
 

Verzekeringen voor Taxibranche 
 

Auto  
 

WA verzekering (keurmerk proof) 

De WA verzekering is wettelijk verplicht (WAM) en dient dus door iedereen die een motorrijtuig rijdt 

te worden afgesloten. Deze verzekering dekt de schade die aan derden wordt veroorzaakt, dus niet 

de schade aan het eigen motorrijtuig. 

 

WA-Beperkt Casco 

Idem als WA verzekering met uitbreiding van schade aan eigen motorrijtuig door o.a. diefstal, 

ruitbreuk, storm en inbraak. 

 

WA-Volledig Casco (All-Risk) 

Idem als WA-Beperkt Casco met uitbreiding van cascoschade aan het eigen motorrijtuig door eigen 

schuld. 

 

Ongevallen Inzittendenverzekering (keurmerk proof) 

Deze verzekering keert een vast bedrag uit voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend 

invalide wordt of overlijdt. De bedragen zijn van tevoren in de polis vastgesteld en het maakt niet 

uit of de bestuurder schuldig is aan het ongeval. 

 

Schadeverzekering Inzittendenverzekering 

Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk geleden schade aan de inzittenden tot een maximaal 

verzekerd bedrag. Denk o.a. aan bagage, kleding, medische kosten en smartengeld. 

 

Schadeverzekering bestuurder werknemer (keurmerk proof) 

Dekt schade welke de bestuurder van een taxi kan lijden als gevolg van een ongeval. De bestuurder 

(werknemer) kan hiervoor de werkgever wettelijk aansprakelijk stellen. Volgens recente 

gerechterlijke uitspraken kan de werkgever opdraaien voor de schade die de werknemer lijdt, 

waaronder ook inkomensverlies. Het is dus aan te bevelen dat een werkgever deze verzekering 

afsluit indien deze werknemers in dienst heeft. 

 

Rechtsbijstandsverzekering Motorrijtuigen 

Biedt juridische bijstand bij het verhalen van de geleden schade op de tegenpartij. Hieronder valt de 

schade aan uw motorrijtuig, maar o.a. ook persoonlijke schade en bedrijfsschade. Voor 

bedrijfsschade bestaat er een regeling, waarbij een vergoeding wordt verstrekt voor de stilstand 

van de taxi als gevolg van het ongeval. 

 

Bedrijf 

 

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven 

Dekt zaak- en personenschade welke de werkgever en het personeel aan derden toebrengt. Dit 

geldt niet indien dit met een motorrijtuig wordt veroorzaakt. Hiervoor geldt de WAM dekking. 

 

Rechtsbijstandsverzekering Bedrijven 

Biedt juridische bijstand aan een onderneming bij een geschil bij o.a. personeel, sociale wetgeving, 

koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte, verkoop produkten en levering van diensten, inkoop 

en opslag van handelsvoorraad, etc. 

 

Werknemersschadeverzekering  

Dekt schade welke de bestuurder van een taxi kan lijden als gevolg van een ongeval. De bestuurder 

(werknemer) kan hiervoor de werkgever wettelijk aansprakelijk stellen. Volgens recente 

gerechterlijke uitspraken kan de werkgever opdraaien voor de schade die de werknemer lijdt, 

waaronder ook inkomensverlies. Het is dus aan te bevelen dat een werkgever deze verzekering 

afsluit indien deze werknemers in dienst heeft. 



 

 

 

Ondernemer 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

De zelfstandig ondernemer krijgt geen uitkering meer vanuit de overheid indien hij/zij 

arbeidsongeschikt raakt. Dit betekent letterlijk geen inkomsten meer om de vaste lasten te kunnen 

opvangen en in levensonderhoud te voorzien. De overheid stelt dat eerst het eigen vermogen dient 

te worden aangesproken. 

