
ASR ZZP Combipakket

Werk en privé in één keer goed 
verzekerd
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Met het ZZP Combipakket verzekeren wij u in één 
keer zakelijk en privé. Wij bieden verzekeringen 
voor aansprakelijkheid, inboedel, uw eigen huis, 
bedrijfsgebouwen, uw auto, rechtsbijstand, bedrijfsschade 
en voor op reis. U kunt het ZZP Combipakket daarnaast 

uitbreiden met verzekeringen voor bouwprojecten, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden. U verzekert alleen 
wat u wilt verzekeren. Wij stemmen de dekking voor privé 
en zakelijk optimaal op elkaar af. Zo bent u nooit dubbel 
verzekerd en betaalt u altijd een scherpe prijs.

Wij kunnen u in één keer 
goed verzekeren

Gewoon goed verzekerd zijn, zonder verschil tussen zakelijk en privé. 
Dat maakt het voor zzp’ers een stuk eenvoudiger. Daarom hebben wij 
het ZZP Combipakket voor u. Een compleet schadepakket waarmee u 
in één keer al uw verzekeringen regelt. Zakelijk en privé.

Aansprakelijkheid

•  Aansprakelijkheid  
voor zzp’ers 

Rechtsbijstand

•  Rechtsbijstand

Wonen 

•  Woonhuis 
•  Inboedel  
• Inventaris/

goederen 
c.q. roerende 
zaken 

• Bedrijfsgebouwen
 

Verkeer

•  Personenauto
•  Bestelauto
•  Eigen vervoer

Overig

•  Bedrijfsschade
•  Doorlopende 

reisverzekering

Het ZZP Combipakket: u kiest zelf welke onderdelen bij u passen
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U kiest alleen wat u 
nodig hebt

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers (én hun 
gezin)
Als zzp’er bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten. 
Dit betekent dat ook uw privévermogen aangesproken kan 
worden als u niet aan uw financiële verplichtingen kunt 
voldoen. Een risico dat bij het vak hoort. Maar u kunt niet 
alles voorzien. Wij verzekeren beschadiging van andermans 
spullen, letsel aan anderen en schade veroorzaakt door 
uw producten. Zakelijk, maar ook privé. Wij verzekeren uw 
eenmanszaak, u, uw partner, uw kinderen (inwonend of voor 
studie uitwonend) én uw huisdieren. U bent verzekerd tegen 
schadeclaims tot € 1.250.000.

Rechtsbijstand
Rechtsbijstandverzekering 
Een juridisch probleem met bijvoorbeeld een leverancier 
of een klant kan hoge kosten met zich meebrengen. 
Zonder rechtsbijstandsverzekering betaalt u die 
kosten zelf, of u de zaak nu wint of verliest. Met de ASR 
Rechtsbijstandverzekering krijgt u deskundige juridische 
hulp wanneer u die nodig hebt. Niet alleen zakelijk, maar ook 
privé zijn u en uw gezin verzekerd. Wij werken samen met 
DAS rechtsbijstand, een onafhankelijke en professionele 
organisatie. Daarmee bent u zeker van betrouwbare 
rechtsbijstand.

Als zzp’er kunt u ook een beroep doen op onze incasso-
service. Dan hoeft u zich geen zorgen meer te maken over 
klanten of opdrachtgevers die niet betalen. Samen met 
gerechtsdeurwaarders zorgen wij ervoor dat u uw geld 
krijgt. 

Wonen
Wat er ook gebeurt in of rondom uw woning, garage 
of schuur: wij verzekeren u tegen alle voorkomende 
gevallen van schade. Met onze ASR Woonhuis- en 
Inboedelverzekering bieden wij u de meest complete 
dekking. Wij zorgen voor een snelle schadeafhandeling. 
Zodat u de inboedel direct kunt vervangen of de schade aan 
uw woning snel kunt (laten) herstellen. En alle verzekeringen 
hebben wij natuurlijk afgestemd op uw situatie als zzp’er.

De verzekeringen groeien automatisch mee met 
prijsstijgingen. Uw dekking blijft dus op peil.  

Woonhuisverzekering
Diefstal, vernieling, brand, waterschade, schroei- en 
smeltschade zijn volledig gedekt. Dat geldt ook voor extra 
voorzieningen die u aan uw woning hebt aangebracht. 
Zelfs spullen van anderen die in uw woning staan, zijn 
meeverzekerd. Bij uw woonhuis verzekeren wij glas altijd 
standaard mee. Evenals extra voorzieningen die u aan uw 
woning hebt aangebracht. Ook uw kantoor of praktijk aan 
huis verzekeren wij mee. 

Inboedel- en inventarisverzekering
Uw persoonlijke inboedel is goed verzekerd met een all-
risk dekking. Uw zakelijke inboedel (kantoorinventaris, 
gereedschap, materialen) verzekeren wij standaard mee 
tot een bedrag van € 7.500. Daar hoeft u dus geen aparte 

Voordelen van het ZZP 
Combipakket
• particuliere en zakelijke dekking; 

gecombineerd in één pakket;
• verzekeringen afgestemd op behoefte 

van zzp’ers;
• aantrekkelijke pakketkorting tot 12%;
• geen polis- en mutatiekosten;
• geen extra kosten voor betaling per 

maand;
• snelle schadeafhandeling;
• contracten sluit u af voor één jaar; 
• eenvoudig uit te breiden.
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inventarisgoederenverzekering voor af te sluiten. Tegen 
een meerpremie kunt u zelfs een bedrag tot € 50.000 op uw 
inboedelverzekering meeverzekeren. 

