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Bent u zelfstandig ondernemer zonder personeel en werkt u in 

de bouw? Dan zit u niet te wachten op schade tijdens uw 

project. Met het Reaal Pakket voor de Zaak Bouw kunt u zich 

verzekeren voor risico’s die tijdens het uitoefenen van uw vak 

ontstaan. Denk aan aansprakelijkheidsrisico’s en buitenhuis

risico’s. Ook schade aan uw project, inventaris of goederen of 

schade aan uw lading tijdens vervoer kunt u verzekeren. Maar 

ook juridische conflicten.

Zelf samenstellen
Het Pakket voor de Zaak Bouw is een flexibel verzekeringspakket.

U bepaalt welke risico’s u verzekert en welke risico’s u zelf draagt.

U kunt kiezen uit onderstaande verzekeringen. Deze zijn afgestemd

op uw beroepsgroep.

ZZP Aansprakelijkheid
Stel, u sjouwt bouwmateriaal door het huis van uw klant en stoot

hiermee per ongeluk uw klant omver. Gevolg: kapotte kleding en

een flink gat in zijn hoofd. Een geruststellend idee dat dit soort

aansprakelijkheidsrisico’s is gedekt met de verzekering ZZP

Aansprakelijkheid. Het maximum verzekerd bedrag is € 2.500.000.

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 250 of € 500. Welk

bedrag geldt is afhankelijk van uw beroep.

Met de aanvullende module ‘Aansprakelijkheid voor schade van 

(niet) ondergeschikten’ verzekert u aansprakelijkheid voor schade 

van/aan personen die u incidenteel inhuurt of u ondersteunen om 

werkzaamheden voor uw bedrijf uit te voeren.

ZZP Inventaris en Goederen
Uw gereedschap is een kostbaar bezit. Het is vervelend als hier wat

mee gebeurt. Met de verzekering ZZP Inventaris en Goederen bent 

u verzekerd voor materiële schade aan dit soort bezittingen, maar 

ook voor schade aan goederen. Het verzekerd bedrag is € 20.000. 

Contant geld is verzekerd voor maximaal € 1.250. Per gebeurtenis 

geldt een eigen risico van € 250. Voor herstel aan inventaris en 

goederen kunt u een beroep doen op de Reaal Herstel Service.

ZZP Extra kosten
Extra kosten kunt u mee verzekeren op de ZZP Inventaris en

Goederen. Heeft u schade en maakt u extra kosten? Bijvoorbeeld 

extra reiskosten of huur van vervangende apparatuur, dan 

vergoedt deze verzekering de eerste € 2.500. 

Hoe werkt de Reaal Herstel Service?
Hoe snel u actie van de Herstel Service mag verwachten, 

ligt aan de spoed van de schade.

• Spoed

• Bij spoed neemt de hersteller binnen een uur na 

ontvangst van de melding telefonisch contact met 

u op.

• De hersteller is binnen twee uur na de melding ter 

plaatse om te starten met de herstel- en/of 

bereddings werk zaam heden. Met bereddings-

werkzaamheden bedoelen wij werkzaamheden die 

nodig zijn om ervoor te zorgen dat de schade niet 

erger wordt.

• Geen spoed

• Na de melding belt de hersteller binnen twee uur 

om een eerste afspraak te maken.

• Het eerste bezoek vindt binnen vijf werkdagen 

plaats.

De maximale doorlooptijd van herstel bedraagt twintig 

werkdagen vanaf de datum van het eerste contact. Reaal 

regelt de betaling met het herstelbedrijf. Is er sprake van 

een eigen risico? Dan betaalt u dit eigen risico direct aan 

het herstelbedrijf.

  Reaal Herstel Service

Als u schade heeft, wilt u zo snel mogelijk geholpen worden. 

De Reaal Herstel Service is dan de beste, eenvoudigste en 

snelste keus. Deze service is standaard onderdeel van de 

verzekering ZZP Inventaris en Goederen. De Herstel 

Service is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

ZZP Buitenhuis
Ook schade aan of diefstal van bezittingen die u meeneemt naar

buiten is verzekerd. Denk aan uw radio die u op de bouwplaats

neerzet. Het verzekerd bedrag is € 5.000. Per gebeurtenis geldt 

een eigen risico van € 50.

