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Met welke risico’s heeft u 
te maken in de bouw en hoe 
kunt u die minimaliseren?
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in beeld
Uw ondernemersrisico’s

Wat leest u in deze gids?
U vindt in deze gids per thema een 
beschrijving van de belangrijkste risico’s die 
specifiek in deze sector een gevaar vormen 
voor uw onderneming. Op de bouwplaats 
kan bijvoorbeeld een storm of brand tijdige 
oplevering onmogelijk maken. Of er blijkt 
asbest aanwezig in het pand dat u aan het 
renoveren bent. 

Daarnaast hebben we de preventie-
maatregelen, die u kunt nemen om die risico’s 
te verlagen, voor u op een rijtje gezet. Die 
hebben we bij ieder risico (zoals brand, 
aansprakelijkheid) nog eens in de vorm 
van een overzichtelijke checklist herhaald. 
De checklistvragen die u met een ‘nee’ 
beantwoordt, vormen zo overzichtelijke 
aandachtspunten in uw risicomanagement. 

U kunt zich natuurlijk ook tegen de financiële 
gevolgen van bepaalde schades verzekeren, 
maar deze gids is géén verzekeringsbrochure. 
Met de informatie die u hier leest, kunt u 
mogelijke schade beperken én het stelt u 
beter in staat om bewust risico’s af te wegen.

U bent als ondernemer in 

de bouw het liefst bezig 

met waar u goed in bent: 

bouwen. Maar intussen wordt 

risicomanagement steeds 

belangrijker. Want als u niet 

tijdig de juiste preventieve 

maatregelen neemt om risico’s 

af te dekken of te verminderen, 

loopt de continuïteit van uw 

bedrijf gevaar. Om u daarbij 

te helpen, heeft ABN AMRO 

Verzekeringen deze gids voor u 

samengesteld.
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Ondernemer en 
personeel

De bouwsector kent steeds meer 

zelfstandigen zonder personeel. 

De grotere bedrijven vergroten 

hun flexibele schil: zij huren 

steeds vaker zzp’ers in. Veel 

van hen komen uit Oost-Europa 

en Portugal. Het vinden van 

vakbekwame technici blijft een 

grote uitdaging. In dit hoofdstuk 

vindt u informatie over personeel 

en de risico’s die u als werkgever 

loopt.



Flexwerkers
Naar verwachting zal het aandeel flexwerkers de komende jaren in deze sector flink toenemen. 
De Wet werk en zekerheid (WWZ) die sinds 2015 van kracht is, heeft gevolgen voor de inhuur 
van flexwerkers. Zo beperkt de WWZ het aantal tijdelijke contracten (de ‘keten’) dat u 
achtereenvolgens met flexwerkers kunt afsluiten, maar zijn de maximale looptijden van de 
individuele contracten juist verlengd. Ook mag u in tijdelijke contracten van 6 maanden of korte 
projecten geen proeftijd meer opnemen.

Wet DBA
Per 1 mei 2016 heeft de Belastingdienst de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) laten vervallen. 
In plaats daarvan verplicht de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) u een 
modelovereenkomst te sluiten om de schijn van een arbeidsrelatie tegen te gaan. Dit is vooral 
voor zzp’ers een ingrijpende wijziging. Zeker als u als onderaannemer voor een beperkt aantal 
professionele opdrachtgevers werkt, bestaat al snel de schijn van een dienstverband. Daarmee 
wordt het onduidelijk of de opdrachtgever inhoudingsplichtig is voor loonheffingen. Daarom 
is het vooral voor zzp’ers in de bouw belangrijk een passende overeenkomst te sluiten met de 
opdrachtgever(s). 

Meer informatie en modelovereenkomsten vindt u op de website van de Belastingdienst en 
het UWV

Ziekteverzuim
Bijna iedereen in de bouw kent wel iemand die in de ziektewet zit. Niet zo vreemd, want het 
percentage ziekteverzuim is al jarenlang torenhoog. Zeker als het gaat om personeel op de 
bouwplaats, waar relatief veel ongelukken plaatsvinden. In 2020 was dit percentage ruim 6,6%.

Premie WGA-totaal: UWV of verzekeraar?
Werkgevers betalen WGA-premies voor het risico dat (ex)werknemers arbeidsongeschikt 
worden. Zowel voor werknemers met een tijdelijke en die met een vast contract; die premie 
heet WGA-totaal. Ieder jaar moet u opnieuw kiezen op welke van de twee manieren u het 
WGA-risico afdekt: door premie af te dragen aan het UWV of door eigenrisicodrager WGA 
te worden en zich voor het WGA-risico door een verzekeraar te laten verzekeren. U doet er 
verstandig aan zich goed te laten adviseren wat voor u de beste keus is. 

Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Gezondheidsrisico’s
Werknemers in de bouw lopen grote gezondheidsrisico’s. Werken op hoogte is een groot risico, 
net als werken met machines en werken in besloten ruimten. Daarnaast kan er in de bouw 
sprake zijn van blootstelling aan asbest en andere kankerverwekkende stoffen. Verder kan de 
zware lichamelijke belasting (tillen, duwen, trekken en dragen) leiden tot klachten, die op hun 
beurt kunnen leiden tot ziekteverzuim. In ernstige gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid. 

Preventie en verzuimbeleid
Helaas blijkt ruim een kwart van de bouwbedrijven geen verzuimbeleid te hebben. Wel is de 
arbodienstverlening in de bouw beter georganiseerd dan in andere sectoren: 83% van de 
bouwbedrijven heeft een contract met een arbodienst of een andere dienstverlener (tegen 
77% in de andere sectoren). 

Preventie is juist in de bouwsector erg belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen. 
Bovendien is preventie uw wettelijke en morele zorgplicht horende bij goed werkgeverschap 
(art. 7.611 en 7.658 van het Burgerlijk Wetboek). Ook verzuimbegeleiding, re-integratie en een 
goede inkomensverzekering zijn in de bouw van essentieel belang.

In het volgende hoofdstuk vindt u informatie over werkgeversaansprakelijkheid: hoe voorkomt 
u ongevallen op de werkvloer?
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https://www.belastingdienst.nl/
https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx


Checklist personeel

Vraagt u zich af:

Bent u op de hoogte van de wijzigingen in de regels voor inhuur volgens 
de Wet werk en zekerheid (WWZ)?

Heeft u een goed overzicht van de tijdelijke contracten binnen uw bedrijf: 
weet u hoe vaak die nog vernieuwd mogen worden? 

Is het duidelijk of er sprake is van een dienstverband of moet u een mo-
delovereenkomst invullen?

Heeft u voor al uw buitenlandse werknemers de nodige werkvergunningen?

Weet u wat de mogelijkheden zijn op het gebied van eigen risico binnen 
de BeZaVa?

Doet u genoeg om verzuim te voorkomen?

Heeft u een goed verzuim- en re-integratiebeleid?

Heeft u een contract met een goede arbodienstverlener?

Sluit de dekking van de inkomensverzekeringen nog aan op 
uw onderneming?

Meer over ondernemen en personeel leest u op www.abnamroverzekeringen.nl.

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee
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Krijgen uw medewerkers op het 

werk een ongeluk?

Dan brengt dat niet alleen verzuim- 

kosten met zich mee, maar u kunt 

ook nog eens aansprakelijk worden 

gesteld voor de geleden schade. U 

bent immers verantwoordelijk voor 

de veiligheid van uw werknemers. 

In Nederland zijn de regels daarvoor 

vastgelegd in de Arbowet. Weet u of 

uw werknemers op een veilige manier 

en in een veilige omgeving werken? Een 

RI&E geeft u inzicht in de risico’s waar u 

aansprakelijk voor kunt worden gesteld.

Risico: Ongevallen op het werk 
(werkgeversaansprakelijkheid)
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Wettelijke zorgplicht
Als een medewerker gewond raakt of op een andere manier schade lijdt tijdens de werkzaamheden, 
moet u kunnen aantonen dat u uw wettelijke zorgplicht bent nagekomen. Naast de morele 
plicht goed werkgever te zijn, is ook dit in de wet vastgelegd. De Arbowet verplicht u geschikte 
voorzieningen te treffen zodat uw werknemers veilig kunnen werken. Bedenk daarnaast dat u in 
veel gevallen verantwoordelijk bent voor de schade die uw werknemers oplopen tijdens het werk. 

Een klein hoekje
Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in deze sector. Hoe die hoekjes eruit zien, is per bedrijf 
verschillend. Daarom is iedere ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een RI&E 
uit te (laten) voeren: een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dat geeft u een goed beeld van 
aandachtspunten op het gebied van werknemersveiligheid. Op die manier kunt u een veilige 
werkomgeving creëren voor uw personeel. Bijkomend voordeel is dat u uw aansprakelijkheid 
als werkgever bij een eventueel ongeval daarmee beperkt. 

Wat is een RI&E?
Een RI&E bestaat uit twee onderdelen:
1)   Een lijst van alle risico’s in uw bedrijf: zowel op veiligheids- als gezondheidsgebied.
2)  Een plan van aanpak om die risico’s te verminderen.

Deze twee onderdelen stellen u in staat om de veiligheid van uw personeel te waarborgen 
én om de daarbij behorende financiële risico’s te verminderen. Want u kunt alleen de juiste 
preventiemaatregelen nemen, wanneer u weet welke risico’s er zijn binnen uw bedrijf. 

