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Dit product is door Aon ontwikkeld i.s.m.

www.ictverzekeringen.nl

Aon Risk Solutions

Laat een bedrijfsfout niet
uw totale bedrijf ondermijnen!
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven

Pak uw 
voordeel!

Ontwikkeld in samenwerking met Nederland ICT

Uiterst betaalbare premie

Uitgebreide dekking

Vrijheid van leveringsvoorwaarden

Uw algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt overbodig

In geval van geschillen is inschakeling van de SGOA* meeverzekerd

EUR 200,- premiekorting voor leden van Nederland ICT
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Over Aon
Aon Nederland is toonaangevend adviseur in 
risicomanagement, employee benefits en (her)
verzekeringen. Wij zetten ons in om onze klanten 
de best mogelijke oplossingen te bieden. Aon 
heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen 
van klanten op het gebied van risico’s en mensen. 
Dit doet Aon door zijn kennis en data te delen, 
zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden 
met succesvol ondernemen. Aon noemt dit 
Empower Results. Onze organisatie heeft 
wereldwijd meer dan 69.000 medewerkers in ruim 
120 landen met circa 500 kantoren. In Nederland 
heeft Aon 9 vestigingen met 1.750 medewerkers 
en maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd 
Koninkrijk. Hiermee is Aon een van de grotere 
financiële dienstverleners ter wereld. Aon staat 
genoteerd aan de effectenbeurs van New York 
(NYSE:AON). 

Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over 
Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om 
meer te lezen over het wereldwijde partnership 
met Manchester United.
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prijs/kwaliteitverhouding en sluit 
aan op de belangrijkste behoeftes 
van bijna alle ICT-bedrijven met een 
jaaromzet tot EUR 10 miljoen. Deze 
aansprakelijkheidsverzekering biedt 
dekking voor meerdere vormen 
van schade, die u als bedrijf kunt 
veroorzaken. Denkt u bijvoorbeeld aan de 
bedrijfsschade die uw klant lijdt als gevolg 
van uw foute advies of het niet goed 
functioneren van door u geïnstalleerde 
of ontwikkelde software. Ook de 
verweerkosten die u moet maken als u 
aansprakelijk wordt gesteld zijn onder deze 
verzekering gedekt.

Commerciële kansen en continuïteit 
Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt 
niet alleen uw risico’s, maar opent ook 
de deuren naar nieuwe commerciële 
kansen. Meer en meer realiseren 
opdrachtgevers zich dat zij afhankelijk 

zijn van leveranciers zoals u. Om de 
continuïteit van hun bedrijf te waarborgen 
stellen zij daarom steeds hogere eisen op 
het gebied van risicomanagement. Een 
van de middelen hiervoor is een adequate 
aansprakelijkheidsverzekering.

Snel (risico’s uit)schakelen? 
Wilt u het risico van schadeclaims door  
uw klanten zo snel mogelijk afdekken?  
Een verzekeringspolis afsluiten was  
nog nooit zo gemakkelijk. Ga naar  
www.ictverzekeringen.nl, bereken  
uw premie voor de beroepsaan-
sprakelijkheidsverzekering voor ICT-
bedrijven en sluit uw verzekeringspolis 
digitaal af of neem contact op met Aon:  
071 - 364 3500. Ook als u geen lid bent 
van Nederland ICT.

www.ictverzekeringen.nl

Beroepsaansprakelijkheids- 
verzekering voor ICT-bedrijven

De diensten en producten van uw ICT-bedrijf zijn op elk gebied doordacht. 
U wilt uw klanten vooral vooruit helpen. Dan komt het hard aan als u toch 
aansprakelijk blijkt voor schade die één van uw klanten lijdt door uw toedoen. 
Temeer omdat u in de veronderstelling was dat u werd beschermd door uw 
contract, leveringsvoorwaarden of uw algemene aansprakelijkheidsverzekering.

Uw leveringsvoorwaarden zijn niet altijd afdoende  
Goede leveringsvoorwaarden zijn belangrijk. Zij 
beschermen het vermogen van uw bedrijf. Het is echter een 
misverstand dat deze leveringsvoorwaarden een (beroeps)
aansprakelijkheidsverzekering overbodig maken. In de 
praktijk komt het regelmatig voor dat uw opdrachtgever 
inkoopvoorwaarden hanteert of dat het onduidelijk is welke 
voorwaarden van toepassing zijn. Verder loopt u het risico 
dat een rechter in bepaalde gevallen een streep zet door uw 
voorwaarden. Uw algemene aansprakelijkheidsverzekering 
biedt in dit soort gevallen geen of slechts zeer beperkte 
bescherming. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering doet 
dat wel, mits deze is afgestemd op de werkzaamheden binnen 
uw beroepsgroep.

Bedrijfsschades en verweerkosten gedekt  
Speciaal voor ICT-bedrijven heeft Aon in samenwerking 
met branchevereniging Nederland ICT een innovatieve 
verzekeringsoplossing ontwikkeld. Deze combinatie 
van algemene aansprakelijkheidsverzekering en 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt een scherpe 

Nederland ICT is de branchevereniging 
voor de ICT- en telecombedrijven in 
Nederland. Nederland ICT behartigt de 
belangen van de sector richting politiek 
en overheid. Ruim 550 ICT-bedrijven in 
Nederland zijn lid, waarvan 80% tot het 
Midden- en Kleinbedrijf behoort. Ook de 
grootste ICT-bedrijven van Nederland 
zijn lid. Nederland ICT vertegenwoordigt 
een sector met een omzet van meer dan 
€30 miljard. In de ICT werken ruim een 
kwart miljoen mensen.

Bent u lid van Nederland ICT? 
Dan ontvangt u op de 
standaard jaarpremie van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
EUR 200,- korting.

Over Nederland ICT

Pak uw 
voordeel!
www.ictverzekeringen.nl

of
 071 - 364 3500


