Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Met de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u de aansprakelijkheid voor schade die het
gevolg is van het handelen of nalaten van u of een verzekerde, waarbij degene die schade heeft een
schadevergoeding vordert.

Lees de voorwaarden en uw polisblad goed door
In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is en hoe wij schade vergoeden. In
onze Algemene verzekeringsvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor al onze verzekeringen.
Zoals uw verplichtingen bij schade, het tijdig doorgeven van wijzigingen en premiebetaling. Lees beide
voorwaarden en uw polisblad goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u
verwachten.
De inhoudsopgave ziet u op de volgende pagina.

Heeft u een vraag of wilt u schade melden?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager of tussenpersoon.
Of kijk op www.bovemij.nl bij Schade melden.
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1

Wat is verzekerd?

1.a

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn:

degene die de verzekering heeft afgesloten. Dat is de verzekeringnemer. Die noemen wij in
deze voorwaarden ‘u’.

firmanten, vennoten, bestuurders, commissarissen en andere bestuurlijke organen van u.

uw ondergeschikten (ook als lid van de ondernemingsraad). Met ondergeschikten bedoelen
we ook stagiairs, uitzendkrachten, familieleden en huisgenoten.

de personen die na een dienstverband met u, aan uw onderneming verbonden blijven als
adviseur.

het eigen pensioenfonds, uw personeelsvereniging en het bestuur daarvan.
Allen binnen de hoedanigheid die op het polisblad staat en binnen de werkzaamheden die zij voor u
verrichten.
In deze voorwaarden noemen wij alle anderen dan u, ‘verzekerden’. Tenzij wij een verzekerde specifiek
willen noemen. We noemen N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, ‘we’ of ‘wij’.

1.b

Waarvoor bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten
van u of een verzekerde, waarbij degene die schade heeft een schadevergoeding vordert. De
vordering tot schadevergoeding noemen wij een aanspraak.
Degene die van u de schadevergoeding vordert, noemen wij de ‘derde’ of ‘derden’.
Met handelen of nalaten, bedoelen wij ook een schadevoorval waarvan de gevolgen volgens de wet
of volgens in de maatschappij geldende opvattingen voor rekening van u of een verzekerde komt.
Aanspraken die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, zien wij als één aanspraak. Het
maakt daarbij niet uit of die aanspraken zijn ingesteld tegen meerdere verzekerden. De datum waarop
u de eerste aanspraak meldt, geldt ook als meldingsdatum voor de aanspraken die daarmee verband
houden.
Met schade bedoelen wij schade inclusief de daaruit voorvloeiende schade. Wij onderscheiden de
volgende soorten schade:

schade aan personen. Dat is schade door letsel of aantasting van de gezondheid, ook als
overlijden het gevolg is.

schade aan zaken van anderen dan u. Dat is schade door beschadiging en/of vernietiging
en/of het verloren gaan van zaken.

schade aan eigen zaken. Dat is schade als gevolg van beschadiging of vernieling van zaken
die eigendom zijn van uw bedrijf, wanneer die schade is veroorzaakt door een werknemer in
loondienst bij de uitvoering van werkzaamheden voor uw bedrijf. Schade aan zaken die is
ontstaan door diefstal, verduistering, brand of explosie vallen hier niet onder. Ook schade aan
de zaken die deze werknemer in gebruik, in bewerking of onder zich heeft, vallen hier niet
onder.
Met schade bedoelen wij niet de kosten tot voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 van het
Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen. En de daaruit voortvloeiende schade. Tenzij
het gaat om kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om onmiddellijk dreigend gevaar af te wenden.
Het disfunctioneren van informatiedragers (zoals de harde schijf of cd-rom) en verlies of verminking van
opgeslagen data of programmatuur op informatiedragers zien wij niet als schade in de zin van de polis.
Tenzij een fysieke beschadiging van het materiaal, waarvan de informatiedrager is gemaakt, de directe
oorzaak is.

