
Bedrijfsaansprakelijkheid Temper zzp
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Alicia MGA B.V.  Product: bedrijfsaansprakelijkheid voor zzp
Vergunning 12009343

Dit document is er om jou een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen van jouw verzekeringspolis. 
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel 
en niet verzekerd is. 

Welk soort verzekering is dit?
Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt jou als zzp’er voor aansprakelijkheid voor schade aan anderen (letsel en schade 
aan zaken) die door jou is veroorzaakt bij het verrichten van de verzekerde bedrijfsactiviteiten via het platform Temper.

Wat is verzekerd?
 Aansprakelijkheid voor schade aan personen, 

spullen of onroerend goed van anderen en de 
schade die daar een gevolg van is.

Wie is verzekerd?
 Jij, als zzp’er.

Extra informatie
 Als jij bij het aangaan van de verzekering al wist 

dat je (mogelijk) aansprakelijk zou worden gesteld 
voor bepaalde schade, is die schade niet verzekerd.

Opzicht
 Je bent beperkt verzekerd voor schade aan een 

zaak van een ander waar je de zorg over hebt. Dit 
zijn bijvoorbeeld de spullen van de opdrachtgever. 
Hiervoor geldt een verzekerd bedrag van 
maximaal EUR 25.000,00 per aanspraak. Let wel, er 
is een eigen risico van EUR 125,00 per aanspraak 
van toepassing.

Wat is niet verzekerd?
 Je bent gedekt tegen schade aan anderen. Dus 

je bent niet verzekerd voor je eigen schade of 
dat van je bedrijf. Ook zuivere vermogensschade 
(financiële schade, waarbij geen schade aan 
personen of zaken is ontstaan) is niet verzekerd.

Opzet
 Je bent niet verzekerd voor schade die is 

veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos handelen 
of nalaten.

Motorvoertuig
 Je bent niet verzekerd voor schade die is 

veroorzaakt met of door een verzekeringsplichtig 
motorvoertuig waarvan jij de eigenaar, bezitter, 
houder, bestuurder, gebruiker bent of die je laat 
gebruiken.

Opzicht
 De opzichtdekking geldt niet tijdens het verrichten 

van bezorgwerkzaamheden.

Wettelijke voorschriften
 Je bent niet verzekerd voor schade die het gevolg 

is van overtreding van voorschriften. 

Uitloop
  Je bent niet verzekerd als je aansprakelijk wordt 

gesteld voor het handelen of nalaten wat heeft 
plaatsgevonden buiten de geldigheidsduur van de 
verzekering.

Fraude, strafbare feiten
  Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de 

verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als 
er bij schade sprake is van criminele of strafbare 
activiteiten.

Meer uitsluitingen
In de polisvoorwaarden vind je een volledig overzicht 
van de uitsluitingen.



Zijn er dekkingsbeperkingen?
Duur van de dekking

 De schade moet veroorzaakt zijn tijdens jouw opdracht zoals die door deze verzekering gedekt is.

Waar ben ik gedekt?
 De verzekering is van kracht in Europa. 

Let op: Niet verzekerd is de aansprakelijkheid gebaseerd op Amerikaans en/of Canadees recht, of als nationale of internationale 
sancties ons verbieden om dekking te verlenen.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden als je de verzekering aanvraagt of een schade hebt.
• Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. 
• Je moet zo schade zo snel mogelijk melden.
• Je moet veranderingen in je situatie zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?
Je premie wordt berekend op basis van werkelijke tijd die je opdracht heeft geduurd. Na afronding van je opdracht wordt dit 
bepaald en wordt de premie verrekend met de vergoeding die je van de opdrachtgever ontvangt. 

Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen.

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
Deze verzekering wordt afgesloten per opdracht. Als je je hebt aangemeld voor deze verzekering, dan begint deze verzekering 

automatisch op het moment dat je met de/een opdracht begint en stopt vanzelf als de opdracht is afgelopen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering stopt vanzelf als je opdracht is afgelopen. Hier hoef je niets voor te doen.

Je kunt de verzekering ook uitzetten binnen jouw Temper omgeving. 