Preventiemedewerker
De Arbowet verplicht dat ieder bedrijf een preventiemedewerker moet hebben die veiligheids- 
en gezondheidsmaatregelen kan uitvoeren. Ook kan hij helpen om de RI&E op te stellen en 
uit te voeren. 

Arbocatalogus
Er zijn zoveel regels en verplichtingen om veilig werken mogelijk te maken, dat u door de 
bomen het bos niet meer ziet. Een arbocatalogus brengt al die afspraken en voorschriften 
samen. Bedrijven kunnen zelf een arbocatalogus opstellen of gebruikmaken van de catalogus 
die voor hun branche is opgesteld. Op het Arboportaal van het ministerie van SZW vindt u 
vele branchespecifieke arbocatalogi. Deze voldoen aan de strenge eisen van Nederlandse 
Arbeidsinspectie.

Meer informatie vindt u op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Specifiek voor uw branche
Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht de RI&E-toets door 
een gecertificeerde deskundige te laten verrichten. Wilt u en mag u als ondernemer in de bouw 
zelf de RI&E uitvoeren? Dan kunt u daarvoor van bestaande RI&E-instrumenten gebruikmaken. 
Op www.rie.nl vindt u een RI&E, specifiek gericht op de situatie in uw bedrijf. U vindt er onder 
andere de RI&E Bouwnijverheid. Met dat programma kunt u zelf op eenvoudige wijze een RI&E 
en een plan van aanpak (PvA) maken, zonder deskundigen te hoeven inschakelen. 

Nederlandse Arbeidsinspectie controleert
De overheid heeft de RI&E verplicht gesteld voor alle werkgevers via de Arbowet. Inspectie vindt 
daarom plaats door de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW).

Geldigheid RI&E
Hoe vaak u de RI&E moet bijwerken, staat niet letterlijk in de Arbowet genoemd. Wel is het 
zaak dat de RI&E actueel blijft. Dat betekent dat u de RI&E moet aanpassen op momenten dat 
er  veranderingen plaatsvinden in werkprocessen of -omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer 
er andere machines of technieken gebruikt gaan worden.

Meer informatie vindt u op: www.rie.nl
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https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi
www.rie.nl/rie-instrumenten/bouw-bouwnijverheid/


Instructie personeel & naleving
Een veilige werkomgeving valt of staat met een goede instructie van het personeel. Zorg ervoor 
dat alle werknemers weten wat ze moeten doen om op een veilige manier te kunnen werken. 
Heel belangrijk hierbij is, dat u erop toeziet dat instructies ook daadwerkelijk worden nageleefd. 
Bezeert een medewerker zich omdat hij geen helm draagt? Dan blijft u aansprakelijk, óók als 
u hem dat laatst nog eens heeft gezegd. Heeft u veel werknemers? Dan doet u er verstandig 
aan een veiligheidscoördinator in dienst te nemen. Bedenk dat u als werkgever óók verplicht 
bent zorg te dragen voor een veilige werkomgeving wanneer u zzp’ers inhuurt.

Verantwoordelijkheden werknemers
Hoewel u als werkgever hoofdverantwoordelijke bent voor de arbeidsomstandigheden in uw 
bedrijf, hebben ook uw werknemers verplichtingen op het gebied van veilig werken. Als zij zich 
daar niet aan houden, kunnen ook zij een boete krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 
Bijvoorbeeld wanneer zij een beveiliging op een machine verwijderen. Als u merkt dat 
werknemers onvoldoende veilig werken, doet u er verstandig aan dat vast te leggen in het 
werknemersdossier. Dit met het oog op eventuele aansprakelijkheden.

Meer informatie vindt u op: www.arboportaal.nl

Buitenlandse werkkrachten
Door de concurrentieslag zien veel aannemers zich gedwongen goedkope arbeidskrachten uit 
Oost-Europa (Polen, Roemenië en Bulgarije) en uit Portugal in te huren. Dit zorgt vaak voor een 
taalbarrière. Dat is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk: veiligheidsaanwijzingen worden niet 
tot nauwelijks begrepen en kunnen dus niet (voldoende) worden nageleefd. Soms met dramatische 
ongevallen tot gevolg. Er gebeuren nog steeds veel ernstige ongelukken op de bouwplaats, 
onder andere veroorzaakt door miscommunicatie. Het risico op een aansprakelijkheidsstelling 
is daarbij groot. Houd hier rekening mee bij het opstellen van uw RI&E.  

Wat te doen bij een calamiteit?
Instrueer uw werknemers ook regelmatig over wat ze moeten doen in het geval van brand of 
een andere calamiteit, zoals een gaslek, overstroming of stroomstoring. 

Meer informatie vindt u in de pdf Arbeidsrisico’s in de metaalindustrie, een uitgave van de 
Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hieronder vindt u enkele tips waarmee u de kans op een ongeluk van uw werknemers kunt 
verkleinen:

Werkplek
•   Zorg ervoor dat de RI&E actueel is en het bijbehorende plan van aanpak actief wordt op-

gevolgd. Stel hiervoor een preventiemedewerker aan.
•   Stel taak- en risicoanalyses op en maak werkinstructies. Bespreek deze periodiek. Extra 

aandacht is nodig voor de instructies en het toezicht op buitenlandse en tijdelijke werknemers.
•   Zorg ervoor dat er altijd voldoende goed opgeleide BHV’ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig 

zijn.
•   Zorg voor duidelijke instructies voor het werken in de nabijheid van machines: zorg voor 

duidelijke pictogrammen op de machines.
•   Let op bij het gebruik van gevaarlijke stoffen en geef uw werknemers specifieke instructies.

Bewustwording
•   Besteed geregeld aandacht aan preventie en veiligheid en geef instructies.
•   Controleer periodiek of de instructies ook worden nageleefd.
•   Bespreek incidenten en trek hier lessen uit. 
•   Geef - als u dat nodig acht - trainingen ‘Hoe om te gaan met agressie’.
•   Leg bovenstaande zaken vast  in het personeelsdossier. 

Persoonlijke omstandigheden
•   Zorg ervoor dat werknemers die de taal onvoldoende machtig zijn uw instructies ook kunnen 

begrijpen.
•   Let op onderlinge agressie en probeer dit te voorkomen.
•   Voorkom pesten op het werk. Lees meer op pestenopdewerkvloer.nl.
•   Wees alert op alcohol- en drugsgebruik.
•   Bied werknemers een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan.
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https://www.arbocatalogusmbo.nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Inspectie_SZW_arbeidsrisico_s_in_de_metaalindustrie.pdf
https://www.pestenopdewerkvloer.nl/


Checklist veilig werken

Belangrijke onderdelen van de Arbowet in de bouw zijn intern transport, werken op hoogtes, 
inrichting van de werkplaats en harde geluiden.

Vraagt u zich bijvoorbeeld af:

Voldoet uw bedrijf aan de wettelijke grenswaarden voor geluid en dragen 
uw medewerkers (altijd) afdoende gehoorbescherming?

Draagt iedereen op de bouwplaats afdoende beschermende kleding, 
brillen en schoeisel? 

Zijn er voldoende voorzieningen om vallen te voorkomen?

Tillen uw werknemers niet te zwaar of werken te lang achter elkaar?

Heeft de ruimteventilatie in de werkplaats voldoende capaciteit?

Heeft u in uw RI&E rekening gehouden met de taalbarrière van uw 
buitenlandse werknemers?

Lees meer in het artikel over persoonlijke beschermingsmiddelen op 
www.abnamroverzekeringen.nl. 

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee
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https://www.abnamroverzekeringen.nl/artikelen/2018/11/pbm-persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://www.abnamroverzekeringen.nl/zakelijk
http://www.risicosinbeeld.nl/risicos/Werkplek_en_Middelen/


Risico: Brand

Bouwbedrijven lopen een 

aanzienlijk brandrisico.

In de opslag of werkplaats kan 

brand ontstaan door beschadigde 

bedrading, defecte machines of 

tijdens (en na) houtbewerking. Ook 

de opslag van brandbare materialen, 

zelfontbrandende poetsdoeken en roken 

blijven belangrijke oorzaken. Brand, 

maar ook waterschade na blussen, 

kan uw bedrijf volledig stilleggen. 

Dat geldt zeker als de brand buiten 

werktijden ontstaat. Hier leest u welke 

preventiemaatregelen u kunt nemen om 

die risico’s te verminderen.
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Elektra - groot risico
Veel branden ontstaan door beschadigde of defecte bedrading. Daarnaast zijn storingen in de 
elektrische installatie, of de daarop aangesloten apparatuur en machines, vaak de oorzaak 
van brand. Verder vormen losse snoeren en stekkerverdeeldozen een groot brandrisico. In 
de loop der jaren wordt de elektrische installatie vaak steeds zwaarder belast, terwijl door 
intensief gebruik de kwaliteit afneemt. Daarbij wordt in de bouw dikwijls een groter vermogen 
aan krachtstroom afgenomen dan in andere bedrijfstakken. Zorg dat de elektrische installatie 
daarop is afgestemd. Bedenk dat stofnesten in verdeel- en stoppenkasten ook brandgevaar 
opleveren. Dat kunt u voorkomen door deze kasten rondom af te timmeren.

