
Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Hoe verzeker je zowel 
ontwerp als uitvoering?

De Design & 
Constructverzekering 
van Nassau



Machinebouw- en installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen uit de markt om

naast de bouw ook het ontwerp van een machine of installatie voor hun rekening te

nemen. Op zich is dit een gunstige ontwikkeling voor de onderneming. Het wordt 

echter minder gunstig wanneer een ogenschijnlijk (kleine) ontwerpfout grote schade

met zich meebrengt. De Design & Constructverzekering biedt u de mogelijkheid om 

u uitstekend te verzekeren voor dit risico. Want juist een fout die in eerste instantie

alleen maar op papier bestaat, kan bij de realisatie een enorme kostenpost worden. 



Waarom een Design & Construct-

verzekering?

Het ontwerp van machines en installaties

wordt de laatste jaren meer en meer

toevertrouwd aan uitvoerende partijen in

plaats van aan architecten en construc-

teurs. Dit betekent dat behalve het bouw-

risico ook het ontwerprisico bij deze

bedrijven komt te liggen. Beroepsaan-

sprakelijkheidsverzekeringen bieden voor

dit soort situaties geen of hooguit een 

onvolledige dekking. Speciaal voor bedrij-

ven die zowel het ontwerp als de bouw en

montage verzorgen, heeft Nassau daarom

de Design & Constructverzekering ontwik-

keld. Een ontwerpfout leidt namelijk niet

altijd tot alleen materiële schade maar

kan ook leiden tot het moeten wijzigen 

of herstellen van het te bouwen object.

Hieraan kunnen behoorlijke financiële 

gevolgen zitten. Bovendien kan dit weer

leiden tot vermogensschade van bijvoor-

beeld de opdrachtgever van de verzekerde.

De Design & Constructverzekering van

Nassau zorgt ervoor dat ook de gevolgen

van een ontwerpfout inclusief de vermo-

gensschade van derden, waaronder die

van de opdrachtgever, zijn afgedekt. Deze

kosten waren niet te verzekeren, maar

met de Design & Construct verzekering

van Nassau wel.

Wat dekt de Design & Construct-

verzekering?

De Design & Constructverzekering is 

een complete verzekering voor bedrijven

die contractueel verantwoordelijk zijn

voor zowel het ontwerp als de bouw van

een installatie of machine. In feite is de

verzekering een combinatie van een aan-

sprakelijkheidsverzekering voor bedrijven,

een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

en een transport- en montageverzekering,

die naadloos op elkaar aansluiten. 

De verzekering dekt onder andere schade

die is veroorzaakt door een fout in het

ontwerp, bij de fabricage, bij het trans-

port en/of bij de montage van een object.

Naast wat er standaard op de drie boven-

genoemde verzekeringen is verzekerd,

geeft de Design & Constructverzekering

ook dekking voor niet-materiële schade 

ten gevolge van ontwerpfouten tijdens 

de bouw- en onderhoudstermijn, zoals 

herstelkosten van een ontwerpfout van 

de verzekerde zelf, inclusief gevolgschade

van de opdrachtgever. Voor zowel de 

verzekerde als potentiële opdrachtgevers

betekent dit een extra waarborg voor de

bedrijfscontinuïteit.



Voorbeeld:

Stel, u bent verantwoordelijk voor het 

ontwerpen en leveren/monteren van de 

klimaatinstallatie van een autoshowroom.

Door een ontwerpfout worden er niet vier

maar slechts drie airco units berekend 

en geplaatst. In de zomermaanden is deze 

installatie niet in staat om de temperatuur

laag te houden vanwege een enorme glazen

pui. De temperatuur loopt binnen op tot 

30 graden of meer. Gevolg is dat klanten 

de showroom heel kort bezoeken en 

al helemaal geen auto’s komen kopen. 

Gevolgen:

- U bent verantwoordelijk voor het 

alsnog in orde brengen van de 

klimaatinstallatie;

- U wordt aansprakelijk gesteld voor de 

bedrijfsschade van de opdrachtgever.

Beide onderdelen zijn onder de Design 

& Constructverzekering gedekt. Het 

herstellen van de ontwerpfout, dus het

alsnog plaatsen en monteren/aansluiten

etc. van de 4e unit. (excl. waarde unit

zelf) en de gederfde inkomsten van de

autodealer. Onder een normale CAR of

Transport/Montage en/of AVB zouden 

al deze kosten niet gedekt zijn.