Kostbare spullen (zoals een videocamera of laptop) in uw 
woning verzekeren wij standaard mee. Tegen een geringe 
extra premie verzekeren wij deze spullen ook buitenshuis. 

Inventarisgoederenverzekering 
Is uw inventaris meer waard dan € 50.000? Dan is het 
verstandig om een aparte inventarisgoederenverzekering  
af te sluiten. 

Bedrijfsgebouwenverzekering
Voor bedrijfsgebouwen op andere locaties dan uw woonhuis 
sluit u apart een bedrijfsgebouwenverzekering af.

Uw adviseur kan u meer vertellen over de ASR 
Inventarisgoederenverzekering en de ASR Bedrijfs-
gebouwenverzekering.

Verkeer
Personenauto en bestelautoverzekering
Onze autoverzekeringen zijn ideaal voor zzp’ers. Wij 
verzekeren uw personen- en/of bestelauto namelijk altijd, 
of u deze nu privé gebruikt of zakelijk. Voor een tweede 
personenauto kunt u gezinsautokorting krijgen, deze 
korting geldt niet voor de bestelauto. 
U bent in ieder geval altijd verzekerd voor
wettelijke aansprakelijkheid. Daarbij kiest u een van onze 
cascodekkingen voor schade aan uw auto:
•  Casco Beperkt: verzekert schade aan uw auto door 

bijvoorbeeld brand en diefstal.
•  Casco Compleet: dekt vrijwel alle schadeoorzaken.
 Voor personennieuwe auto’s geldt een uitstekende 

nieuwwaarderegeling.

U kunt uw autoverzekering uitbreiden met:
•  Ongevallen Inzittendenverzekering: geeft een uitkering 

als u of andere inzittenden bij een ongeval blijvend letsel 
oplopen of overlijden.

•  Schadeverzekering Inzittenden: daarmee is elke passagier 
verzekerd tegen letselschade en materiële schade, 
ongeacht wie er aansprakelijk is.

•  Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen: voor 
rechtsbijstand bij het verhalen van schade of bij een 
contractueel of strafrechtelijk geschil in verband met de 
verzekerde auto.

‘Eindelijk een verzekering 
die rekening houdt met 
mijn situatie’
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Eigen vervoerverzekering
Met de ASR Eigenvervoerverzekering verzekeren wij verlies 
of beschadiging van spullen die u zelf vervoert. Bijvoorbeeld 
als materialen gestolen worden uit uw bestelauto. Sluit u 
deze verzekering samen met de ASR Bestelautoverzekering 
af? Dan krijgt u 5% extra korting op de premie van de 
bestelautoverzekering.

Overig
Bedrijfsschadeverzekering
Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade aan 
uw bedrijfsgebouw, inventaris of goederen, hebt u (even) 
geen inkomsten meer. Uw vaste lasten lopen echter wel 
door. Onze bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gemiste 
nettowinst en de vaste lasten.

Doorlopende reisverzekering
Onze doorlopende reisverzekering verzekert u het hele jaar 
door. Voor zakelijke én privé-reizen. Zo weet u dat u goed 
verzekerd op reis gaat. Ook bij een last minute reis. Wij 
verzekeren u en uw hele gezin. U kiest voor dekking alleen in 
Europa of wereldwijd.

Welk pakket u ook kiest, u bent automatisch verzekerd voor 
extra reiskosten in dringende situaties en voor kosten door 
opsporing, repatriëring, ziekte en ongeval. Ook bij winter- 
en onderwatersport. 

U bepaalt zelf wat u verder verzekert:
• geneeskundige kosten;
• bagage: beschadiging, diefstal of verlies van uw bagage;
• extra kosten door pech onderweg: vervangend vervoer en/

of verblijf;
•  annulering: hieronder vallen: annulering, vertraging of 

voortijdige beëindiging van uw reis;
•  automobilistenhulp: hulp langs de weg en terugbrengen 

van auto en bagage.
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Aanvullende verzekeringen

Met het ZZP Combipakket verzekeren wij u zakelijk 
en privé in een keer. Daarnaast kunt u kiezen uit 
drie aanvullende verzekeringen voor ondernemers. 
Dit zijn de ASR Construction AllRisksverzekering, de 
ASR Overlijdensrisicoverzekering en een Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering. Wij stemmen deze 
aanvullende verzekeringen optimaal af op de dekking  
van het ZZP Combipakket.

Aanvullende verzekering: Construction AllRisks
Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico’s: brand, 
storm, diefstal, vandalisme of constructiefouten. Met onze 
Construction AllRisksverzekering vergoeden wij schade en 
herstel tijdens de bouwtermijn bij nieuwbouw, verbouwing 
en renovatie. Wij geven u een uitgebreide dekking. En u kunt 
uw aansprakelijkheidrisico meeverzekeren. U kiest voor een 
doorlopende of een aflopende verzekering (voor eenmalige 
bouwprojecten). 

