
Onze top 5 verzekeringen voor
zelfstandig ondernemers in de bouw

1. Aansprakelijkheidsverzekering
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Misschien
veroorzaak je een keer schade aan spullen van je klant. Het
kan de beste overkomen. Helaas kan het ook ingrijpende,
financiële gevolgen hebben. Gaat het om een flink schade-
bedrag, dan kan het zelfs de toekomst van je bedrijf in gevaar 
brengen. Tenzij je een goede aansprakelijkheidsverzekering 
hebt. Die biedt je bescherming. En een gerust gevoel. Voor de 
(relatief beperkte) kosten hoef je het niet te laten.

3. Inventaris/goederenverzekering
Zonder gereedschap en bouwmaterialen kun je niets meer.
Als er brand uitbreekt in jouw pand, werkplaats of opslag-
plaats, dan zit je met een groot probleem. Veel zelfstandig
ondernemers in de bouw kiezen daarom voor een inventaris/
goederenverzekering. Daarmee ben je verzekerd tegen
schade door brand, storm, wateroverlast, inbraak, diefstal
of blikseminslag.

4. Bedrijfsbusverzekering
Je bedrijfsbus wil je niet missen. Een goede verzekering
geeft hierbij de nodige rust. Overkomt je wat, dan beperkt je
bestelbusverzekering de financiële schade tot het voor jou
gewenste minimum.

Je kunt kiezen uit drie, steeds uitgebreidere varianten:
■   WA (Wettelijke Aansprakelijkheid): vergoedt alleen schade 

aan anderen; wettelijk verplicht als je met je bus de weg op gaat.
■    Beperkt Casco: vergoedt ook schade aan je bus door ruit 

breuk, brand, wind of inbraak en diefstal van je bedrijfsauto.
■   Volledig Casco: vergoedt ook schade aan je bus door  

vandalisme of een zelf veroorzaakte aanrijding.

2. Vervoerverzekering eigen goederen
Als eigen baas in de bouw heb je vaak kostbaar gereedschap 
en materiaal te vervoeren. Wordt het daarbij beschadigd  
of gestolen, dan sta je in elk opzicht met lege handen. Heel 
vervelend. Wil je je hier geen zorgen over hoeven maken,  
kies dan voor een vervoerverzekering eigen goederen. Dan 
ben je verzekerd tegen diefstal van de spullen die je vervoert 
én je gereedschap. Daarnaast heb je dekking als je spullen 
beschadigd raken door een aanrijding.
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5. CAR-verzekering (Construction All Risk)
Er kan je nogal wat overkomen op je werkplek: diefstal,
vandalisme, schade door bouwwerkzaamheden aan
eigendommen van je opdrachtgever, natuurgeweld. Allemaal
dingen waar je niet mee bezig wilt zijn. Een CAR-verzekering
biedt dan uitkomst.

Voorbeeld uit de praktijk. Stel, je bent bij een klant bezig
met het plaatsen van een nieuwe keuken. Per ongeluk laat
je het zware, granieten aanrecht vallen. Vloer, kasten en
blad raken flink beschadigd. Een bedrijfsaansprakelijk
heidsverzekering (AVB) dekt alleen de schade die je aan
andermans eigendommen toebrengt en niet die aan het
bouwwerk zelf. Dat betekent dat de vloer vergoed wordt,
maar voor de schade aan de keuken en het aanrechtblad
draai je zelf op. Heb je een CAR-verzekering, dan krijg je
ook de schade aan de keuken en het aanrechtblad
vergoed.

Rechtshulp en advies
Een rechtsbijstand biedt snel en gemakkelijk toegang tot
juridische hulp. Dat kan heel handig zijn. Bijvoorbeeld als je
ruzie met je klant hebt over de kwaliteit van je werk. Of als
je factuur niet betaald wordt. Het inhuren van een jurist
kan flink in de papieren lopen. Rechtsbijstand Compleet  
via Zelfstandigen Bouw kost slechts € 240 per jaar en is  
inclusief incassoservice.

Ongevallenverzekering
Werken in de bouw is niet zonder gevaren. Een Collectieve
Ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid. Je  
hebt keuze tussen individuele of gezinsdekking bij arbeids-
ongeschiktheid, invaliditeit of overlijden door een ongeluk. 
Deze verzekering sluit je al af vanaf € 125 per jaar.

Verzekeringspakket voor de bouw
Met een verzekeringspakket voor de bouw kun je een
pakket op maat samenstellen. Daarbij heb je de keuze uit
verschillende verzekeringen en dekkingen met specifieke,
voor de bouwsector geldende voordelen. Het handige is dat
alle verzekeringen op één polis staan en naadloos op elkaar
aansluiten. Daarbij profiteer je vaak van een aantrekkelijke
pakketkorting.* 

* Deze pakketkorting is niet van toepassing op onze rechtsbijstand compleet, onze  
collectieve ongevallenverzekering en onze arbeidsongeschiktheidsvoorziening AOV Bouw.

Vrijblijvende premieberekening
Ben je benieuwd naar jouw premie(s) voor de verzekering(en)
die je wilt afsluiten? Vraag vrijblijvend een premieberekening
aan. Binnen drie werkdagen ontvang je een voorstel en  
advies van onze verzekeringspartner.

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Risico van ziekte of ongeval kun je op verschillende manieren
opvangen. Bijvoorbeeld door een verzekering. Maar die is
vaak erg prijzig. Een goed en betaalbaar alternatief is een
arbeidsongeschiktheidsvoorzíening zoals AOV Bouw.  
Elke deelnemer maakt maandelijks een vast bedrag over  
naar de AOV Bouw-rekening. Word je ziek, dan krijg je een
maandelijkse schenking voor maximaal 2 of 5 jaar. Het  
bedrag dat maandelijks, na schenkingen aan zieken, overblijft 
van jouw inleg is je financiële buffer. Zo is AOV Bouw een 
vangnet en spaarpot ineen. Deelnemen kan al vanaf € 75 per 
maand. Nu met gratis te openen pensioenspaarrekening.
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