
Doelgroepomschrijvingen Reaal MKB 

 

Product Doelgroep 

Zakelijke Gebouwenverzekering 
Dit product is met name bedoeld voor (rechts)personen die in 

Nederland wonen of zijn gevestigd en die eigenaar zijn van 

één of meerdere panden met een zakelijke bestemming in 

Nederland. Deze (rechts-)personen willen de financiële 

gevolgen van onverwachte schade aan hun panden niet 

volledig zelf dragen. 

Dit product is niet geschikt voor eigenaren van panden waarin 

zij zelf wonen. En niet geschikt voor Verenigingen van 

Eigenaars. Het is ook niet geschikt voor (rechts-)personen die 

niet in Nederland zijn gevestigd. Of die een pand buiten 

Nederland, gekraakte panden, leegstaande panden, 

slooppanden, molens of woonwagens willen verzekeren. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige (rechts-)personen niet 

geschikt of minder geschikt zijn omdat het niet past bij hun 

kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kan een aanvullende verzekering worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekering geldt de 

volgende doelgroep bepaling: 

Aanvullende glasverzekering 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor (rechts-

)personen die schade aan glas voor lichtdoorlating in hun 

pand(en), zoals ramen en deuren willen meeverzekeren. Deze 

aanvullende verzekering is niet geschikt voor (rechts)personen 



die schade aan glas in hun pand(en) al hebben meeverzekerd 

op hun Inventaris & Goederenverzekering. 

 

Zakelijke Inventaris- en 

goederenverzekering Dit product is met name bedoeld voor (rechts-)personen die in 

Nederland wonen of zijn gevestigd en die zakelijke inventaris 

en goederen hebben op hun te verzekeren (bedrijfs-) adres. 

Deze (rechts-)personen willen de financiële gevolgen van 

onverwachte schade aan hun zakelijke inventaris en goederen 

door bepaalde onzekere gebeurtenissen niet volledig zelf 

dragen. Door de keuzemogelijkheid voor een uitgebreidere 

dekking, is het product geschikt voor (rechts)personen die 

behoefte hebben aan een meer of minder uitgebreide dekking. 

Dit product is niet geschikt voor (rechts-)personen die geen 

zakelijke inventaris en goederen hebben. Het product is niet 

geschikt voor (rechts-)personen die niet in Nederland wonen 

of zijn gevestigd. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige (rechts-)personen niet 

geschikt of minder geschikt zijn omdat het niet past bij hun 

kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekeringen gelden de 

volgende doelgroep bepalingen: 

Aanvullende Glasverzekering 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor (rechts-

)personen die de financiële gevolgen van onverwachte schade 

aan glas voor lichtdoorlating in hun pand(en), zoals in ramen 

en deuren niet volledig zelf willen dragen. Deze aanvullende 



verzekering is niet geschikt voor (rechts-)personen die schade 

aan glas in hun pand(en) al hebben meeverzekerd op hun 

Gebouwenverzekering. Of ingeval een ander glasbreuk al heeft 

verzekerd. 

Aanvullende verzekering Bedrijfsschade 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor (rechts-

)personen die de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand door 

bepaalde gebeurtenissen niet volledig zelf willen dragen. 

Aanvullende Geldverzekering voor ondernemers 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor (rechts-

)personen die de financiële gevolgen van schade en verlies 

van geld en geldswaardig papier door bepaalde oorzaken niet 

volledig zelf willen dragen. Deze aanvullende verzekering is 

mogelijk niet of minder geschikt voor (rechts-)personen die 

geen of weinig contant geld of geldswaardig papier gebruiken. 

Aanvullende Fraudeverzekering voor ondernemers 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor (rechts-

)personen die de financiële gevolgen van schade door 

bepaalde vormen van fraude door het personeel of anderen 

niet volledig zelf willen dragen. 

 

Zakelijke 
Elektronicaverzekering Dit product is met name bedoeld voor (rechts-)personen die in 

Nederland wonen of zijn gevestigd en die zakelijke elektronica 

met een waarde tot maximaal € 100.000 hebben op hun 

bedrijfsadres. Deze (rechts-)personen willen de financiële 

gevolgen van onverwachte schade aan hun zakelijke 

elektronica niet volledig zelf dragen. 



Dit product is niet geschikt voor (rechts-)personen die geen 

zakelijke elektronica hebben of zakelijke elektronica hebben 

met een waarde van meer dan € 100.000 of die zakelijke 

elektronica hebben die niet verzekerd kan worden in een van 

de vijf dekkingspakketten. Het product is niet geschikt voor 

(rechts-)personen die niet in Nederland wonen of zijn 

gevestigd of die geen eigenaar zijn van de elektronica. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige (rechts-)personen niet 

geschikt of minder geschikt zijn omdat het niet past bij hun 

kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kan een aanvullende dekking worden gekozen. 

Voor deze aanvullende dekking geldt de volgende doelgroep 

bepaling: 

Aanvullende dekking Buiten de zaak 

Deze aanvullende dekking is bedoeld voor (rechts-)personen 

die schade aan zakelijke elektronica door bepaalde oorzaken 

tijdens het vervoer en het verblijf in een stenen gebouw 

anders dan het te verzekeren bedrijfsadres niet volledig zelf 

willen dragen. Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

(rechts-)personen die hun elektronica niet buiten het 

bedrijfsadres brengen of die hun elektronica voornamelijk 

vervoeren op een pleziervaartuig. 

 

Machinebreukverzekering 
Dit product is met name bedoeld voor (rechts-)personen die in 

Nederland wonen of zijn gevestigd en die eigenaar zijn van 

machines, installaties of apparatuur op hun te verzekeren 

(bedrijfs-) adres. Deze (rechts-)personen willen de financiële 



gevolgen van onverwachte schade aan deze zaken door 

bepaalde gebeurtenissen niet volledig zelf dragen. 

Dit product is niet geschikt voor (rechts-)personen die geen 

machines, installaties of apparatuur hebben. Het product is 

niet geschikt voor (rechts-)personen die niet in Nederland 

wonen of zijn gevestigd. Het is minder geschikt voor (rechts-

)personen die hun machines, installaties of apparatuur vaak 

buiten het te verzekeren (bedrijfs-) adres brengen. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige (rechts-)personen niet 

geschikt of minder geschikt zijn omdat het niet past bij hun 

kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kan een aanvullende verzekering worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekering geldt de 

volgende doelgroep bepaling: 

Aanvullende Technische bedrijfsschadeverzekering 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor (rechts-

)personen die de financiële gevolgen van bedrijfsstilstand die 

ontstaat doordat de verzekerde machines, installatie of 

apparatuur beschadigd is geraakt door een verzekerde 

gebeurtenis en/of de extra kosten om deze bedrijfsstilstand te 

voorkomen of te verminderen, niet volledig zelf willen dragen. 

