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Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er 



 
 

Het Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er 

 

Gefeliciteerd met uw start als ZZP-er! Als zelfstandige heeft u alle vrijheid en ligt het succes van uw 

onderneming in uw handen. Dat brengt zich mee dat u zelf ook verantwoordelijk bent voor de 

risico's die u loopt. Speciaal voor de ZZP-er hebben wij een pakket samengesteld.  

  

Pakket afgestemd op uw situatie 

De ene ZZP-er is de andere niet. Accountant, timmerman, 

jurist, fotograaf. Totaal verschillende beroepen. Het zou raar 

zijn om iedereen dezelfde verzekeringen aan te bieden. 

Assurantiekantoor Adema heeft een pakket samengesteld 

speciaal voor de ZZP-er, afgestemd op uw beroepsgroep. 

Hierdoor betaalt u niet onnodig voor risico's die u niet loopt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakketkorting 

Naast een aantrekkelijk premie profiteert u bij het afsluiten van 

meerdere verzekeringen van pakketkorting. Deze korting kan 

oplopen tot 12%.  

 

Onafhankelijk adviseur 

Wij bieden als onafhankelijk adviseur verzekeringen aan van 

meer dan 10 verschillende maatschappijen. Hierdoor heeft u 

altijd een verkeringen die is afgestemd op uw wensen, voor de 

laagste premie.  

Meer dan 30 jaar ervaring 

Assurantiekantoor Adema geeft al meer dan 30 jaar advies over 

verzekeringen, toegesneden op uw risico's en behoeften. Wij 

zijn net als u zelfstandig ondernemer en begrijpen dat u snel 

wilt schakelen. Bij Adema Assurantiën heeft u één 

aanspreekpunt, iemand die u kent en snel zaken voor u kan 

regelen. Graag informeren wij u, via deze brochure, over de 

mogelijkheden om de risico's die u loopt als ondernemer te 

verzekeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bij Adema Assurantiën leveren wij maatwerk. Als 

onafhankelijk adviseur hebben wij de keus uit meer 

dan 10 verschillende verzekeringsmaatschappijen. 

Hierdoor heeft u een pakket afgestemd op uw 

specifieke situatie voor de meest voordelige premie.” 

 

 



 
 

  Aansprakelijkheid  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) 

Als ZZP-er kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade 

die u veroorzaakt. Dergelijke claims kunnen hoog oplopen. 

Daarom is een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 

van cruciaal belang. Verzekeraars maken een duidelijk 

onderscheid tussen zakelijk en privé. Hierdoor bent u met 

een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) 

niet verzekerd voor schade die u aanricht tijdens het uitoefen 

van uw beroep. 

 

Aansprakelijkheid cases 

Een fotograaf maakt opnamen tijdens een huwelijk. Terwijl 

de fotograag bezig is de perfecte foto te maken, stoot hij per 

ongeluk een Ming vaas om. Deze valt stuk. De fotograaf is 

aansprakelijk, want hij heeft de schade veroorzaakt tijdens 

zijn werk. 

 
Een accountant stoot per ongeluk een kop koffie om over de 

laptop van een klant. De accountant wordt aansprakelijk 

gesteld  en dient de schade te vergoeden. 

 

 

 

Beroepsaansprakelijkheid Verzekering (BAV) 

Deze verzekering is voor ZZP-ers met een adviserend beroep 

zoals consultants, accountants, en advocaten. Steeds vaker 

stellen opdrachtgevers ondernemers aansprakelijk voor een 

verkeerd gegeven advies. Met de Beroepsaansprakelijkheid 

Verzekering is uw onderneming verzekerd voor de vermogens-

schade die voortvloeit uit een verkeerd gegeven advies. 

 
Rechtsbijstandverzekering 

Als ondernemer heeft u met veel verschillende partijen te 

maken: leveranciers, afnemers, werknemers of de overheid. 

Het is niet ondenkbaar dat u eens te maken krijgt met een 

juridisch conflict met één van deze partijen. Bijvoorbeeld als 

een klant weigert een rekening te betalen. Jaarlijks raakt 26% 

van alle ondernemers betrokken bij een dergelijk conflict. De 

Rechtsbijstandverzekering biedt u dan professionele juridische 

ondersteuning. 

 

 

Beroepsaansprakelijkheid cases 

Een bouwkundig ontwerper maakt een foute bouwtekening 

met als resultaat dat bestelde materialen niet passen. De 

bouwkundig ontwerper wordt aansprakelijk gesteld voor de 

kosten van de bestelde materialen.  

