
 
 

 
 

VERZEKERINGSCERTIFICAAT 
 
 
Hiermede bevestigen wij u voor de volgende verzekering te hebben zorggedragen. 
 
 
Verzekeringnemer De Lelie B.V. 

Jagersheuvelstraat 2b 
5222 BJ  ‘S-HERTOGENBOSCH 

 
Polisnummer  94313 
 
V.N.A.B.nummer 620.069.408 
 

Betreft   Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) 
 
Termijn   tot 1 januari 2017, met stilzwijgende verlenging telkens voor 12 maanden 
 

 
 
Met ingang van 1 januari 2016 is verzekerd als volgt: 
 
 
Verzekerde som € 2.500.000,00 als maximum per aanspraak 
 
Maximering  € 5.000.000,00 als maximum per verzekeringsjaar 
 
Opzichtdekking  € 250.000,00 als maximum per aanspraak en € 500.000,00 als maximum 

per verzekeringsjaar    
(zie clausule zaken onder opzicht tijdens glasbewassing, 
interieurreiniging en gevelreiniging) 

  
Sleutelrisico   € 50.000,00 als maximum per aanspraak en per verzekeringsjaar  

(zie clausule sleutelrisico) 
 
Activiteiten  eigenaar / exploitant van een schoonmaakbedrijf (interieur- en 

gebouwenreiniging) inclusief glasbewassing, gevel- en hogedrukreiniging, 
rollend- en materieelreiniging, impregneren en hydrofoberen, 
vloeronderhoud en bouwschoonmaak 

 
Verzekeringsgebied Europa (voor zakenreizen geldt een werelddekking) 
 
Eigen risico  de volgende eigen risico’s zijn van toepassing: 

 € 500,00 per aanspraak voor zaakschade  
 in geval van schade aan zaken onder opzicht tijdens glasbewassing, 

interieur- en gevelreiniging geldt een eigen risico van 10% van het 
schadebedrag met een minimum van € 1.000,00 en een maximum van  
€ 7.500,00 per aanspraak 

 in geval van schade aan zaken onder opzicht tijdens werkzaamheden 
aan vloeren geldt een eigen risico van 10% van het schadebedrag met 
een minimum van € 1.000,00 per aanspraak, doch in geval van schade 
(na bewerking) aan natuursteen geldt een eigen risico van € 5.000,00 
per aanspraak  

 
 
 
 
 



 
 
Voorwaarden  de volgende voorwaarden en clausules zijn van toepassing: 

 Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (NBA 2007) Algemene 
Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden 

 Clausuleblad Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en 
bedrijfsdiensten (OSB), met de volgende clausules: 
 Lidmaatschap OSB 
 Uitbreiding dekking voor hoogwerkers 
 Zaken onder opzicht tijdens glasbewassing, interieurreiniging en 

gevelreiniging 
 Meeverzekeren voorrisico 
 Sleutelrisico 
 Cytostatica 
 Repetitive Strain Injury (R.S.I) 
 Schoonmaakwerkzaamheden 
 Software 
 Niet (tijdig) nakomen van overeenkomst 

 Aanspraken wegens diefstal e.d. 
 Voorzorgsmaatregelen bij spuit-, reinigings en 

vernevelwerkzaamheden 
 Organisch Psycho Syndroom (O.P.S.). 
 Afwijken van wettelijke regelingen en/of productvoorschriften 
 Gebruik van bijtende en/of etsende stoffen 
 Lucht-, ruimtevaart- en scheepvaartindustrie 
 Uitsluiting ESD-Vloeren 
 Slotbepaling 
 Dekkingsgebied E.E.R., zakenreizen de gehele wereld 
 Eigen risico eveneens van toepassing op kosten 
 Premieberekening gebaseerd op omzetcijfer 
 Bedrag per cautie 
 Eigen risico personenschade ondergeschikten 
 Oversluitingsclausule 
 Clausule bijzondere uitsluiting op NHT dekking 
 Clausule Goed Werkgeverschap/ Artikel 7:611 BW 

 Clausule Brandregres (Opzicht) 
 Clausule Sancties en/of handelsbeperkingen 

 NHT clausuleblad 
 
 

 

 

Dit certificaat is geen verzekeringsbewijs, doch dient ter algemene informatie van de afgesloten 

verzekering. De houder van dit certificaat kan derhalve geen rechten ontlenen aan dit certificaat. 

 
 
 
 

Rotterdam,  6 januari 2016 
Schouten Zekerheid Makelaars in Assurantiën B.V. 

 

 
 


