Zekerheidspakket voor
mkb’ers in de bouw
• Belangrijkste schaderisico’s gedekt in
één pakket
• Vrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar
• Pakketkorting al vanaf twee
verschillende verzekeringen
• Eén polis, één eigen risico: als u bij
schade bij meerdere verzekeringen uit
het pakket een claim indient, geldt het
eigen risico maar één keer
• Snel en eenvoudig af te sluiten

Als ondernemer bouwt u samen met
vakkundige medewerkers aan de
toekomst. U hecht aan vrijheid om te
ondernemen. Maar bent u ook voorbereid op onverwachte tegenslagen?
Met het Zekerheidspakket Bouw van
Nationale-Nederlanden behoudt u
uw vrijheid, ook als het even tegenzit.
Het pakket biedt bescherming tegen
de belangrijkste schaderisico’s in uw
branche. Snel en eenvoudig, zodat u
uw tijd en energie kunt besteden aan
uw bedrijf.

Bouw verzekeringen
✓
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Voor wie?
Het pakket is geschikt voor vrijwel alle mkb’ers in de
bouw. Of u nu actief bent in de utiliteits- of woningbouw,
in het bewerken van terreinen voor de bouw of juist in de
afwerking van gebouwen: bij Nationale-Nederlanden vindt
u de zekerheid die past bij de risico’s die u loopt.
Het Zekerheidspakket Bouw is er voor ondernemers met:
• maximaal 50 medewerkers (inclusief eigenaar/groot
aandeelhouder) en
• een maximale jaaromzet van € 10 miljoen.
Wat zit er in het Zekerheidspakket?
Het Zekerheidspakket Bouw is speciaal voor de branche
samengesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de
verzekeringen die u kunt kiezen.

Op de weg
•
•
•
•

Autoverzekering Bedrijven
Aanhangwagenverzekering Bedrijven
Eigen vervoerverzekering
Werkmaterieelverzekering

Uw bezittingen
• Computer- en elektronicaverzekering
• Gebouwverzekering
• Geldverzekering
• Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering
Uzelf en uw bedrijf
• Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
• Rechtsbijstandverzekering Bedrijven
• Bedrijfsschadeverzekering
• Extra kostenverzekering
• Milieuschadeverzekering
Op reis
• Zakenreisverzekering
Bouw en montage
• Constructieverzekering voor bouwwerken (CAR)
• Montageverzekering voor installatiewerken

De meest gekozen verzekeringen in uw branche:
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
Een voorbijganger raakt gewond doordat er iets van een
steiger valt. Of een opdrachtgever claimt dat uw medewerkers eigendommen hebben beschadigd. De AVB dekt
schade aan spullen en personen als u daarvoor aan
sprakelijk bent. Dit geldt ook voor schade aan gereedschap of materieel dat u huurt of leent. De dekking geldt
voor eigen medewerkers en voor vakmensen die u tijdelijk
inhuurt, zoals uitzendkrachten en zzp’ers.
Rechtsbijstandverzekering Bedrijven
Een klant die maar niet betaalt, of een verschil van inzicht
met een leverancier of de gemeente? Conflicten kunnen
slepend en kostbaar zijn. De Rechtsbijstandverzekering
Bedrijven dekt die kwesties waarmee u als bouwonder
nemer te maken kunt krijgen. Wilt u een juridisch probleem
zelf oplossen? Dan kunt u gebruikmaken van de tele
fonische adviesservice van SRK Rechtsbijstand. Nieuwe
leveringsvoorwaarden checkt SRK kosteloos voor u.
Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering*
Is uw kantoor door een brand onbruikbaar geworden?
Of is bijvoorbeeld uw gereedschap gestolen? Dan kunnen u en uw medewerkers niet aan de slag. Dat is een
flinke schadepost. De Inventaris-/Goederen-/Huurders
belangverzekering is een belangrijk vangnet voor mkb’ers
in de bouw. Zo is schade aan uw bedrijfsinventaris
gedekt, maar ook aan goederen en gereedschap die
tijdelijk ergens anders aanwezig zijn. Er is zelfs dekking voor aanpassingen die u aan een gehuurde werkplaats heeft gedaan. En ook heeft u een garantie tegen
onderverzekering.
Constructieverzekering/Montageverzekering
Tijdens bouw- en installatiewerkzaamheden kan grote
schade ontstaan. Of het nu komt door uitvoeringsfouten,
een ongeluk of storm: de Constructieverzekering of de
Montageverzekering biedt uitkomst. Welke variant op
u van toepassing is, hangt af van de branche waarin u
werkzaam bent. De Constructieverzekering is er voor
ondernemers in de bouw, de Montageverzekering
speciaal voor de installatiebranche.
Voor het bouwwerk in aanbouw zijn zowel bouw
materialen als arbeidsloon inbegrepen. Maar ook schade
aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
Aanvullend kunt u hulpmateriaal meeverzekeren zoals
gereedschap, steigers en bouwmaterialen. Ze zijn dan
ook verzekerd tijdens het transport naar de bouwplaats.