 
Een ICT-specialist installeert bij een onderneming nieuwe 

software. Na de installatie blijken de gegevens van de klanten 

te zijn gewist. De laatst gemaakt back-up blijkt tevens 

onbruikbaar. De ICT-specialist wordt aansprakelijk gesteld 

voor het herstellen van de klantgegevens. 



 
   

  Eigendommen 

  

Inventaris en goederen  

Onder inventaris vallen zaken die nodig zijn voor het uitoefen 

van uw beroep. Bijvoorbeeld een bureau, gereedschap of een 

behandeltafel. Goederen zijn de producten die u verkoopt. 

De producten die u verkoopt via een webwinkel bijvoorbeeld. 

Met de inventaris- en goederenverzekering wordt schade 

vergoed veroorzaakt door brand, blikseminslag, storm of 

binnendringen van water. Diefstal wordt eveneens vergoed. 

Elektronica  

Computers zijn voor ZZP-ers veelal van cruciaal belang. Met 

een elektronica verzekering is schade aan computers, 

inclusief alle randapparatuur (externe harde schijven, 

scanners, printers) verzekerd. Zowel thuis als buitenshuis. 

Deze verzekering vergoedt ook diefstal. Het is tevens 

mogelijk om software en bedrijfsgegevens mee te 

verzekeren. Met de elektronica verzekering krijgt u 3 jaar lang 

de nieuwwaarde vergoed.  

 

 

Overige verzekeringen 

Naast alle hier besproken verzekeringen bieden wij ook 

andere verzekeringen voor de ZZP-er. U kunt hierbij 

denken aan de volgende verzekeringen: 

 

• Arbeidsongeschiktheid verzekering (AOV) 

• Goederentransportverzekering 

• Bedrijfsautoverzekering 

• Werkmateriaalverzekering 

 

ZZP-ers met een webwinkel 

Voor ZZP-ers met een webwinkel is de juiste verzekering 

afhankelijk van de omzet en de soort producten die worden 

verkocht. Daarnaast is van belang of u een kleine of grote 

hoeveelheid producten op voorraad heeft. Speciaal voor de 

webwinkel aan huis is er een aanvullende dekking. Hierdoor 

is schade aan uw voorraad die u thuis heeft opgeslagen 

meeverzekerd.  

 
Productaansprakelijkheid is een ander belangrijk risico voor 

als u spullen verkoopt via een webwinkel. Stel u verkoopt USB-

sticks. Een klant van u steekt zijn zojuist aangeschafte USB-

stick in zijn laptop en deze crasht vervolgens. De klant stelt u 

aansprakelijk voor de schade.  

 
 



  

 

  Overzicht Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er:  

 
 

 

 

 

  

Adema Verzekeringspakket voor de ZZP-er 

Risico Verzekering Dekking 

 
 
  Aansprakelijkheid 
 
 
 

  Aansprakelijkheid Voor Bedrijven (AVB) Schade aan personen of zaken 

  Beroepsaansprakelijkheid Verzekering (BAV) Schade die voort vloeit uit een verkeerd 
gegeven advies 

  Rechtsbijstand Zakelijke conflicten, juridische hulp 

  Eigendommen 
 

  Inventaris en goederen Schade aan of diefstal van inventaris 

  Elektronica Schade aan of diefstal van hardware en 
software 

 

Vrijblijvende offerte 

Voor meer informatie, een afspraak of een vrijblijvende offerte kunt u onze website bezoeken, www.ademaverzekeringen.nl of 

bellen met 050 – 5565 908. In de vrijblijvende offerte vermelden wij naast de totaalprijs voor het pakket, tevens de afzonderlijke 

premies voor de verschillende verzekeringen waar het pakket uit is opgebouwd. Aan de hand van uw risico en doelstelling kunt u 

er voor kiezen u alleen te verzekeren voor bepaalde onderdelen of het pakket juist uit te breiden met aanvullende verzekeringen.  

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende onderdelen waar het Assurantiekantoor Adema ZZP-pakket uit bestaat. Het 

pakket bestaat uit de onderdelen Aansprakelijkheid en Eigendommen. Het is mogelijk om dit pakket uit te breiden met aanvullende 

verkeringen of u alleen te verzekeren voor bepaalde onderdelen uit het pakket. Een veel voorkomende uitbreiding is de 

Arbeidsongeschiktheid verzekering (AOV). Op de volgende pagina staat een beschrijving van deze verzekering.  

 

http://www.ademaverzekeringen.nl/


 
 

  Aanvullende verzekering: AOV 
 

Een voor de hand liggende verzekering om het ZZP-pakket mee uit te breiden is de Arbeidsongeschiktheid verzekering (AOV).  