 

Milieuschadeverzekering 
Dit product is met name bedoeld voor (rechts)personen die in 

Nederland wonen of zijn gevestigd. Zij zijn eigenaar van één 

of meerdere bedrijfspanden en/of bedrijfsterreinen in 

Nederland. en/of zijn werkzaam op andere locaties in 

Nederland dan hun eigen locatie(s). Deze (rechts)personen 



willen de financiële gevolgen van zaakschade en/of 

(sanering)kosten als gevolg van milieuverontreiniging op hun 

eigen verzekerde locaties of op andere locaties waar zij 

werkzaam zijn, niet volledig zelf dragen. Dit geldt ook voor 

zaakschade en/of (sanerings)kosten als gevolg van 

milieuverontreiniging op locaties van derden voor zover deze 

verontreiniging op de eigen verzekerde locatie is ontstaan of 

veroorzaakt. 

Dit product is niet geschikt voor (rechts)personen die niet in 

Nederland zijn gevestigd of die eigenaar zijn van één of 

meerdere bedrijfspanden en/of bedrijfsterreinen buiten 

Nederland, gekraakte panden, leegstaande panden, 

slooppanden, molens of woonwagens. Het product is minder 

geschikt voor (rechts)personen die niet met verontreinigende 

stoffen werken. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige (rechts)personen niet 

geschikt of minder geschikt zijn, omdat het niet past bij hun 

kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kan geen aanvullende verzekering worden 

gesloten 

 

Zakelijke 

Aansprakelijkheidsverzekering Dit product is met name bedoeld voor (rechts)personen met 

personeel (verenigingen met leden) die in Nederland zijn 

gevestigd. Zij willen hun vermogen beschermen tegen de 

financiële gevolgen van onverwachte schade van derden of 

van hun personeel (of leden) waarvoor zij aansprakelijk zijn. 

Deze aansprakelijkheid houdt verband met de 



bedrijfsactiviteiten die worden verzekerd. Met schade bedoelen 

wij schade aan zaken en schade aan personen. 

Dit product is niet geschikt voor (rechts)personen of die de 

financiële gevolgen van zuivere vermogensschade van derden 

waarvoor zij aansprakelijk kunnen zijn, willen verzekeren. 

Daarnaast is het product niet geschikt voor particulieren en 

(rechts)personen die buiten Nederland zijn gevestigd. Het is 

ook niet geschikt voor (rechts)personen die aansprakelijkheid 

voor schade in de VS of Canada of schadeclaims gebaseerd op 

het recht van de VS of Canada willen verzekeren. 

In polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige 

landbouwmechanisatiebedrijven niet geschikt of minder 

geschikt zijn, omdat het niet past bij hun kenmerken, 

behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kunnen aanvullende dekkingen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende dekkingen gelden de 

volgende doelgroepen: 

Aanvullende dekking Productaansprakelijkheid 

Deze aanvullende dekking is bedoeld voor (rechts)personen 

die zelf producten op de markt brengen of een product in het 

verkeer brengen nadat zij het hebben gemaakt, gelabeld, 

bewerkt of behandeld is. Zij willen hun vermogen beschermen 

tegen financiële gevolgen van schade veroorzaakt door deze 

producten, waarvoor zij aansprakelijk zijn. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

(rechts)personen die niet zelf producten op de markt brengen. 



Het is ook niet geschikt voor (rechts)personen die producten 

(laten) exporteren naar de VS en/of Canada. 

Aanvullende dekking Opzichtrisico 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

(rechts)personen die zaken van derden onder zich hebben 

omdat zij deze zaken moeten bewerken, behandelen of andere 

werkzaamheden daaraan moeten verrichten. Deze 

(rechts)personen willen hun vermogen beschermen tegen 

financiële gevolgen van schade die zij veroorzaken aan de 

zaken van derden die zij (of iemand namens hun) onder zich 

hebben en waarvoor zij aansprakelijk zijn. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

(rechts)personen die geen zaken van derden onder zich 

hebben. 

Aanvullende dekking Verlenging van het Inlooprisico 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

(rechts)personen die al langer dan een jaar bestaan. Zij willen 

hun vermogen beschermen tegen financiële gevolgen van een 

onverwachte schade door een handelen of nalaten dat 

maximaal drie of vijf jaar voor de ingangsdatum van deze 

verzekering plaatsvond en waarvoor zij aansprakelijk zijn. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

(rechts)personen die een jaar of minder lang bestaan voordat 

deze verzekering wordt gesloten. Het is ook niet geschikt voor 

(rechts)personen die zich willen beschermen tegen de 

financiële gevolgen van een handelen of nalaten of 

schadeclaim die zij al kenden voor de ingangsdatum van deze 

verzekering. 



Aanvullende dekking WEGAM en 7:611 BW (zorgplicht 

werkgever) 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

(rechts)personen waarvan hun werknemers of hun andere 

ondergeschikten of niet-ondergeschikten een motorrijtuig 

besturen of hiervan in- of opzittende zijn tijdens hun 

werkzaamheden voor de (rechts)persoon. Zij willen hun 

vermogen beschermen tegen de financiële gevolgen van hun 

aansprakelijkheid voor een schade van deze personen in 

verband hiermee. 

En voor (rechts)personen die hun aansprakelijkheid als 

werkgever op basis van artikel 7:611 BW willen verzekeren. 

Zij willen hun vermogen beschermen tegen de financiële 

gevolgen van een zuivere vermogensschade van werknemers 

of andere ondergeschikten die het gevolg is van het niet 

nakomen van hun zorgplicht als werkgever. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

(rechts)personen waarbij werknemers, ingeleend personen 

en/of vrijwilligers nooit gebruik maken van een motorrijtuig 

om werkzaamheden te verrichten voor de (rechts)persoon. 

Ook is deze aanvullende verzekering niet geschikt voor 

(rechts)personen die de aanvullende dekking 

Schadeverzekering voor Werknemers sluiten. 

Aanvullende dekking Schadeverzekering voor 

Werknemers 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

(rechts)personen die schade van hun werknemers en hun 

andere ondergeschikten en niet-ondergeschikten waarvoor zij 

niet aansprakelijk zijn op basis van artikel 7:658 BW willen 

verzekeren. Primaire doel is om financiële gevolgen van deze 

schade als gevolg van een ongeval tijdens werkzaamheden of 



activiteiten voor de (rechts)persoon, tijdens normale 

werkonderbrekingen, tijdens woon/werkverkeer of 

bedrijfsuitjes te beperken. 

Deze aanvullende dekking is minder geschikt voor 

(rechts)personen die een aanvullende dekking WEGAM en 

7:611 BW (zorgplicht werkgever) sluiten. 

 

Zakelijke 

Rechtsbijstandverzekering Dit product is bedoeld voor bedrijven en ZZP’ers die in 

Nederland wonen of zijn gevestigd en die die zich willen 

verzekeren tegen de kosten van juridische hulp en 

ondersteuning bij een geschil in de vorm van bijvoorbeeld een 

advocaat of advies van een jurist, tegen de kosten van 

telefonisch juridisch advies en bijstand bij incassoproblemen. 

