
Beroepsaansprakelijkheid

In het kort
Ieder bedrijf streeft naar de best mogelijke serviceverlening aan  
haar klanten.
Maar als er iets fout mocht gaan, is het essentieel om goed verzekerd te zijn. Als gespecialiseerd 
verzekeraar met een ruime ervaring op het gebied van beroepsaansprakelijkheid kunnen we 
flexibele verzekeringsoplossingen op maat leveren die aan de klantbehoeften beantwoorden.

Beschikbare dekkingen:
We bieden een speciale beroepsaansprakelijkheidsdekking op  uiteenlopende vakgebieden voor 
gereglementeerde en niet gereglementeerde beroepen en zakelijke diensten. De dekking omvat 
onder meer:

• Handelen en nalaten van de verzekerde
• Smaad, laster en aantasting goede naam 
• Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
• Verlies van documenten en gegevens 
• Schending van de geheimhoudingsplicht

• In- en uitloopdekking (optioneel) 
• Zaak- en letselschade (optioneel)
• Bestuurdersaansprakelijkheid (optioneel) 
• Verweerkosten verzekerd boven het 

verzekerde bedrag

Focusgebied:
We beschikken over een keur aan branchegerichte verzekeringsoplossingen, afgestemd op de 
specifieke risico's van een bepaalde sector. Ons focusgebied omvat o.a.:

• Accountantskantoren 
• Administratiekantoren
• Advocaten, Notarissen
• Octrooi-, Merken-  en Patentbureaus 
• Deurwaarders, Incassobureaus 
• Marketing en Mediabedrijven 
• Organisatieadviesbureaus 
• Architecten en Ingenieurs 

• Facilitair-, Interim en HR managers 
• Organisatoren van evenementen
• Trainings- en onderwijsinstellingen
• Brancheorganisaties, Belangenverenigingen
• Uitgevers
• Makelaars, Assurantiekantoren
• Veilingmeesters
• Schade-experts, Taxateurs
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Contactpersonen:
Herman Arts
+31 (0)23 30 36 005 / +31 (0)62 48 70 836
Herman.Arts@cnahardy.com

Mascha Roodakkers 
+31 (0)23 30 36 011 / +31 (0)61 43 46 012
Mascha.Roodakkers@cnahardy.com

Waarom CNA Hardy?
Voor ons komt de klant altijd op de eerste plaats.

Uw keuze voor onze propositie vormt onze belofte aan onze klanten. Wij bieden meer dan  
alleen een polis en  leveren specialistische verzekeringsoplossingen en garanderen een  
excellente klantenservice.

De wijze waarop we deze belofte nakomen, onderscheidt ons van de concurrentie. 

De redenen om voor ons te kiezen:

• People: Wij beseffen dat onze mensen deze belofte aan onze klanten in de praktijk moeten 
brengen. Wij streven naar een uitstekende werkomgeving waarin wij de meest getalenteerde 
mensen kunnen aantrekken en behouden, en waarbij zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

• Product and service: Wij leveren maatwerk en ontwikkelen innovatieve oplossingen voor 
specifieke branches en producten. Zekerheid bieden wij onze klanten door onderscheidende 
proposities en uitstekende service. Onze uitgebreide internationale ervaring en productaanbod 
wordt ondersteund door pro-actieve en deskundige claimafhandeling en risicobeheersing. 

• Partnership: Wij geloven in het opbouwen van duurzame relaties en steken onze energie  
in de samenwerking met klanten en makelaars die waarde hechten aan onze aanpak en 
hetzelfde nastreven.

• Proven track record: Onze financiële draagkracht en stabiliteit vormt de basis van onze 
overeenkomst met onze klanten. Wij ontvangen stabiele hoge ratings van A.M. Best en 
Standard and Poor’s, wat garandeert dat wij onze belofte nakomen als uw ergste scenario ooit 
werkelijkheid mocht worden.
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Polarisavenue 140, 2132 JX Hoofddorp, The Netherlands 
Tel: +31 (0)23 30 36 000

CNA Netherlands handelt als filiaal gevestigd te Polarisavenue 140, 2132 JX Hoofddorp, The Netherlands (KvK nummer 33284123) van CNA 
Insurance Company Limited (handelsregistratienummer 950) dat gemachtigd is door de autoriteit voor prudentiële regelgeving en de autoriteit voor 
financieel gedrag en de “Prudential Regulation Authority” (handelsreferentienummer 202777) in het Verenigd Koninkrijk. CNA Insurance Company 
Limited is geregistreerd in Engeland, met maatschappelijke zetel te 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY. ‘CNAHardy’ is een handelsnaam van 
CNA Insurance Company Limited en/of Hardy Bermuda (met inbegrip van Hardy (Underwriting Agencies) Limited en Hardy Underwriting Asia PTE).  
Btw-nummer in Nederland 8140.25.822.B.01.

cnahardy.nl

Beroepsaansprakelijkheid
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