
 

 

          
       
 

CERTIFICAAT VAN DEELNEMING 

VLC-REIJN collectief polisnummer 638675102 
 
Certificaatnummer  : 638675102  
Ingangsdatum   : **-**-**** 
 
Premievervaldatum  : 01-01-2021 
Contractvervaldatum  : 01-01-2021 
 
Dit certificaat is een bewijs van deelneming van verzekerden aan de collectieve beroeps-en 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Reijn Professionals B.V., polisnummer 638675102 

 
Verzekerden   : **********  

 

Hoedanigheid   : (C) ICT-gerelateerde werkzaamheden conform BAV011   

Dekking   : Bedrijfsaansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid 
 
Verzekeringsgebied  : Nederland 
 
Verzekerde bedragen : Bedrijfsaansprakelijkheid 
     € 2.500.000,00  per aanspraak 
     € 5.000.000,00  per verzekeringsjaar 
 
     Beroepsaansprakelijkheid 
     €  1.000.000,00  per aanspraak 
     €  2.000.000,00  per verzekeringsjaar 
      

    Echter gemaximeerd tot € 20.000.000,00 per verzekeringsjaar voor 
alle deelnemers van het VLC-Reijn collectief met polisnummer 
638675102 tezamen 

 
Premie:    EUR 475,00 per jaar. 

Voorwaarden    - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

                                                        Algemene  Verzekeringsvoorwaarden AV 14c, 

                                                     - aangevuld met de in dit certificaat opgenomen speciale 

                                                       voorwaarden BAV011 (Hoedanigheid), BAV032 (Inloop), ALG 948 

                                                       (Cyber), BAV041 (Uitsluitingen), BAV042 (Verlies van documenten) 

                                                       BAV092 (Geldigheidsgebied, ALG942 (Sanctie), ALG950 (Iran) en 

                                                       ALG931 (Terrorisme). 

   

Contractperiode  : 12 maanden met stilzwijgende verlenging 

Opzegtermijn   : 1 maand, bij tussentijdse beëindiging geen premierestitutie                                               

Verzekeraar   : Allianz Nederland Schadeverzekeraar N.V.,   

     onderdeel van Allianz Benelux N.V 

 



 

 

Certificaatnummer  : 638675102-****** 
Ingangsdatum   : **-**-**** 
 
Speciale voorwaarden voor Certificaat C (ICT-gerelateerde werkzaamheden) 
 
BAV011 Verzekerde Hoedanigheid 

Binnen de grenzen van de overige verzekeringsvoorwaarden dekt deze verzekering de 

aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade verband houdende 

met het geven van adviezen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van 

Informatie en communicatietechnologie. 

 
Alsmede projectmanagement en interim-management (niet medebeleidsbepalend en of 
statutair) op voornoemde gebieden. 

 
BAV 032 Inloop (Beroepsfout vóór ingangsdatum polis) 

1. In aanvulling op wat is vermeld in de algemene verzekeringsvoorwaarden biedt deze 

verzekering eveneens dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade 

van derden als gevolg van een beroepsfout gemaakt vóór de ingangsdatum van de polis. 

2. De in lid 1 beschreven dekkingsuitbreiding geldt uitsluitend indien er voor zover ten tijde 

van het maken van de beroepsfout een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht 

was, een en ander door de verzekerde ten genoegen van de verzekeraar aan te tonen. 

3. De in lid 1 beschreven dekkingsuitbreiding zal: 

- geschieden op basis van het verzekerd bedrag, zoals dat gold ten tijde van het 

maken van de beroepsfout en/of 

- eerst gelden indien op (een) andere en/of voormalige beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering(en) geen beroep meer gedaan kan worden. 

 

ALG948 Cyber 

1 In aanvulling op hetgeen is vermeld in de op deze verzekering van toepassing zijnde algemene 

voorwaarden, met inbegrip van de overige bepalingen als verwoord op het polisblad, biedt 

deze verzekering tevens dekking voor aansprakelijkheid van verzekerde als gevolg van schade 

veroorzaakt door een cybergebeurtenis die niet gekwalificeerd kan worden als een 

beroepsfout. 