Met dit product worden juridische geschillen verzekerd die 

betrekking hebben op het hebben van een onderneming, zoals 

het hebben van een bedrijfspand en alle hiermee verband 

houdende geschillen (huur, verbouwing, bestuursrecht, etc) , 

het aantrekken van diensten om de onderneming in stand te 

houden (bijv. overeenkomsten met accountants, 

boekhoudkantoren). Deze bedrijven of ZZP’ers willen de 

financiële gevolgen van juridische ondersteuning bij een 

geschil of conflict niet zelf dragen. 

Dit product is niet geschikt voor: 

 bedrijven of ZZP’ers die niet in Nederland wonen of 

zijn gevestigd en/of een deelneming in een 

buitenlandse vestiging hebben. 

 (rechts-)personen die geen eigenaar zijn van een 

onderneming. 

 particulieren. 



 bedrijven of ZZP’ers die zich willen verzekeren voor 

rechtsbijstand bij een conflict over industrieel of 

intellectueel eigendom. 

 Bedrijven of ZZP’ers die een vergoeding van externe 

kosten van maximaal € 50.000 onvoldoende vinden. 

 Bedrijven of ZZP’ers die in een gerechtelijke procedure 

waarvoor rechtsbijstand door een advocaat niet 

wettelijk verplicht is, zelf hun advocaat willen kiezen 

en de kosten daarvan ook boven de € 5.000 vergoed 

willen krijgen onder de verzekering. 

 ZZP’ers die zich minder uitgebreid willen verzekeren 

voor zakelijke rechtsbijstand tegen een lagere premie. 

Voor die doelgroep biedt Reaal het product 

Rechtsbijstand voor ZZP’ers (Reaal Pakket voor de 

zaak). 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige (rechts-)personen niet 

geschikt of minder geschikt zijn omdat het niet past bij hun 

kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekeringen gelden de 

volgende doelgroep bepalingen: 

Aanvullende verzekering Werkgever 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor rechtsbijstand 

voor alle geschillen waarbij het verzekerde bedrijf in zijn 

hoedanigheid als werkgever betrokken is, dus vooral: 

 Geschillen verband houdende met 

arbeidsovereenkomsten; 



 Geschillen met betrekking tot sociaal 

verzekeringsrecht. 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor verzekerde 

bedrijven die geen werkgever zijn, ZZP’ers. 

Aanvullende verzekering Handel 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor rechtsbijstand 

bij geschillen uit overeenkomsten die verband houden met de 

in- en verkoop van handelsgoederen en diensten. Dus zowel 

met leveranciers als afnemers of anders gezegd de "geschillen 

aan de in- en verkoopzijde van het bedrijf”. Deze aanvullende 

verzekering is niet geschikt voor bedrijven en ZZP’ers die geen 

in- en verkoop van handelsgoederen en diensten hebben. 

Aanvullende verzekering Wagenpark 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor rechtsbijstand 

bij alle geschillen met betrekking tot de in eigendom 

behorende en in gebruik zijnde bedrijfsmotorrijtuigen en 

bedrijfsvaartuigen. Rechtsbijstand wordt verleend bij verhaal 

van schade ontstaan tijdens deelname aan het verkeer; 

geschillen met betrekking tot de aankoop, onderhoud van de 

motorrijtuigen en geschillen met betrekking tot afgesloten 

verzekeringsovereenkomsten. Deze aanvullende verzekering is 

niet geschikt voor bedrijven die geen bedrijfsmotorrijtuigen of 

bedrijfsvaartuigen bezitten. 

Voor ZZP’ers zit de aanvullende verzekering Wagenpark 

standaard in het pakket van de Zakelijke 

Rechtsbijstandsverzekering, zonder premie-toeslag. Deze 

aanvullende verzekering (tegen premiebetaling) is dus niet 

geschikt voor ZZP’ers. 



Ook voor de doelgroepen detailhandel, horeca en recreatie zit 

de dekking Wagenpark standaard in de Zakelijke 

Rechtsbijstandverzekering, zonder premietoeslag. Deze 

aanvullende verzekering (tegen premiebetaling) is dus niet 

geschikt voor deze doelgroepen. 

Aanvullende verzekering Verhuur onroerend goed 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor rechtsbijstand 

voor geschillen waarbij het verzekerde bedrijf meer dan 50% 

van het verzekerde onroerend goed verhuurt. Hieronder valt 

ook incasso van niet betaalde huur. Deze aanvullende 

verzekering is niet geschikt voor verzekerde bedrijven die 

geen of minder dan 50% van het verzekerde onroerend goed 

verhuren. 

Aanvullende verzekering Particulier 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor de 

eigenaren/firmanten/directeuren/ZZP’ers die een complete 

gezinsrechtsbijstand op basis van de meest uitgebreide 

particuliere verzekering (RGGP) mee willen verzekeren. De 

eigenaren/firmanten/directeuren hebben geen keuze in het 

soort pakket. De geschillen tussen het bedrijf en de 

verzekerde personen zijn uitgesloten. Deze aanvullende 

verzekering is niet geschikt voor 

eigenaren/firmanten/directeuren/ZZP’ers die al als particulier 

een rechtsbijstandverzekering hebben gesloten. Ook is deze 

aanvullende verzekering niet geschikt als de 

eigenaren/firmanten/directeuren wel keuze mogelijkheid in het 

soort pakket willen hebben. Tenslotte is deze aanvullende 

verzekering niet geschikt voor 

eigenaren/firmante/directeuren/ZZP’ers die wel een dekking 

voor geschillen tussen het bedrijf en de particuliere 

verzekerden willen hebben. 



 

Zakelijke 
Ongevallenverzekering Dit product is met name bedoeld voor (rechts-)personen met 

werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten, 

vennoten, maten, directeur-grootaandeelhouders, vrijwilligers 

of leden die in Nederland zijn gevestigd. Zij willen de 

financiële gevolgen van blijvende invaliditeit van deze 

personen en eventueel zichzelf als gevolg van een ongeval 

(tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of 24 uur per 

dag) beperken. Zij willen dat deze personen en/of eventueel 

zijzelf een eenmalige uitkering ontvangen bij blijvende 

invaliditeit als gevolg van een ongeval. 

Dit product is niet geschikt voor (rechts)personen die niet in 

Nederland zijn gevestigd en voor particulieren. Ook is het 

product minder geschikt voor (rechts-)personen die vooral 

personen willen verzekeren die ouder zijn dan 69 jaar en/of 

vrijwilligers en leden die ouder zijn dan 84 jaar. 

In polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige (rechts)personen niet 

geschikt of minder geschikt zijn, omdat het niet past bij hun 

kenmerken, behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kunnen aanvullende dekkingen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende dekkingen gelden de 

volgende doelgroepen: 

Aanvullende dekking Overlijden als gevolg van een 

ongeval 

Deze aanvullende dekking is bedoeld voor (rechts)personen 

die ook de financiële gevolgen van overlijden van hun 

werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten, 

vennoten, maten, directeur-grootaandeelhouders, vrijwilligers 

of leden en/of zichzelf willen beperken. Zij willen dat de 



nabestaanden van deze personen en eventueel de 

nabestaanden van henzelf een eenmalige uitkering ontvangen 

bij overlijden als gevolg van een ongeval (tijdens de 

uitoefening van de werkzaamheden of 24 uur per dag). 

