Wij moeten u niet vertellen hoe u de was moet doen.
Maar is uw bedrijfsverzekering even proper?

infofiche_textiel_2.indd 1

7/03/2013 15:50:53

U hebt als professioneel bedrijf actief in de textielverzorging geen handleiding
nodig om de was of de strijk te doen. Maar is uw bedrijfsverzekering even proper?
Vertrouw de opvolging van uw verzekeringsdossier daarom toe aan specialisten.
Als Partner In Textile van de Federatie van de Belgische Textielverzorging werkt
Vanbreda Risk & Benefits voor al de aangesloten leden een oplossing op maat uit. In
ons ‘proper pakket’ koppelen wij voor u de specifieke noden van uw onderneming
aan exclusieve waarborgen en uitgebreide dekkingen aan scherpe prijzen.
Waarom Vanbreda Risk & Benefits?
Al meer dan 75 jaar behoort Vanbreda Risk & Benefits tot de top van de onafhankelijke
verzekeringsmakelaars. Vanbreda onderscheidt zich van concurrenten door specifiek
maatwerk te leveren voor KMO’s en (middel)grote ondernemingen. Wij staan bekend
om onze uitstekende relaties met gespecialiseerde verzekeraars. Door de grote
volumes en onze projectaanpak kunt u bovendien als klant meegenieten van onze lage
inkoopprijzen.

Ons proper pakket: meer dan enkel premiebesparing!
Als ondernemer streeft u dagelijks naar de beste verhouding prijs-kwaliteit. Wanneer u
kiest voor het ‘proper pakket’ van Vanbreda, krijgt u dezelfde garantie. Het is de ambitie
van Vanbreda Risk & Benefits om u de meest sluitende verzekeringsoplossing voor te
stellen. Naast een aantrekkelijke premie kunt u ook genieten van enkele uitzonderlijke
uitbreidingen, specifiek op maat van uw activiteit!

Enkele voorbeelden van deze uitzonderlijke uitbreidingen:
• Wanneer u in het kader van uw activiteiten wasgoed van klanten bewaart, dan is
de schade aan deze goederen verzekerd, zelfs indien u hiervoor niet aansprakelijk
bent.
• U en uw chauffeurs zijn soms met aanzienlijke geldsommen op de baan. Hoe
voorzichtig u ook bent, u kunt altijd het slachtoffer van een overval worden.
Dankzij de waardenverzekering hoeft u uw leven niet op het spel te zetten.
• Een storm vernielt uw uithangborden, lichtreclame en zonneschermen. Wij
vergoeden de schade!
• Een klant kwetst zich tijdens een bezoek in uw bedrijfspand. Ongeacht of u
hiervoor aansprakelijk bent, vergoeden wij de medische kosten.
• Indien gewenst kunt u beroep doen op een gratis waardebepaling van uw
bedrijfsgebouwen door een erkend en onafhankelijk expert. Indien de door de
expert vooropgestelde waarde wordt verzekerd, wordt de evenredigheidsregel
afgeschaft en verzekeren wij eveneens ‘doorbreking van het kapitaal’, zodat
onderverzekering van het gebouw wordt uitgesloten.
• Een schadevrij verzekeringsjaar wordt beloond met een teruggave van een
gedeelte van uw verzekeringspremies.

Meer informatie?
Wenst u een totaalservice, neem
dan contact op met John Van
Doninck op 03 217 67 47 of via
john.vandoninck@vanbreda.be.
www.vanbreda.be

En dit zijn nog maar enkele concrete voorbeelden van de exclusieve uitbreidingen in dit
verzekeringspakket.

De engagementen van Vanbreda Risk & Benefits
Naast de ambitie om u uitgebreide en competitieve voorwaarden aan te bieden,
garandeert Vanbreda Risk & Benefits u ook een totaalservice na aanschaf van het
verzekeringspakket. Bovendien is onze garantie niet beperkt in de tijd.
Uw account manager staat steeds voor u ter beschikking! Minstens jaarlijks overloopt
hij samen met u uw verzekeringsdossier om het daar waar nodig aan te passen aan
vernieuwde situaties. Vanbreda Risk & Benefits engageert zich voor een professionele
aanpak en een optimale service. Verder staat een team van goed opgeleide
administratieve medewerkers steeds voor u klaar om al uw vragen en problemen te
beantwoorden.
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