
 

 

TOELICHTING OP HET BEROEPS- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSRISICO 

 
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Iedereen zal zich hierin herkennen en op zich is dit ook geen probleem. 
Echter in een maatschappij die steeds complexer en meer juridisch wordt, neemt de kans toe dat men door derden 
aansprakelijk gesteld wordt voor de gevolgen van een fout.  
Indien de financiële gevolgen van zo’n fout groot zijn, is het de vraag of de aangesproken persoon of het aangesproken 
bedrijf deze schade kan betalen. In dat geval is het prettig om te weten dat men goed verzekerd is.  
 
Verzekeringstechnisch bestaat er verschil tussen schaden die zuivere vermogensschade tot gevolg hebben en schaden die 
materiële- en / of letselschade tot gevolg hebben. Zuivere vermogensschade kan verzekerd worden op een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en materiële en letselschade kan verzekerd worden op een algemene 
aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Indien personen die via Brainnet bv werken schade veroorzaken bij de inlenende partij, kan deze inlenende partij Brainnet 
bv aansprakelijk stellen voor de gevolgschade. Contractueel kan Brainnet bv deze schade verhalen op de 
schadeveroorzakende partij, lees “de Opdrachtnemer”. Een dergelijke claim kan de financiële positie van de 
Opdrachtnemer drastische verslechteren of zelfs een faillissement tot gevolg hebben. 
 
Naast het feit dat een aansprakelijkheidsclaim tot een forse schadebetaling kan leiden, wordt de aandacht en de focus van 
de ondernemer door deze aanspraken weggehaald bij uw beroep en uw activiteiten.  
Hierdoor kunt u in de problemen komen bij het nakomen van uw verplichtingen met alle gevolgen van dien. 
 
Omdat dit een ongewenste situatie is, biedt Brainnet bv de partijen die via hen werken de mogelijkheid om dit risico over te 
dragen aan Brainnet bv. Bij een aansprakelijkheidsclaim zal Brainnet bv deze schade in dat geval niet verhalen op de 
ingeleende partij. Omdat dit voor Brainnet bv een verhoogd financieel risico met zich meebrengt, zal Brainnet bv hiervoor 
een aangepast uurtarief in rekening brengen.  
 
Omdat Brainnet bv ook niet wil dat haar financiële positie in gevaar komt, heeft ze op haar beurt dit beroeps- en 
bedrijfsaansprakelijkheidsrisico weer verzekerd bij een verzekeraar.  Hierbij worden de volgende verzekerde sommen 
gehanteerd: 
 
Beroepsaansprakelijkheid: € 1.000.000,-- per gebeurtenis en €   2.000.000,-- per verzekeringsjaar 
Bedrijfsaansprakelijkheid: € 2.500.000,-- per gebeurtenis en € 10.000.000,-- per verzekeringsjaar 
 
Het eigen risico voor beroepsaansprakelijkheid bedraagt voor u als Opdrachtnemer € 5.000,-- per gebeurtenis  
en voor bedrijfsaansprakelijkheid € 1.000,-- per gebeurtenis. 
 
Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar nu eigenlijk: 

- Financiële schade geleden door de klant; 
- Extra kosten die opdrachtgever heeft gemaakt of nog moet maken om de prestatie van de leverancier aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden; 
- Verlies van omzet, gederfde winst en gemiste besparingen; 
- Verdedigingskosten; 
- Kosten voor mediation; 
- Kosten voor geschillenoplossing. 

 
Van de verzekering is schade als gevolg van opzet en/of  grove nalatigheid nadrukkelijk uitgesloten. 
 
Indien u als Opdrachtnemer dit risico, voor opdrachten die u via Brainnet bv uitvoert, aan Brainnet bv heeft overgedragen, 
dan is dit in de Werkopdracht opgenomen.  
De verzekering kan worden opgezegd met ingang van de 1e dag van de volgende maand. 