Regelmatige keuring
Laat om defecten te voorkomen uw elektrische installatie (inclusief de daarop aangesloten 
apparatuur) periodiek* inspecteren door een onafhankelijk keuringsbureau. Neem deze 
keuringen op in uw digitale werkagenda, zodat u ze niet kunt vergeten.

Een SCIOS-keuring Scope 10 kijkt niet alleen naar de installatie zelf, maar inspecteert ook 
de aangesloten apparatuur. Laat de bij deze inspectie geconstateerde gebreken zo spoedig 
mogelijk herstellen door een bij Sterkin, KvINL of UNETO-VNI aangesloten installatiebedrijf. 
*Minimaal eens per vijf jaar, maar afhankelijk van het afgenomen verbruik kan vaker vereist zijn.

Brandgevaarlijke werkzaamheden
Een aantal werkzaamheden op de bouwplaats gebeuren met open vuur. Denk aan een brander 
gebruikt voor het aanbrengen van bitumen dakbedekking of een lasapparaat voor leidingwerk 
en staalconstructies. Bij dakreparaties is het gevaar dat de onderliggende (brandbare) isolatie 
vlam vat vrij groot. Bij reparatie aan een stalen leidingstelsel vallen lasspetters naar beneden: 
bevindt zich daar brandbaar materiaal? Dan kan dit ontbranden, met alle noodlottige gevolgen 
van dien.

Om bij brandgevaarlijke werkzaamheden brand te voorkomen, kunt u de volgende preventieve 
maatregelen nemen:
•   Verwijder brandbare materialen: zorg dat er geen brandbare stoffen in de directe omgeving 

van de werkplek liggen of bedek deze met brandwerend materiaal.
•   Zorg voor blusmiddelen binnen handbereik: plaats in de directe omgeving van de werkplek 

een draagbaar blustoestel (met een inhoud van minimaal 5 kg) en een blusdeken. Let erop 
dat blustoestellen jaarlijks worden gecontroleerd, zodat hun goede werking is gewaarborgd.

•   Laat de werkplek niet onbeheerd: doof branders die niet daadwerkelijk worden gebruikt of 
draai ze laag en plaats ze op een brandersteun.

•   Zorg voor toezicht op brandgevaarlijke situaties: controleer de werkplek tot een uur na 
beëindiging van de werkzaamheden op een beginnende brand.

•   Laat tekenen voor controle: zorg dat uw medewerkers of onderaannemers voor de 
werkzaamheden het formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden tekenen; daarmee 
verplichten ze zich tot controle. Dit formulier vindt u op: checklistbrand.nl

Acculaders
Vrijwel ieder bouwbedrijf beschikt over acculaders: voor de heftruck of voor machines die op 
de bouwplaats gebruikt worden. Ze kennen één groot risico: ze kunnen tijdens het opladen 
ontzettend warm worden. De laders moeten de warmte kwijt, waardoor het materiaal in de 
omgeving vlam kan vatten. In sommige gevallen ontstaan er ook vonken. Zorg daarom dat 
heftrucks en laders minimaal één meter van de opslag staan. Houd één meter rondom acculaders 
vrij, dus ook erboven! En let erop dat accu’s alleen tijdens werktijden worden opgeladen. Laat 
de laders regelmatig keuren. Controleer zelf maandelijks de snoeren op beschadigingen. 

Keuring in beeld
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https://checklistbrand.nl/checklist-brandgevaarlijke-werkzaamheden/
https://www.youtube.com/watch?v=w9xupmboK1o
https://www.youtube.com/watch?v=w9xupmboK1o


Broei
In werkplaatsen is broei een groot brandrisico. Bepaalde stoffen kunnen spontaan ontbranden. 
Denk aan oliën (zoals lijnzaadolie en visolie), verven en lakken met lijnolie of vluchtige 
oplosmiddelen, houtskool en houtkrullen. Vooral de combinatie van olie en textiel vormt een groot 
brandrisico. Broei in opgefrommelde poetsdoeken veroorzaakt vaker brand dan u denkt. Met 
een beetje pech gebeurt dat op een moment dat er niemand aanwezig is. Laat uw medewerkers 
daarom poetsdoeken na gebruik altijd direct uitspoelen en daarna in gesloten of zelfsluitende 
stalen bakken met stalen deksels opbergen.

Opslag brandbare goederen
Waar gewerkt wordt, kan niet altijd sprake zijn van een brandschone werkomgeving. Maar bedenk 
dat een goed opgeruimd bedrijfspand brand en verwondingen kan voorkomen. U vermindert het 
brandrisico al enorm, als u zorgt dat er geen brandbare goederen (zoals verpakkingsmateriaal, 
pallets, brandbare vloeistoffen et cetera) worden opgeslagen in de buurt van:
•   werkzaamheden met open vuur. Bij las- en snijwerkzaamheden kunnen vonken wel 10 meter 

wegspatten;
•   spuitwerkzaamheden;
•   machines/apparatuur met warmte-uitstraling, zoals heaters en compressoren;
•   acculaders (nodig voor bijvoorbeeld heftrucks). 

Sla ook geen brandbare goederen op in technische ruimtes (zoals de cv-ruimte).

Opslag brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen, zoals verf, reinigings-, smeer- en oplosmiddelen vormen een groot 
brand(verspreidings)risico. Daarom moeten deze worden opgeslagen in een brandwerende 
kast conform PGS-15 (de richtlijn voor opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen). Sla gascilinders 
voor lasapparatuur bij voorkeur buiten de gebouwen op.

Opslag overig afval (binnen en buiten)
Als er brand ontstaat, kan die zich sneller verspreiden wanneer er afval rondslingert. Zorg dat 
uw medewerkers al het afval verzamelen in bakken met een vlamdovende constructie. Zie erop 
toe dat ze deze dagelijks legen in afvalcontainers. De afvalcontainers moeten buiten op veilige 
afstand (minimaal 10 meter uit de gevel) worden verankerd en afgesloten. Ook pallets en overig 
verpakkingsmateriaal moeten op minimaal 10 meter uit de gevel opgeslagen worden. Gebeurt dat 
niet? Dan kan door de stralingshitte van een brand het isolatiemateriaal in de gevel vlamvatten. 
Beter is het nog - zeker wanneer de buitenruimte niet groot genoeg is - om de pallets op te 
bergen in een afgesloten stalen zeecontainer. Zorg verder dat pallets niet hoger dan 4 meter 
worden opgestapeld en dat er minimaal 15 meter vrije ruimte rondom is (bij een stapel binnen 
ook erboven!). Zo voorkomt u dat bij brand de pallets omvallen en de brand verder verspreiden.

Roken
Roken blijft, ondanks het rookverbod in publieke ruimtes, een belangrijk brandrisico. Maar 
omdat stiekem roken helemaal snel tot brand kan leiden, kunt u beter zorgen voor een aparte 
rookruimte. Zet daar veiligheidsasbakken (ook wel ‘dubbelringsasbakken’ genoemd) neer, die 
regelmatig worden geleegd in een zelfsluitende, vlamdovende afvalbak of een peukenverzamelaar.

Branddetectie
Om een brand in een vroegtijdig stadium te kunnen ontdekken, heeft u een goedwerkende 
brandmeldinstallatie nodig. Zorg daarbij dat de brand- en rookmelders goed verspreid over 
de ruimte opgehangen zijn: boven de machines, maar ook in de technische ruimtes, ruimtes 
met afvalcontainers, bij ontstekingsbronnen (zoals verdeelkasten), bij acculaders en in de 
rookruimte. De melders geven de brand door aan een PAC (Particuliere Alarm Centrale). Vaak 
is er al een verbinding met een PAC voor het inbraakalarm.

Bestaat de opslag- en werkplaats uit meerdere ruimtes? Laat dan branddeuren plaatsen 
tussen de verschillende compartimenten. Zorg dat de branddeuren zijn aangesloten op de 
brandmeldinstallatie, zodat die bij brand automatisch sluiten. Vergeet niet de meldinstallatie 
regelmatig te laten keuren op een goede werking.

Blusmiddelen
Als er overdag brand uitbreekt, moeten er voldoende blusmiddelen voorhanden zijn om een 
beginnende brand effectief te kunnen bestrijden. Zorg dat er zowel slanghaspels (die op de 
waterleiding zijn aangesloten) als handblustoestellen op goed bereikbare en goed zichtbare 
plaatsen, verspreid over de ruimte of op de bouwplaats aanwezig zijn. Overleg met de leverancier 
van uw blusapparatuur welke blusmiddelen in uw bedrijf het best geschikt zijn voor de in 
uw bedrijf aanwezige inventaris, machines en materialen. Houd ook rekening met de in uw 
bedrijf uitgevoerde werkzaamheden. Zorg ook dat de blusmiddelen jaarlijks op hun werking 
gecontroleerd worden en dat uw personeel getraind is in het gebruik ervan.

Controlerondes
Zorg dat aan het eind van elke werkdag een inspectieronde door het gebouw of langs de 
werkzaamheden wordt gemaakt. Staan alle brandbare materialen op een veilige afstand? 
Zijn alle elektrische apparaten uitgeschakeld? Ideaal is één schakelaar voor alle apparatuur. 
Daarnaast is het - vooral binnen grotere bedrijven - verstandig om een of meerdere personen aan 
te wijzen, die wekelijks een controlerondje door het bedrijf doen. Zorg ervoor dat aangetroffen 
gebreken ook daadwerkelijk worden verholpen.
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Checklist brandgevaar

Vraagt u zich af:

Wordt de elektrische installatie regelmatig gekeurd? 