Hiervoor kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgesloten. Keuze is er o.a. in 

wachttijd, uitkeringsduur, verzekerd bedrag en uitkering arbeidsongeschiktheidspercentage 

 

Maandlastenverzekering 

Met de maandlastenverzekering kunnen de vaste maandlasten van de taxiondernemer worden 

verzekerd en een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Indien de taxiondernemer arbeidsongeschikt 

raakt wordt de uitkering gebaseerd op de vaste lasten, zodat deze gewoon kunnen worden 

doorbetaald en de taxiondernemer niet in de problemen komt. Ook hier geldt de keuze in o.a. 

wachttijd, uitkeringsduur, verzekerd bedrag en uitkering arbeidsongeschiktheidspercentage 

 

Zorgverzekering 

De zorgverzekering is voor iedere ingezetene verplicht. Deze biedt o.a. dekking van de kosten voor 

medicijnen, ziekenhuisopname, hulpmiddelen, alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie en 

tandartskosten. De taxiondernemer kan deelnemen aan de collectieve Taxizorgverzekering. 

www.ohracollectief.nl/taxizorgverzekering 

 

Ongevallenverzekering 

De ongevallenverzekering geeft een uitkering indien de verzekerde overlijdt of invalide raakt als 

gevolg van een ongeval. 

De hoogte van het verzekerd bedrag kan naar eigen wens tot een bepaald maximum worden 

vastgesteld. Met de uitkering kunnen de kosten worden opgevangen die bij herstel of overlijden 

nodig zijn. 

 

Pensioen / Bancaire lijfrente 

Voor de zelfstandig ondernemer wordt geen pensioen opgebouwd. De AOW is t.z.t. veelal niet 

voldoende. Tevens geldt vanaf 2015 dat de partnertoeslag wordt afgeschaft. Dit heeft gevolgen 

voor iedereen die na 1950 geboren is. Wanneer dus de oudste van 2 partners 65 jaar wordt bestaat 

er geen recht meer op een toeslag. Hierdoor ontstaat er een AOW-hiaat. 

De zelfstandig ondernemer doet er dus goed aan zelf een voorziening op te bouwen voor zijn 

pensioen/oudedag. 

Tegenwoordig zijn er gunstige opbouwregelingen, zoals de bancaire lijfrenteopbouwrekening. 

 

Personeel 

 

Ziekteverzuimverzekering 

De werkgever is verplicht de eerst 2 jaar loon door te betalen aan de werknemer indien deze ziek 

is. Voor deze loondoorbetalingverplichting kan een ziekteverzuimverzekering worden afgesloten. Dit 

kan op conventionele basis of stop-loss. 

De conventionele dekking kent een wachttijd en een uitkeringspercentage naar keuze. De stop-loss 

dekking geeft een uitkering indien het totaal uitgekeerde ziekengeld het eigen behoud te boven 

gaat. 

 

Arbodienst en Reïntegratie 

De werkgever is verplicht conform de Wet verbetering poortwachter een plan van aanpak op te 

stellen. In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat werknemers en werkgevers moeten 

doen om te bevorderen dat langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen 

gaan. Indien hieraan niet wordt voldaan riskeert de werkgever een boete. 

Voor dit plan van aanpak, verzuimbegeleiding en reïntegratiebegeleiding kan een contract met een 

arbodienst worden afgesloten. Dit kan tevens als aanvulling bij de ziekteverzuimverzekering. 

 

Collectieve zorgverzekering werknemers en werkgevers 

De zorgverzekering is voor iedere ingezetene verplicht. Deze biedt o.a. dekking van de kosten voor 

medicijnen, ziekenhuisopname, hulpmiddelen, alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie en 

tandartskosten. De werknemers in de taxibranche kunnen deelnemen aan de collectieve 

Taxizorgverzekering www.ohracollectief.nl/taxizorgverzekering. 



 

 

 

Ongevallenverzekering 

Het Taxi CAO heeft verplicht gesteld een ongevallenverzekering af te sluiten voor de in dienst zijn 

werknemers. 

De ongevallenverzekering geeft een uitkering indien de verzekerde overlijdt of invalide raakt als 

gevolg van een ongeval. Met de uitkering kunnen de kosten worden opgevangen die bij herstel of 

overlijden nodig zijn. Belangrijk is dat wanneer er geen dekking door de werkgever is geregeld, 

deze verplicht is na overlijden of invaliditeit de kosten hiervan voor zijn rekening te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL UW TAXIVERZEKERINGEN VOOR ZZP’ER EN ONDERNEMER 

 

 

 
Selma Lagerlöfweg 61      E    info@alkall.nl 
3059 BT  Rotterdam        I     www.alkemade-allart.nl 
T   010-2027870        I     www.taxiverzekeringen.nl 
F   010-4214082        I     www.taxizorgverzekering.nl 