Aanvullende dekking Hogere uitkering bij blijvende 

invaliditeit 

Deze aanvullende dekking is bedoeld voor (rechts)personen 

die de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit van hun 

werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten, 

vennoten, maten, directeur-grootaandeelhouders, vrijwilligers 

of leden en/of zichzelf nog verder willen beperken. Zij willen 

dat deze personen en eventueel zijzelf een hogere eenmalige 

uitkering ontvangen ten opzichte van de basisverzekering bij 

blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval (tijdens de 

uitoefening van de werkzaamheden of 24 uur per dag). 

Aanvullende dekking Geneeskundige kosten 

Deze aanvullende dekking is alleen bedoeld voor scholen en 

verenigingen die onverwachte uitgaven aan medische kosten 

als gevolg van een ongeval willen beperken voor hun 

werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten, 

vrijwilligers en /of eventueel zichzelf. 

 

Dekkingen VvE-Verzekerd 
Dit product is bedoeld voor Verenigingen van Huiseigenaren 

(VvE’s) die in Nederland zijn gevestigd. Deze VvE’s willen de 

financiële gevolgen van onverwachte schade aan hun panden 

niet volledig zelf dragen. Een VvE is daarnaast wettelijk 

verplicht om een opstalverzekering te hebben in het kader van 

hun hypotheek. 

Het product is niet geschikt voor VvE’s die niet in Nederland 

zijn gevestigd of die eigenaar zijn van panden buiten 



Nederland, gekraakte panden, leegstaande panden of 

slooppanden. Daarnaast is het product niet geschikt voor 

particulieren en andere (rechts)personen. 

In polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige VvE’s niet geschikt of 

minder geschikt zijn, omdat het niet past bij hun kenmerken, 

behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekeringen gelden de 

volgende doelgroep bepalingen: 

Aanvullende glasverzekering 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor VvE’s die 

schade aan glas voor lichtdoorlating in hun pand(en), zoals 

ramen en deuren willen meeverzekeren. 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor VvE’s 

waarvan alle leden de schade aan glas in hun pand(en) al 

hebben meeverzekerd op hun particuliere 

Inboedelverzekering. 

Aanvullende Aansprakelijkheidsverzekering 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor VvE’s die hun 

vermogen willen beschermen tegen de financiële gevolgen van 

onverwachte schade van derden of van hun werknemers, 

ingeleend personeel, vrijwilligers en/of leden waarvoor zij 

aansprakelijk zijn. Deze aansprakelijkheid houdt verband met 

hun hoedanigheid als VvE of hun activiteiten. Met schade 

bedoelen wij schade aan zaken en schade aan personen. 



Dit product is niet geschikt voor VvE’s die bereid zijn om 

(grote) financiële risico’s zelf te lopen. Tegelijkertijd is dit 

product niet geschikt als de VvE’s de financiële gevolgen van 

zuivere vermogensschade van derden waarvoor zij 

aansprakelijk zijn, willen verzekeren. 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor VvE’s waarvan 

de bestuurders hun (privé)vermogen willen beschermen tegen 

de financiële gevolgen van onverwachte schade van derden 

waarvoor zij aansprakelijk zijn. Deze aansprakelijkheid houdt 

verband met hun hoedanigheid als VvE of hun activiteiten als 

bestuurder. Met schade bedoelen wij vermogensschade en 

geen schade aan zaken en/of schade aan personen. 

Dit product is niet geschikt voor bestuurders van VvE’s die 

bereid zijn om (grote) financiële risico’s zelf te lopen. Ook voor 

‘slapende’ VvE’s en/of VvE’s die geen wettelijk verplicht 

reservefonds hebben is dit product niet geschikt. Tegelijkertijd 

is dit product niet geschikt voor VvE’s die de financiële 

gevolgen van schade aan zaken en schade aan personen 

waarvoor zij aansprakelijk zijn, willen verzekeren. 

Aanvullende Rechtsbijstandverzekering 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor VvE’s die 

ondersteuning en/of advies willen kunnen gebruiken bij 

juridische geschillen, rechtszaken of incassoproblemen. Zij 

willen de kosten van juridische dienstverlening door advocaten 

of andere juristen zoveel mogelijk beperken. 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor VvE’s die 

bereid zijn om (hoge) kosten zelf te betalen en bereid zijn om 

zelf juridische dienstverlening te regelen. 

Aanvullende Ongevallenverzekering 



Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor de leden van 

VvE’s en eventueel voor de werknemers de VvE’s in dienst 

hebben, ingeleend personeel en/of vrijwilligers wonend in 

Nederland. Zij willen de financiële gevolgen van blijvende 

invaliditeit en/of overlijden van deze personen als gevolg van 

een ongeval beperken. Zij willen dat (de erfgenamen van) 

deze personen een eenmalige uitkering ontvangen bij 

blijvende invaliditeit en/of overlijden van een verzekerde als 

gevolg van een ongeval. Het ongeval houdt verband met 

werkzaamheden voor de VvE en/of het van huis gaan naar de 

plaats waar deze activiteiten worden verricht en het van die 

plaats weer terug naar huis gaan. 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor personen 

die niet in Nederland wonen. Ook is het product niet geschikt 

voor personen die ouder zijn dan 84 jaar. 

 

Zakelijke 
Beroepsaansprakelijkheidverze
kering 

Dit product is bedoeld voor (rechts)personen die in Nederland 

zijn gevestigd. Zij willen hun vermogen beschermen tegen de 

financiële gevolgen van aansprakelijkheid die verband houdt 

met fouten in verband met hun beroepswerkzaamheden of -

activiteiten, waardoor derden zuivere vermogensschade 

leiden. Zij willen dan de zuivere vermogensschade die derden 

leiden, verzekeren. 

Dit product is niet geschikt voor (rechts)personen die bereid 

zijn om (grote) financiële risico’s zelf te dragen. Tegelijkertijd 

is dit product niet geschikt als de (rechts)personen 

bedrijfsactiviteiten uitoefenen die vooral schade aan zaken 

en/of schade aan personen tot gevolg kunnen hebben. Ook 

voor (rechts)personen waarbij vermogensschade een 

gevolgschade is van schade aan zaken en/of schade aan 

personen is dit product niet geschikt. Daarnaast is het product 

niet geschikt voor particulieren en (rechts)personen die buiten 

Nederland zijn gevestigd. Het product kan ook minder geschikt 



zijn voor bepaalde (rechts)personen die hun 

beroepswerkzaamheden of -activiteiten vooral uitoefenen 

buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekering geldt de 

volgende doelgroep: 

Aanvullende dekking Inlooprisico op basis van de vorige 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

(rechts)personen die direct voorafgaand aan deze verzekering 

al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (elders) hadden. 

Zij willen hun vermogen beschermen tegen financiële risico’s 

van aansprakelijkheid die verband houdt met een fout die voor 

de ingangsdatum van dit product is gemaakt. De schadeclaim 

tegen de (rechts)persoon wordt door de derde pas tijdens de 

looptijd van deze verzekering ingesteld. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

(rechts)personen die direct voorafgaand aan deze verzekering 

geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering (elders) hadden. 