1.c

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode
van de begindatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. Buiten de
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looptijd kunt u verzekerd zijn, als de aanspraak voortvloeit uit omstandigheden tijdens of voor deze
verzekering. In welke gevallen dat is, leest u verderop in dit artikel.
U en wij kunnen de verzekering beëindigen. In de Algemene verzekeringsvoorwaarden leest u hoe. Ook
op het moment dat u uw verzekerde activiteiten beëindigt, stopt de verzekering. In dat geval van
rechtswege.
Met omstandigheden bedoelen wij feiten, waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden
afgeleid. U heeft dan een duidelijk beeld:

van wie de aanspraak kan worden verwacht.

uit welk handelen of nalaten de aanspraak kan voortvloeien.

welke maatregelen door u of een verzekerde zijn genomen om die mogelijke schade te
voorkomen of te beperken.
Als uit een omstandigheid een aanspraak volgt, is de datum waarop u de omstandigheid meldde ook
de datum van de aanspraak.
U bent verzekerd als de aanspraak tijdens de looptijd:

voor de eerste keer tegen u wordt ingesteld, of

zich voor de eerste keer voordoet, en

wij de schriftelijke melding daarvan ontvangen tijdens de looptijd, en

de aanspraak of een omstandigheid niet bekend was bij u en andere verzekerden toen u de
verzekering aanvroeg of wijzigde, en

de verzekering geldt volgens de Algemene verzekeringsvoorwaarden.
Aanspraken die voortvloeien uit de periode voor de ingangsdatum van de verzekering
U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten vóór de ingangsdatum
van deze verzekering als:

de looptijd van deze verzekering direct aansluit op de looptijd van een eerdere
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij ons. En het handelen of nalaten plaatsvond
tijdens de looptijd van deze eerdere verzekering. Ook voor omstandigheden die kunnen leiden
tot een aanspraak. U bent dan verzekerd zoals u verzekerd was op die eerdere
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven. Deze dekking geldt alleen voor verzekerden die ook
verzekerd waren op de eerdere verzekering.

de looptijd van deze verzekering niet direct aansluit op de looptijd van een eerdere
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij ons. U bent dan verzekerd voor handelen of
nalaten dat uiterlijk drie jaar voor de ingangsdatum van deze verzekering plaatsvond.
Het kan zijn dat de aanspraak of omstandigheid voortvloeit uit een reeks handelingen of nalatigheden
die met elkaar verband houden of uit elkaar voortkomen. En de ingangsdatum van deze verzekering
valt binnen deze reeks. In dat geval gaan wij uit van de datum waarop de reeks is begonnen.
Aanspraken na de beëindigingsdatum van de verzekering
U bent na de beëindigingsdatum verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten
tijdens de looptijd van deze verzekering. U kunt de aanspraak schriftelijk bij ons melden binnen:

een jaar als wij deze verzekering hebben beëindigd.

drie jaar als deze verzekering is beëindigd, omdat u uw verzekerde activiteiten beëindigde.
Als u zelf de verzekering heeft beëindigd, kunt u na de beëindigingsdatum geen aanspraken melden.
Het kan zijn dat de aanspraak voortvloeit uit een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar
verband houden of uit elkaar voortkomen. En de beëindigingsdatum van deze verzekering valt binnen
deze reeks. In dat geval gaan wij uit van de datum waarop de reeks is begonnen.

1.d

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

Het maximaal verzekerde bedrag staat op uw polisblad. Dit bedrag geldt per gebeurtenis voor u en de
verzekerden samen.
Als u productaansprakelijkheid heeft verzekerd, geldt per verzekeringsjaar een maximum van tweemaal
het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat. De datum van ontvangst van de eerste schriftelijke
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melding bij ons van de aanspraak of omstandigheid, bepaalt voor welk verzekeringsjaar het maximum
geldt.
De aanspraken die u heeft gemeld na de beëindigingsdatum, rekenen wij toe aan het verzekeringsjaar
dat direct vooraf ging aan de beëindigingsdatum.
Met een verzekeringsjaar bedoelen wij twaalf maanden vanaf de dag waarop u de premie betaald
moet hebben. En vervolgens steeds weer twaalf maanden.
Het kan zijn dat de periode tussen de dag waarop de premie betaald moet worden en de ingangs- of
beëindigingsdatum korter is dan twaalf maanden. In dat geval geldt die periode ook als een
verzekeringsjaar.

1.e

Binnen welk gebied bent u verzekerd?

U bent verzekerd binnen Europa. Voor aansprakelijkheid tijdens reizen die te maken hebben met het
verzekerde beroep of het bedrijf, geldt deze verzekering voor de hele wereld. Maar niet verzekerd blijft
een aanspraak in verband met:

werkzaamheden of activiteiten buiten Europa.

diensten ten behoeve van zaken die buiten Europa in het verkeer zijn of worden gebracht.

zaken die buiten Europa tot schade leiden.

2

Hoe bent u verzekerd?

