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Verschillenoverzicht Volmachten 
Zakelijk 2022-2023
Aanpassingen op verzekeringsvoorwaarden
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In dit verschillenoverzicht leest u een toelichting op de aanpassingen die wij deden op onze 
verzekeringsvoorwaarden voor 2023. 

Wij beschrijven de verschillen per set verzekeringsvoorwaarden
Zo ziet u eenvoudig welke aanpassingen voor uw verzekering gelden:
1. Vind het modelnummer dat bij uw verzekering hoort in onze brief of op uw polisblad.
2. Klik in het overzicht op het modelnummer.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? 
Lees dan de volledige verzekeringsvoorwaarden door uw modelnummer in te voeren voor: 
• BedrijfActiefPolis (BAP) op averoachmea.nl/volmachten/bedrijf-actief-polis/voorwaarden
• Volmacht Zakelijke Producten (VZP) op averoachmea.nl/volmachten/voorwaarden-vzp 

Klik op het modelnummer  
om er naar toe te gaan

http://averoachmea.nl/volmachten/bedrijf-actief-polis/voorwaarden
http://averoachmea.nl/volmachten/voorwaarden-vzp
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BedrijfActiefPolis (BAP)

GEB-BV-02-231  Voorwaarden Gebouw Uitgebreid

GEB-BV-02-231 vergeleken met GEB-BV-02-211
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Gebouwenverzekering Uitgebreid.

Artikel Toelichting

2, 3 en 9 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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GEB-BV-03-231 Voorwaarden Gebouw Top

GEB-BV-03-231 vergeleken met GEB-BV-03-211
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Gebouwenverzekering Top. 

Artikel Toelichting

2, 3 en 8 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.



4Verschillenoverzicht 2022-2023  oktober 2022

HRB-BV-02-231 Voorwaarden Huurdersbelang Uitgebreid

HRB-BV-02-231 vergeleken met HRB-BV-02-211
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Huurdersbelangverzekering Uitgebreid. 

Artikel Toelichting

2, 3 en 9 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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HRB-BV-03-231 Voorwaarden Huurdersbelang Top

HRB-BV-03-231 vergeleken met HRB-BV-03-211
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Huurdersbelangverzekering Top. 

Artikel Toelichting

1 en 3 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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IVT-BV-02-231 Voorwaarden Inventaris Uitgebreid

IVT-BV-02-231 vergeleken met IVT-BV-02-211 
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Inventarisverzekering Uitgebreid.

Artikel Toelichting

2, 9 en 12 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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IVT-BV-03-231 Voorwaarden Inventaris Top

IVT-BV-03-231 vergeleken met IVT-BV-03-211  
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Inventarisverzekering Top.

Artikel Toelichting

10 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In dit artikel leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil tussen 
primaire en niet-primaire waterkeringen.
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VOO-BV-02-231 Voorwaarden Voorraad Uitgebreid

VOO-BV-02-231 vergeleken met VOO-BV-02-211  
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Voorraadverzekering Uitgebreid.

Artikel Toelichting

2 en 9 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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VOO-BV-03-231 Voorwaarden Voorraad Top

VOO-BV-03-231 vergeleken met VOO-BV-03-211 
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Voorraadverzekering Top.

Artikel Toelichting

10 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In dit artikel leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil tussen 
primaire en niet-primaire waterkeringen.
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Volmacht Zakelijke Producten (VZP)

VBB 2023-01 Voorwaarden Uitgebreide Brandverzekering voor 
bedrijven

VBB 2023-01 vergeleken met VBB 2021-01
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
begrippen van uw Uitgebreide Brandverzekering voor bedrijven.

Artikel Toelichting

3, 5 en 7 Waterschade door een overstroming van een niet-primaire waterkering in Nederland is nu ook 
verzekerd. In deze artikelen leest u wat wij bedoelen met een overstroming. En leest u het verschil 
tussen primaire en niet-primaire waterkeringen.
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