Deze aanvullende dekking is ook niet geschikt voor 

(rechts)personen die het uitlooprisico bij de voorgaande 

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar hebben verzekerd. 

Aanvullende dekking Inlooprisico als u hiervoor geen 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering had 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

(rechts)personen die al langer bestaan en direct voorafgaand 

aan deze verzekering geen 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering (elders) hadden. Zij 

willen hun vermogen beschermen tegen financiële risico’s van 

aansprakelijkheid die verband houdt met een fout die 



maximaal vijf jaar voor de ingangsdatum van deze 

verzekering is gemaakt. De schadeclaim tegen de 

(rechts)persoon wordt door de derde pas tijdens de looptijd 

van dezDeze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

(rechts)personen die al een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering (elders) hadden, 

voordat zij deze verzekering sluiten. Ook is deze aanvullende 

dekking niet geschikt voor (rechts)personen die dit product 

afsluiten direct bij de oprichting hun bedrijf. 

Aanvullende verzekering Reconstructiekosten 

Deze aanvullende verzekering is met name bedoeld voor 

(rechts)personen die werken met documenten en 

informatiedragers van derden. Zij willen hun vermogen 

beschermen tegen financiële risico’s van onverwachte kosten 

van reconstructie van deze documenten en/of 

informatiedragers waarvoor zij aansprakelijk zijn. 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor 

(rechts)personen die niet werken met documenten en/of 

informatiedragers van derden. 

Aanvullende verzekering Bijzondere Rechtsbijstand 

Deze aanvullende verzekering is bedoeld voor 

(rechts)personen die van juridische hulp gebruik willen maken 

bij bepaalde conflicten met de overheid, tuchtrechtinstanties 

en/of hun opdrachtgevers. Ook is deze aanvullende 

verzekering bedoeld voor (rechts)personen die van juridische 

hulp gebruik willen maken bij conflicten met Reaal over een 

(gedeeltelijk) afgewezen schade of de behandeling van een 

schade op deze verzekering. Zij willen de kosten van 

juridische dienstverlening door advocaten of andere juristen 

niet volledig zelf dragen. 



Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor 

(rechts)personen die bereid zijn om (hoge) juridische kosten 

zelf te betalen en bereid zijn om zelf juridische dienstverlening 

te regelen. 

 

Zakelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering 
landbouwmechanisatie 

Dit product is bedoeld voor landbouwmechanisatiebedrijven 

met personeel die lid zijn van Fedecom (Branchevereniging 

voor mechanische techniek) en in Nederland zijn gevestigd. Zij 

willen hun vermogen beschermen tegen de financiële gevolgen 

van onverwachte schade van derden of van hun werknemers, 

ingeleend personeel en/of vrijwilligers waarvoor zij 

aansprakelijk zijn. Deze aansprakelijkheid houdt verband met 

de bedrijfsactiviteiten die worden verzekerd. Met schade 

bedoelen wij schade aan zaken en schade aan personen. 

Daarnaast willen deze landbouwmechanisatiebedrijven zich 

beschermen tegen de financiële gevolgen van wettelijke 

aansprakelijkheid voor schade van derden veroorzaakt met of 

door een niet-kentekenplichtig motorrijtuig waarvan zij zelf 

eigenaar zijn, die zij voor verkoop onder zich hebben of in 

bruikleen hebben of een niet-kentekenplichtig motorrijtuig van 

een klant die zij onder zich hebben. 

Dit product is niet geschikt voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die bereid zijn om (grote) 

financiële risico’s zelf te lopen. Tegelijkertijd is dit product niet 

geschikt als de landbouwmechanisatiebedrijven de financiële 

gevolgen van zuivere vermogensschade van derden waarvoor 

zij aansprakelijk zijn, willen verzekeren. Daarnaast is het 

product niet geschikt voor particulieren, andere 

(rechts)personen dan landbouwmechanisatiebedrijven of 

landbouwmechanisatiebedrijven die buiten Nederland zijn 

gevestigd. Het product is ook niet of minder geschikt voor 



landbouwmechanisatiebedrijven die vooral handelen in de 

Verenigde Staten van Amerika en Canada. 

In polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige 

landbouwmechanisatiebedrijven niet geschikt of minder 

geschikt zijn, omdat het niet past bij hun kenmerken, 

behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kunnen aanvullende dekkingen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende dekkingen gelden de 

volgende doelgroepen: 

Aanvullende dekking Productaansprakelijkheid 

Deze aanvullende dekking is bedoeld voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die zelf producten op de 

markt brengen of een product in het verkeer brengen nadat zij 

het hebben gemaakt, gelabeld, bewerkt of behandeld. Zij 

willen hun vermogen beschermen tegen financiële gevolgen 

van schade veroorzaakt door deze producten, waarvoor zij 

aansprakelijk zijn. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die niet zelf producten op de 

markt brengen. Het is ook niet geschikt voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die producten (laten) 

exporteren naar de VS of Canada. 

Aanvullende dekking Opzichtrisico 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die zaken van klanten/derden 

bewaren omdat zij deze zaken moeten bewerken, behandelen 



of andere werkzaamheden daaraan moeten verrichten. Deze 

landbouwmechanisatiebedrijven willen hun vermogen 

beschermen tegen financiële gevolgen van schade die zij 

veroorzaken aan de zaken onder opzicht waarvoor zij 

aansprakelijk zijn. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die geen zaken van klanten 

bewaren, bewerken, behandelen of andere werkzaamheden 

daaraan verrichten. 

Aanvullende dekking Verlenging van het Inlooprisico 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die al langer dan een jaar 

bestaan. Zij willen hun vermogen beschermen tegen financiële 

gevolgen van een onverwachte schade door een handelen of 

nalaten dat maximaal drie of vijf jaar voor de ingangsdatum 

van deze verzekering plaatsvond en waarvoor zij aansprakelijk 

zijn. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die een jaar of minder lang 

bestaan voordat deze verzekering wordt gesloten. Het is ook 

niet geschikt voor landbouwmechanisatiebedrijven die zich 

willen beschermen tegen de financiële gevolgen van een 

handelen of nalaten of schadeclaim die zij al kenden voor de 

ingangsdatum van deze verzekering. 

Aanvullende dekking WEGAM en 7:611 BW (zorgplicht 

werkgever) 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

landbouwmechanisatiebedrijven waarvan hun werknemers en 

hun andere ondergeschikten en niet-ondergeschikten een 

motorrijtuig besturen of hiervan in- of opzittende zijn tijdens 



hun werkzaamheden voor de landbouwmechanisatiebedrijven. 

Zij willen hun vermogen beschermen tegen de financiële 

gevolgen van hun aansprakelijkheid voor een schade van deze 

personen in verband hiermee. 