Reaal Pakket voor de Zaak Bouw
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ZZP Rechtsbijstand
U kunt als ondernemer terechtkomen in situaties waarvoor juridische kennis nodig is. Bijvoorbeeld als uw 

klant niet betaalt. En soms wilt u alleen even weten wat uw juridische mogelijkheden zijn. Met de verzekering 

ZZP Rechtsbijstand bent u hiervoor verzekerd.

ZZP Eigen Vervoer
Met de verzekering ZZP Eigen Vervoer bent u verzekerd voor beschadiging, verlies en diefstal van de lading 

in uw eigen bestel- of vrachtauto tijdens het vervoer. Zowel tijdens het transport als tijdens het laden en 

lossen. Ook het gereedschap in uw auto is verzekerd tegen diefstal. Deze verzekering geldt ook als u 

gebruikmaakt van vervangend vervoer. Het verzekerde bedrag voor dit risico is € 10.000. Per geval geldt een 

eigen risico van € 100. Voor een glaszetter is het eigen risico € 500 voor glasbreuk.

ZZP Bouw en Montage
U bent bezig aan een bouw- of installatieproject. Uiteraard zit u dan niet te wachten op schade die de 

voortgang van uw project in gevaar zou kunnen brengen. Met de verzekering ZZP Bouw en Montage bent u 

verzekerd als bijvoorbeeld bouwmaterialen worden gestolen of als werk aan een bouwproject wordt 

beschadigd. Deze verzekering is speciaal voor kleinere opdrachten in de burger- en utiliteitsbouw. ZZP 

Bouw en Montage kent drie onderdelen met de volgende verzekerde bedragen:

• Het werk zelf € 75.000.

• Bestaande eigendommen opdrachtgever € 50.000.

• Hulpmateriaal € 10.000.

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 500.

ZZP Ongevallen verzekering
Als zzp’er bent u, en uw gezin, afhankelijk van uw eigen inkomen. Maar een ongeluk kan u zomaar tijdelijk of 

langdurig uitschakelen. Dat kan een directe bedreiging zijn voor uw financiële situatie. 

Een persoonlijke ongevallenverzekering zorgt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming als u als 

gevolg van een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden. Hiermee kunt u een deel van de extra 

kosten die de blijvende invaliditeit met zich meebrengt opvangen. Bijvoorbeeld om uw bedrijfsruimte aan 

te passen of om deel van uw ziekenhuiskosten te betalen. Als u door het ongeluk overlijdt ontvangen uw 

nabestaanden een éénmalige uitkering. 
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U kunt kiezen uit drie varianten verzekerde bedragen:

Verzekerd bedrag Risico klasse: 3  

Blijvende invaliditeit  € 50.000, Overlijden € 25.000 € 100  

Blijvende invaliditeit € 75.000, Overlijden € 25.000 € 112  

Blijvende invaliditeit € 100.000, Overlijden € 50.000 € 168  



Verandert uw risico?
Gaat u uw bedrijf uitbreiden? Of verandert op een andere manier 

uw risico? Geef dit dan op tijd aan bij Reaal. Op die manier zorgt u 

ervoor dat u goed bent verzekerd.

Korting op de premie
Sluit u meer verzekeringen af dan ontvangt u een interessante

pakketkorting op de premie.

Kortingsregeling Korting

Twee producten 2%

Drie producten 5%

Vier producten 8%

Vijf producten of meer 10%

Assurantiebelasting
U betaalt 21% assurantiebelasting over uw verzekeringspremie.

Met uitzondering van de premie op de Ongevallenverzekering en 

de Eigen Vervoer verzekering.

Contractduur
De verzekering geldt vanaf het moment van afsluiten voor één jaar 

en wordt daarna telkens automatisch voor één jaar verlengd.  

Na het eerste jaar kunt u de verzekering op elk moment opzeggen 

met een opzegtermijn van één maand.

Betaling
U betaalt de premie voor het Reaal Pakket voor de Zaak Bouw naar

keuze per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand. Zonder 

enige extra toeslag.

Voorwaarden
Meer weten over wat wel en niet verzekerd is? De voorwaarden van 

het Pakket voor de Zaak Bouw zijn online beschikbaar.  

De voorwaarden vindt u op www.reaal.nl/voorwaarden.