2.a

Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade van derden. Daaronder valt ook de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt:

door uw ondergeschikte, met of door een motorrijtuig dat hij voor uw doeleinden gebruikt. Dat
motorrijtuig mag niet uw eigendom zijn of door u gehuurd of gebruikt worden.

als passagier van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig.

met of door zaken, die worden geladen op of gelost van een motorrijtuig

met of door een aanhangwagen die buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, nadat het van
een motorrijtuig is losgemaakt of losgeraakt.

met of door een elektrische fiets met trapondersteuning.

2.b

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid als werkgever tegenover ondergeschikten of als rechtstreekse
opdrachtgever ten opzichte van zelfstandigen. Het moet gaan om een arbeidsongeval of een
beroepsziekte.
Met een arbeidsongeval bedoelen wij een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op
het lichaam. Daaruit moet rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel zijn ontstaan, of zijn
of haar dood.
Met beroepsziekte bedoelen wij een aantasting van de gezondheid die verband houdt met de
verrichte activiteiten voor u, en die niet het gevolg is van een arbeidsongeval.

2.c

Productaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid op basis van artikel 6:185 tot en met 6:193 BW. Dit geldt voor schade
aan derden door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van u of een verzekerde:

in het verkeer zijn gebracht, of

zijn geleverd, of

na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd.

2.d

Milieuaansprakelijkheid (plotselinge aantasting)

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade van derden in verband met een milieuaantasting:

die plotseling en onzeker is, en

niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces.
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Met milieuaantasting bedoelen wij uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van vloeibare,
vaste of gasvormige stoffen. Het moet gaan om een stof die een prikkelende, besmettende, bederf
veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op:

de bodem.

de lucht.

het oppervlaktewater.

een boven- en/of ondergronds(e) water(gang).
Niet verzekerd zijn de bereddingskosten voor milieuaantasting op uw eigen locatie. Tenzij u aantoont
dat u deze heeft gemaakt om verzekerde schade te voorkomen. Het moet dan gaan om verzekerde
schade, zoals beschreven in artikel 2.’g onder ‘bereddingskosten.
Aansprakelijkheid voor genetische schade is nooit verzekerd.

2.e

Verhuurdersaansprakelijkheid onroerende zaken

Verzekerd is de aansprakelijkheid van u of verzekerden in de hoedanigheid van verhuurder van de
onroerende zaak of zaken, als de adresgegevens hiervan op het polisblad staan.
Niet verzekerd is schade door of in verband met:

achterstallig onderhoud.

het verrichten van onderhouds-, montage- en installatiewerkzaamheden door u of
verzekerden.

ureumformaldehyde (urea formaldehyde foam is een polymere kunsthars).

lood.

schimmels en zwammen.

2.f

Niet verzekerde aansprakelijkheid

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor:

opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten door u,
een andere verzekerde of als deelnemer van een groep. Ook als u of een verzekerde in die
groep niet zelf wederrechtelijk gehandeld of nagelaten heeft. Of u of een verzekerde daarbij
onder invloed van alcohol of andere stoffen is, maakt daarbij niet uit.

schade door of voortvloeiend uit seksuele of seksueel getinte gedragingen - van welke aard
dan ook - van u, een andere verzekerde of als deelnemer van een groep. Ook als u of een
verzekerde in die groep zichzelf zo niet heeft gedragen. Of u of een verzekerde daarbij onder
invloed van alcohol of andere stoffen is, maakt daarbij niet uit.

schade in verband met het in eigendom hebben, bezitten, houden, gebruiken of besturen van
motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, drones en modelvliegtuigen. Behalve in de gevallen die
beschreven staan in artikel 2.a en het motorrijtuig of (lucht)vaartuig niet is verkregen door
diefstal, verduistering, oplichting, afpersing of afdreiging.

schade ontstaan aan zaken, die u, een verzekerde of een ander voor (een van) u onder zich
heeft. Bijvoorbeeld een zaak die u of een verzekerde huurt, bewerkt, vervoert, bewaart,
gebruikt, of repareert. Deze uitsluiting geldt niet voor schade aan zaken die een
brandverzekeraar heeft vergoed en op u of een verzekerde verhaalt. Tenzij deze zaken zijn
gehuurd, gepacht of in bruikleen of bewaarneming zijn genomen.

schade die voortvloeit uit boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings-, of andere
soortgelijke bedingen. Behalve als u of een verzekerde ook aansprakelijk zou zijn zonder die
bedingen.

schade en kosten voor het (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren van werkzaamheden die eerder
zijn uitgevoerd door u, een verzekerde of iemand onder de verantwoordelijkheid van u of een
verzekerde. Hetzelfde geldt voor het alsnog uitvoeren van werkzaamheden die niet uitgevoerd
zijn.

schade en kosten voor vervanging, verbetering of het herstellen van geleverde zaken door u,
een verzekerde of iemand onder uw verantwoordelijkheid.

schade en kosten aan zaken die door u, een verzekerde of iemand onder uw
verantwoordelijkheid geleverd zijn. Dit geldt ook voor de schade die voortvloeit uit het niet of
niet naar behoren kunnen gebruiken van de geleverde zaken. Ongeacht door wie de schade
is geleden of de kosten zijn gemaakt.

