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Belangrijke telefoonnummers
Voor inlichtingen en wijzigingen
E-mail: klantenservice@aevitae.com
Voor het melden van een schade
E-mail: schade@aevitae.com

088 – 353 57 64

088 - 353 57 64

24-uurs noodhulp (buiten kantooruren) +31(0)20 - 851 22 75
In de voorwaarden van ZZP Buitenhuis lees je:
• Welke schade is verzekerd (pagina 3).
• Voor welke schade wij wel en niet betalen (pagina 3).
• Welk bedrag je ontvangt bij schade (pagina 3).
ZZP Buitenhuis
Veel bezittingen die je meeneemt naar buiten zijn niet verzekerd. Denk aan je mobiele telefoon, camera of laptop. Maar ook
aan je aktetas, navigatieapparatuur of demonstratiemateriaal. Daarom kun je bij Aevitae het Buitenhuisrisico verzekeren.
Met deze aanvulling op ZZP Inventaris en Goederen verzeker je je bezittingen als je buiten de deur bent. Niet alleen verlies
en diefstal van je bezittingen maar ook schade aan je bezittingen buiten de deur is verzekerd.
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Voorwaarden ZZP Buitenhuis
Voor ZZP Buitenhuis gelden de voorwaarden van ZZP Inventaris en Goederen, tenzij in onderstaande afspraken anders is
aangegeven. Ook de Algemene Voorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen horen hierbij.

1

Je Verzekering

1.1

Welke schade is verzekerd?
Je bezittingen zijn verzekerd voor schade door diefstal, verlies en vermissing. En ook voor beschadiging als deze is ontstaan
door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. De volgende bezittingen zijn verzekerd:
• Audioapparatuur.
• Demonstratie- en behandelingsmateriaal.
• Draagbare dvd-spelers, film-, foto- en videoapparatuur.
• Hulpmaterialen.
• Kleding.
• Koffers en aktentassen.
• Laptops en tablets.
• Navigatieapparatuur.
• Smartphones.
• Telecommunicatieapparatuur.
De bovenstaande bezittingen zijn in Nederland verzekerd als de schade ontstaat buiten:
• De woning waarin je werkt en de eventuele berging of bijgebouwen die daarbij horen.
• De eigen vakantiewoning, stacaravan of toercaravan die als stacaravan wordt gebruikt. En eventuele berging of
bijgebouwen die daarbij horen.
De schade moet zijn ontstaan op het moment dat je als ZZP-er aan het werk was en de bezittingen voor je beroep of
bedrijfsmatig in gebruik had.

1.2

Welke extra kosten betalen wij?
Betalen wij voor de schade, dan vergoeden wij ook de kosten die je hebt gemaakt om de schade te voorkomen of
beperken. Deze kosten betalen wij ook als er door je maatregelen geen schade ontstaat. Wij betalen nooit meer dan
het belang dat wij hebben. Voorbeeld: Voor een laptop is het maximale bedrag dat wij bij schade betalen € 750. Heb je
geprobeerd schade te voorkomen? Dan betalen wij je maximaal € 750 voor de gemaakte kosten.

1.3

Welke schade betalen wij niet?
Er zijn ook schades waarvoor wij niet betalen. Deze hebben we beschreven in artikel 2.6 van de voorwaarden van de
Inventaris- en Goederenverzekering. Hieronder staan de schades waarvoor wij ook niet betalen:
• Schade aan voorwerpen die je aan anderen hebt toevertrouwd.
• Schade aan bezittingen die je zonder toezicht of in een niet goed afgesloten ruimte hebt achtergelaten. Voorbeeld: Bezittingen
in een auto moet je opbergen in een afgesloten kofferbak. De bezittingen mogen voor anderen niet zichtbaar zijn.
• Schade door diefstal uit een openbare gelegenheid. Je bezittingen bevonden zich op dat moment niet in je zicht of niet
binnen je handbereik. Voorbeeld: Je hebt een zakendiner en je laptop staat naast je tafel. Je loopt even weg van je tafel
en als je terugkomt zie je dat de laptop is gestolen.

2

Schadebehandeling

2.1

Welk bedrag ontvang je?
Voor iedere verzekerde bezitting hebben wij een maximaal verzekerd bedrag vastgesteld. Als bij één gebeurtenis meerdere
bezittingen zijn beschadigd dan betalen wij niet meer dan € 5.000. Zijn je bezittingen uit een auto gestolen? Dan betalen
wij alleen als de auto is opengebroken en maximaal € 250.
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Verzekerde
Maximaal
Bezitting
Schadebedrag
Audioapparatuur
€ 450
Demonstratie- en
behandelingsmateriaal
€ 1.000
Draagbare dvd-spelers, film-,
foto- en videoapparatuur
€ 1.500
Hulpmaterialen (1)
€ 1.000

Verzekerde
Maximaal
Kleding
€ 450
Koffers en aktentassen
€ 450
Laptops en tablets (2)
€ 750
Navigatieapparatuur
€ 450
Smartphones
€ 450
Telecommunicatieapparatuur(3)
€ 450

1 Bijvoorbeeld steekwagens, spanbanden, meubelhondjes, verhuisdekens.
2 Laptop met de daarbij horende apparatuur en accessoires.
Voorbeeld: Een printer, muis of laptoptas. Ook programma’s die nodig zijn voor de werking en het onderhoud van het
computersysteem zijn meeverzekerd. Maar schade aan programma’s door een stroomstoring of stroomuitval is niet
verzekerd. Ook toepassingsprogrammatuur en dragers hiervan zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld: Een spel of een dvd met
een spel.
3 Prepaid beltegoed vergoeden wij tot maximaal € 30.
2.2

Hoeveel moet je zelf betalen (eigen risico)?
Je betaalt altijd zelf een gedeelte van het schadebedrag. Dit noemen wij het eigen risico. Het eigen risico is € 50 per
schadegebeurtenis. Bij diefstal van je bezittingen uit een auto betaal je geen eigen risico. Als je van ons een schadebedrag
ontvangt, dan gaat het eigen risico van € 50 hier nog vanaf. Is het schadebedrag lager dan € 50? Dan ontvang je niets.
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