
Het MKB-Zakenpakket | Zo uitgebreid bent u verzekerd:  

Aansprakelijkheid  

-  Aansprakelijkheid voor zaken onder 'opzicht' is standaard 

meeverzekerd tot € 50.000,-.  

-  Bij bedrijven in de bouwnijverheid is schade aan 

eigendommen van de opdrachtgever of aan materialen die 

niet door de ondernemer zijn geleverd standaard verzekerd 

tot € 50.000,"  

-  Uw bent verzekerd voor € 2.500.000,- per aanspraak, 

maximaal € 5.000.000,- per jaar.  

Beroepsaansprakelijkheid  

-  Voor bedrijven met een jaaromzet van maximaal 

€ 1.000.000,' (excl. BTW).  

Voor de beroepen: administratie, boekhouding, 

belastingadvies, organisatie' en communicatieadvies, ICT-

consultancy, interim- en projectmanagement, management-

advies, juridisch advies, markt, en opinieonderzoek, 

arbeidsbemiddeling, secretariële dienstverlening, training & 

opleiding, public relations en werving & selectie.  

Ook dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór de 

verzekeringsperiode. De inloopperiode is 3 jaar.  

Extra kosten worden vergoed (verweer, rechtsbijstand en 

het voorkomen of verminderen van schade).  

Keuze uit verzekerde bedragen: € 250.000,-, € 500.000,of 

€ 1.000.000,- per aanspraak.  

Verkeersschade Medewerkers  

-  Medewerkers zijn verzekerd voor schade die zij oplopen in 

het verkeer tijdens werkzaamheden voor de werkgever.  

-  Niet alleen als bestuurder van een motorrijtuig, ook als 

voetganger, fietser of passagier van het motorrijtuig of het 

openbaar vervoer.  

-  Uw bent verzekerd voor € 2.500.000,- per gebeurtenis, 

maximaal € 5.000.000,- per jaar.  

Milieuschade  

-  Niet alleen de sanering van het terrein van u is gedekt, 

ook van het terrein van de buren.  

-  Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest na brand 

of storm zijn gedekt.  

-  Inkomende milieuschade is ook verzekerd. Bijvoorbeeld als 

de grond van een bedrijf wordt verontreinigd door een 

naastgelegen benzinestation.  

-  U kan kiezen voor een verzekerd bedrag van  

€ 250.000,- of een veelvoud hiervan, maximaal  

€ 2.500.000,- per gebeurtenis.  

Rechtsbijstand  

-      Er geldt geen wachttermijn.  

Juridisch advies over vergunningen, contracten en 

leveringsvoorwaarden.  

Conflicten met leveranciers die bijvoorbeeld niet (op tijd) 

leveren zijn meeverzekerd.  

Gratis telefonische adviesservice.  

Er geldt een extra scherp tarief voor ZZP'ers (tot een 

jaaromzet van € 250.000,- excl. BTW).  

Incassobijstand kan aanvullend verzekerd worden, dus u 

hoeft zich geen zorgen te maken over klanten die niet of te 

laat betalen.  

      De rechtsbijstand wordt verleend door het onafhankelijke     

      SRK Rechtsbijstand.  

Bedrijfsgebouwen  

-   Hak- en breekwerk voor de opsporing en reparatie van  

    schade aan leidingen is standaard verzekerd.  

-   Inductie en sneeuwdruk zijn standaard verzekerd.  

-   Glas kan aanvullend worden verzekerd.  

-   U kunt tot een verzekerd bedrag van € 5.000.000,- afsluiten.  

Inventaris/Goederen  

-     Huurdersbelang is standaard meeverzekerd tot € 10.000,-.  

Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.  

-     Koelschade is standaard meeverzekerd tot € 5.000,-.  

Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk voor de branches 

detailhandel en horeca.  

-  Dekking voor elektronica, glas en geld is aanvullend te 

verzekeren.  

-  U kunt tot een verzekerd bedrag van € 2.000.000,- 

afsluiten.  

Elektronica  

-  Elektronica is aanvullend te verzekeren bij Inventaris/ 

Goederen.  

-  Elektronica is uitgebreid verzekerd tegen alle van buiten 

komende onheilen.  

-     Ook dekking door eigen gebrek is verzekerd.  