Heeft een elektrotechnisch installatiebedrijf de elektrische installatie aangelegd 
(volgens de NEN-norm) en waar nodig aangepast op de bedrijfsactiviteiten? 

Zijn aangetroffen gebreken direct hersteld door een erkend bedrijf?

Zijn er voldoende stopcontacten voor alle elektrische apparaten?

Bevinden alle apparaten zich in een goede staat?

Worden poetsdoeken na gebruik in stalen bakken gedaan?

Als roken is toegestaan, staan er op de juiste plaatsen veiligheidsasbakken 
en peukenverzamelaars?

Zijn ‘verboden te roken’-bordjes geplaatst in alle gebieden waar roken 
verboden is?

Is er een goed werkende brandmeldinstallatie, die in verbinding staat met 
een PAC (Particuliere Alarm Centrale)?

Zijn er voldoende blusmiddelen?

Worden de blusmiddelen jaarlijks gekeurd?

Zijn uw medewerkers getraind in het gebruik van blusmiddelen?

Kennen uw medewerkers de procedures in geval van een brand?

Wordt afval en verpakkingsmateriaal dagelijks verwijderd uit het gebouw?

Worden vloeren dagelijks geveegd en gedweild?

Voeren aangewezen personen wekelijks inspecties uit op basis van  
controlelijsten? Worden aangetroffen gebreken adequaat verholpen?

Staan op het buitenterrein pallets, afval- en rolcontainers en inzamelbakken 
op minimaal 10 meter afstand van de buitengevels?

Staan alle technische installaties (verdeelkasten, spuitinstallaties, 
acculaders) op een veilige afstand van de opslag?

Meer brandpreventietips vindt u op de pagina ‘Brandpreventie’ van www.abnamroverzekeringen.nl. 
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Risico: stagnatie bedrijf 
(bedrijfsschade)

Als uw bedrijf door een brand, 

overstroming of andere calamiteit 

wordt getroffen, kan de schade zeer 

groot zijn. Zeker bij een grote brand, 

kan uw bedrijf langere tijd volledig 

stil komen te liggen, met alle nadelige 

gevolgen van dien voor uw inkomen en 

uw vaste klantenkring. Zorg daarom dat 

u goed voorbereid bent.
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Buiten bedrijf
Als uw onderneming - door wat voor oorzaak dan ook - deels of helemaal stil komt te liggen, 
maakt u geen of minder omzet en lijdt u dus financiële schade. Denkbare oorzaken daarvoor zijn:
•   de werkplaats is onbruikbaar geworden. Bijvoorbeeld door schade na een brand, ontploffing, 

storm, waterschade, bliksem of een aanrijding;
•   de aanvoer van gas, water of stroom valt weg;
•   een van uw grootste leveranciers kan niet meer leveren of een van uw grootste opdracht-

gevers valt weg.

Weet u wat u nodig heeft?
U bespaart uzelf een hoop ellende als u - juist nu er geen vuiltje aan de lucht is - een aantal 
zaken vastlegt in een continuïteitsplan. Zo is het goed om een inventarisatie te maken van alles 
wat u in de werkplaats, het kantoor én het magazijn heeft staan. Op die manier is het na een 
grote schade makkelijker om alles te vervangen. Op basis van deze risico-inventarisatie kunt 
u na schade een herstelplan maken. Zet daarin onder meer:
•   bankgegevens;
•   gegevens van uw intermediair/verzekeraar;
•   adressen en telefoonnummers van alle medewerkers;
•   gegevens van uw leveranciers;
•   gegevens van uw klanten;
•   specifieke eisen die nodig zijn om op een andere plaats (tijdelijk) door te starten. Denk daarbij 

aan: vloeroppervlakte, hoogte gebouw, benodigde elektrische capaciteit, milieueisen en 
vergunningen.

Stroomstoring
Als u te maken krijgt met een stroomstoring (bijvoorbeeld door een blikseminslag, overstroming, of 
eenvoudigweg door werkzaamheden in de straat), kan er niet gewerkt worden. U doet er daarom 
verstandig aan om een back-upstroomvoorziening te hebben in de vorm van een generator.

Machinebreuk 
Als er in uw werkplaats machines staan (zoals een freesmachine of een zaagmachine), houd 
er dan rekening mee dat deze stuk kunnen gaan. Machinebreuk kan een sterk negatief effect 
hebben op uw productie - en dus op uw omzet. U kunt zich daar weliswaar tegen verzekeren, 
maar daarmee heeft u niet sneller een nieuwe machine of reserveonderdeel in huis. U loopt 
dan nog steeds het risico die grote opdracht niet op tijd af te krijgen. Daarom is regelmatig 
onderhoud van machines zo belangrijk. U doet er verstandig aan een onderhoudsschema 
voor alle machines op te stellen. Daarin kunt u per machine opnemen wanneer het tijd is voor 
keuring en onderhoud. Let er bij de aanschaf van nieuwe machines op dat deze voldoen aan 
de CE-markering Machinerichtlijn. Meer informatie over de Machinerichtlijn vindt u op: rvo.nl

Toeleverings- & afnemersrisico
Bent u voor de toelevering van uw grondstoffen of halffabricaten afhankelijk van een of meer-
dere grote leveranciers? Heeft u zich dan weleens afgevraagd wat er met uw bedrijf gebeurt 
wanneer deze leverancier wegvalt, bijvoorbeeld na een grote brand of door een faillissement?
Kunt u dan gemakkelijk uitwijken naar andere leveranciers? U doet er verstandig aan om hierover 
vooraf afspraken te maken met alternatieve leveranciers. Beter is het zelfs nog om vooraf dit 
risico te spreiden. Hetzelfde geldt als u voor een of enkele grote opdrachtgevers werkt. Ook in 
dat geval is het goed om vooraf dit risico te spreiden door meerdere opdrachtgevers te zoeken.

Opnieuw beginnen? 
De meeste bedrijven in de bouwsector zijn niet bijzonder locatie-gebonden. Bovendien is er 
genoeg leegstand om na een brand of andere calamiteit, elders een werkplaats of opslag te 
kunnen vestigen. Toch is het verstandig om van tevoren na te denken over factoren die mee-
spelen bij een eventuele herstart. Bedenk daarbij:
•   Is herbouw mogelijk op dezelfde locatie?
•   Wat is de herbouwtermijn? Houd daarbij ook rekening met de aanvraagtermijn voor vergun-

ningen.
•   Zijn er uitwijkmogelijkheden? Heeft u afspraken met een collega-bedrijf om de productie 

tijdelijk over te nemen?

Construction All Risk (CAR)
Voor de bedrijfscontinuïteit van een aannemer is naast een bedrijfsschadeverzekering vooral een 
CAR-verzekering onmisbaar. Een bedrijfsschadeverzekering dekt stagnatiekosten door schade 
aan eigen gebouwen en machines, de CAR dekt de schade op de bouwplaats. Een CAR dekt 
zowel de kosten van de materialen als van het werk (personeel, transport, materieel, opzicht 
en beveiliging). Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Schade (bouw)project.
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Checklist continuïteitsplan

In een continuïteitsplan neemt u naast alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en andere 
relevante informatie, ook preventieve maatregelen op die continuïteitsbedreigende risico’s 
kunnen verminderen. In het plan behoren minimaal de volgende vragen te worden beantwoord:

 Hoe lang kunt u maximaal zonder opslag/werkplaats?

 Hoeveel tijd vraagt het herstel? 

 Is de administratie en alle andere belangrijke data gewaarborgd?

 Is voortzetting en/of opslag elders of in een noodvoorziening in de directe 
 omgeving mogelijk?

 Welke middelen/faciliteiten zijn minimaal nodig bij een vervangende ruimte?

 Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde (sleutel)medewerkers? 

 Hoe afhankelijk is uw bedrijf van bepaalde leveranciers?

 Welke aanvullende overheidseisen worden gesteld?

 Welke vaste kosten lopen door gedurende de schadeperiode? 

Biedt de verzekeringspolis voldoende dekking? Daarbij is naast de verzekerde som de  
uitkeringsperiode van groot belang. Standaard wordt 52 weken als uitkeringstermijn gekozen, 
maar dat blijkt dikwijls niet voldoende te zijn voor de gehele herstelperiode.
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Risico: 
inbraak & diefstal

Er is een kans dat er in uw 

werkplaats of opslag wordt 

ingebroken. Doorgaans zal er weinig 

tot geen contant geld aanwezig zijn. 

Het zal dieven vooral om kostbare 

gereedschappen of goederen gaan. In 

het kantoor hopen ze dure apparatuur 

te vinden zoals pc’s, laptops en 

smartphones. Daarnaast zijn fraude en 

diefstal door werknemers reële risico’s, 

waar u op bedacht moet zijn.
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Voorkom inbraak
Om inbraak te voorkomen, is het zaak alle gebouwen (kantoor, magazijn en werkplaats) te 
beveiligen. Hebben de gebouwen een goed inbraakmeldsysteem dat in verbinding staat met 
een meldcentrale? Zijn deuren en ramen goed beveiligd met degelijk hang- en sluitwerk met 
een SKG- keurmerk? De bouwplaats kunt u laten beveiligen door een bedrijf als BouWatch of 
Hillson: die houden via beweegbare camera’s de bouwplaats 24 uur per dag in de gaten vanuit 
een meldkamer. Dat is goedkoper dan fysieke beveiliging met bewakers en honden. 

