophandel is 
(veelal) niet voldoende. 

Laat de opdrachtgever (voor aanvang van de opdracht) tekenen 
voor ontvangst van de algemene voorwaarden. Benoem direct 
boven de plek waar de handtekening dient te worden geplaatst 
dat de opdrachtgever door ondertekening van de overeenkomst 
van opdracht tevens tekent voor ontvangst van de algemene 
voorwaarden. 

Benoem in de offerte onder een kopje “Bijlagen” dat de 
algemene voorwaarden zijn bijgevoegd. Dit kan bewijsproblemen 
voorkomen.

U dient waakzaam te zijn voor de situatie dat de opdrachtgever, 
bijvoorbeeld bij een offerteaanvraag, haar eigen algemene 
voorwaarden van toepassing verklaart. Deze algemene 
voorwaarden dienen in de offerte/overeenkomst uitdrukkelijk 
van de hand te worden gewezen. Dit kan dus niet door middel 
van een algemene bepaling in de eigen algemene voorwaarden.

Wees er alert op dat de algemene voorwaarden niet in de 
opdrachtbevestiging van de hand worden gewezen of worden 
vervangen door de voorwaarden van de opdrachtgever. Indien dit 
het geval is, dan dient u de overeenkomst niet uit te voeren. U 
dient dan aan te geven dat u de voorwaarden alleen op uw eigen 
voorwaarden kan en zal uitvoeren.

Indien u geen of andere dan de op het polisblad voorgeschreven voorwaarden van toepassing heeft verklaard op de overeenkomst en/
of de voorwaarden niet op een juiste wijze ter hand heeft gesteld aan uw opdrachtgever, dan is het goed om te weten dat u hiermee niet 
de polisdekking verliest. Wij zullen echter nooit meer uitkeren dan het geval zou zijn geweest indien de algemene voorwaarden wel op 
de juiste wijze van toepassing zouden zijn verklaard en ter hand zouden zijn gesteld. Voor dit meerdere heeft u geen dekking onder de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Eenvoudiger gezegd, er kan een gat in de dekking ontstaan met financiële consequenties voor u.

“Voorbeeld: op grond van de clausule op uw polisblad bent u gehouden de DNR voorwaarden van toepassing te 
verklaren. De DNR voorwaarden kennen een aansprakelijkheidsbeperking. Deze beperking houdt in dat u niet 
voor meer kunt worden aangesproken dan het bedrag dat door de opdrachtgever aan u is betaald. Indien u een 
honorarium heeft ontvangen van € 10.000,00, dan kunt u - indien u de algemene voorwaarden op de juiste wijze 
van toepassing heeft verklaard en ter hand heeft gesteld - in beginsel voor maximaal een bedrag van € 10.000,00 
worden aangesproken. Indien u de algemene voorwaarden echter niet op de juiste wijze van toepassing verklaart, 
dan kunt u voor de volledige schade worden aangesproken. Indien de schade van de wederpartij € 50.000,00 
bedraagt, dan zou u gehouden kunnen zijn dit volledige bedrag te vergoeden. Wij betalen echter slechts een bedrag 
van € 10.000,00, ofwel er ontstaat een dekkingsgat van € 40.000,00.”

Het is dan ook van groot belang dat de voorgeschreven voorwaarden op een juiste wijze van toepassing worden verklaard en ter hand 
worden gesteld. Het hanteren van algemene voorwaarden met daarin goede aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen is niet alleen in het 
belang van verzekeraars, maar ook ter bescherming van uw eigen vermogen.
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Voor vragen met betrekking tot de feitelijke uitvoering van het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden adviseren wij u contact 
op te nemen met uw eigen juridisch adviseur.

Slechts een aantal belangrijke punten met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheids-
verzekering voor technische beroepen is hierboven uitgelicht. Voor meer informatie over onze 
verzekeringen en/of voor maatwerkproducten kunt u uiteraard -via uw adviseur- bij ons terecht.
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