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Als Zelfstandige ondernemer in de zorg (ZOZ’er) loopt u aanzienlijke risico’s in de uitoefening van uw 

beroep. Omdat u nergens in dienst bent en dus niet als werknemer verzekerd bent voor de risico’s bij de 

uitoefening van uw beroep dient uzelf daarvoor een verzekering te sluiten. 

De schadebedragen kunnen zo hoog oplopen waardoor de continuïteit van uw zelfstandigheid in gevaar 

komt. Daarom heeft RISK Direct een aantal producten ontwikkeld, speciaal bedoeld voor ZOZ’ers waarmee 

de risico’s van hun zelfstandigheid primair zijn verzekerd. 

Wilt u voor uw onderneming zekerheid dan kunt u met het aanvraagformulier een polis aanvragen. 

Mocht u een persoonlijk advies willen, neem dan contact op voor een afspraak via ons kantoor 

RISK Direct 

Postbus 1006 

3430 BA  Nieuwegein  

Telefoon : (030) 634 62 44  

E-mail : info@risk.nl 

Website : www.risk-direct.nl 

 

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven 

Rechtsbijstand BIG en VIG registratie 
De polis biedt dekking voor het risico van aansprakelijkheid, bij schade aan personen en zaken. Bovendien 

de daaruit voortvloeiende schade, vermissing en verontreiniging van zaken. 

Verzekering van contractuele aansprakelijkheid is van belang voor die activiteiten waarbij overeenkomsten 

worden aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken. Niet alle contractuele 

aansprakelijkheid valt onder de dekking van de polis. Wanneer u bij het aangaan van een contract wilt 

weten of deze polis dekking geeft, kunt u contact met ons opnemen 

Verzekerde bedragen: 

De polis biedt dekking tot een bepaald bedrag per gebeurtenis. Per jaar geldt een limitering. 

€ 2.500.000,- per gebeurtenis, met een jaarlimiet van € 5.000.000,-. 

Eigen risico: 

In deze collectieve voorwaarden bedraagt het standaard eigen risico € 150,- per gebeurtenis voor schade 

aan zaken. Bij letsel van derden is geen eigen risico van toepassing. 

Overige bijzondere voorwaarden op de polis: 

Onder extramurale werkzaamheden wordt verstaan “buiten een ziekenhuis”. Werkzaamheden binnen een 

verpleeg- en verzorgingshuis vallen wel binnen de geboden dekking. 

▪ Medische handelingen: 

Dekking wordt verleend voor schade ten gevolge van het verrichten van krachtens de wet BIG 

voorbehouden medische handelingen, in de verzekerde hoedanigheid, van verzorgende of 

verpleegkundige verricht.  

▪ Toedienen medicijnen: 

Meeverzekerd is het op medisch advies toedienen van medicijnen in de gezinnen waar de ZZP’er 

werkzaam is. 
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Tuchtrecht: 

Maakt u in uw beroepsuitoefening een fout en wordt u daardoor met een claim geconfronteerd, dan komt 

het steeds vaker voor dat de cliënt zich tot het medisch tuchtcollege richt en u aldaar ter verantwoording 

laat oproepen. Hiermee heeft u een rechtsbijstandverzekering en kunt u de kosten van juridisch advies en 

juridische bijstand door RISK Direct laten verzorgen.  

Rechtsbijstand in een medisch tuchtrecht procedure tegen verpleegkundigen en/of artsen loopt al snel op 

tot ca. € 10.000,- per klacht. 

Verzekerde bedragen: 

De polis biedt dekking tot een bedrag van € 50.000,- per tuchtrecht procedure. 

Premie 2019 € 35,00 per ZOZ’er (exl. ass.belasting) 

Per polis wordt €10,- administratiekosten (exl. ass.belasting) en 21% assurantiebelasting in rekening 

gebracht. 

Ongevallenverzekering 
De doelstelling van de Ongevallen Verzekering (OV) is de verzekeringnemer te voorzien van een uitkering 

in die gevallen waarbij hij zonder schuld en vaak geheel buiten zijn invloedsfeer geconfronteerd wordt met 

grote financiële gevolgen. Ongevallen die blijvende invaliditeit of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. 

Vaak gebeuren deze ongevallen niet tijdens werktijd, maar in de vrije tijd van de verzekerde, deze OV dekt 

alle ongevallen die een verzekerde medewerker kunnen overkomen gedurende 24 uur per dag en 7 dagen 

in de week. Dat is een belangrijk ruimere dekking dan de meeste collectieve ongevallenverzekeringen, die 

veelal geen 24-uurs dekking kennen. 

De premie voor deze verzekering is bovendien beduidend lager dan de premie van een traditionele OV. Dit 

komt door de hoge deelname van grote groepen, hierdoor is een volume van enkele tienduizenden 

deelnemers gerealiseerd. Bovendien heeft RISK Direct de productontwikkeling van deze verzekering 

verzorgd en is belast met de administratieve verwerking van premie en schade. 

Als u ten gevolge van een ongeval overlijdt, bedraagt de uitkering € 2.300,-. Bij een ongeval dat blijvend 

letsel tot gevolg heeft wordt maximaal € 23.000,- uitgekeerd, afhankelijk van de mate van invaliditeit. Het 

staat de verzekeringnemer vrij met de uitkering te doen wat hij wenselijk acht, zo kan de uitkering 

aangewend worden om begeleid te worden bij terugkeer in het arbeidsproces. 

Voor het jaar 2019 bedraagt de premie slechts € 4,25 per persoon. 

Bovenstaande verzekeringen kunnen worden samengevoegd in een pakket. Hierbij wordt per polis €10,- 

administratiekosten (exl. ass.belasting) en 21% assurantiebelasting in rekening gebracht. 

  



 

Brochure Extramuraal 
 

 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Als zelfstandige bent u niet verzekerd voor een aantal sociale voorzieningen die wel gelden voor 

werknemers.  Als u arbeidsongeschikt wordt, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, dan ontvangt u geen 

uitkering en heeft u dus geen inkomen. Veel zelfstandigen kiezen ervoor om een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat u toch inkomen heeft 

als u arbeidsongeschikt wordt. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u informatie wenst over een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering. RISK Direct neemt dan contact met u op om u hier meer over te 

vertellen en uw wensen te inventariseren. Daarna ontvangt u een offerte, die wordt met u besproken en 

eventueel aangepast. 

Privé Pakket voor ZOZ’ers 
Zelfstandige Ondernemers vallen buiten de collectieve contracten die door werkgevers worden afgesloten 

en die voordeel opleveren bij zorgverzekering, autoverzekering en andere producten. Deze kortingen 

kunnen oplopen van honderden tot duizenden euro’s op jaarbasis. RISK Direct heeft hierin voorzien door 

producten te ontwikkelen voor ondernemers, verzekeringen die ú nog meer voordeel op kunnen leveren. 

Kijk op onze website bij de producten voor zelfstandigen in de zorg. 

 
 


