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Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing, naast 
en in aanvulling op de Algemene voorwaarden 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Liberty. 
 
 
1. HOEDANIGHEID INTERIM-MANAGER 

 
 
Verzekerd is de hoedanigheid van interim-manager. 
 
Onder interim-management wordt verstaan: het middels 
een schriftelijke opdracht als vrije beroepsbeoefenaar 
tijdelijk vervullen van leidinggevende en uitvoerende 
taken, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden, bij derden. 
Hieronder wordt ook verstaan het tijdelijk deel uitmaken 
van het bestuur of het besturen van een rechtspersoon 
en/of organisatie en de eventueel daaruit 
voortvloeiende bestuurdersaansprakelijkheid voor de 
interim-manager. 
 
 
 
2. AANVULLENDE UITSLUITINGEN 

 
 
In aanvulling op artikel 6 van de algemene 
voorwaarden zijn eveneens van dekking uitgesloten 
Aanspraken: 
 
2.1 Aanmerkelijk belang  

 
Voor schade indien Verzekerde, geheel of gedeeltelijk 
eigenaar is van of een ander belang heeft in een 
onderneming of project waarop de verstrekte opdracht 
betrekking heeft. 
 
2.2 Insolvabiliteit of faillissement  

 
In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
insolventie of faillissement. 
 
2.3 Resultaatsverplichting  

 
In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
een resultaatsverplichting. 
 
2.4 Honorarium, verschotten en onkosten  

 
In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van het 
honorarium, verschotten en onkosten van Verzekerde 
zelf, welke niet bij de opdrachtgever in rekening zijn te 
brengen of welke door de opdrachtgever van 
Verzekerde worden teruggevorderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 Rendement-, fiscale-, juridische-, medische-, 
 beleggings- en investeringsadviezen  

 
In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van 
interim managementwerkzaamheden welke uitsluitend 
bestaan uit rendement-, fiscale-, juridische-, medische-, 
beleggings- en investeringsadviezen. 
 
2.6 Bewindvoerder  

 
In verband met, voortvloeiende uit of als gevolg van de 
hoedanigheid als bewindvoerder of een daarmee gelijk 
te stellen functie. 
 
 
3. DEKKINGSGEBIED 

 
 
Met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 5 van de 
algemene voorwaarden dekt de Verzekering uitsluitend: 
a. een Aanspraak voortvloeiende uit Handelen of 

nalaten dat heeft plaatsgevonden in Nederland; en  
b. de Aanspraak wordt ingesteld of in rechte 

aanhangig gemaakt in Nederland; en 
c. op de Aanspraak Nederlands recht van toepassing 

is. 
 