En voor landbouwmechanisatiebedrijven die hun 

aansprakelijkheid als werkgever op basis van artikel 7:611 BW 

willen verzekeren. Zij willen hun vermogen beschermen tegen 

de financiële gevolgen van een zuivere vermogensschade van 

werknemers of andere ondergeschikten die het gevolg is van 

het niet nakomen van hun zorgplicht als werkgever. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

landbouwmechanisatiebedrijven waarbij werknemers, 

ingeleend personen en/of vrijwilligers nooit gebruik maken van 

een motorrijtuig om werkzaamheden te verrichten voor de 

landbouwmechanisatiebedrijven. Ook is deze aanvullende 

verzekering niet geschikt voor landbouwmechanisatiebedrijven 

die de aanvullende dekking Schadeverzekering voor 

Werknemers sluiten. 

Aanvullende dekking Schadeverzekering voor 

Werknemers 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die schade van hun 

werknemers en hun andere ondergeschikten en niet-

ondergeschikten waarvoor zij niet aansprakelijk zijn op basis 

van artikel 7:658 BW willen verzekeren. Primaire doel is om 

financiële gevolgen van deze schade als gevolg van een 

ongeval tijdens werkzaamheden of activiteiten voor het 

landbouwmechanisatiebedrijf, tijdens normale 

werkonderbrekingen, tijdens woon/werkverkeer of 

bedrijfsuitjes te beperken. 



Deze aanvullende dekking is minder geschikt voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die een aanvullende dekking 

WEGAM en 7:611 BW (zorgplicht werkgever) sluiten. 

Aanvullende dekking Casco Handelsvoorraad 

Deze aanvullende dekking is met name bedoeld voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die de financiële gevolgen van 

onverwachte schade aan bepaalde niet-kentekenplichtige 

voertuigen in hun handelsvoorraad niet volledig zelf willen 

dragen. 

Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor 

landbouwmechanisatiebedrijven die geen eigen 

handelsvoorraad hebben. 

 

Zakelijke Autoverzekering 
Dit product is bedoeld voor (rechts)personen die 

eigenaar/kentekenhouder zijn van personenauto’s voor 

zakelijke doeleinden met een Nederlands kenteken. Deze 

(rechts)persoon moet in Nederland wonen of gevestigd zijn. 

Zij willen zich, beschermen tegen de financiële gevolgen van 

wettelijke aansprakelijkheid voor zaakschade en 

personenschade van derden, veroorzaakt met of door hun 

zakelijke personenauto. 

Dit product is niet geschikt voor: 

 (Rechts)personen die de auto gebruiken voor bepaalde 

doeleinden, zoals voor verhuur en leasing of als lesauto of taxi. 

 (Rechts)personen met een zakelijke personenauto die in de 

regel in het buitenland wordt gestald en/of een niet-

Nederlands kenteken gaat voeren. 



 (Rechts)personen die niet in Nederland wonen of gevestigd 

zijn. 

 Zakelijke personenauto’s met meer dan 8 zitplaatsen. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige 

particulieren/ZZP’ers/(rechts)personen niet geschikt of minder 

geschikt zijn omdat het niet past bij hun kenmerken, 

behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekeringen gelden de 

volgende doelgroepbepalingen: 

Beperkt Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die in bepaalde gevallen wel de schade aan 

hun eigen zakelijke personenauto willen verzekeren. 

Bijvoorbeeld bij brand of als de zakelijke personenauto wordt 

gestolen of wordt getroffen door de bliksem. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt 

voor (rechts)personen met een zakelijke personenauto die 

ouder is dan ongeveer 10 jaar. De premie die betaald moet 

worden voor deze aanvullende verzekering staat mogelijk niet 

meer goed in verhouding met de dagwaarde die bij diefstal of 

totaal verlies maximaal wordt vergoed. 

Volledig Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die ook de schade aan hun eigen zakelijke 

personenauto willen verzekeren die zij onopzettelijk zelf 

veroorzaken. Bijvoorbeeld bij aanrijding, botsen, stoten, brand 



of als de zakelijke personenauto wordt gestolen of wordt 

getroffen door de bliksem. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt 

voor (rechts)personen met een zakelijke personenauto die 

ouder is dan ongeveer 7 jaar. De premie die betaald moet 

worden voor deze aanvullende verzekering staat mogelijk niet 

meer goed in verhouding met de dagwaarde die bij diefstal of 

totaal verlies maximaal wordt vergoed. 

Schadeverzekering voor inzittenden. 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die als gevolg van een verkeersongeval met 

de verzekerde zakelijke personenauto daadwerkelijk geleden 

schade aan de bestuurder en passagiers en spullen in de 

zakelijke personenauto willen verzekeren. 

Ongevallenverzekering voor inzittenden 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die een vast bedrag bij overlijden of een 

eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit van de bestuurder 

en/of passagiers met de verzekerde zakelijke personenauto als 

gevolg van een verkeersongeval willen verzekeren. 

Verhaalsbijstand 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die hebben gekozen voor de WA of WA + 

Beperkt Cascoverzekering en juridische bijstand willen hebben 

bij het verhalen van schade aan hun zakelijke personenauto 

op derden. 



Deze aanvullende verzekering is mogelijk niet geschikt voor 

(rechts)personen die reeds een verzekering voor 

rechtsbijstand hebben, die juridische bijstand biedt voor het 

verhaal van verkeersschade. 

Motorrijtuigen Rechtsbijstand 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die hebben gekozen voor de WA, of WA + 

Beperkt/Volledig Cascoverzekering en juridische hulp willen 

hebben bij: 

 Het verhalen van materiële en/of personenschade zakelijke 

personenauto op derden. En/of: 

 Conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van hun 

zakelijke personenauto. Of bij conflicten over verzekeringen 

van hun zakelijke personenauto. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk niet geschikt voor 

(rechts)personen die reeds een verzekering voor 

rechtsbijstand hebben, die juridische bijstand biedt voor het 

verhaal van verkeersschade en/of conflicten rond het bezit van 

de zakelijke personenauto. 

Aanhanger Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die naast een zakelijke personenauto ook 

eigenaar zijn van een aanhanger en deze willen verzekeren 

tegen schade aan hun eigen aanhanger. Bijvoorbeeld bij 

aanrijding, botsen, stoten, brand of als de aanhanger wordt 

gestolen of wordt getroffen door de bliksem. 



Onder een aanhangwagen wordt ook verstaan een trailer voor 

een pleziervaartuig, bagagewagentje, paardentrailer of 

hondentrailer. 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor: 

 Afzetbakken en containers; 

 Bouwketen, aggregaten en compressoren; 

 Kermisattracties, draaimolens, draaiorgels; 

 Aanhangwagens dienende als reclameobject 

(bijvoorbeeld langs de straat); 

 Aanhangwagens bestemd voor verhuur. 

 

Topcarverzekering 
Dit product is met alleen bedoeld voor (rechts)personen die 

eigenaar/kentekenhouder van personenauto’s met een 

cataloguswaarde van minimaal € 75.000 met een Nederlands 

kenteken zijn. Deze (rechts)persoon moet in Nederland wonen 

of gevestigd zijn. 