Beveilig ook de buitenruimte
Houd ook rekening met de buitenruimte: zorg dat het terrein rondom de gebouwen goed verlicht 
is en dat er geen schuil- of klimmogelijkheden zijn. Zorg dat de buitenverlichting en eventuele 
tijdklokken daarop goed staan afgesteld en regelmatig worden gecontroleerd. Plaats indien 
nodig afschrikmiddelen zoals bewakingscamera’s en hoge struiken of hekken rond het terrein. 
Als u gebruikmaakt van een bewakingsdienst, kies dan voor een erkend bedrijf, zodat u verze-
kerd bent van betrouwbare bewakers.

Bepaal uw risicoklasse
Met alleen goed hang- en sluitwerk bent u er niet. U heeft ook een goed inbraakmeldsysteem 
nodig. Hoe goed u uw bedrijfsgebouwen moet beveiligen, is afhankelijk van wat er te halen 
is. U kunt eenvoudig vaststellen tot welke risicoklasse uw bedrijf behoort met de Verbeterde 
Risico Klasse Indeling (VRKI). Onderdeel van de VRKI is een lijst met ‘attractieve zaken’. Op deze 
lijst staan veelvoorkomende goederen. Daarbij staat of deze laag, middel, hoog of zeer hoog 
aantrekkelijk zijn voor inbrekers. Daarnaast is ook de waarde van de goederen van belang. De 
hoogte van de waarde en de aantrekkelijkheid bepalen samen de risicoklasse van uw bedrijf. 
Hoe hoger de risico-inschaling, hoe zwaarder de eisen van de verzekeringsmaatschappij aan 
de beveiligingsmaatregelen die u laat plaatsen.

Meer informatie vindt u op de website van het CCV (Centrum van Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid)

Overheaddeur: zwakke plek
Als de opslag of werkruimte een overheaddeur (roldeur) heeft, dan is het bedieningspaneel 
daarvan een zwak punt in de beveiliging. Een beetje handige dief heeft de roldeur zo open. 
Laat daarom de voeding van het bedieningspaneel koppelen aan het inbraakmeldsysteem. 
Zodra u het systeem inschakelt, haalt deze de stroom van het bedieningspaneel. Als de roldeur 
handmatig - met een ketting -  moet worden geopend, plaats dan een slot op de geleidingsrail 
van de overheaddeur. Als u een deur met ruitjes wilt, kies dan voor zo hoog mogelijk geplaatste 
ruitjes, zodat dieven geen inkijkmogelijkheden hebben. 

Beveilig de bedrijfsauto’s
Als uw medewerkers in bedrijfsauto’s (bestelbusjes) rondrijden, zullen ze deze zo nu en dan 
ook voor hun eigen huis parkeren. Juist op die momenten is het risico op diefstal en inbraak 
groot. Naast de busjes zelf, kunnen dieven dure gereedschappen en onderdelen buit maken. 
Laat daarom uw bedrijfsauto’s voorzien van een goed beveiligingssysteem met een Kiwa 
SCM-certificaat. 

Oneerlijk personeel
Het is een naar idee, maar de kans bestaat dat uw personeel fraudeert. Uw administratieve 
medewerkers kunnen fondsen verduisteren en bouwtekeningen of klantgegevens verhandelen. 
U kunt diefstal of fraude door werknemers beperken door nieuwe medewerkers zorgvuldig te 
screenen: vraag om ten minste twee referenties en controleer die. Zorg dat de accountcontroles 
en betalingen door meer dan één persoon worden gedaan. Zorg dat alle medewerkers op de 
hoogte zijn van de gevolgen van fraude.

Diefstal gereedschap 
U loopt daarnaast het risico dat uw medewerkers duur gereedschap of apparatuur meenemen 
of achterhouden (en dan doorverkopen). Houd daarom zorgvuldig een lijst bij van gereedschap 
en apparatuur dat is uitgeleend aan medewerkers. Zorg dat alle apparaten traceerbaar zijn door 
ze te merken of door ze te voorzien van traceersoftware. Houd verder regelmatig een onaange-
kondigde inventarisatie van de in uw bedrijf aanwezige waardevolle spullen (gereedschappen).

Extra beveiligde ruimte
U kunt ook diefstal van dure spullen voorkomen door ze op te slaan in een aparte ruimte. Zorg 
dat de muren niet van gipsplaat, maar gemetseld zijn. Voorzie de ruimte van een massieve deur 
en degelijk hang- en sluitwerk. Plaats een inbraakmeldsysteem en zorg voor doormelding naar 
een PAC (Particuliere Alarm Centrale). Zeker als er niemand aanwezig is, werkt zo’n beveiligde 
ruimte vertragend bij een inbraak. Daarmee vergoot u de pakkans van de criminelen. 

Controleronde
Zorg dat aan het eind van elke werkdag een rondje door het gebouw of langs de werkzaamheden 
wordt gemaakt. Zijn alle deuren en ramen gesloten? Zijn de vluchtdeuren dicht? 
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Checklist diefstal/inbraak

Vraagt u zich af:

Is er een goed inbraakmeldsysteem dat in verbinding staat met een PAC 
(Particuliere Alarm Centrale)?

Zijn alle deuren voorzien van degelijk hang- en sluitwerk? 

Zijn deuren en ramen beveiligd tegen inbraak?

Is het terrein rond het kantoor ’s nachts verlicht?

Gebeuren betalingen en controles door meer dan één persoon?

Voert u regelmatig onaangekondigde controles uit op de boekhouding?

Vraagt u nieuwe medewerkers om referenties en controleert u deze?

Weet u wat u aan waardevolle spullen in huis heeft?

Zijn uw bedrijfsauto’s goed beveiligd? 

Meer inbraakpreventietips leest u in het artikel Organisatorische maatregelen tegen diefstal 
en inbraak
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Risico: 
aansprakelijkheid

Vanzelfsprekend streeft u ernaar 

een zo hoog mogelijke kwaliteit 

af te leveren. Maar soms gaat er wat 

mis. U levert te laat op, de constructie 

blijkt niet goed of het product/object 

voldoet niet aan de verwachting. Het kan 

ook gebeuren dat uw klant zich bezeert 

bij een bezoek aan uw bedrijf. In elk 

van deze gevallen kunt u aansprakelijk 

worden gesteld voor de schade. Dat is 

niet alleen een financiële strop, maar kan 

bovendien funest zijn voor uw reputatie. 

Hoe voorkomt u dat?
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Veilig bezoek
Om verwondingen of materiële schade bij een bezoek aan uw bedrijf of op de bouwplaats te 
voorkomen, zorgt u voor een zo veilig mogelijke omgeving. Zorg bijvoorbeeld dat er geen gladde 
vloeren zijn om op uit te glijden en geen losliggende draden om over te struikelen. Onveilige 
elektra is voor iedereen een groot gevaar; daarom wordt periodieke keuring van apparaten en 
bedrading door de meeste brandverzekeringen verplicht gesteld (bijvoorbeeld met ElektraGarant). 
Zorg dat op de bouwplaats iedereen - ook tijdens een kort bezoek - beschermingsmiddelen 
draagt. Denk aan helmen en gehoorkappen, maar ook aan veiligheidsschoenen. 

In het hoofdstuk Ongevallen op het werk (p. 12) vindt u meer informatie over werkgevers-
aansprakelijkheid: hoe voorkomt u ongevallen op de werkvloer?

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u (gedeeltelijk) verzekerd voor de (gevolg)
schade die u of uw werknemers per ongeluk toebrengt aan anderen. Dan kan zowel schade aan 
iemand (letsel) zijn, als schade aan iets (beschadiging). Een AVB is géén garantieverzekering; 
dus als u ondeugdelijk werk aflevert, draagt u dat ondernemersrisico zelf. Maar als uw producten 
of diensten onvoorziene schade voortbrengen, dan worden de kosten om die gevolgschade te 
verhelpen vergoed. Legt een loodgieter bijvoorbeeld een cv-installatie aan en achteraf blijkt 
een van de koppelingen niet goed te zijn? Dan vergoedt de verzekering niet de kosten die nodig 
zijn om de koppeling te herstellen. Maar als door de gebrekkige koppeling honderden liters 
water zijn gelekt, dan wordt het herstel van de gevolgschade aan bijvoorbeeld de laminaatvloer 
wel vergoed.

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven’ van 
abnamroverzekeringen.nl.

Het opzichtrisico
U bent tijdens een verbouwing verantwoordelijk voor het pand waarin u aan het werk bent. 
In verzekeringstermen heeft u het object ‘onder opzicht’ (onder beheer). Als een van uw 
medewerkers tijdens werkzaamheden het pand beschadigt, dan zien verzekeraars dit dus als uw 
verantwoordelijkheid als ondernemer. U kunt uw eigen medewerkers dan ook niet aansprakelijk 
stellen voor de schade. In de bouw kunt u dit ‘opzichtrisico’ afdekken binnen een CAR- 
verzekering. Meer hierover kunt u lezen in het hoofdstuk Schade (bouw)project (p. 46). 

