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GOEDE ONDERNEMERS NEMEN RISICO. 
 
U houdt van uw beroep en bent trots op uw werk. Toch kan het misgaan. Ondernemen is 
mensenwerk, en mensen maken fouten onder de toegenomen tijdsdruk en in steeds 
complexere trajecten. Vervelend, zeker als uw fouten leiden tot kosten en claims van 
opdrachtgevers. Met alle negatieve gevolgen van dien voor uw cashflow, uw reputatie en dús 
uw onderneming. Hiscox biedt u Miscellaneous Professions Protection by Hiscox. De 
bescherming tegen de specifieke risico’s van uw ondernemingsactiviteiten.  
 
DEKKINGSKENMERKEN   

 contractbreuk; elke tekortkoming in de nakoming van een schriftelijk contract ongeacht of dit 
het gevolg is van een gemaakte fout  

 elke vorm van onzorgvuldigheid of onachtzaamheid  
 aansprakelijkheid op basis van burgerlijk recht voortvloeiende uit bedrijfsactiviteiten  
 schending van een geheimhoudingsplicht 
 schending van privacy 
 inbreuk op intellectueel eigendomsrecht  
 oneerlijke handelspraktijken 
 smaad & laster 
 vergoeding van eigen honorarium indien opdrachtgever weigert deze te betalen in verband met 

een mogelijke aanspraak 
 niet nakomen van toezeggingen en garanties als niet voldaan wordt aan contractueel 

afgesproken specificaties 
 overschrijding van termijnen (mits bij het aangaan van het contract duidelijk was dat die 

termijnen onmogelijk gehaald zouden worden)  
 verlies van documenten en elektronische data 
 opzicht/reconstructiekosten 
 kosten herstel reputatie van opdrachtgever als gevolg van een gedekte aanspraak 
 vermogenschade en directe personen- en zaakschade 
 onderaannemers 
 oneerlijkheid van eigen werknemers of zzp-ers  
 geen verplichte hantering van eigen algemene (leverings)voorwaarden ten opzichte van 

opdrachtgevers 
 dekkings- en rechtsgebied wereld excl. VS/Canada (wereldwijd is mogelijk) 

 
Eigen schade van verzekerde (first party)   

 kosten herstel van eigen reputatie als gevolg van een gedekte aanspraak  
 schade aan eigen website als gevolg van handelingen van derden  
 kosten melding van inbreuk op privacy  
 schade als gevolg van het maken van reclame voor eigen bedrijf  
 schade als gevolg van oneerlijkheid van eigen werknemers en ingeschakelde zzp-ers  
 kosten in verband met het verkrijgen van verklaring voor recht  
 kosten in verband met aanwezigheid van verzekerde bij een gerechtelijke instantie  
 verlies van eigen documenten   

 
Optioneel (in combinatie met beroepsaansprakelijkheidsverzekering met korting) 

 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering   
 Data Risks/Cyberverzekering (Data Risks by Hiscox)   
 Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering   
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EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER. 
 
Hiscox is een specialistische verzekeraar.  

 Wij bieden onze klanten de beste bescherming aan via onze kwaliteitsproducten en 
excellente service.  

 Wij zijn experts op een uitgebreid gebied van specialistische verzekeringen voor 
zakelijke risico’s en voor de vermogende particulier.  

 Wij staan voor integriteit en kwaliteit.  

Onze producten zijn op maat gesneden en voldoen aan het meest brede wensenpakket van 
onze klanten. Bovendien weten we wat er leeft in de doelgroep en maken we gebruik van 
externe specialisten om de service naar een nog hoger niveau te tillen. Bij een schade merkt 
u pas hoe belangrijk het is om goed verzekerd te zijn. De schadeservice van Hiscox is daarom 
het belangrijkste aspect van onze dienstverlening, wij garanderen een voorspoedige en 
deskundige afhandeling. Ook houden wij rekening met de commerciële verhouding tussen u 
en uw opdrachtgever en uw reputatie. Bij Hiscox is dekking het uitgangspunt.  
 
Hiscox (sinds 1901) koppelt als A-rated verzekeraar de wereldwijde ervaring aan de lokale 
expertise over de Nederlandse verzekeringsmarkt. Hierdoor kunnen wij ook de Nederlandse 
klanten een gespecialiseerd lokaal product bieden met internationale elementen. Deze 
benadering en doelgerichtheid hebben ons doen uitgroeien van een kleine organisatie binnen 
Lloyds of London, honderd jaar geleden, tot een dynamische internationale verzekeringsgroep 
van naam met vestigingen in Nederland, vele landen in Europa, de Verenigde Staten van 
Amerika en Bermuda.  
 
 
 
Wilt u meer informatie? Vraag dan uw verzekeringsadviseur. Of neem direct contact met ons 
op. 
 
 

 
 
Gelderlandplein 75B 
Postbus 87033 
T +31 (0)20 517 07 00 
F +31 (0)20 517 07 01 
E hisox.underwriting@hiscox.nl 
I www.hiscox.nl 
 


