Uw koopwaar is goud waard.

Meer informatie?

Vertrouw op Vanbreda
Risk & Benefits voor een
optimale bescherming.

U kunt onze specialist Nick Van den Broeck steeds
contacteren voor een vrijblijvende afspraak via 03 217 67 58 of
via nick.vandenbroeck@vanbreda.be.
Meer informatie over onze andere producten vindt u op onze
website www.vanbreda-riskandbenefits.be.

U kent Vanbreda Risk & Benefits als makelaar in
verzekeringen. Wij blinken uit in het ontwikkelen
van producten op maat. Laat uw koopwaar nog
meer schitteren en kies voor onze exclusieve
verzekeringsoplossing voor juweliers.
Sinds 2005 bieden wij elke juwelier een op maat
gemaakte oplossing voor zijn/haar diefstalverzekering.
Onze specialisten houden rekening met uw persoonlijke
voorkeuren qua dekking en vrijstelling. Samen zoeken wij
naar het beste evenwicht tussen beveiliging (preventie)
en verzekering.
Dankzij onze samenwerking met specialisten op de
Belgische markt bieden wij u exclusieve voorwaarden
aan:
• dekking ‘pairs & sets’
• vrije keuze bij schade: vergoeding in
vervangingswaarde of historische aankoopwaarde
• ‘no claim bonus’ tot 25%.
Onze oplossingen zijn exclusief voor en op de Belgische
markt. De klassieke Belgische verzekeraars zijn weinig of
niet gespecialiseerd in de juwelierssector en garanderen
bijgevolg geen continuïteit. Britse verzekeraars bieden
wel gespecialiseerde polissen aan, maar die zijn
geschreven naar Engels recht.
Als makelaar zetten wij de langetermijnrelaties met
onze cliënten niet op het spel en bieden wij enkel
verzekeringsoplossingen aan met voldoende garanties en
zekerheden.
Bent u nog niet overtuigd? Lees dan enkele testimonials
van onze cliënten. Zij verwoorden best waarom zij voor
Vanbreda Risk & Benefits hebben gekozen.

Uw koopwaar is goud waard.
Vertrouw op Vanbreda Risk & Benefits
voor een optimale bescherming.
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“Ruim zes jaar geleden
maakte onze vorige
verzekeraar abrupt een einde
aan ons contract. Na een
jarenlange probleemloze
samenwerking werden plots
extreme eisen gesteld wat
betreft de beveiliging van
de zaak. Aangezien we nog
een hele tijd als juwelier
wilden werken, besloten we
uit te kijken naar een andere verzekeringsmaatschappij. Na een
lange zoektocht kwamen we terecht bij Vanbreda Risk & Benefits.
Vanbreda stelde een premie op maat voor en wij moesten niet al te
veel aanpassingen uitvoeren aan onze zaak.

“Op 28 februari 2012
werden wij het slachtoffer
van een gewapende
overval. Diezelfde avond
nog hebben we onze
verzekeringsmakelaar
verwittigd, die de volgende
dag meteen langskwam om
de schade vast te stellen.
Een week nadien was de
expertise klaar en nog geen
week later had de expert zijn verslag al overgemaakt aan
de verzekeraar, die ons in afwachting van de definitieve
regeling alvast een voorschot stortte. Een maand na de
schade kregen we de schriftelijke bevestiging van het te
storten bedrag en vrijwel meteen stond dat ook op onze
rekening.

In 2011 hadden we op één week tijd twee nachtelijke inbraken.
We waren zeer tevreden over de snelle en correcte afhandeling en
uitbetaling.
Dit jaar sloeg het noodlot opnieuw toe: op 11 april 2012 werd onze
volledige goudcollectie uit de etalage gestolen. Andermaal trad
Vanbreda uiterst snel en efficiënt op. Ook wat de toekomst betreft
werden we gerustgesteld. Onze verzekering komt niet in gevaar en
wij slapen intussen toch iets rustiger.”

“Vanbreda stelde ons een
premie op maat voor.”

“Wij zijn
aangenaam
verrast door de
snelle werking bij
Vanbreda, des te
meer omdat we
maar recent cliënt
werden.”

Vanbreda had ons voorgesteld om een vergoeding in
vervangingswaarde op te nemen in de polis. Een geluk bij
een ongeluk, want zo kregen we een vergoeding conform
de huidige goudprijs. Bij een standaard verzekering zouden
we vergoed geweest zijn in historische aankoopprijs, die
op dat moment 30% lager lag dan de goudprijs. Wij zijn
aangenaam verrast door de snelle werking bij Vanbreda, des
te meer omdat we maar recent cliënt werden.”

“In de nacht van 18 op 19 september 2011 kregen we inbrekers over
de vloer. Onze dochter, die boven de zaak woont, werd gewekt
door een hels lawaai. Ze kon alleen maar machteloos toekijken.
Bij het zien van de vernielde etalages zakte de moed ons in de
schoenen. Duizenden vragen spookten door ons hoofd. Hoe
moest het nu verder? We hebben meteen onze contactpersoon
bij Vanbreda Risk & Benefits gebeld. Die kwam dezelfde dag nog
langs om ons te vertellen wat er allemaal moest gebeuren.
Gelukkig konden we via onze verzekering rekenen op een
nachtwaker. Die maakte de eerste nachten toch wat draaglijker
voor ons gezin. We waren ook erg tevreden over het vlotte verloop
van de uitbetaling - zeker met al ons witgoud dat gestolen was en
de decembermaand die voor de deur stond. Zonder verzekering
zou het heel moeilijk of zelfs onmogelijk geweest zijn om onze
zaak, die al sinds 1893 bestaat, voort te zetten.”

“We zijn erg tevreden over het
vlotte verloop van de uitbetaling.”