Zij willen zich beschermen tegen de financiële gevolgen van 

wettelijke aansprakelijkheid voor zaakschade en 

personenschade van derden, veroorzaakt met of door hun 

personenauto. 

Dit product is niet geschikt voor: 

 (rechts)Personen die een auto hebben met een 

cataloguswaarde die lager is dan € 75.000 

 (rechts)Personen die een auto hebben die 10 jaar of ouder is. 

 Personen die een auto hebben en willen kiezen voor een WA + 

Beperkt cascodekking. 

 (rechts)Personen die de auto gebruiken voor bepaalde 

doeleinden, zoals voor verhuur en leasing of als lesauto of taxi. 



 (rechts)Personen die de auto meer dan 180 dagen 

aaneengesloten per jaar gebruiken of stallen in het buitenland. 

 (rechts)Personen die niet in Nederland wonen 

 Bestelauto’s die als personenauto worden gebruikt en auto’s 

met meer dan 8 zitplaatsen. 

 (rechts)Personen/regelmatig bestuurders jonger dan 24 jaar 

oud. 

 (rechts)Personen/regelmatig bestuurders ouder dan 70 jaar 

oud. 

 (rechts)Personen/regelmatig bestuurders met minder dan 4 

schadevrije jaren. 

 Personen waarbij de te verzekeren auto de tweede auto betreft 

en er thuiswonende kinderen jonger dan 24 jaar zijn. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige 

particulieren/ZZP’ers/(rechts)personen niet geschikt of minder 

geschikt zijn omdat het niet past bij hun kenmerken, 

behoeften of doelstellingen. 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekeringen gelden de 

volgende doelgroepbepalingen: 

Volledig Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die ook de schade aan hun eigen auto willen 

verzekeren die zij onopzettelijk zelf veroorzaken. Bijvoorbeeld 

bij aanrijding, botsen, stoten, brand of als de auto wordt 

gestolen of wordt getroffen door de bliksem. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt 

voor (rechts)personen met een personenauto die ouder is dan 

ongeveer 7 jaar. De premie die betaald moet worden voor 



deze aanvullende verzekering staat mogelijk niet meer goed in 

verhouding met de dagwaarde die bij diefstal of totaal verlies 

maximaal wordt vergoed. 

Schadeverzekering voor inzittenden. 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die als gevolg van een verkeersongeval met 

de verzekerde personenauto daadwerkelijk geleden schade 

aan de bestuurder en passagiers en spullen in de auto willen 

verzekeren. 

Ongevallenverzekering voor inzittenden 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die een vast bedrag bij overlijden of een 

eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit van de bestuurder 

en/of passagiers met de verzekerde personenauto als gevolg 

van een verkeersongeval willen verzekeren. 

Motorrijtuigen Rechtsbijstand 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die hebben gekozen voor de WA, of WA + 

Volledig Cascoverzekering en juridische hulp willen hebben bij: 

 Het verhalen van materiële en/of personenschade auto op 

derden. En/of: 

 Conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van hun 

auto. Of bij conflicten over verzekeringen van hun auto. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk niet geschikt voor 

(rechts)personen die reeds een verzekering voor 

(gezins)rechtsbijstand hebben, die juridische bijstand biedt 



voor het verhaal van verkeersschade en/of conflicten rond het 

bezit van de auto. 

 

Zakelijke Bestelautoverzekering 
Dit product is bedoeld voor (rechts)personen die 

eigenaar/kentekenhouder zijn van bestelauto’s die gebruikt 

worden voor zakelijke doeleinden met een Nederlands 

kenteken. Deze (rechts)persoon moet in Nederland wonen of 

gevestigd zijn. 

Zij willen zich, beschermen tegen de financiële gevolgen van 

wettelijke aansprakelijkheid voor zaakschade en 

personenschade van derden, veroorzaakt met of door hun 

bestelauto. 

Dit product is niet geschikt voor: 

 (Rechts)personen die de auto gebruiken voor bepaalde 

doeleinden, zoals voor verhuur en leasing of als lesauto of taxi. 

 (Rechts)personen met een bestelauto die in de regel in het 

buitenland wordt gestald en/of een niet-Nederlands kenteken 

gaat voeren. 

 (Rechts)personen die niet in Nederland wonen of gevestigd 

zijn. 

 Bestelauto’s met meer dan 8 zitplaatsen. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige 

particulieren/ZZP’ers/(rechts)personen niet geschikt of minder 

geschikt zijn omdat het niet past bij hun kenmerken, 

behoeften of doelstellingen. 



Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekeringen gelden de 

volgende doelgroepbepalingen: 

Beperkt Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die in bepaalde gevallen wel de schade aan 

hun eigen bestelauto willen verzekeren. Bijvoorbeeld bij brand 

of als de bestelauto wordt gestolen of wordt getroffen door de 

bliksem. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt 

voor (rechts)personen met een bestelauto die ouder is dan 

ongeveer 10 jaar. De premie die betaald moet worden voor 

deze aanvullende verzekering staat mogelijk niet meer goed in 

verhouding met de dagwaarde die bij diefstal of totaal verlies 

maximaal wordt vergoed. 

Volledig Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die ook de schade aan hun eigen bestelauto 

willen verzekeren die zij onopzettelijk zelf veroorzaken. 

Bijvoorbeeld bij aanrijding, botsen, stoten, brand of als de 

bestelauto wordt gestolen of wordt getroffen door de bliksem. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt 

voor (rechts)personen met een bestelauto die ouder is dan 

ongeveer 7 jaar. De premie die betaald moet worden voor 

deze aanvullende verzekering staat mogelijk niet meer goed in 

verhouding met de dagwaarde die bij diefstal of totaal verlies 

maximaal wordt vergoed. 

Schadeverzekering voor inzittenden. 



Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die als gevolg van een verkeersongeval met 

de verzekerde bestelauto daadwerkelijk geleden schade aan 

de bestuurder en passagiers en spullen in de bestelauto willen 

verzekeren. 

Ongevallenverzekering voor inzittenden 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die een vast bedrag bij overlijden of een 

eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit van de bestuurder 

en/of passagiers met de verzekerde bestelauto als gevolg van 

een verkeersongeval willen verzekeren. 

Verhaalsbijstand 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die hebben gekozen voor de WA of WA + 

Beperkt Cascoverzekering en juridische bijstand willen hebben 

bij het verhalen van schade aan hun bestelauto op derden. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk niet geschikt voor 

(rechts)personen die reeds een verzekering voor 

rechtsbijstand hebben, die juridische bijstand biedt voor het 

verhaal van verkeersschade. 

Motorrijtuigen Rechtsbijstand 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die hebben gekozen voor de WA, of WA + 

Beperkt/Volledig Cascoverzekering en juridische hulp willen 

hebben bij: 

 Het verhalen van materiële en/of personenschade bestelauto 

op derden. En/of: 



 Conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van hun 

bestelauto. Of bij conflicten over verzekeringen van hun 

bestelauto. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk niet geschikt voor 

(rechts)personen die reeds een verzekering voor 

rechtsbijstand hebben, die juridische bijstand biedt voor het 

verhaal van verkeersschade en/of conflicten rond het bezit van 

de bestelauto. 