-     Er zijn geen specificaties nodig: alle elektronica is tot het  

verzekerd bedrag verzekerd.  

-  Elektronica buiten het verzekerd adres is aanvullend te 

verzekeren, standaard tegen werelddekking.  
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Glas  
-  Glas is aanvullend te verzekeren bij Bedrijfsgebouwen en 

Inventaris/Goederen.  

-  Gratis dekking voor belettering tot € 250,-. Een hoger 

verzekerd bedrag is mogelijk.  

-  Het is mogelijk om maximaal 40 ruiten groter dan 0,5 m
2
 te 

verzekeren.  

-  Vitrines, hardglazen deuren en het glas in het woongedeelte 

kunnen aanvullend worden meeverzekerd.  

Geld  

-     Glas is aanvullend te verzekeren bij Inventaris/Goederen.  

-     Geld, geldswaardige papieren en elektronisch geld zijn  

verzekerd. Er is ook dekking voor het in ontvangst nemen van 

vals geld.  

-  Ook het verlies van elektronisch opgeslagen waarden in 

betaalautomaten, zoals een chipautomaat, is verzekerd.  

-  Uw relatie kan kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:  

€ 2.500,-, € 5.000,-, € 7.500,-, € 10.000,- en € 15.000,-.  

-  Een aanvullende ongevallendekking is mogelijk. De 

uitkering bij overlijden is  € 5.000,- en bij blijvende 

invaliditeit € 25.000,-.  

Bedrijfsschade  
-  Terugvallende inkomsten bij de (tijdelijke) sluiting van een 

publiekstrekker in de buurt, na bijvoorbeeld een flinke brand of 

storm, zijn verzekerd.  

Schade door het wegvallen van stroom-, gas-, 

watervoorziening of internet na een gedekte schade 

(bijvoorbeeld door sneeuwdrukschade aan 

elektriciteitsleidingen) is verzekerd.  

Gratis dekking voor reconstructiekosten tot € 5.000,-. Een 

hoger verzekerd bedrag is mogelijk.  

Extra kosten hoeven niet apart verzekerd te worden, is 

nu een standaard dekking.  

Uw heeft de keuze uit een uitkeringstermijn van 52, 78 

of 104 weken.  

Afhankelijk van de gekozen uitkeringstermijn is het verzekerd 

bedrag respectievelijk maximaal € 1.000.000,-, € 1.500.000,- of  

€ 2.000.000,- per gebeurtenis. Doorlopende 

evenementendekking is aanvullend te verzekeren voor 

horecabedrijven en biedt dekking voor een onbeperkt aantal 

evenementen per jaar.  

Personen- en Bestelauto  
-  Accessoires en belettering zijn tot € 1.250,- standaard 

meeverzekerd bij een WA + Volledig Cascodekking.  

Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.  

-     Een aanhangwagen is standaard meeverzekerd voor WA.  

-     Gratis Eigen Vervoerdekking tot € 2.500,- bij Bestelauto WA  

      + Volledig Casco. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk. -      

      Standaard nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling bij WA +     

      Volledig Cascodekking.  

Eigen Vervoer  

-  De goederen zijn 24/7 verzekerd tijdens transport en 

verblijf in de auto (ook voor diefstal).  

-  Ook wanneer de schade is ontstaan tijdens het laden en 

lossen.  

-  Uw kan kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:  

€ 2.500,-, € 5.000,-, € 7.500,-, € 10.000,-, € 12.500,- en  

€ 15.000,-.  

Ondernemers-AOV  
-     Concurrerend tarief en in veel gevallen instapkorting.  

-     Eenvoudige acceptatie: geen financiële stukken nodig tot  

een verzekerd bedrag van € 40.000,-. Voor starters vaak geen 

medische acceptatie nodig.  

-  Eindleeftijd tot 67 jaar, dus optimale aansluiting op 

verhoogde AOW-leeftijd.  

-  Preventie: toegang tot kosteloze personal coaching en 

online gezondheidsscan.  

-  AOV-waardemeter houdt verzekering up-tc-date en helpt u bij 

uw zorgplicht.  

-     Geen inkomenstoets bij schade.  

-     Persoonlijke begeleiding bij re-integratie.  
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