Bedrijven
ZekerheidsPakket

verzekeringen

Het Bedrijven ZekerheidsPakket
Het Bedrijven ZekerheidsPakket is een pakket verzekeringen voor bedrijven.
Het pakket combineert uitstekende voorwaarden met een lage premie.
Het is ontwikkeld door Vrieling Adviesgroep in samenwerking met een aantal
solide verzekeringsmaatschappijen.

Overzichtelijk

Alles in één pakket

Vrijwel alle verzekeringen voor het bedrijf in één pakket;

De volgende verzekeringen kunnen in het pakket worden

Dat is gemakkelijk en overzichtelijk. Op het polisblad ziet u

opgenomen. Dat levert voor al deze verzekeringen dus

in één oogopslag welke risico’s u heeft verzekerd.

premiekorting op.

Alle polisvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op
www.vrieling.nl/polisvoorwaarden. Uiteraard kunt u de

• Gebouwenverzekering

voorwaarden uitprinten voor uw administratie. Op verzoek

• Inventaris- en goederenverzekering

sturen wij de papieren polisvoorwaarden graag toe.

• Kantoorelectronicaverzekering
• Bedrijfsschadeverzekering

Het pakket levert u de zekerheid die u ervan mag verwachten.

• Reconstructieverzekering

De verzekeringen zijn op elkaar afgestemd, waardoor u nooit

• Extra kostenverzekering

iets dubbel verzekerd heeft. Maar nog belangrijker, dit pakket

• Glasverzekering

voorkomt dat er gaten ontstaan in de dekking tussen de diverse

• Lichtreclameverzekering

verzekeringen.

• Aansprakelijkheidsverzekering
• Goederentransportverzekering

Pakketkorting

• Rechtsbijstandverzekering
• Zakenreisverzekering

Het Bedrijven ZekerheidsPakket kent naast een lage

• Collectieve ongevallenverzekering

basispremie voor de verschillende verzekeringen ook nog een
aantrekkelijke kortingsregeling. Dit komt erop neer, dat de

Gespreid betalen

korting hoger wordt, naarmate er meer verzekeringen in het
pakket worden ondergebracht. De korting kan oplopen tot 10%!

Het Bedrijven ZekerheidsPakket biedt de mogelijkheid om
de premie gespreid te betalen. Hiervoor wordt geen rente of
premie-opslag in rekening gebracht.

Kortingstabel
Aantal rubrieken

korting

2 rubrieken

2%

3 rubrieken

4%

4 rubrieken

6%

5 rubrieken
vanaf 6 rubrieken

8%
10%

Uitbreiding van het Pakket
In het Bedrijven ZekerheidsPakket kunt u vrijwel alle

proces. In de loop van de tijd kunnen er risicofactoren

verzekeringen onderbrengen die u als ondernemer nodig heeft.

bijkomen of veranderen. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde

Een aantal verzekeringen is omwille van de overzichtelijkheid

wet- en regelgeving of nieuwe machines die in gebruik worden

bewust buiten het pakket gelaten. Dit geldt voor de volgende

genomen. Een regelmatig terugkerende risicoanalyse en het

verzekeringen:

aanpassen van de verzekeringen is daarom zeker nodig.

Autoverzekeringen

Taxatie

Bij autoverzekeringen vinden geregeld mutaties plaats,
waardoor u iedere keer een nieuwe pakketpolis zou ontvangen.

Vaak worden opstal- en inventarisverzekeringen afgesloten

Om die reden zijn deze verzekeringen niet opgenomen in

op onjuiste grondslagen. Dit kan leiden tot over- of onder-

het Bedrijven ZekerheidsPakket. Motorrijtuigen worden

verzekering. Bij oververzekering betaalt u teveel premie,

voornamelijk als wagenpark verzekerd. Hiervoor geldt eigenlijk

terwijl u bij onderverzekering niet het hele schadebedrag krijgt

hetzelfde als bij het Bedrijven ZekerheidsPakket:

uitgekeerd. Reden om een taxatie uit te laten voeren is, dat bij

- Alle motorrijtuigenverzekeringen in één contract;

calamiteiten (zoals brand) de waarde van de verzekerde zaken

- De ongevallenverzekering voor inzittenden, de schade-

al eerder is vastgesteld door een onafhankelijke deskundige.

verzekering voor inzittenden en de verkeersrechtsbijstand-

Dit voorkomt discussie over de waarde.

verzekering kunnen worden meeverzekerd.
- Gespreide betaling per maand zonder premie-opslag of rente.

Advies

Verzekeringen inzake gezondheid en zorg

Een goed pakket verzekeringen is één, maar een deskundig

Te denken valt aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering,

en vertrouwd advies is twee! Daarom hebben klanten van ons

de ziekteverzuimverzekering en andere verzekeringen op het

kantoor twee vaste contactpersonen: een buitendienstadviseur

gebied van sociale zekerheid. Al deze verzekeringen kunnen

en een binnendienstadviseur. Dat vinden we belangrijk, omdat

wel in combinatie met het Bedrijven ZekerheidsPakket worden

je pas een goed advies kunt geven als je de ondernemer en

gesloten. Ook hierbij is het mogelijk om de premie gespreid te

zijn bedrijf goed kent. Op die manier kunnen we bovendien

betalen.

garanderen dat wij altijd voor u bereikbaar zijn om u ten allen
tijde persoonlijk van dienst te zijn.

Pensioen

Is het verzekeringspakket eenmaal tot stand gekomen, dan

Pensioen is een belangrijk onderwerp, maar tegelijk ook

zorgen wij er door middel van regelmatige risicoanalyse-

gecompliceerd. Daarom heeft Vrieling Adviesgroep hiervoor

gesprekken voor, dat het pakket continu wordt aangepast aan

een pensioenadviesbureau in huis: Vrieling Pensioenadviseurs.

gewijzigde omstandigheden. Voor u een zorg minder!

Deze pensioenadviseurs zijn deskundig op het gebied van
individuele pensioenen voor de particulier en de DGA, maar

Tot slot

ook als het gaat om collectieve pensioenregelingen voor de
medewerkers van het bedrijf.

Hebben wij u kunnen interesseren voor het Bedrijven ZekerheidsPakket en onze aanpak? Maakt u dan een afspraak met ons voor

Risicomanagement

een oriënterend gesprek. Wij zijn ervan overtuigd dat u net zo
enthousiast zult worden, als wij al zijn!

Bij het ondernemen hoort het dragen van risico’s. U bent
ondernemer en maakt risico’s beheersbaar door middel van het
inzetten van mensen en middelen. Er zijn echter ook risico’s
die niet direct aan het ondernemen verbonden zijn. Wel kunnen
deze risico’s de continuïteit van het bedrijf onder druk zetten
en wellicht in gevaar brengen. Om tot een juist inzicht te komen
van de risico’s, zal er sprake moeten zijn van risicomanagement.
Dit bevat drie essentiële onderdelen; risicobeoordeling, risicobeheer en financiering. Risicomanagement is een dynamisch

vrieling
adviesgroep
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