Dekkings
overzicht:
- Opzichtdekking, inclusief gevolg-

schade. Bijvoorbeeld schade aan

een bestaande machine (van een

opdrachtgever) die ter modificatie

onder handen is.

- Dekking voor het fabricage/assem-

blagerisico. Bijvoorbeeld werkzaam-

heden in de eigen werkplaats.

- Dekking voor (eigen) herstelkosten

bij een ontwerpfout. Bijvoorbeeld

deuren die niet passen (wel fout

maar geen materiële schade).

- Beroepsaansprakelijkheidsdekking

ook tijdens de onderhoudstermijn,

na eerste oplevering.

- Dekking voor bedrijfsschade bij de

opdrachtgever als gevolg van een

ontwerpfout. Bijvoorbeeld bedrijfs-

 stilstand.

Verzekerd zijn:

- Technische Installatiebedrijven 

(onder andere klimaattechniek en

elektrotechniek)

- Machinebouwbedrijven



Vraag uw assurantie tussenpersoon

De Design & Constructverzekering biedt u

de zekerheid om als bouwende partij ook

de verantwoordelijkheid te dragen voor het

ontwerp van een machine of installatie,

zonder dat uw bedrijfs continuïteit hierdoor

in gevaar komt. Kijk voor meer informatie

op www.nassauverzekeringen.nl. Hier vindt

u tevens de contactgegevens van uw

dichtstbijzijnde assurantietussenpersoon.

Hij of zij geeft u graag meer informatie

over uw specifieke mogelijkheden.

Hoe komt de polis tot stand?

Gezien de complexiteit van de risico’s die

verzekerd worden met de Design & 

Constructverzekering, kan de polis alleen

tot stand komen op basis van maatwerk

per bedrijf. Verzekeringsspecialisten van 

Nassau voeren daarom allereerst een 

gedegen analyse uit om de Design & Con-

structrisico’s van het te verzekeren bedrijf

in kaart te brengen. Onderdeel van deze

analyse zijn een uitgebreid vragenformu-

lier én een inspectiebezoek op locatie. 

De Design & 
Constructverzekering 
houdt rekening 
met de complexiteit 
wanneer één partij 
verantwoordelijk is 
voor zowel ontwerp 
als bouw.



Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

Westblaak 220
Postbus 65, 3000 AB  Rotterdam
t  +31 (0)10 441 81 00
f  +31 (0)10 414 83 42
e  info-nl@nassau.eu
i  www.nassauverzekeringen.nl

Inschrijvingsnummer DNB/AFM 
register: 12000459

Nassau verzekeringen maakt deel uit 
van de Bloemers Nassau Groep.

Nassau verzekeringen is aanbieder
van verzekeringen zonder hierbij te
adviseren. Wij bieden onze verzeke-
ringen uitsluitend aan via bemiddelaars
in verzekeringen (assurantie tussen-
personen) die over een vergunning 
beschikken. Bij hen kunt u terecht
voor advies. 

Als het ingewikkeld wordt,
zijn wij op ons best.

Nassau verzekeringen is een onafhankelijke internationale 

verzekeraar die gespecia liseerd is in bedrijfsmatige schade -

verzekeringen. U kunt bij ons onder andere risico’s onderbrengen

op het gebied van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid,

brand-, inbraak- en bedrijfsschade, product recall, kidnap & 

ransom en technische verzekeringen. Nassau is al meer dan 

50 jaar toonaangevend in specialistische verzekeringen. Onze

product specialisten zijn op hun best als het gaat om maat werk-

oplossingen voor specifieke doelgroepen en ingewikkelde 

risico’s. Wij streven ernaar om iedereen een perfect toegesneden 

verzekerings oplossing aan te bieden. Uiteraard niet alleen voor

de complexe, maar ook voor de meer eenvoudige risico’s. 

Nassau werkt uitsluitend samen met een selecte groep professio -

nele assurantie tussen personen. Zij worden door ons optimaal

geïnformeerd en waar nodig met kennis bijgestaan. Zo krijgt u

als (potentieel) verzekerde altijd het beste advies. Goede 

schadebehandeling staat of valt met de deskundigheid van de

mede werkers die de claims behandelen. Wij stellen daaraan hoge

eisen. Daardoor is onze schadebehandeling snel en doelgericht. 
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