Aanhanger Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die naast een bestelauto ook eigenaar zijn 

van een aanhanger en deze willen verzekeren tegen schade 

aan hun eigen aanhanger. Bijvoorbeeld bij aanrijding, botsen, 

stoten, brand of als de aanhanger wordt gestolen of wordt 

getroffen door de bliksem. 

Onder een aanhangwagen wordt ook verstaan een trailer voor 

een pleziervaartuig, bagagewagentje, paardentrailer of 

hondentrailer. 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor: 

 Afzetbakken en containers; 

 Bouwketen, aggregaten en compressoren; 

 Kermisattracties, draaimolens, draaiorgels; 

 Aanhangwagens dienende als reclameobject (bijvoorbeeld 

langs de straat); 

 Aanhangwagens bestemd voor verhuur; 

 

Vrachtautoverzekering 
Dit product is bedoeld voor (rechts)personen die 

eigenaar/kentekenhouder zijn van vrachtauto’s met een 



Nederlands kenteken. Deze (rechts)persoon moet in Nederland 

wonen of gevestigd zijn. 

Zij willen zich, beschermen tegen de financiële gevolgen van 

wettelijke aansprakelijkheid voor zaakschade en 

personenschade van derden, veroorzaakt met of door hun 

vrachtauto. 

Dit product is niet geschikt voor: 

 (Rechts)personen die de vrachtauto gebruiken voor bepaalde 

doeleinden, zoals voor verhuur, leasing, koeriersdiensten, 

lesdoeleinden of tankvervoer. 

 (Rechts)personen die niet in Nederland wonen of gevestigd 

zijn. 

 Vrachtauto’s met meer dan 8 zitplaatsen. Vrachtauto’s die 

toegang hebben tot het niet openbare gedeelte van een 

luchthaven. 

 Vrachtauto’s (tankauto’s) die gas, chemicaliën of explosieve 

stoffen vervoeren. 

 Het vervoer van levende have/hangend vlees. 

 Het vervoer van militaire zaken. 

 Vrachtauto’s met open (laad)bak. 

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn 

uitsluitingen en beperkingen van de dekking opgenomen. 

Hierdoor kan het product voor sommige 

particulieren/ZZP’ers/(rechts)personen niet geschikt of minder 

geschikt zijn omdat het niet past bij hun kenmerken, 

behoeften of doelstellingen 

Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden 

gekozen. Voor deze aanvullende verzekeringen gelden de 

volgende doelgroepbepalingen: 



Beperkt Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die in bepaalde gevallen wel de schade aan 

hun eigen vrachtauto willen verzekeren. Bijvoorbeeld bij brand 

of als de vrachtauto wordt gestolen of wordt getroffen door de 

bliksem. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt 

voor (rechts)personen met een vrachtauto die ouder is dan 

ongeveer 10 jaar. De premie die betaald moet worden voor 

deze aanvullende verzekering staat mogelijk niet meer goed in 

verhouding met de dagwaarde die bij diefstal of totaal verlies 

maximaal wordt vergoed. 

Volledig Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die ook de schade aan hun eigen vrachtauto 

willen verzekeren die zij onopzettelijk zelf veroorzaken. 

Bijvoorbeeld bij aanrijding, botsen, stoten, brand of als de 

vrachtauto wordt gestolen of wordt getroffen door de bliksem. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt 

voor (rechts)personen met een vrachtauto die ouder is dan 

ongeveer 7 jaar. De premie die betaald moet worden voor 

deze aanvullende verzekering staat mogelijk niet meer goed in 

verhouding met de dagwaarde die bij diefstal of totaal verlies 

maximaal wordt vergoed. 

Schadeverzekering voor inzittenden. 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die als gevolg van een verkeersongeval met 

de verzekerde personenauto daadwerkelijk geleden schade 



aan de bestuurder en passagiers en spullen in de auto willen 

verzekeren. 

Ongevallenverzekering voor inzittenden 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die een vast bedrag bij overlijden of een 

eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit van de bestuurder 

en/of passagiers met de verzekerde vrachtauto als gevolg van 

een verkeersongeval willen verzekeren. 

Motorrijtuigen Rechtsbijstand 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die hebben gekozen voor de WA, of WA + 

Beperkt/Volledig Cascoverzekering en juridische hulp willen 

hebben bij: 

 Het verhalen van materiële en/of personenschade vrachtauto 

op derden. En/of: 

 Conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van hun 

vrachtauto. Of bij conflicten over verzekeringen van hun 

vrachtauto. 

Deze aanvullende verzekering is mogelijk niet geschikt voor 

(rechts)personen die reeds een verzekering voor 

rechtsbijstand hebben, die juridische bijstand biedt voor het 

verhaal van verkeersschade en/of conflicten rond het bezit van 

de vrachtauto. 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die met hun vrachtauto minder dan 20 keer 

per jaar gevaarlijke stoffen vervoeren. Schade ontstaan door 

de gevaarlijke lading, waarvoor de eigenaar aansprakelijk is, is 



dan gedekt tot een maximum van € 10.000.000 per 

gebeurtenis voor alle verzekerden samen. 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor 

(rechts)personen die met hun vrachtauto chemicaliën of gas in 

alle denkbare vormen vervoeren en/of springstoffen 

vervoeren. 

Goederen van de chauffeur 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die persoonlijke zaken die zich in de cabine 

van de vrachtauto bevinden willen verzekeren tegen schade 

als gevolg van brand, diefstal, beroving, afpersing of een 

ongeval. Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor 

(rechts)personen die eigen geld, cheques, creditcards en/of 

sieraden die zich in de cabine van de vrachtauto bevinden 

willen verzekeren. 

Werkrisico 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die aansprakelijkheid voor schade aan 

personen en zaken die is veroorzaakt door lading die met de 

vrachtauto is getakeld of vervoerd. Deze aanvullende 

verzekering is niet geschikt voor (rechts)personen die schade 

aan personen en/of zaken en de daaruit voortvloeiende 

immateriële schade, ontstaan door hei-en sloopwerk of het 

slaan of trekken van damwanden of grondkeringen willen 

meeverzekeren. Ook is met deze aanvullende verzekering de 

schade aan de lading zelf niet verzekerd. 

Aanhanger Casco 

Deze aanvullende verzekering is geschikt voor 

(rechts)personen die naast een vrachtauto ook eigenaar zijn 



van een aanhanger en deze willen verzekeren tegen schade 

aan hun eigen aanhanger. Bijvoorbeeld bij aanrijding, botsen, 

stoten, brand of als de aanhanger wordt gestolen of wordt 

getroffen door de bliksem (gekozen kan worden uit beperkt 

casco of volledig casco). 

Deze aanvullende verzekering is niet geschikt voor: 

 Afzetbakken en containers; 

 Bouwketen, aggregaten en compressoren; 

 Kermisattracties, draaimolens, draaiorgels; 

 Aanhangwagens dienende als reclameobject (bijvoorbeeld 

langs de straat); 

 Aanhangwagens bestemd voor verhuur; Vouwwagens; 

Toercaravans. 

 

 


