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Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven voor                  
Masseurs Netwerk Nederland 
Een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven dekt schade aan personen 
en eigendommen van derden, waarvoor u aansprakelijk bent in verband met uw activiteiten 
als (zelfstandig) masseur. Ook indien u ten onrechte aansprakelijk wordt gesteld is 
deskundig advies en begeleiding meeverzekerd. Summa Adviesgroep B.V. heeft hiervoor 
een prima oplossing bedacht. Een prima dekking tegen een gunstige premie.  
 
MNN aansprakelijkheidsverzekering dekt de volgende personen: 

• verzekeringnemer; 

• zijn firmanten, vennoten, bestuurders en commissarissen als zodanig handelend; 

• zijn ondergeschikten, familieleden en huisgenoten ten aanzien van werkzaamheden die 
ten behoeve van de verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid worden verricht; 

• zijn personeelsvereniging en pensioenfonds. 
 
Enkele voordelen: 

• Vaste lage premie 

• Aansprakelijkheidsdekking incl. beroepsaansprakelijkheid 

• Overige zakelijke verzekeringen kunnen ook in het pakket worden ondergebracht 

• Geen eigen risico bij personenschade 

• Laag eigen risico bij zaakschade 

• Ondergebracht bij een gerenommeerde Nederlandse Verzekeraar 
 
Er worden twee vormen aangeboden: 
 
Uitgebreide verzekering (persoonsgebonden) Premie € 55,-  
Masseurs die zich niet-beroepsmatig bezighouden met alle massages/behandelingen. 
 
Beroepsverzekering (bedrijfsgebonden met inschrijving KvK) Premie € 55,- 
Voor elke volgende masseur in het bedrijf € 38,50 
Voor administratief personeel 11 euro per medewerker 
 
BELANGRIJK 
Het komt nogal eens voor dat masseurs er andere activiteiten bij hebben, bij voorbeeld 
haptonoom, fitnessinstructeur, yoga of pilates. Ook in geval van gecombineerde activiteiten 
kan alléén dekking worden geboden voor de hiernaast genoemde behandelingen.  
 
 
Uiteraard kan Summa Adviesgroep u een scherpe aanbieding voor aansprakelijkheid voor 
andere activiteiten bieden. Dit is echter maatwerk en valt buiten de MNN aanbieding.  
 
Op deze verzekering zijn de voorwaarden AVZ 16-01 en VAN-SU 2013-03 van toepassing 
met het maximum van € 2.500.000 uitkering per aanspraak. 

 
 Uitgebreide verzekering Beroepsverzekering 

(Beroepsmatige activiteiten) 

Hoedanigheid Sportmassage, 
Wellnessmassage 
Ontspanningsmassage 
Voetreflexmassage 
Stoelmassage 
Musculaire therapie 

Sportmassage, 
Wellnessmassage 
Ontspanningsmassage 
Voetreflexmassage 
Stoelmassage 
Musculaire therapie 

Premie € 55,-** per jaar ongeacht 
het aantal hoedanigheden 

€ 55,-** per jaar ongeacht het aantal 
hoedanigheden 

- Per masseur 70% extra premie 

- Per administratieve kracht 20% extra 
premie 

Namen worden apart op de polis 
genoemd 

Verzekerde som € 2.500.000 per gebeurtenis 
Max. € 5.000.000 per jaar 
Max. € 500.000,- per 
gebeurtenis voor brand- en 
ontploffingsschade 

€ 2.500.000 per gebeurtenis 
Max. € 5.000.000 per jaar 
Max. € 500.000,- per gebeurtenis voor 
brand- en ontploffingsschade 

Eigen risico € 125,- voor zaakschade € 125,- voor zaakschade 

Uitsluiting Schade door diefstal en 
vermissing 
Schade door 
röntgenapparaten 

Schade door diefstal en vermissing 
Schade door röntgenapparaten 

 
 
**)  Exclusief poliskosten en 7,5% assurantiebelasting. 
 

 
 


