
ACL Verzekeringen is gespecialiseerd in zakelijke niche verzekeringen 

die aangeboden worden via het onafhankelijk intermediair. Met solide 

risicodrager Lloyd’s achter ons hebben wij een betrouwbare en sterke 

positie in de markt. 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ACL Verzekeringen biedt 

een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot 

vergoeding van personen- en zaakschade van derden. Dit is inclusief de 

daaruit voortvloeiende gevolgschade. Wij weten uit jarenlange ervaring 

dat de kans op schade altijd op de loer ligt en de fi nanciële gevolgen 

enorm kunnen zijn.
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Voor de meeste beroepen kunt u bij ACL 

Verzekeringen terecht. Wij hebben voor 

onderstaande beroepen een speciale bedrijfs-

aansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld.

• Dakdekkers 

• Steigerbouwers

• Beveiligers  

• Uitzendbureaus

De brancheverenigingen en opdrachtgevers 

stellen steeds vaker de verplichting tot het 

hebben van een bedrijfsaansprakelijkheids-

verzekering op. Bent u op zoek naar een maat-

werkoplossing? Wij denken graag met u mee. 

Voorbeelden van aansprakelijkheid die gedekt 

zijn onder deze verzekering:

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkplek, de middelen en werktuigen 

waarmee wordt gewerkt dienen ingericht te 

zijn ter voorkoming van schade. Personeel 

moet voldoende worden geïnstrueerd én de 

nakoming- en naleving van al deze maatregelen 

en instructies moet worden gecontroleerd. 

Het is aan de werkgever om aan te tonen dat 

het de zorgplicht is nagekomen. Wanneer 

de werkgever niet aan deze zorgplicht 

voldoet, is het aansprakelijk voor alle schade 

die de medewerker daardoor lijdt. 

Wettelijke aansprakelijkheid

U bent eigenaar van een steigerbouwbedrijf en 

één van uw medewerkers bouwt een steiger 

op. Door een foutieve montage vallen de steiger- 

delen tegen de geparkeerde auto’s aan. U 

bent als werkgever hiervoor aansprakelijk.

Productaansprakelijkheid

Een klant koopt in uw winkel een koffi ezet-

apparaat. Bij het aanzetten van het apparaat 

ontstaat er kortsluiting waardoor er brand-

schade wordt veroorzaakt aan de keuken. U 

wordt voor deze schade aansprakelijk gesteld.

Waarom ACL Verzekeringen?

“Think global, act local”. Dit is waar ACL 

Verzekeringen voor staat. 

Algemeen:  

0541 - 571 179    

info@aclverzekeringen.nl 

Afdeling 

Schadebehandeling:  

0541 - 571 179 (optie 1)

schade@aclverzekeringen.nl

Speerpunten van ACL Verzekeringen zijn:

•  Vaste aanspreekpunten met veel vakkennis 

•  Snelheid en uitstekende primaire processen van administratie en 

schadeafhandeling

•  Concurrerende premies

•  Maatwerkoplossingen

•  Solide risicodrager Lloyd’s


