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Deze bijzondere voorwaarden zijn, indien dit op het 
polisblad is aangetekend, van toepassing naast en in 
aanvulling op de dekking tegen vermogensschade zoals  
omschreven in de Algemene voorwaarden 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Liberty. 
 
1. OMSCHRIJVING VAN DE BEGRIPPEN 

 
 
In aanvulling danwel ter vervanging van op de 
omschrijving van de gebruikte begrippen in de 
voornoemde Algemene voorwaarden gelden in het 
kader van deze Bijzondere voorwaarden de volgende 
begrippen. 
 
1.1 Handelen of nalaten (vervanging) 

 
Een toerekenbare tekortkoming (artikel 6:74 BW) in de 
uitvoering van een Opdracht als gevolg van een fout, 
nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering en 
dergelijke door Verzekerde, bij werkzaamheden die 
behoren tot de Verzekerde hoedanigheid. 
 
1.2 Leveringsvoorwaarden 

 
Onder leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 
a. De Nieuwe Regeling (DNR); en/of 
b. De Consumentenregeling (CR); en/of 
c. Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding 

opdrachtgever-architect (SR); en/of 
d. Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever 

en adviserend ingenieursbureau (RVOI). 
 
1.3 Opdracht 
 

Al hetgeen tussen de Opdrachtgever en Verzekerde is 
overeengekomen. 
 
1.4 Opdrachtgever 
 

De contractuele wederpartij van Verzekerde. 
 
1.5 Schade (vervanging) 
 

Vermogensschade: 
Vermogensnadeel dat niet het gevolg is van Personen- 
of Zaakschade. 
 
Personenschade: 
letsel of aantasting van de gezondheid van personen al 
dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van 
de daaruit voortvloeiende gevolgschade.   
 
Zaakschade: 
de beschadiging, vernietiging, verontreiniging, verlies of 
vuil worden van zaken of het zich daarop of daarin 
bevinden van vreemde stoffen, met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
 
 
 
 
 

 
2. OMVANG VAN DE DEKKING 

 
 

Ter vervanging van artikel 3 in de voornoemde 
Algemene voorwaarden geldt in het kader van deze 
Bijzondere voorwaarden de volgende omvang van de 
dekking. 
 
2.1  Dekkingsomschrijving 

 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van Verzekerde voor 
door Derden geleden Schade als gevolg van Handelen 
of nalaten.  
 
Voorwaarde voor dekking is dat de Aanspraak tijdens 
de Verzekeringsperiode of de termijn als genoemd in 
artikel 2.5 tegen Verzekerde is ingesteld en de 
Aanspraak in die periode schriftelijk bij Liberty is 
gemeld.  
 
2.2 Tegenover de opdrachtgever 

 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van Verzekerde voor 
door de Opdrachtgever geleden Zaak-, Personen- en 
Vermogensschade als gevolg van Handelen of nalaten. 
 
Voorwaarde voor dekking is dat Verzekeringnemer bij 
het aan gaan van een overeenkomst met een  
opdrachtgever de Leveringsvoorwaarden is overeen-
gekomen en in geval van Schade daar een beroep op 
wordt gedaan.  
 
Het staat Verzekeringnemer echter vrij om bij het 
aangaan van een overeenkomst met een  
opdrachtgever schriftelijk van de Leveringsvoorwaarden 
af te wijken, onder de volgende voorwaarden: 
a. de hoogte van de schadevergoeding zal nimmer 

het  Verzekerde bedrag per Aanspraak 
overschrijden; 

b. de vervaltermijn van de aansprakelijkheid wordt 
uitgebreid tot maximaal 10 jaar na de dag waarop 
de opdracht door voltooiing of opzegging is 
geëindigd; 

c. onder het begrip Schade wordt tevens indirecte 
schade verstaan. Onder schade wordt echter 
nimmer begrepen  winst-, rentederving en 
imagoschade. 

d. de overeenkomst dient gebaseerd te zijn op een 
inspanningsverplichting; 

e. de ingangsdatum van de overeenkomst  met de 
opdrachtgever is gelegen na de ingangsdatum van 
de Verzekering; 

f. de overeenkomst is gebaseerd op Nederlands 
recht en uitsluitend de Nederlandse rechter is 
bevoegd om geschillen te beslechten; 

g. de aansprakelijkheid uit de overeenkomst is 
gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming op 
grond van de wet of uit overeenkomst waarbij een 
ingebrekestelling door de opdrachtgever verplicht 
blijft. 
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2.3 Tegenover Derden 

 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van Verzekerde voor 
door Derden geleden Zaak- en Personenschade als 
gevolg van Handelen of nalaten. 
 