Productaansprakelijkheid
De producten (objecten) die u oplevert, moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Daar 
heeft u voor, tijdens en na de productie zelf grip op. U kunt het risico op productaansprakelijkheid 
minimaliseren door:
•   De materialen/halffabricaten bij levering te controleren: voldoen deze aan uw eisen en 

verwachtingen?
•   Kwaliteitscontroles op te nemen in het productie- of bouwproces.
•   Na afloop het eindproduct/object te controleren of deze voldoet aan de wettelijk eisen.
•   Een goede aansprakelijkheids- en CAR-verzekering af te sluiten.
•   Goede leverings- en verkoopvoorwaarden op te stellen: beperk hierin uw aansprakelijkheid 

tot maximaal de aanneemsom of de verzekerde som op uw aansprakelijkheidsverzekering 
(AVB). Sluit hierin ook gevolgschade door bedrijfsstilstand uit; die is namelijk niet altijd 
verzekerd via de AVB.

Goede voorwaarden
De kans is groot dat er tijdens een project iets niet gaat zoals verwacht. Om uzelf te beschermen 
tegen aanspraken, zijn goede, waterdichte voorwaarden een must. In deze voorwaarden 
regelt u onder andere de betaling, garantie, het moment waarop eigendom van het product/
object overgaat en de aansprakelijkheid. In sommige branches heeft de branchevereniging 
standaardvoorwaarden opgesteld, die u alleen nog maar hoeft aan te passen aan uw eigen 
onderneming. Zo heeft Bouwend Nederland leveringsvoorwaarden specifiek voor aanneming 
van werk in de bouw. Wanneer u hele specifieke producten of diensten levert, doet u er goed 
aan om voorwaarden te laten opstellen door een jurist.
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Inkoopvoorwaarden opdrachtgevers
U als ondernemer kunt geconfronteerd worden met het feit dat zakenpartners alleen zaken 
met u willen doen op basis van hun (inkoop)voorwaarden. Meestal zijn deze voorwaarden een 
verzwaring van uw aansprakelijkheid. Uw eigen voorwaarden zijn in dat geval niet van toepassing. 
Vooral grotere bedrijven kunnen dat van u eisen. Als u daar niet mee akkoord gaat, gaat de deal 
niet door. Let op: uw verzekeraar dekt deze verzwaarde aansprakelijkheid niet standaard op 
de aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet u een aparte dekking afsluiten. Bedenk dat 
u over de voorwaarden van de opdrachtgever kunt onderhandelen: dat loont vaak de moeite!
Inkoopvoorwaarden in de bouw bevatten dikwijls een boetebeding voor te late levering. NB: 
dit is niet verzekerd via de AVB of CAR. Maar ook hierover kunt u onderhandelen!

Informatieplicht
U kunt zich alleen beroepen op de bepalingen in uw algemene voorwaarden, als u deze vóór of 
tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij heeft verstrekt en van toepassing 
heeft verklaard. De wederpartij moet op zijn beurt met de algemene voorwaarden instemmen. 
Bij voorkeur laat u uw voorwaarden bij acceptatie van de offerte door de klant ondertekenen.
Meer informatie over algemene voorwaarden vindt u in het artikel: Waarom algemene 
voorwaarden belangrijk zijn op www.abnamroverzekeringen.nl.

Juridische geschillen
Bent u ondanks alles aansprakelijk gesteld? Schakel dan de verzekeraar in bij wie u een 
aansprakelijkheidsverzekering (AVB) heeft afgesloten. Die zal alles in het werk stellen om de 
schade voor u zo veel mogelijk te beperken. Heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering? Laat 
u dan bijstaan door een ervaren jurist. De kosten voor een jurist kunnen echter flink oplopen. 
Daarom is het verstandig om ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Checklist aansprakelijkheid

Vraagt u zich af:

Heeft u afdoende maatregelen genomen om letselschade bij bezoekers 
aan de werk- of bouwplaats te voorkomen?

Bevat het productie- of bouwproces voldoende kwaliteitscontroles?

Bieden uw aansprakelijkheids- en CAR-verzekering afdoende dekking?

Heeft u een goede rechtsbijstandsverzekering?

Controleer, vóórdat u een nieuwe opdracht aanneemt, of de voorwaarden die u daaraan stelt 
u voldoende beschermen tegen aansprakelijkheid.

Vraagt u zich bijvoorbeeld af of: 

uw voorwaarden ook voor deze opdracht nog kloppen;

u de wederpartij de voorwaarden heeft verstrekt;

de wederpartij instemt met de voorwaarden.

Meer hierover leest u in het artikel Wanneer is een bedrijf aansprakelijk?  
op www.abnamroverzekeringen.nl.
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Risico: schade 
(bouw)project

U heeft afgesproken dat u op een 

bepaalde datum een project oplevert. 

Maar er zijn veel risico’s die tijdige 

oplevering in gevaar kunnen brengen. Er 

kan op de bouwplaats brand uitbreken, 

vandalen kunnen de boel vernielen, het 

kan gaan stormen of een constructie 

begeeft het. Kortom: u loopt een vrij 

groot risico dat u het project niet op tijd 

kunt opleveren. In dit hoofdstuk leest u 

welke maatregelen u kunt nemen om 

dat te voorkomen.
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Communicatie, controle en planning
Als een bouwproject beschadigd raakt, instort of helemaal verdwijnt, kan niet alleen de planning 
in gevaar komen, maar moet u ook al het bouwmateriaal nog eens inkopen en het werk nog een 
keer uitvoeren. De kosten daarvoor kunnen enorm oplopen. U kunt zich daartegen verzekeren 
met een construction allrisk (kortweg: CAR)-verzekering. Daarmee heeft u de verloren tijd echter 
niet terug. Daarom is het beter om vooraf een aantal risico’s te verkleinen. Communicatie, 
controle en planning zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden.

Op de bouwplaats
De meest voorkomende schades tijdens bouwprojecten zijn diefstal en schade door extreem 
weer. Uw bouwproject kan verder beschadigd raken door:
• brand;
• vandalisme;
• ontwerpfouten;
• fouten tijdens het werk (bouw-, montage- of installatiefouten);
• ongeschikte materialen.

Met een CAR-verzekering verzekert u zich tegen deze schades. Hoe u diefstal en brand kunt 
voorkomen, leest u in de hoofdstukken Brand (p. 20) en Inbraak & diefstal (p. 34).

Extreem weer
Dankzij het waarschuwingssysteem van het KNMI kunt u extreme weersomstandigheden zoals 
storm meestal op tijd aan zien komen. Als de te verwachten omstandigheden daarom vragen, 
kunt u uw bouwproject beschermen door:
•  uw (kortetermijn-)planning hierop aan te passen; bij regen kunt u bijvoorbeeld betonstorten 

of schilderwerk beter uitstellen; 
•  losse materialen op te bergen;
•  werkzaamheden aan daken en gevels waterdicht af te dekken met dekzeilen en die goed te 

verzwaren en vast te zetten. Dit moet sowieso dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden 
gebeuren, maar zeker bij onderbreking van de werkzaamheden vanwege slecht weer.

Meer preventietips leest u in de artikelen over extreem weer op www.abnamroverzekeringen.nl.

Grondwerkzaamheden
Bij werkzaamheden in de grond, zoals heien of graven, bent u volgens de Wet informatie-
uitwisseling ondergrondse netten (WION) verplicht vooraf een onderzoek uit te voeren. Voor 
aanvang van de werkzaamheden moet u onderzoek laten doen naar de ligging van kabels, 
leidingen en dergelijke. Als het erop lijkt dat die aanwezig zijn, moet u de exacte locatie 
vaststellen en ze handmatig vrij graven en beschermen. Als u tijdens de werkzaamheden op 
archeologische objecten of bouwwerken stuit, gelden de voorschriften uit de in 2007 herziene 
Monumentenwet. Daarin is het ‘de veroorzaker betaalt-principe’ opgenomen: de kosten 
van archeologisch onderzoek of andere maatregelen kunnen voor rekening komen van de 
initiatiefnemer of ontwikkelaar in plaats van voor die van de overheid.

Houd er rekening mee dat wanneer u ondergrondse objecten aantreft, dat extra werk, kosten 
en vertraging kan opleveren. 

Goede communicatie
De afgelopen jaren is het aantal ernstige ongelukken in de bouw schrikbarend toegenomen. Een 
belangrijke oorzaak is gebrekkige communicatie. Tegenwoordig worden veel arbeidskrachten 
ingehuurd die uit Oost-Europa of Portugal komen. Zorg dat ondanks de taalbarrière iedereen 
op de bouwplaats weet wat zijn taken, plichten en verantwoordelijkheden zijn. Huur daarvoor 
een goede toezichthouder (opzichter) in, die in staat is om met alle arbeiders te communiceren 
- desnoods via een tolk.
 Daarnaast is het ook belangrijk goed contact te onderhouden met:
•  de opdrachtgever. Hiermee voorkomt u dat te laat blijkt dat er naar een ander resultaat is 

toegewerkt dan verwacht werd.
•  de buren. Door ongerustheid over wat er gaat gebeuren kan een project vertraging oplopen.
•  overheden. Vooral onvoorziene geblokkeerde aanvoerroutes en werkzaamheden naast de 

bouwplaats kunnen vertraging of schade opleveren.
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Montage- en installatiefouten
Het grootste risico tijdens montage- of installatiewerkzaamheden is het gebrek aan vakkennis. 
Verkeerd geïnstalleerde of gemonteerde onderdelen kunnen voor enorme schades zorgen. U 
kunt dat voorkomen met de volgende maatregelen:
•  Maak vooraf een goede risicoanalyse: wat gaan we precies doen en hoe doen we dat? 