Naast de dekking voor het werk kunt u een dekking 
opnemen voor:
• hulpmaterialen (keten, gereedschappen, etc.);
• bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
• eigendommen van de bouwdirectie en haar personeel;
• aansprakelijkheid voor schade aan derden;
• de onderhoudstermijn.

Aanvullende verzekering: Overlijdensrisico
Nu praten over de financiële situatie na uw overlijden vindt 
niemand prettig. Toch is het belangrijk dat u daarover 
nadenkt. Want wie zorgt er voor uw nabestaanden 
als u plotseling overlijdt? Als zzp’er bouwt u geen 
weduwen- en wezen pensioen op. Misschien hebt u met 
uw zaak een financiële buffer opgebouwd of hebt u een 
overlijdensrisicoverzekering op uw hypotheek. Maar hoe 
lang kunnen uw nabestaanden daarvan leven? Kan uw 
bedrijf wel zonder u verkocht worden? Daarom is het 
verstandig dat u zich hierover laat informeren en adviseren. 

De overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit aan 
uw partner of een andere nabestaande als u overlijdt. Zo 
zorgt u op een eenvoudige en betaalbare manier voor uw 
nabestaanden. 

Voordelen van de ASR Overlijdensrisicoverzekering:
•  Niet-rokers betalen een lagere premie dan rokers.
•  Verkort aanvraagformulier bij een verzekerd bedrag tot  

€ 250.000. 
•  Zeer ruime keuze uit verschillende, flexibele 

overlijdensdekkingen.
•  De hoogte van het uitkeringsbedrag, spreekt u af als u de 

verzekering afsluit. Het kan een vast bedrag zijn. Of een 
bedrag dat lager of juist hoger wordt tijdens de looptijd.

Als u een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, moet 
u een vragenlijst over uw gezondheid invullen. Daarmee 
beslissen wij of u de verzekering kunt afsluiten. Soms vragen 
wij aanvullende voorwaarden.

Aanvullende verzekering: Arbeidsongeschiktheid
Elk jaar raakt één op de tien zelfstandig ondernemers 
arbeidsongeschikt. Als zzp’er hebt u geen recht op een 
uitkering als u niet meer kunt werken. Dan kunnen de 
financiële gevolgen groot zijn. 

Wij bieden u bescherming tegen arbeidsongeschiktheid 
met de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van de 
Amersfoortse. De Amersfoortse is de specialist op het 
gebied van inkomensverzekeringen. 

Elke situatie vraagt om een eigen invulling. Daarom 
biedt De Amersfoortse Verzekeringen drie verschillende 
aantrekkelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan. 
Kijk voor meer informatie op www.amersfoortse.nl. 
Als u een van deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
combineert met het ZZP Combipakket, ontvangt 
u 3% extra korting op de premie van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt 
u als zzp’er aftrekken van de belasting. 
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U kunt op ons rekenen

Hulp bij het uitzoeken van uw verzekeringszaken
U hoeft uw verzekeringszaken niet alleen te regelen. Wij 
werken samen met onafhankelijke ervaren adviseurs. 
Zij adviseren u in het verzekeringstraject en helpen een 
verzekeringspakket samen te stellen dat past bij uw situatie. 
Zo krijgt u alleen die verzekeringen die u als zzp’er ook echt 
nodig hebt.

Onze schadecoach helpt u
Bij schade krijgt u een contactpersoon die uw 
schadebehandeling begeleidt: de schadecoach.

Wij staan klaar voor uw klacht
Bent u niet tevreden over onze service of financiële 
diensten? Laat het ons dan weten. Graag zoeken wij samen 
met u naar een oplossing. Wilt u meer informatie over de 
klachtenprocedure van ASR?  
Kijk dan op www.asr.nl/klantenservice.

Wij kunnen tijdens de looptijd van 
de verzekering de premie of de 
voorwaarden van deze verzekering 
voor alle verzekerden tegelijk 
veranderen. Als de premie of 
voorwaarden veranderen, ontvangt u 
van ons een brief met informatie over 
deze verandering. Als de verandering 
tot gevolg heeft dat de premie hoger 
wordt of de dekking op uw polis 
minder wordt, kunt u de verzekering 
stopzetten.

Wij adviseren u  
een adviseur
Wij vinden: pas als je iemand kent, kun je iemand 
goed verzekeren. Daarom adviseren wij u een eigen 
onafhankelijke adviseur. Deze vertelt u graag alles over ons 
ZZP Combipakket. Hebt u nog geen verzekeringsadviseur? 
Kijk dan op www.asr.nl/zzp.



ASR Schadeverzekering
ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van de Nederlandsche 
Bank om schadeverzekeringen aan te bieden. Bij de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) staan wij geregistreerd onder nummer 12000478 en bij  
de Kamer van Koophandel onder nummer 30031823.

ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.asr.nl

52
12

9 
(0

7-
11

)


