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Aansprakelijkheidsverzekering voor DTA’er en DAV’er (zzp’ers)
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KOM MAAR OP.
U bent zelfstandig ondernemer. En uw specialisme is asbest. Als Deskundig Toezichthouder 

Asbest (DTA) of Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) heeft u een verantwoordelijke taak. 

Daar horen ook risico’s bij. Als zzp’er bent u aansprakelijk voor de werkzaamheden die u heeft 

verricht. En schade door asbest loopt al snel flink in de papieren. OBM weet er alles van. Hoe 

gaat u deze risico’s afdekken? Hoe zorgt u ervoor dat een eventuele claim u niet in de financiële 

problemen brengt?

Veel zzp’ers verwachten dat zij voldoende hebben aan 

een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het is waar 

dat u daar belangrijke risico’s mee afdekt. Behalve … 

de asbestrisico’s. De risico’s die zo kenmerkend zijn 

voor uw business. Dit kan voor verwarrende en vooral 

vervelende situaties zorgen. Stelt u zich maar eens voor 

dat u aansprakelijk wordt gesteld en de verzekeraar de 

claim afwijst omdat er asbest in het spel is. Dit risico 

kunt u zich niet veroorloven.

WIJ WETEN ER ALLES VAN.

U moet dus iets regelen en zorgen dat u sterk staat. Wíe er ook claimt, 

en waarvoor u ook aansprakelijk wordt gesteld. Maar hoe? Kom maar op.
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Werken met asbest vraagt ook op papier 

om speciale maatregelen. Om een speciale 

verzekering. Want als het mis gaat, heeft u 

niets aan uw particuliere WA-verzekering 

(Wettelijke Aansprakelijkheid) of Rechts-

bijstandsdekking. Dan heeft u tenminste een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. 

Maar dan wel een die ook het risico van asbest 

dekt.

De Asbestpolis van OBM is een ‘extra 

masker’, speciaal ontwikkeld voor zzp’ers 

die asbestgerelateerde werkzaamheden 

verrichten.

MASKER 
GEBRUIKEN!

OBM is thuis in de wereld achter 

de bouwhekken. Kent de belangen 

en de risico’s. Weet uit ervaring 

wat er allemaal mis kan gaan. Ook 

met asbest. Een kleine fout bij het 

verwijderen kan grote financiële 

gevolgen hebben. Als zzp’er bent 

u het aan uzelf verplicht om de 

risico’s van werken met asbest goed 

af te dekken. U gaat toch ook niet 

zonder masker aan het werk?

TREF UW MAATREGELEN.
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OBM STAAT ACHTER U.

De Asbestpolis van OBM is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de zzp’er (DTA’er/ 

DAV’er), inclusief een unieke asbestdekking. Daarmee dekt u een van de belangrijkste risico’s 

van uw werkzaamheden af. Bent u aansprakelijk gesteld? Dan is het een prettige gedachte dat 

OBM achter u staat om het verweer te voeren.

Met de Asbestpolis van OBM laat u ook uw 

opdrachtgever zien uw werk en verantwoordelijkheid 

serieus te nemen. Om de premie hoeft u het niet 

te laten. OBM staat achter u. Niet alleen met een 

sluitende dekking, maar ook met een transparante 

afwikkeling van eventuele claims. 

U mag dan zzp’er zijn, als het  

op aansprakelijkheid aankomt  

staat u niet alleen.

WIJ WETEN WAT ER SPEELT.
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DE 
ECHTE
RELATIE.
 Zuinig op zijn.
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• Kennis van de branche

• Inzicht in de risico’s

• Verstand van verzekeren

• Unieke producten

• Relevante dekkingen

• Transparante afwikkeling

DAAROM 
OBM.

ÉÉN KEER RADEN 
WAAROM DE GROTE 
JONGENS AFHAKEN.

De risico’s zijn te 
complex voor hun 
standaarden.
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VERZEKERINGEN 
DIE ERTOE DOEN.

OBM kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de oprichting van de Onderlinge 

Brandwaarborg Maatschappij in 1874. Bijna anderhalve eeuw later staat de essentie van de 

oorspronkelijke ‘Onderlinge’ - het belang van de klant - nog steeds voorop.

Achter OBM staat een compact team van 20 medewerkers. Klein genoeg om dichtbij u te staan, groot genoeg 

om maximale branche- en productkennis te waarborgen.  Daarmee gaat OBM geen probleem uit de weg, met de 

Asbestpolis voor zzp’ers als bewijs. Dát is precies de OBM manier van denken: in verzekeringen die ertoe doen.

OOK UW VERZEKERINGSADVISEUR WEET ER ALLES VAN.



OBM Assuradeuren BV

Postbus 1111

1810 KC Alkmaar

Bezoekadres

Emmastraat 2

1814 DR Alkmaar

www.asbestpolis.nl

info@obmassuradeuren.nl

Ondanks de zorg en aandacht welke aan de 

samenstelling van deze brochure is besteed, 

is het mogelijk dat de informatie onvolledig 

of onjuist is. OBM Assuradeuren BV aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 

onjuistheden en/ of onvolledigheden in de 

inhoud van deze brochure.