Wat zou daarbij verkeerd kunnen gaan en welke extra maatregelen zijn nodig om dat te 
voorkomen?

•  Maak een goede planning, zodat de werkzaamheden in de juiste volgorde plaatsvinden en niet 
gehaast afgeraffeld hoeven te worden. Veel constructiefouten kunnen voorkomen worden 
door het project vooraf in 3D uit te werken. In een BIM (Bouw Informatie Model) kunnen 
alle betrokken partijen alle informatie uit de ontwerp-, bouw-, beheer- en onderhoudsfase 
bij elkaar brengen. 

•  Stel een opzichter aan die toeziet op uitvoering van de planning. Hij weet precies wie wat 
doet en ziet erop toe dat dit gebeurt. Zo voorkomt hij dat mensen elkaar in de weg lopen. 
De opzichter moet er ook op toezien dat iedereen op de bouwplaats zich houdt aan de 
vergunningsvoorwaarden en andere overheidsvoorschriften. 

•  Laat vooraf het te bouwen object handmatig goed inmeten. Daarmee kunt u ook al een hoop 
ellende voorkomen. Het gebeurt bijvoorbeeld weleens dat de exacte locatie of afmetingen 
van het (naastgelegen) pand anders zijn dan in de plannen en vergunningen is vastgelegd. 
Daar komt u alleen op deze manier achter.

•  Zorg voor solide bouwconstructies, door dragende constructies tijdens werkzaamheden 
afdoende te stutten en (door) te stempelen.

•  Laat stofgevoelige materialen verwijderen, afschermen of inpakken. 
•  Huur alleen goed geschoolde mensen in, met kennis van de huidige stand van de toegepaste 

technieken. Laat minder ervaren mensen in teams samenwerken met ervaren mensen.

CAR (Construction All Risk)
Met de CAR-verzekering verzekert u alle bij een verzekerd werk betrokken bedrijven en 
mensen tegen fysieke beschadiging van uw bouwprojecten. U kunt doorgaans de volgende 
zaken meeverzekeren:
•  aansprakelijkheid op de bouwplaats;
•  schade aan eigendommen van de opdrachtgever, personeel en directie;
•  schade tijdens transport van bouwmaterialen;
•  schade aan hulpmateriaal, zoals steigers, keten, loodsen, machines, gereedschappen en 

werktuigen.

Niet  verzekerd is bijvoorbeeld: schade door opzet van de verzekerde, bedrijfsschade en schade 
door niet voldoen aan wet- en regelgeving. Meer over bedrijfsschade vindt u in het hoofdstuk 
Stagnatie bedrijf (p. 28). 

Checklist projectschade

Vraagt u zich voor aanvang van het project af:

Heeft u alle noodzakelijke vergunningen? En bent u bekend met de regels 
die bij de vergunningen horen?

Zijn de arbeidskrachten afdoende opgeleid voor de klus?

Ligt er een goede planning, waar alle partijen bij betrokken zijn?

Heeft u een toezichthouder aangesteld, die naleving van vergunningen 
en planning bewaakt?

Heeft u een risicoanalyse laten maken?

Als er gegraven moet worden: heeft u onderzoek gedaan naar ondergrondse 
kabels en leidingen?

Zijn de afmetingen van het te bouwen object handmatig nagemeten?

Is de toezichthouder in staat om goed en creatief te communiceren met 
alle partijen, zoals opdrachtgevers, ontwerpers, overheden, leveranciers 
en de uitvoerende bedrijven en personen?

Heeft u passende maatregelen getroffen tegen brand, inbraak en slechte 
weersomstandigheden?

Is er een CAR-verzekering en biedt deze voldoende dekking voor uw  
(deel)project?
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Risico: 
asbestschade

Vanaf 1994 is het verboden om asbest-

bevattend materiaal te gebruiken in 

de bouw. In alle objecten die daarvoor 

zijn gebouwd, kan dus asbest verwerkt 

zijn. Vooral zogenoemde ‘losgebonden 

asbestmaterialen’ vormen tijdens sloop- 

en renovatiewerkzaamheden een groot 

gevaar voor de gezondheid. Van die van 

uw werknemers, maar ook van mensen 

in de omgeving van de klus. Om dat 

risico uit te sluiten, moet u vooraf het 

pand laten screenen op asbest. Sterker 

nog: u bent dit wettelijk verplicht!
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Sloop: melding gemeente
Sloopwerkzaamheden moet u bij de gemeente melden. Vroeger was er een vergunning nodig, 
nu volstaat een melding. Dat doet u ná de asbestinventarisatie. U moet laten weten welke 
werkzaamheden u precies gaat uitvoeren, of er gesaneerd gaat worden en door wie. Die 
informatie heeft u inmiddels: dat staat in het inventarisatierapport.

Sanering
Het inventarisatierapport biedt duidelijkheid of sanering nodig is en in welke mate. In ernstige 
gevallen moet een ruimte volledig worden ingepakt in folie en op onderdruk worden gezet 
om vezelverspreiding te voorkomen. Ook sanering mag alleen door een gecertificeerd bedrijf 
gebeuren. Na de sanering komt een laborant controleren of alle asbest is verwijderd en het 
pand en omgeving goed is schoongemaakt. Daarbij zal een visuele inspectie worden uitge-
voerd, aangevuld met luchtmonsters en in sommige gevallen ook met kleefmonsters. Pas als 
hij groen licht geeft, mag het saneringsgebied worden opgeheven en kunt u beginnen met de 
werkzaamheden. 

Ongezond materiaal
Asbestbevattend materiaal werd na WOII veel gebruikt bij de wederopbouw. De hoogtijdagen 
van asbest waren de jaren 70 en 80. Op zich is het ideaal bouwmateriaal: het is brandwerend, 
slijtvast, trekvast en isolerend. Inmiddels weten we dat het één heel groot nadeel heeft: het is 
slecht voor de gezondheid. Asbest is een minerale vezel. De vezels bevatten scherpe haakjes, 
waarmee ze zich in het lichaam (met name de longen) kunnen vastzetten. Het grootste risico 
is de inademing van vrije asbestvezels, waardoor deze longkanker kunnen veroorzaken.

Losgebonden asbest gevaarlijker
Vooral losgebonden asbest is gevaarlijk. Zodra bij sloop- of renovatiewerkzaamheden het 
asbestbevattend materiaal beschadigd raakt, komen er vezels vrij. In panden die voor 1983 
gebouwd zijn, is er een groter risico op losgebonden asbest. Dat werd bijvoorbeeld veelal 
verwerkt in isolatiemateriaal (zoals brandschotten, leidingisolatie en spuitasbest). Daarna was 
alleen hechtgebonden asbest toegestaan, totdat dat in 1994 ook werd verboden. Het asbest is 
dan gemengd met bijvoorbeeld cement en vervolgens verwerkt in onder andere vensterbanken, 
kozijnen, rioolbuizen, golfplaten (bij dakbedekking) en luchtkanalen. Als dat stukgemaakt wordt, 
bestaat nog steeds de kans op vezelemissie, maar wel in mindere mate.

Vooraf onderzoeken
Als u gaat slopen, renoveren of aanbouwen in of aan een bouwwerk dat gebouwd is vóór 1994, 
bent u verplicht een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dat mag alleen gebeuren door een 
gecertificeerd bedrijf. Hoe intensief dat onderzoek moet zijn, is afhankelijk van de werkzaam-
heden. Bij werkzaamheden buiten, of in panden met een laag asbestschaderisico, volstaat een 
visuele inspectie, aangevuld met monstername van asbestverdacht materiaal. Bij (ingrijpende) 
renovatie of sloop moet er verder gekeken worden. In die gevallen moet er ‘destructief onder-
zoek’ plaatsvinden en worden bijvoorbeeld muren, koven, vloeren en plafonds opengemaakt.
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Hoe lang duurt asbestsanering?
Hoeveel tijd nodig is om een pand asbestvrij te krijgen, is afhankelijk van het soort asbestbe-
vattende toepassingen en de hoeveelheid. De sanering kan binnen een dag klaar zijn, maar 
kan ook meerdere dagen tot weken - en in extreme gevallen zelfs maanden of nog langer - in 
beslag nemen. Zonder een inventarisatie is dat vooraf niet goed in te schatten.

Wanneer inventariseren?
Een inventarisatie is verplicht wanneer er een meldingsplicht geldt of een vergunning voor de 
werkzaamheden nodig is. Ook bij kleinschalige renovaties is een asbestinventarisatie verstandig. 
In panden die voor 1994 zijn gebouwd, is het risico op asbest groot. De meest voorkomende 
toepassingen in bouwwerken zijn vensterbanken, riolering, standleidingen, dakbedekking, 
gevelbekleding, kozijnpanelen, kit, bovenlichten, brandschotten en leidingisolatie. Maar ook in 
cv-ketels en andere verwarmingstoestellen en luchtbehandelingssystemen komen veelvuldig 
asbesthoudende toepassingen voor. 