P01B1901

1 januari 2019

Pagina 6 van 9






2.g

schade die voortvloeit uit de werkzaamheden en activiteiten van een vestiging van uw bedrijf
buiten Nederland.
schade veroorzaakt door het adviseren, ontwerpen, analyseren, ontwikkelen en (op)leveren
van programmatuur. Daaronder valt ook het aanbrengen van wijzigingen in programmatuur
valt.
schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of in verband met asbest of asbesthoudende
zaken.
schade waarbij vergoeding een inbreuk zou zijn op sanctiewet- en regelgeving, omdat die ons
verbiedt dekking te bieden of uit te keren.

Overige kosten boven het verzekerde bedrag

Als schade is verzekerd, zijn de volgende kosten ook verzekerd:

de kosten van gevoerde procedures. Maar alleen als wij hiervoor vooraf goedkeuring hebben
gegeven of u gevraagd hebben de procedure te voeren.

de kosten van rechtsbijstand. Wij moeten de opdracht voor de rechtsbijstand hebben
gegeven.

de bereddingskosten. Daaronder valt ook de schade aan zaken die bij de beredding worden
ingezet. Bereddingskosten zijn de kosten van maatregelen die door u of namens u worden
getroffen en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een gedekte schade te beperken. Of een
onmiddellijk dreigend gevaar van schade - die binnen de dekking van de verzekering zou
vallen - af te wenden. Wij vergoeden deze kosten tot een maximum van 50% van het verzekerd
bedrag.

de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.
Komt de schade samen met de bovengenoemde kosten boven het verzekerde bedrag? Dan
vergoeden wij de kosten ook boven het verzekerde bedrag. Het eigen risico is op deze vergoedingen
niet van toepassing.

2.h

Niet of beperkt verzekerd, omdat een andere verzekering ook geldt

Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere
verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.
U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar wordt
uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht is.
Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar een zelfde bepaling als deze? Of worden wij het niet
eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, de
schade.

3

Hoe regelen wij de schadevergoeding?

3.a

Wij regelen de schade

Wij stellen de schade vast en regelen deze. Wij mogen de schade rechtstreeks aan de benadeelde(n)
betalen en met hen schikkingen treffen.
Aanspraken voor personenschade behandelen wij volgens artikel 7:954 BW. In dit artikel staat dat wij de
schade rechtstreeks met een benadeelde mogen regelen. Bij personenschade kunnen wij de schade in
periodieke uitkeringen betalen. Is de waarde van deze uitkeringen samen met eventuele andere
uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verlagen wij naar evenredigheid de duur of de
hoogte van de periodieke uitkering.

3.b

Uw eigen risico brengen wij in mindering op onze schadevergoeding

Op uw polisblad staat uw eigen risico per gebeurtenis. Dit eigen risico brengen wij in mindering op de
schadevergoeding die wij hebben berekend. Het eigen risico moet u zelf aan de benadeelde(n)
betalen.
Er geldt geen eigen risico voor bereddingskosten.
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3.c

Wij betalen zo snel mogelijk

Wij stellen vast op welk bedrag u of de benadeelde recht heeft. Daarna betalen wij zo snel mogelijk de
schadevergoeding min het eigen risico. En de eventuele kosten en andere vergoedingen.

3.d

Voor de afhandeling van uw schade geldt een aantal regels

U en de verzekerden hebben een aantal verplichtingen. Die verplichtingen gelden vanaf het moment
dat u of een verzekerde kan weten dat er een aanspraak of omstandigheid is, die kan leiden tot een
schadevergoeding door ons. Deze verplichtingen zijn aanvullend op de verplichtingen in de Algemene
verzekeringsvoorwaarden. De verplichtingen zijn:

u of de verzekerde moet ons zo snel mogelijk de aanspraak of omstandigheid melden.

u en de verzekerde mogen geen toezegging doen, verklaring afgeven of handeling verrichten
waaruit de benadeelde kan afleiden dat wij verplicht zijn om de schade te vergoeden.

u en de verzekerde mogen niets doen wat ons belang zou kunnen schaden.

u en de verzekerde moeten onze aanwijzingen altijd stipt op volgen.

u moet ons van tevoren schriftelijk toestemming vragen om aansprakelijkheid beperkende
leveringsvoorwaarden niet toe te passen op de benadeelde.

