
U heeft bij ons een Constructieverzekering 
voor bouwwerken (CAR) als onderdeel van 
een Zekerheidspakket voor zzp en mkb.  
Bij deze verzekering horen polisvoorwaarden. 
Wij zetten hier de belangrijkste punten uit de 
polisvoorwaarden op een rijtje. U leest onder 
andere wat de verzekering inhoudt, wat u 
van ons mag verwachten en wat u moet 
doen bij schade. 

Wij hebben ons best gedaan alles duidelijk 
voor u te maken. Als u na het lezen nog 
vragen heeft, dan kunt u contact opnemen 
met uw verzekeringsadviseur. Of neem direct 
contact met ons op via 070 513 33 33 of 
zpbacceptatie@nn.nl. Wij beantwoorden uw 
vragen graag.

Constructieverzekering 
voor bouwwerken

Uw verzekering  
in het kort

 O Waarvoor is deze verzekering?

 O Waar bent u wel en niet voor 
verzekerd?

 O Wat mag u van ons verwachten?

 O Wat te doen bij schade?

Als onderdeel van een Zekerheidspakket voor zzp en mkb



Waarvoor is de Constructieverzekering voor 
bouwwerken?
Ontstaat er tijdens bouwwerkzaamheden schade door een 
uitvoeringsfout of door een ongeluk? Of krijgt u op de 
bouwplaats te maken met diefstal, vandalisme of storm? 
Dan kunt u een beroep doen op de Constructieverzekering 
voor bouwwerken (CAR). Die is er voor bedrijven die 
werkzaam zijn in de burgerlijke en utiliteitsbouw.

Waar bent u voor verzekerd?
U bent verzekerd voor schade door beschadiging of 
diefstal. Omdat er verschillende soorten risico’s zijn, 
bestaat de verzekering uit vijf onderdelen:
• Het werk. Dit is het werk dat u levert of geleverd heeft, 

de materialen en de kosten van het aanbrengen en 
verwijderen van hulpmateriaal.

• Eigendommen van de opdrachtgever.
• Eigendommen van de directie en het personeel.
• Hulpmateriaal, zoals steigers, keten, loodsen en 

gereedschappen.
• Transport van spullen die bestemd zijn voor de 

bouwlocatie.

De eerste drie onderdelen zijn standaard verzekerd. 
Hulpmateriaal en Transport zijn alleen verzekerd als ze op 
uw polis staan.

Waar bent u bijvoorbeeld niet voor verzekerd?
U bent niet verzekerd:
• voor schade die het gevolg is van onzorgvuldigheid. 

Bijvoorbeeld als u werk niet afdekt met dekzeilen of als u 
dakbedekking niet aanbrengt volgens de richtlijnen;

• als er geen sprake is van beschadiging. Bijvoorbeeld als 
een muur niet loodrecht is gebouwd. Er is dan geen 
beschadiging, maar het werk moet wel opnieuw worden 
gedaan. Als de muur was omgevallen door storm, dan 
was er wél sprake van beschadiging.

• in de meeste gevallen van schade door brand en  
ontploffing. Daar zijn andere verzekeringen voor.

In de polisvoorwaarden staat precies wanneer we wel 
betalen en wanneer niet. 

Wie zijn er verzekerd?
Verzekerd zijn:
• u, als verzekeringnemer;
• de opdrachtgever;
• de (toekomstige) eigenaar/gebruiker;
• de hoofdaannemers, onderaannemers en hun 

ondergeschikten;
• de architecten, constructeurs, adviseurs en hun 

ondergeschikten.

Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor projecten in Nederland, België en 
Duitsland.

Wat krijgt u vergoed?
U krijgt de reparatiekosten vergoed of de aanschafkosten 
van vervangende materialen. Normaal gesproken betalen 
wij niet meer dan de verzekerde bedragen. U vindt deze 
bedragen op uw polis.

Daarnaast vergoeden wij eventuele expertisekosten voor 
het vaststellen van de schade en bereddingskosten om 
acute schade te beperken.

Welke factoren hebben invloed op de premie?
De premie is onder andere afhankelijk van het aantal 
werknemers, de jaaromzet en de dekkingen die u heeft 
gekozen. 

Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?
Ja, wij kunnen de premie en voorwaarden van deze 
verzekering wijzigen. Als we dat doen, dan hoort u dat ruim 
van tevoren van ons. Bent u het niet eens met de wijziging? 
Dan kunt u de verzekering opzeggen.

Wanneer eindigt de verzekering?
De verzekering eindigt als u de verzekering opzegt. Dat 
kan elke dag en er is geen opzegtermijn.

U kunt de verzekering opzeggen via uw verzekerings
adviseur of direct bij NationaleNederlanden, via 
070 513 33 33. 



Wat mag u van ons verwachten?
• We helpen u bij schade altijd zo snel mogelijk.
• We beoordelen de schade altijd zo goed mogelijk.  

Als het nodig is, dan schakelen we een expert in.  
• We handelen de schade zorgvuldig af. 
• We informeren u over veranderingen. Denk aan 

wijzigingen in de premie en voorwaarden of 
veranderingen in de dekking. 

Wat zijn uw verplichtingen?
• Meld schade zo snel mogelijk.
• Geef ons altijd de juiste informatie.
• Verandert er iets in uw gegevens? Geef dat dan altijd zo 

snel mogelijk aan ons door. Denk aan wijzigingen in uw 
bedrijfsactiviteiten, contactgegevens, adres of  
rekeningnummer.

• Betaal op tijd de premie.
• Probeer schade te voorkomen.

Wat moet u altijd doen bij schade?
• Geef schade zo snel mogelijk door aan ons of aan uw 

verzekeringsadviseur.
• Is er sprake van diefstal of een ander misdrijf? Doe dan 

direct aangifte bij de politie. 
• Help mee aan alles wat wij doen om de schade af te 

handelen.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Uw 
rechten op dekking en dienstverlening staan in uw polis.



1976-40.1412

HMail dan naar zpbacceptatie@nn.nl

AOf bel 070 513 33 33

BVoor meer informatie kunt u ook terecht bij uw 
verzekeringsadviseur, of kijk op www.nn.nl

Meer weten?