2 Onder Cybergebeurtenis wordt verstaan: 

- een ongeautoriseerde verwerking van gegevens door verzekerde of namens verzekerde 

door een derde, Behoudens indien en voor zover hij die gegevens onder zich heeft voor de 

uitvoering van de aan hem opgedragen taak binnen de in de polis omschreven verzekerde 

hoedanigheid; 

- een schending van wetten en/of overtredingen van voorschriften met betrekking tot het 

onderhoud of de bescherming van gegevens, behoudens indien en voor zover hij die 

gegevens onder zich heeft voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taak binnen de 

in de polis omschreven verzekerde hoedanigheid; 

- een netwerkbeveiligingsfout in het domein van de verzekerde. 

3 Met betrekking tot de dekking als omschreven in deze clausule geldt een verzekerd bedrag van 

EUR 500.000,00 als maximum per aanspraak en per verzekeringsjaar, als onderdeel van het 

totaal verzekerd bedrag,  voor schade als gevolg van Financieel Nadeel/Zuivere 

Vermogensschade/Financiële Vergoeding. Indien en voor zover verzekerd onder deze polis is 

deze sublimiet niet van toepassing op een Personen- en/of Zaakschade (alsmede de 

gevolgschade van deze Personen- en/of Zaakschade). 

 

 

 

 



 

 

Certificaatnummer  : 638675102-****** 
Ingangsdatum   : **-**-**** 

 

4 Niet verzekerd blijft de aansprakelijkheid die het gevolg is van redelijkerwijs van verzekerde 

te verlangen: 

a. voorzorgsmaatregelen om  aansprakelijkheid te voorkomen; en 

b. stappen om te voldoen aan alle (lokale) wettelijke voorschriften en vereisten. 

5 In aanvulling op hetgeen is vermeld in de op deze verzekering van toepassing zijnde algemene 

voorwaarden, gelden in het kader van deze clausule de volgende begripsomschrijvingen:  

- Gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, persoonsgegevens, documenten, feiten, 

concepten en informatie, software of andere digitale gegevens, die bruikbaar zijn voor 

communicatie, interpretatie of verwerking. 

- Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbaar natuurlijke persoon is iemand 

die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van  een 

identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-

identificator of één of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, 

genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke 

persoon. 

- Verwerking van gegevens: een verwerking of een geheel van verwerkingen met betrekking 

tot (persoons)gegevens of een geheel van (persoons)gegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 

opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel 

van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of 

combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.  

- Schade aan gegevens betekent verlies, vernietiging of beschadiging van 

(persoons)gegevens. Van door een verzekerde aan derden toegebrachte schade aan 

(persoons)gegevens als gevolg van Cybergebeurtenis  is alleen sprake indien er  een 

netwerkbeveiligingsfout is opgetreden. 

- Domein van de verzekerde betekent elk systeem of apparaat dat wordt gehuurd door, 

eigendom is van, wordt geëxploiteerd door , beschikbaar wordt gesteld aan of toegankelijk 

is voor verzekerde met het oog op verwerking van gegevens. 

- Netwerkbeveiligingsfout: betekent elke niet-fysieke of technisch falen van de beveiliging 

van het computersysteem of andere technologische beveiligingsmaatregelen in het domein 

van verzekerde die leiden tot ongeoorloofde toegang en / of diefstal van 

(persoons)gegevens, verlies van operationele controle over (persoons)gegevens, verzending 

van virussen of schadelijke code en / of Denial of Service. 

 

BAV041 Uitsluitingen 

In aansluiting op artikel 32 van de algemene verzekeringsvoorwaarden zijn niet verzekerd 

aanspraken tot vergoeding van schade voortvloeiende uit of verband houdende met: 

1) onjuiste advisering met betrekking tot aanschaf, gebruik en toepassing van hard- en 

software, tenzij de aansprakelijkheid voortvloeit uit een beroepsfout gemaakt bij 

advisering en/of interpretatie van de technische specificaties van de desbetreffende 

hard- en software. 