 

  Arbeidsongeschiktheid Verzekering (AOV) 

Een van de grootste risico's voor u als ZZP-er is dat u door 

ziekte of een ongeval voor langere tijd uw beroep niet uit 

kunt oefenen. Arbeidsongeschiktheid kent veel 

verschillende oorzaken: een ongeval thuis of op het werk, 

sportblessures, een burn-out, rugklachten. Als uw inkomen 

weg valt biedt de overheid, behalve de bijstand, geen 

vangnet aan arbeidsongeschikte ZZP-ers. Als ZZP-er zult u 

dus zelf maatregelen moeten treffen om een terugval in 

inkomen door arbeidsongeschiktheid op te vangen. 

AOV schade- of sommenverzekering?  

Stel u raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt. U slaagt er na 

enige tijd toch weer in om uw beroep weer uit te oefenen. Als 

daardoor uw inkomen op peil blijft, lijdt u in financiële zin 

geen schade. Bij een schadeverzekering krijgt u in die situatie 

geen uitkering. Er is namelijk geen verlies van inkomen en dus 

geen schade die vergoed moet worden. 

 
Had u echter een sommenverzekering afgesloten, dan zou de 

verzekeringsmaatschappij wel tot uitkering moeten 

overgaan. Bij een sommenverzekering gaat het namelijk 

alleen om de vraag of u arbeidsongeschikt bent geworden en 

niet om de vraag hoeveel schade u lijdt. 

Verzekeren niet alleen belangrijk vanuit financieel oogpunt 

Naast het afdekken van financiële risico’s, vervullen verzekeringen een belangrijke rol in het waarborgen van uw reputatie. Een 

goed netwerk is voor de meeste ZZP-ers van essentieel belang voor het werven van nieuwe opdrachten. Indien u als ZZP-er een 

schadeclaim van een opdrachtgever niet kan voldoen, doet dit afbreuk aan uw reputatie binnen uw netwerk. De kans is klein dat 

deze opdrachtgever u zal aanbevelen bij andere potentiële klanten. Laat staan dat deze opdrachtgever nog een keer van uw 

diensten gebruik zal maken. Door u goed te verzekeren kunnen eventuele schadeclaims van opdrachtgevers netjes worden 

afgehandeld en voorkomt u reputatieschade.  



 
 

Voordelen Adema Assurantiën en RegioBank Groningen (Hoogkerk) 
 
Alles onder 1 dak 

Naast uw verzekeringszaken kunt u bij ons onder andere terecht voor al uw bankzaken. Speciaal voor de ZZP-er heeft de 

RegioBank een zakelijke rekening. Onze dienstverlening bestaat uit:  

 
• Bankzaken     •   Financieringen 

• Belastingaangifte     •   Hypotheken 

• Opnemen en storten van geld   •   Verzekeringen 

 
Kasfunctie 

Dankzij onze kasfunctie heeft u direct toegang tot uw geld. Als ondernemer heeft u de mogelijkheid om uw weekopbrengst af te 

storten aan onze balie.  

 
Onafhankelijk adviseur 

Assurantiekantoor Adema is een onafhankelijk adviseur. Dat wil zeggen dat wij aan uw kant staan bij de keuze van een geschikte 

verzekering. Wij beiden verzekeringen aan van meer dan 10 verschillende maatschappijen. Hierdoor heeft u altijd een verzekering 

die is afgestemd op uw wensen, voor de laagste premie. 

 

  

 

 

 

 

 

Niet blind op de prijs 

Verzekeringen zijn een ingewikkelde materie. Assurantiekantoor Adema heeft meer dan 30 jaar ervaring. Wij weten waar wij op 

moeten letten bij het selecteren van een geschikte polis. Hierbij staren wij ons niet blind op de prijs. De polisvoorwaarden zijn bij 

een verzekering minstens zo belangrijk. Wat heeft u aan een goedkope verzekering die na een schade niet uitkeert? 

 
Ontzorgen bij schade 

Mocht u schade hebben, dan blijven wij uw partner. U heeft één aanspreekpunt en wij regelen alles voor u, zoals het invullen van 

het schadeformulier. Wij vechten tot u krijgt waar u recht op heeft. Bij schade wilt u zo snel mogelijk worden geholpen. Daarom 

zijn wij niet alleen tijdens kantooruren beschikbaar, maar ook ‘s avonds. 

 
Wij Blijven! 

Steeds meer bankkantoren verdwijnen in Nederland. Vooral in dorpen en kleinere steden. Terwijl iedereen een bank in de buurt 

verdient. En wij blijven! In 2014 is Anton Adema, de zoon van Adema, in dienst getreden om de bank op termijn over te nemen.  
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  9744BL Groningen 
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