Illegale saneringen
Sanering is prijzig, omdat er veel expertise bij komt kijken. Maar aan de slag gaan zonder sa-
nering kan tot veel hogere kosten leiden, om nog maar te zwijgen over het gezondheidsgevaar. 
De gevolgen van een verontreinigd pand zijn niet te overzien. Nederlandse Arbeidsinspectie  
treedt dan ook streng op tegen illegale saneringen. Daarvoor deelt ze flinke geldboetes uit (vanaf  
€ 15.000,-). Omdat het beschouwd wordt als een economisch delict, kan de aannemer zelfs een 
gevangenisstraf opgelegd krijgen. 

Schakel tijdig experts in
Ook bij grotere projecten gaat het in de praktijk vaak mis. De aannemer denkt dat een eigen, 
visuele inventarisatie volstaat. Als het project al in volle gang is, wordt er asbest aangetroffen 
en moet hij alle werkzaamheden stilleggen. De planning ligt in duigen. Bovendien moet hij laten 
saneren tegen een - veel hoger - calamiteitentarief. U doet er daarom verstandig aan om al 
vroeg in het project een asbestexpert op te nemen in het bouwteam. Hij kent alle risico’s en 
kan al tijdens de ontwerpfase meedenken over de planning. 

Checklist asbest

Vraagt u zich af:

Is het pand waar u aan het werk gaat vóór 1994 gebouwd?

Worden tijdens de werkzaamheden bestaande structuren aangetast?

Is het bedrijf waar u een inventarisatie door laat verrichten gecertificeerd?

Is het bedrijf dat een eventuele sanering uitvoert gecertificeerd (en onaf-
hankelijk van het inventarisatiebedrijf)?

Heeft u na de asbestinventarisatie sloopwerkzaamheden gemeld bij de 
gemeente?

Heeft u bij een groot bouwproject een asbestexpert ingeschakeld?

Meer informatie over asbest vindt u op de website van Rijkswaterstaat
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Risico: 
transportschade

In de bouw kan er tijdens het 

transport heel wat misgaan: 

constructiedelen kunnen na 
aankomst beschadigd zijn en 
niet meer passen, materialen 
kunnen nooit aankomen. Dan is 
de vraag: welke verzekeraar dekt 
welke kosten, tot waar en tot welk 
bedrag? Om een financiële strop te 
voorkomen, kunt u zelf het een en 
ander doen om schaderisico’s te 
minimaliseren tijdens transport.
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Aanhanger
Kleine bouwbedrijfjes vervoeren vaak met een aanhanger. Als deze niet goed beladen is, kan 
hij gaan kantelen. Los materiaal kan ervanaf vallen. U bent daarom verplicht om een net over 
de lading te spannen. U mag de aanhanger niet te hoog of te zwaar beladen. Uitstekende delen 
moet u duidelijk markeren met een vlag. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom voor 
een auto met aanhanger is 80 km/u. Meer regels vindt u op: Evo.nl

Werk(land)materiaal
Op de bouwplaats worden onderdelen en materialen vervoerd met werk(land)materiaal. 
Daaronder vallen voertuigen die zelf kunnen rijden, zoals heftrucks, kranen en graafmachines. 
Maar ook vaststaande objecten, zoals een bouwlift. Schade door of aan werk(land)materiaal 
valt onder de CAR-verzekering (zie hoofdstuk Schade bouwproject p. 46). 

U kunt lichamelijke en materiële schade voorkomen door dit materiaal alleen te laten besturen door 
mensen die weten wat ze doen. Zorg daarom waar nodig voor goede instructies en begeleiding; 
vooral over maximale belasting. Laat - als dat mogelijk is - bestuurders een opleiding volgen. 

Uitzonderlijk vervoer
Voor het vervoer van uitzonderlijk grote constructies of onderdelen (zoals prefab-onderdelen) 
moet veel geregeld worden. Dat is grotendeels de taak van de vervoerder, maar u doet er 
verstandig aan te controleren of aan alle (wettelijke) eisen is voldaan. Zijn de juiste vergunningen 
aangevraagd? Is begeleidend vervoer geregeld?

Voldoende dekking?
Let er ook op dat uw verzekering afdoende dekking biedt. Zeker als de transportverzekering 
per kilo vervoerde goederen uitkeert, kan een dekking in uw branche al snel onvoldoende zijn. 
De vervoeder zelf is maar beperkt aansprakelijk. Controleer ook de polis of laden en lossen is 
meeverzekerd. Juist tijdens het in- en uitladen kan schade ontstaan.

Hoge kosten
Levert u materialen of onderdelen voor een bouwproject? Dan loopt u het risico dat uw levering 
tijdens het transport beschadigd raakt. Of nog erger: dat ze nooit de bouwplaats bereiken. Om 
hoge kosten en vervelende discussies achteraf te voorkomen, doet u er verstandig aan het hele 
transporttraject te verzekeren: van productievloer tot de bouwplaats. Vanzelfsprekend kan ook 
de vervoerder (deels) aansprakelijk worden gesteld voor transportschade.

Wat kan er misgaan?
Tijdens het transport kan er van alles misgaan:
•  Het vervoermiddel raakt betrokken bij een ongeval: denk aan schade door een aanrijding, 

maar ook aan schade door een gekantelde vrachtwagen. 
•  De aanhanger, oplegger, wagen of de inhoud wordt gestolen (zie Inbraak & diefstal, (p.34).
•  De lading gaat schuiven of valt van de aanhanger of oplegger.

Keuze vervoerder
In de bouwsector wordt vervoer meestal uitbesteed aan een transportbedrijf. Laat u de door 
u geproduceerde goederen vervoeren? Kies dan een erkende vervoerder, met het keurmerk 
Transport & Logistiek. Meer informatie over dit keurmerk en een lijst met erkende vervoerders 
vindt u op Keurmerktenl.nl

Goed vastmaken lading
Een lading die niet goed is vastgezet, kan desastreuze gevolgen hebben. Door een te zware 
of verkeerde lading kan een vrachtwagen of aanhanger gaan kantelen. Als de lading van het 
voertuig valt, is deze niet alleen zwaar beschadigd, maar kan bovendien andere weggebruikers 
verwonden of zelfs doden. Wanneer u of uw werknemers zelf betrokken zijn bij het laden en 
zekeren van het transport, zijn er een aantal zaken waar u op moet letten:
•  Controleer vooraf of de laadvloer, het voertuig en de te vervoeren materialen/producten in 

goede, onbeschadigde staat zijn.
•  Bepaal vooraf welke zekeringsmethode het beste past bij de lading in kwestie. Mogelijkheden 

zijn: opsluiten, fixeren, direct-zekeren, neersjorren, vastzetten met twistlocks of een combinatie 
van deze methodes. Zorg ervoor dat de zekeringsmaterialen de lading niet beschadigen.

•  Zeker de lading op zo’n manier, dat deze niet kan wegschuiven, wegrollen, verplaatsen door 
trillingen, vallen of het voertuig kan doen kantelen.

•  Gebruik waar mogelijk antislipmatten, hoekstukken en ander materiaal dat de ladingzekering 
ondersteunt.

•  Controleer voor vertrek op overlading en een ongelijke gewichtsverdeling. Zorg ervoor dat 
het zwaartepunt van de totale lading zo laag mogelijk en zo dicht mogelijk bij de lengteas ligt.
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http://www.evo.nl/site/aanhangwagen-regels
http://keurmerktenl.nl/


Checklist transportschade

Vraagt u zich af:

Voor wiens rekening en risico vindt het transport plaats? 

Is het transport volledig gedekt door uw huidige verzekering?

Is ook eventuele schade tijdens laden en lossen gedekt?

Is de dekking van uw transportverzekering hoog genoeg?

Laat u het transport verrichten door een vervoerder met het keurmerk 
Transport & Logistiek?

Is de lading goed gezekerd, met de juiste methode en materialen?

Is de vrachtwagen of aanhanger niet te zwaar beladen?

Zijn de mensen die met werk(land)materiaal werken daarin afdoende 
getraind?

Is bij exceptioneel vervoer aan alle (wettelijke) eisen voldaan?

Heeft u een vraag over transportrisico’s of -schade? Neem dan contact op met onze 
schade-experts.

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee

  ja   nee
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Notities

https://www.abnamroverzekeringen.nl/zakelijk/service
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Ondanks het feit dat de informatie in deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
is samengesteld, aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuiste of onvolledige informatie in de brochure. Evenmin aanvaardt ABN AMRO Verzekeringen 
aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie in deze brochure.

Tekst- & redactie:  Tekstbureau Letterhelden
Opmaak:   Comceptum

Online hulp bij risicobeheer
Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van ABN AMRO Verzekeringen. Dé vindplaats 
van informatie over zakelijke risico’s en preventie. Op www.abnamroverzekeringen.nl vindt u 
uiteenlopende informatie die u in staat stelt uw risico’s beter te beheren. Naast een overzicht 
van risico’s (per sector en branche) en de bijbehorende preventiemaatregelen, vindt u er tips en 
praktijkvoorbeelden.
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