
 

 
Complete dienstverlening zakelijke verzekeringen 

• Periodiek is er een persoonlijk gesprek met jullie adviseur om de afgelopen 
periode te evalueren en de verwachtingen voor de komende tijd te 
bespreken. In dit gesprek worden ook eventuele veranderingen binnen jullie 
organisatie besproken en zorgen wij ervoor dat de verzekeringsoplossingen 
indien nodig hierop worden aangepast. Eventuele nieuwe mogelijkheden om 
risicomanagement te verbeteren worden besproken en de aandachtspunten 
van jullie verzekeringen worden opgefrist. Van dit gesprek maken wij een 
verslag zodat u later rustig kunt nalezen wat er besproken is.   

• Regelmatig bekijken wij voor u waar jullie verzekeringen het beste 
ingekocht kunnen worden. Bij bijzondere situaties, zoals wijzigingen van 
voertuigen of objecten, maken wij direct een vergelijk welke verzekeraar 
daarvoor het beste aanbod heeft. Als de verzekeraar de verzekering 
opzegt, de premie sterk verhoogd of de voorwaarden verslechterd, zullen 
wij in de verzekeringsmarkt zoeken naar andere oplossingen.  

• Wij benaderen u proactief als er nieuwe mogelijkheden ontstaan waardoor 
er verbeteringen of voordelen behaald kunnen worden.  

• Wij agenderen de geldigheid van jullie taxatierapporten, alarmcertificaten 
en andere verzekeringsverplichtingen die kunnen verlopen. Ruim voor het 
verstrijken van de geldigheid nemen wij met jullie hierover contact op.  

• Wij benaderen u als er (wets)wijzigingen zijn die van invloed zijn op jullie 
verzekeringen die via ons lopen. 

• Al jullie verzekeringen waar wij de tussenpersoon voor zijn, worden door ons 
geadministreerd. De polissen hiervoor en andere informatie die de 
verzekeraar jullie opstuurt wordt door ons gecontroleerd. Onjuistheden 
laten we aanpassen. De stukken worden door ons digitaal gearchiveerd, 
waardoor u ieder moment deze informatie bij ons op kunt vragen.  

• Als er iets heeft voorgedaan waardoor er een uitkering op de verzekering 
kan worden geclaimd begeleiden wij deze schademelding. Met onze ervaring 
hoe verzekeraars graag een schadeformulier ingevuld willen zien, denken wij 
mee in hoe de omschrijving van de schade het beste geformuleerd kan 
worden en welke stukken handig zijn om mee te sturen. We controleren de 
reactie van de verzekeraar en zullen bij (deels) onterechte afwijzing voor u 
strijden dat de verzekeraar toch voldoende uitkeert. Bij een schademelding 
met lange verwerkingstijd houden wij periodiek contact met de verzekeraar 
om de snelheid te bespoedigen. Regelmatig krijgt u van ons een update van 
de status.     

• Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht. 

 