* Huurdersbelang niet in combinatie met een Gebouwverzekering
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Eigen vervoerverzekering
Aannemers in de bouw kunnen niet zonder hun bestelbus.
De waarde van het materiaal in die voertuigen is vaak
aanzienlijk. De Eigen vervoerverzekering biedt dekking
bij diefstal en schade aan goederen die permanent of
tijdelijk in uw auto liggen. Ook schade bij laden of lossen
is verzekerd. Diefstal van gereedschap of apparatuur uit
bestelbus(sen) is dus ook gedekt, 24 uur per dag, waar dan
ook in Europa. Bovendien hoeft u geen speciaal diefstal
beveiligingssysteem in de auto te hebben.
Autoverzekering Bedrijven
Uw bedrijfsauto moet u niet alleen van A naar B brengen.
Hij is onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. U wilt daarom dat
alles rond die auto tiptop in orde is. Een goede en moderne
verzekering met een snelle schadeafhandeling hoort
daarbij. Dankzij ons herstelnetwerk kunt u na een schade
weer snel de weg op. En uw nieuwe auto is maar liefst
drie jaar lang tegen nieuwwaarde verzekerd.
Bij Nationale-Nederlanden kiest u uit drie verschillende
verzekeringen voor uw bedrijfsauto:
• WA
De WA-verzekering is voor schade die u aan anderen
toebrengt. Deze verzekering is wettelijk verplicht.
• WA + Beperkt casco
Uitbreiding met de dekking Beperkt casco zorgt ervoor
dat ook schade aan uw eigen auto in veel gevallen is
gedekt. Voorbeelden hiervan zijn glasbreuk, diefstal,
brand, hagel, overstroming en botsing met dieren. Maar
niet schade die een ander door zijn rijgedrag heeft
veroorzaakt, of schade door uw eigen schuld.
• WA + Volledig casco
Nog een stap verder gaat WA + Casco. Want die is voor
alle schade aan uw auto. Zelfs schade door uw schuld.
Een dekking voor hulpverlening is bij alle drie verzeke
ringen standaard inbegrepen.

Uw premie
Als ondernemer wilt u uw kosten beheersen.
Nationale-Nederlanden houdt daar rekening mee.
Daarom stellen we de premie heel nauwkeurig vast,
op basis van uw beroep, de omvang van uw bedrijf
en de risico’s waartegen u verzekerd wilt zijn.

Mogelijke uitbreidingen
U kunt het pakket naar eigen behoefte uitbreiden. Wilt u
hier advies over? Bespreek dit dan met uw adviseur.
Binnen het Zekerheidspakket Bouw kunt u de volgende
uitbreidingen kiezen:
• Computer-/Elektronicaverzekering
Voor schade aan uw computers en elektronica,
de programmatuur en bestanden.
• Geldverzekering
Voor het verlies van contant geld door een overval,
door inbraak in uw bedrijf of woning, en tijdens vervoer.
• Gebouwverzekering
Voor schade aan uw bedrijfsgebouw door bijvoorbeeld
brand, storm, neerslag etc. De verzekering is eenvoudig
uit te breiden met een glasdekking, dan is al het glas in
het gebouw tegen breuk verzekerd. En ook volledige
schadevergoeding door garantie tegen
onderverzekering.
• Extra kostenverzekering*
Voor de extra kosten die u na een gedekte schade
maakt om de dagelijkse werkzaamheden voort te
zetten, eventueel op een andere locatie.
• Bedrijfsschadeverzekering*
Voor de misgelopen winst en de vaste lasten die
doorlopen na schade, en voor extra kosten om het
werk voort te zetten.

U kunt de verzekering uitbreiden met een schade
verzekering voor inzittenden (SVI). De SVI is er voor de
schade aan alle inzittenden van de auto als gevolg van
een ongeval. Het maakt niet uit wie het ongeval heeft
veroorzaakt.
Kiest u ook voor de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven?
Dan helpen we u bijvoorbeeld bij het verhalen van schade
aan uw auto of bij een conflict met de garage.

Kennis van uw branche
Wij vinden het belangrijk om te weten waar u behoefte
aan heeft. Daarom investeren wij veel in kennis. Kennis
van uw branche, uw risico’s, uw wensen. Zo is er altijd
een basispakket voor de in uw branche meest voor
komende risico’s, afgestemd op de aard en omvang
van uw bedrijf.

* U kiest een van beide verzekeringen
3

De voordelen
Belangrijkste schaderisico’s gedekt
De verzekeringen in het pakket beschermen u tegen de
belangrijkste en meest voorkomende schaderisico’s in de
bouw. Daardoor heeft u in één keer financiële zekerheid.
Met op elkaar afgestemde dekkingen, dus zonder overlap.
Vrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar
Uw pakketkeuze is vrij. U kunt zich verzekeren naar de
wensen en behoeften die u als ondernemer heeft. Wilt u
nog een verzekering afsluiten? Dat kan. Wilt u het contract
opzeggen? Ook dat kan altijd, zonder opzegtermijn.
Pakketkorting
Al vanaf twee verschillende verzekeringen profiteert u van
onze pakketkorting:

Aantal verzekeringen

Korting

1

0%

2

2%

3

4%

4

6%

5

8%

6 en meer

10%

U bepaalt zelf wat u wel en wat u niet verzekert. Hoe
meer verschillende verzekeringen, hoe hoger de korting.
De autoverzekeringen in dit pakket tellen dus één keer
mee voor het bepalen van het kortingspercentage.
Eén eigen risico
Voor het hele pakket geldt één eigen risico. De hoogte
daarvan kiest u zelf. Het eigen risico geldt per schadegeval
maar één keer, dus voor alle betrokken verzekeringen
samen. Het hoogste eigen risico is dan van toepassing.
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