2.4 Toerekening aan een Verzekeringsjaar 

 
Indien een Omstandigheid tijdens de Verzekerings-
periode schriftelijk bij Liberty is gemeld, wordt de 
Aanspraak die uit die Omstandigheid voortvloeit geacht 
te zijn ingesteld op het moment van melding van die 
Omstandigheid. 
 
Voor het op een gedekte Aanspraak van toepassing 
zijnde verzekerd bedrag, Eigen risico en overige 
voorwaarden is het moment bepalend waarop de 
Aanspraak is ingesteld respectievelijk de 
Omstandigheid schriftelijk bij Liberty is gemeld.  
 
2.5 Melding van Aanspraken bij beëindiging 

activiteiten 

 
In het geval van beëindiging van de Verzekering als 
gevolg van beëindiging van de activiteiten heeft 
Verzekeringnemer het recht om, tegen een nader  
overeen te komen premie, Aanspraken die na de 
beëindiging van de verzekering tegen Verzekerden  
worden ingesteld nog gedurende een periode van 5 
jaar, te rekenen vanaf de datum van beëindiging, 
schriftelijk bij Liberty te melden. 
 
Aanspraken die tijdens deze periode zijn gemeld, 
worden geacht te zijn ingesteld in het Verzekeringsjaar  
direct voorafgaand aan de datum van beëindiging van 
de Verzekering.  
 
Onder beëindiging van de activiteiten van 
Verzekeringnemer wordt in het kader van dit artikel niet 
verstaan de beëindiging in verband met een (dreigend) 
faillissement, surseance van betaling of een wijziging in 
eigendom(sverhouding) van Verzekeringnemer.  
 
Voorwaarden voor melding van Aanspraken als 
hiervoor bedoeld zijn: 
a. dat de Aanspraken voortvloeien uit Handelen of 

nalaten van Verzekerde dat heeft plaatsgevonden 
voor het moment van beëindiging van de 
Verzekering;  

b. dat de beslissing tot verlenging en de betaling van 
de voor de verlenging verschuldigde premie binnen 
60 dagen na de datum van beëindiging van de 
Verzekering door Liberty is ontvangen;  

c. alle verschuldigde premies zijn voldaan;  
d. de Verzekering minimaal een aaneengesloten 

Verzekeringsperiode van 12 maanden heeft gehad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. AANVULLENDE UITSLUITINGEN 

 
 
In aanvulling op artikel 6 van de algemene 
voorwaarden zijn voor deze bijzondere voorwaarden de 
navolgende uitsluitingen van toepassing. 
 
Uitgesloten van dekking zijn Aanspraken tot vergoeding 
van Schade:  
 
3.1 Intellectuele eigendom 

 
In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 
 
3.2 Milieu 

 
In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
een milieuaantasting. 
 
3.3 Overschrijding bevoegdheid 
 

In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
een bevoegdheidsoverschrijding. 
 
3.4 Termijn- en kostenoverschrijding 

 
In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
overschrijding van geraamde (opleverings) termijnen, 
begrotingen, kosten en prijzen.  
 
De uitsluiting overschrijding van geraamde 
(opleverings) termijnen geldt niet voor Aanspraken die 
voortvloeien uit overschrijdingen die het gevolg zijn van  
verkeerd Handelen of nalaten bij de uitvoering van de 
opdracht. 
 
 
3.5 Garantie, toezeggingen 

 
In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
garanties of toezeggingen onder andere niet limitatief 
op het gebied van resultaten, rendementen, rentabiliteit, 
belangstelling en opbrengstverwachtingen. 
 
3.6 Turnkey 

 
Niet gedekt zijn Aanspraken In verband met, 
voortvloeiende uit of als gevolg van activiteiten op het 
gebied van, turnkey, design & build, design & construct 
en dergelijke waarbij Verzekerde niet uitsluitend is 
betrokken binnen de Verzekerde hoedanigheid.  
 


