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Beroepsaansprakelijkheid Technische Beroepen
 

19  Verzekerde
 
  Als verzekerde onder deze Rubriek wordt niet beschouwd de verzekerde als genoemd in artikel 2.4.5 van Rubriek A.

 
20  Beroepsfout
 
   In het kader van deze Rubriek wordt onder beroepsfout verstaan ieder handelen of nalaten, hetgeen onder normale omstandigheden bij 

normale kennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening voorkomen had kunnen 
worden.

 
21  Omvang van de dekking
 
21.1    Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade van derden als omschreven in de artikelen 2.9.1 tot en met 2.9.3 van 

Rubriek A voortvloeiende uit een beroepsfout in de verzekerde hoedanigheid, mits de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal 
tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij Zurich 
is gemeld.

 
21.2   Tevens is verzekerd een aanspraak die na de geldigheidsduur van de verzekering wordt ingesteld tegen verzekerde maar die voort-

vloeit uit een omstandigheid die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij Zurich is gemeld.  
De aanspraak zal worden toegekend aan het verzekeringsjaar dat voorafgaat aan de einddatum van de verzekering.

 
21.3    Niet verzekerd zijn aanspraken en omstandigheden die voortvloeien uit een beroepsfout die heeft plaatsgevonden vóór de ingangs-

datum van de verzekering c.q. voordat de aansprakelijkheid van een verzekerde op deze verzekering werd meeverzekerd.
 

22  Kosten van verweer in verband met inbreuk op intellectueel 
  eigendom
 
22.1   In afwijking van het bepaalde in artikel 23.4 dekt deze verzekering tot een maximum van € 250.000,00 per aanspraak en tevens als 

maximum per verzekeringsjaar de kosten van verweer indien verzekerde wordt aangesproken in verband met inbreuk op intellectueel 
eigendom.

 
22.2  Niet gedekt zijn de kosten in verband met de vaststelling van de omvang van de daaruit voortvloeiende schade.
 

23  Aanvullende uitsluitingen
 
23.1  Andere Rubrieken
 
   In aanvulling op artikel 3 van Rubriek A geldt dat onder deze Rubriek niet is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerde als  

omschreven in de andere Rubrieken. De bepalingen in Rubriek A zijn wel van toepassing op deze Rubriek tenzij specifiek wordt  
afgeweken van de bepalingen uit Rubriek A. 

 
23.2  Insolventie of faillissement
 
  Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade in verband met insolventie of faillissement van verzekerden.
 
23.3  Aansprakelijkheid bestuurder/commissaris
 
  Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris.
 
23.4  Intellectueel eigendom
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade in verband met het inbreuk op intellectueel eigendom, onverminderd het 

bepaalde in artikel 22.
 
23.5  Oneerlijke mededinging
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit oneerlijke mededinging, schending van bedrijfsgeheimen 

of bewust gebruik maken van vertrouwelijke informatie, dan wel inbreuk op of onbevoegd gebruiken van systemen of programma’s van 
derden.
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23.6  Garanties/toezeggingen
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het geven van garanties of het doen van toezeggingen 

zoals bijvoorbeeld op het gebied van productiecapaciteit, rendement, responstijd, rentabiliteit, afzetmogelijkheden en/of opbrengst-
verwachtingen.

 
23.7  Herprestatie
 
   Deze verzekering dekt niet het verbeteren, herstellen, opnieuw of alsnog uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van  

verzekerde uitgevoerde werkzaamheden, met inbegrip van de hieruit voortvloeiende vertragingsschade.
 
23.8  Honorarium, salarissen, verschotten en onkosten
 
   Deze verzekering dekt niet het honorarium, salaris, verschotten en onkosten van de verzekerde zelf, indien verzekerde deze als gevolg 

van een door hem gemaakte beroepsfout, niet aan de opdrachtgever in rekening kan brengen of de opdrachtgever het recht heeft deze 
van hem terug te vorderen.

 
23.9  Overschrijding begrotingen/termijnen
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de overschrijding van kostenbegrotingen en/of prijs-

opgaven, opleveringsdata en andere tijdsplanningen, tenzij deze het gevolg is van een beroepsfout van verzekerde in de verzekerde 
hoedanigheid.

 
23.10 Overschrijding volmacht
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het door verzekerde overschrijden van een aan hem 

verleende volmacht.
 
23.11 Kosten
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade die bestaat uit kosten die betrekking hebben op voorzieningen en/of  

onderdelen van een werk, die ten gevolge van een beroepsfout, in een later stadium moeten worden ingepast c.q. aangebracht.  
De verzekering vergoedt echter wel de schade die uitsluitend het gevolg is van het achteraf inpassen c.q. aanbrengen van deze 

  voorzieningen en/of onderdelen en die niet noodzakelijk zouden zijn geweest, indien het werk van de aanvang af op de juiste wijze  
  was uitgevoerd.
 
23.12 (Eigendoms)belang
 
   Deze verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade terwijl verzekerde belang heeft in of geheel of gedeeltelijk eigenaar is van 

een onderneming, project of object waarop de aan verzekerde gegeven opdracht betrekking heeft.
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