
Op de gecombineerde Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn de algemene verzekerings-
voorwaarden ARI21 in de plaats gekomen van de algemene verzekeringsvoorwaarden ARI14. De algemene 
verzekeringsvoorwaarden ARI21 zijn op een aantal punten aangepast. In onderstaand overzicht leest u de 
belangrijkste wijzingen.

Overzicht van de veranderingen

NIEUWE VERZEKERINGS- 
VOORWAARDEN

ARI21 ALLIANZ

Beroepsfout

In artikel 1.3 is de definitie van een Beroepsfout verruimd. 

Omstandigheid

In artikel 1.8 is ter verduidelijking aangegeven wat wordt verstaan 

onder een omstandigheid.

Definitie schaderegelingskosten

In artikel 1.11 is de definitie van schaderegelingskosten toegevoegd.

Zaakwaarnemer

In artikel 2.2 is de zaakwaarnemer niet meer standaard aangemerkt 

als verzekerde.

Stagiaires en vrijwilligers

In artikel 2.4 is de kring van verzekerde uitgebreid met stagiaires 

en vrijwilligers.

Programmatuur

De uitsluiting programmatuur is doorgehaald en daarmee niet 

langer van toepassing op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Opzet

In artikel 4.7 is de opzetbepaling genuanceerd.

Wettelijke verjaringsregeling

In artikel 6 is voor de duidelijkheid de wettelijke verjaringsregeling 

opgenomen.

Kosten

In artikel 10 is bepaald dat kosten zo nodig worden vergoed boven 

het verzekerd bedrag.

Schaderegelingskosten

In artikel 10 is opgenomen dat ook dekking bestaat voor schade-

regelingskosten.

Privacyverklaring

In artikel 19 is de nieuwe privacyverklaring opgenomen. Hierin wordt 

aangegeven wat Allianz doet met uw gegevens en wordt verwezen 

naar de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars 

van het Verbond van Verzekeraars.

Sanctiewet en regelgeving

In artikel 20 is de sanctieclausule opgenomen. Hierdoor is de 

clausule in de polis overbodig.

Goed Werkgeverschap

In artikel 27 is de bepaling Goed Werkgeverschap opgenomen. 

Hierdoor is de clausule in de polis overbodig.

Schadebegrip

In artikel 31 is het schadebegrip ruimer omschreven, waardoor 

schade van de opdrachtgever niet langer is beperkt tot uitsluitend 

directe schade. 

Geldigheidsgebied

In artikel 33 is het geldigheidsgebied uitgebreid met opdrachtgevers 

gevestigd in de gehele wereld. Voorwaarde voor dekking is dat 

aanspraken worden ingesteld en rechtens aanhangig zijn gemaakt 

in Nederland en de werkzaamheden betrekking hebben op in 

Nederland gelegen objecten en projecten.



Bestuurdersaansprakelijkheid

In artikel 34.1 is de marktconforme uitsluiting Bestuurders-

aansprakelijkheid toegevoegd.

Bewust afwijken voorschriften

In artikel 34.2 is de uitsluiting Bewust afwijken voorschriften 

genuanceerd, doordat is toegevoegd dat het dient te gaan om 

op de beroepsuitoefening gerichte voorschriften. 

Fraude en vermogensdelicten

In artikel 34.3 is de uitsluiting Fraude en vermogensdelicten 

genuanceerd. 

Honorarium, salarissen, verschottten

In artikel 34.4 is de marktconforme uitsluiting Honorarium, salarissen, 

verschotten toegevoegd.

Insolventie, surseance van betaling en faillisement

In artikel 34.5 is de marktconforme uitsluiting Insolventie, surseance 

van betaling en faillissement van een verzekerde toegevoegd.

Kosten en/of schade verband houdende met opnieuw presteren

In artikel 34.7 is voor de duidelijkheid vermeld dat kosten en/of 

schade verband houdende met opnieuw presteren niet is verzekerd, 

ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten zijn gemaakt. 

Overschrijding begrotingen

In artikel 34.8 is de uitsluiting overschrijding begrotingen duidelijker 

geformuleerd. Hierdoor is meer duidelijk dat er dekking is voor 

overschrijding van termijnen, kosten of prijzen als gevolg van 

een beroepsfout, tenzij dit het gevolg is van foutieve planningen, 

begrotingen of ramingen. 

Rendementstoezeggingen / beleggingsadviezen

In artikel 34.10 is de uitsluiting rendementstoezeggingen / 

beleggingsadviezen genuanceerd, door de toevoeging van het 

woord ‘resultaten’. 

Niet tijdig nakomen 

De uitsluiting ‘niet tijdig nakomen van een overeenkomst’ is door-

gehaald en niet meer van toepassing.

Schade die niet het gevolg is van een beroepsfout

De uitsluiting ‘schade die niet het gevolg is van een beroepsfout’ 

is doorgehaald en niet meer van toepassing.

Turnkey

In artikel 34.12 is de uitsluiting Projectontwikkeling, Turnkey, 

design & construct, design & build toegevoegd.

Contractvoorwaarden

In artikel 35 worden de contractvoorwaarden niet langer 

genoemd, maar wordt verwezen naar de in de polis genoemde 

contractvoorwaarden.

Uitloop

In artikel 36 is de uitloopbepaling voor de termijn van vijf jaar bij 

opheffing bedrijf of beroep opgenomen. Hierdoor is de clausule 

in de polis overbodig.

Verlies van document(en)

In artikel 37 is de bepaling verlies van document(en) opgenomen. 

Hierdoor is de clausule in de polis overbodig.
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