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Informatie voor de werkgever

Wij zijn…
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij
in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop
werd ingericht als kantoorruimte en
de eerste polissen werden op de fiets
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf
enorm gegroeid en is er veel veranderd.
Maar ondanks deze groei zijn wij nog
steeds een onafhankelijk familiebedrijf
en werken we nog steeds vanuit ons
ondernemershart.
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Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen
voor ondernemers. Mannen en vrouwen
die hard werken aan het succes van hun
bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid
en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase
van hun ondernemerschap.
Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen
kent en een advies geeft dat helemaal
is afgestemd op hun persoonlijke
situatie, wensen en mogelijkheden.
Daarom werken wij nauw samen met
onafhankelijke adviseurs, die als geen
ander in staat zijn om de juiste oplossing
samen te stellen.
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De dienstverlening is onderdeel van de ZW-eigenrisicoverzekering. Hiervoor gelden de
Voorwaarden Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering.
Het is voor u belangrijk dat helemaal duidelijk is waar u op kunt rekenen. Daarom
hebben wij de Voorwaarden Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering herschreven in
begrijpelijker taal. Ook zijn ze op enkele punten aangepast. Hieronder leest u meer over
de aanpassingen. De vetgedrukte artikelnummers zijn die van de nieuwe, herschreven
voorwaarden.
Artikel 1.5.1 (Wat gebeurt er als de dienstverlening al loopt en de overeenkomst
eindigt?)
Als de overeenkomst is beëindigd, dan eindigt ook de dienstverlening. Zijn er arbeidsongeschikte
ex-werknemers voor wie de dienstverlening al is gestart? In de voorwaarden staat nu dat u dan zelf
met de dienstverlener afspraken maakt zodat:
–– de dienstverlening voor deze arbeidsongeschikte ex-werknemers wordt voortgezet;
–– deze dienstverlening voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter.
U hoeft deze afspraken niet te maken als de ZW-eigenrisicoverzekering automatisch is beëindigd
vanwege één van de volgende redenen.
–– Uw bedrijf houdt op te bestaan omdat de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd.
–– U heeft niet langer werknemers in dienst.
–– U heeft faillissement voor uw bedrijf aangevraagd.
–– Uw bedrijf wordt in staat van faillissement verklaard.
–– U heeft de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aangevraagd of deze regeling wordt
op u van toepassing.
In deze situaties eindigt de dienstverlening met ingang van de dag dat de situatie zich voordoet.
In de oude voorwaarden waren de bovengenoemde uitzonderingen niet duidelijk omschreven.

Artikel 2.3.2 (Wat zijn de voorwaarden om voor deze vergoeding in aanmerking te
komen?)
In dit artikel staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor
vergoeding van de verhaalsanctie van het UWV. Daarin staat onder andere dat u ons én de
dienstverlener op de hoogte brengt als u een verhaalsanctie krijgt. Voorheen hoefde u alleen ons
op de hoogte te stellen.

Artikel 3.1.1 (Wat moet u doen als uw ex-werknemer door arbeidsongeschiktheid niet
kan werken?)
Wordt de ex-werknemer binnen vier weken na het einde van het dienstverband
arbeidsongeschikt? Of is de ex-werknemer geheel of gedeeltelijk hersteld en weer geheel of
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gedeeltelijk aan het werk? Dan meldt u dit direct aan de dienstverlener. Voorheen had u de keuze
om ons of de dienstverlener hierover te informeren.

Artikel 3.1.2 (Verplichtingen rond uw ex-werknemer)
In dit artikel staat wat u moet doen als een ex-werknemer door arbeidsongeschiktheid niet kan
werken. Voorheen moest u enkele van deze verplichtingen contractueel met uw werknemer
vastleggen. Dit hoeft niet meer.
Ook informeert u de ex-werknemer over het verstrekken van persoonsgegevens bij
arbeidsongeschiktheid. In de oude voorwaarden stond dat de ex-werknemer hiervoor
toestemming moest verlenen. Toestemming is echter niet nodig omdat de dienstverlener alleen
die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om de overeenkomst voor de dienstverlening bij de
ZW-eigenrisicoverzekering uit te voeren.

Begripsomschrijvingen
De begripsomschrijvingen staan nu achterin de voorwaarden. Als in de voorwaarden een
woord onderstreept is, staat er een toelichting in de begrippenlijst. Door het herschrijven van
de voorwaarden is ook deze lijst veranderd. Er zijn begrippen verwijderd, nieuw toegevoegd of
duidelijker omschreven.

Overige wijzigingen
De Algemene Voorwaarden zijn niet meer van toepassing op de dienstverlening.
Verder zijn de volgende artikelen geschrapt:
–– artikel 4.2 (Diensten gefactureerd op verrichtingenbasis);
–– artikel 5 onderdeel m, toegang tot de gebouwen van de werkgever (Verplichtingen van de
opdrachtgever);
–– artikel 7 (Annulering);
–– artikel 9 (Geheimhouding);
–– artikel 12 (Facturering en betaling).
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