Advisering van hard- en software op grond van het merk en/of de producent en/of de 

leverancier blijft uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten. 

2) mechanische storing, elektrische storing, waaronder tevens wordt begrepen 

onderbreking, fluctuatie, uitval of beperking in de toevoer/beschikbaarheid van 

elektriciteit en (gedeeltelijke) uitval van telecommunicatie- en/of satellietsystemen 

tenzij er sprake is van een beroepsfout in de zin van de polis. 
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BAV042 Verlies van document 

1. In tegenstelling tot wat is vermeld in de algemene verzekeringsvoorwaarden zijn, binnen 

de grenzen van de overige verzekeringsvoorwaarden, wel verzekerd aanspraken tot 

vergoeding van schade verband houdende met of voortvloeiende uit verlies, beschadiging, 

vernietiging, zoekraken, verminking of het uitwisselen van documenten van derden die een 

verzekerde voor de behandeling van een opdracht onder zich heeft en waarvoor een 

verzekerde aansprakelijk is. 

2. Voor de reconstructiekosten geldt een verzekerd bedrag van EUR 125.000,00 als maximum 

per aanspraak en per verzekeringsjaar, als onderdeel van het totaal verzekerd bedrag, na 

een eigen risico van EUR 500,00 per aanspraak. 

3. Onder documenten worden in het kader van deze bijzondere voorwaarden verstaan: 

overeenkomsten, plannen, verslagen, dossiers, boeken, brieven, certificaten, 

documentatie of formulieren van welke aard dan ook, hetzij geschreven of gedrukt of op 

andere wijze gereproduceerd en computerprogramma’s of gegevens vastgelegd op 

informatiedragers, een en ander met uitzondering van geld, geldswaardige papieren,  

schuldbewijzen, toonderobligaties, zegels, bank- of valutabiljetten dan wel andere 

verhandelbare waardepapieren. 

 
BAV092 Geldigheidsgebied (Nederland) 

In afwijking van artikel 31 van de algemene verzekeringsvoorwaarden biedt deze 

verzekering dekking voor aanspraken, die worden ingesteld en/of rechtens aanhangig 

gemaakt in Nederland in verband met werkzaamheden ten behoeve van in Nederland 

gevestigde opdrachtgevers. 
 

ALG942 Sanctie 

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze 

verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde 

waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden 

of een schadeloosstelling uit te keren. 

 

ALG950  Iran 

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 4 van de algemene voorwaarden biedt deze 

verzekering geen dekking voor export naar-, import uit- of werkzaamheden verricht in of 

ten bate van de Islamitische Republiek Iran, haar overheidsorganen, haar staatsburgers, 

haar rechtspersonen, of andere lokaal gevestigde rechtspersonen. 

 

ALG931     Terrorismedekking NHT 

In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het "Clausuleblad terrorismedekking bij de 

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)" van 

toepassing. 

 

Het "Clausuleblad terrorismedekking" is door de NHT op 10 januari 2007 ter griffie van de 

Arrondissementsrechtbank in Amsterdam gedeponeerd onder nummer 3/2007. Het 

"Protocol afwikkeling claims" als genoemd in het "Clausuleblad terrorismedekking" is 

gedeponeerd onder nummer 3/2007. 
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Registratie heeft tevens plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te 

Amsterdam op 10 januari 2007 onder nummer 27178761. Op aanvraag verstrekt de 

maatschappij kosteloos een exemplaar. 

 

Via www.terrorismeverzekerd.nl kunt u de tekst raadplegen. 

 

 
Allianz Nederland Schadeverzekeraar N.V., onderdeel van Allianz Benelux N.V. 
 
Datum  ******************* 
 