4

Wat moet u nog meer weten?

4.a

Uw verzekering en de voorwaarden

Er gelden meerdere voorwaarden voor uw verzekering, namelijk:

de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

deze voorwaarden.

uw polisblad.

de clausules die op uw polisblad staan.
Bij tegenstrijdigheid gelden eerst de clausules, dan uw polisblad, dan deze voorwaarden en als laatste
de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

4.b

Wat mogen wij als de wet- en regelgeving verandert?

Wij mogen deze verzekering tijdens de looptijd opzeggen of wijzigen, als het aansprakelijkheidsrisico
verzwaard wordt door verandering van wet- en regelgeving.
Wij mogen bepalen op welke datum de wijziging of opzegging plaatsvindt. Wij informeren u hier uiterlijk
dertig dagen van tevoren over. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan kunt u de verzekering
opzeggen binnen dertig dagen na dagtekening van onze brief over de wijziging. De verzekering eindigt
dan op de datum waarop de wijziging zou ingaan.

4.c

Hoe bepalen wij de premie?

Wij stellen de jaarpremie vast op basis van de gegevens die wij u vragen. Wij vragen die voordat uw
verzekering begint, maar ook elk jaar voordat het nieuwe verzekeringsjaar begint. U bent verplicht om
de gegevens die wij vragen binnen drie maanden aan ons te geven. Met deze gegevens stellen wij elk
jaar uw premie vast voor het nieuwe verzekeringsjaar. Een verzekeringsjaar loopt van 1 januari tot en
met 31 december.
Geeft u ons niet of niet op tijd de gegevens, dan mogen wij uw premie voor het nieuwe
verzekeringsjaar verhogen. Wij verhogen de premie van het laatste verzekeringsjaar dan met 25% of
met meer als wij dat op basis van de gegevens die wij wel hebben redelijk vinden.
Uw premie kan dus elk jaar hoger of lager worden, afhankelijk van de gegevens die u ons geeft. Als de
premie om deze reden hoger wordt, geeft u dat geen recht om de verzekering op te zeggen.
Daarnaast mogen wij de premie procentueel verhogen of verlagen op de hoofdpremievervaldag van
uw verzekering. Dit percentage wordt ontleend aan de consumentenprijsindex van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Voor de verhuurdersaansprakelijkheid onroerende zaken gebruiken we niet de consumentenprijsindex
van het Centraal Bureau voor de Statistiek, omdat de jaarpremie is gebaseerd op de herbouwwaarde
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van de verzekerde gebouwen en woonhuizen. Voor de herbouwwaarde van gebouwen geldt het
indexcijfer voor bouwkosten van de Stichting Documentatie Bouwwezen. Voor de herbouwwaarde van
woonhuizen geldt het indexcijfer voor bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

4.d

Hoe berekenen wij de korting op uw premie?

Wij berekenen elk jaar voor het nieuwe verzekeringsjaar of u recht heeft op schadeverloopkorting. Deze
korting hangt af van het bedrag dat u aan schade had in het laatste schadejaar. Een schadejaar loopt
van 1 november tot en met 31 oktober.
Het bedrag van de schade bestaat uit alle betaalde, gereserveerde, te verhalen en verhaalde schade
en kosten. Niet elke schade telt mee voor de schadeverloopkorting. Wat niet meetelt is:

de schade die wij volledig hebben verhaald.

de schade die wij (gedeeltelijk) niet kunnen verhalen door een schaderegelingsovereenkomst
met een andere verzekeraar.

een vergoeding voor bereddingskosten.
Het bedrag aan schades dat we hebben berekend, delen we door de premie van het direct
voorafgaande verzekeringsjaar. De uitkomst vermenigvuldigen wij met 100% en noemen we het
schadepercentage. Op basis van het schadepercentage ontvangt u korting.
In de tabel ziet u welke korting bij welk percentage hoort.

Schadepercentage

Kortingspercentage

0%

30%

Tot 5%

25%

Van 5% tot 10%

20%

Van 10% tot 15%

15%

Van 15% tot 20%

10%

Van 20% tot 25%

5%
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