
Productinformatie Zekerheidspakket Handel

Het Zekerheidspakket Handel van Nationale-Nederlanden biedt u als ondernemer een 
betrouwbare basis voor de voortgang van uw bedrijf. Hiermee bent u verzekerd voor de meest 
voorkomende risico's in uw branche.

Uw voordelen:
- De belangrijkste schadeverzekeringen voor uw branche in één pakket.
- U stelt zelf uw pakket samen door te kiezen uit de verschillende verzekeringen.
- U krijgt pakketkorting: hoe meer verschillende verzekeringen, hoe hoger de korting.
- Maximale flexibiliteit, want u kunt dagelijks opzeggen.
- U kiest zelf een betaaltermijn en dat kost u niets extra.
- U ontvangt uw verzekeringspakket digitaal.

En ook:
- Het eigen risico geldt per schadegeval maar één keer, dus voor alle betrokken verzekeringen samen
- Onze Bouwtelefoon staat tot uw beschikking voor overleg met een bouwkundig expert voor een snelle 

en vakkundige schadebehandeling
- U krijgt altijd een volledige schadevergoeding door garantie tegen onderverzekering (voor Inventaris-/

Goederen-/Huurdersbelang- en Gebouwverzekering)
- Wij stellen ieder jaar voor om uw pakket te vergelijken met uw huidige situatie. Zodat u eventueel de 

nodige aanpassingen kan doen.
- Heeft u een Rechtsbijstandverzekering afgesloten? Dan checkt een jurist gratis uw 

leveringsvoorwaarden en standaardcontracten.
- Nieuwe auto's zijn bij een Autoverzekering Bedrijven drie jaar verzekerd tegen de nieuwwaarde.

De verzekeringen:
- Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

(onder andere letsel en materiële schade waarvoor u aansprakelijk bent)
- Rechtsbijstandverzekering Bedrijven (eventueel met rechtsbijstand voor de auto)

(juridische bijstand in conflicten met bijvoorbeeld leveranciers en klanten)
- Inventaris-/Goederen-/Huurdersbelangverzekering (eventueel met Glas-dekking, alleen wanneer u 

huurder bent van het bedrijfsgebouw)
(voor schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en water aan uw winkelinventaris en goederenvoorraad, 
en eventuele aanpassingen aan een gehuurd gebouw die u zelf heeft betaald)

- Gebouwverzekering (eventueel met Glas-dekking)
(voor schade door onder andere brand, water en storm aan uw eigen gebouw)

- Bedrijfsschadeverzekering
(dekt de misgelopen winst en de vaste lasten die doorgaan na schade door bijvoorbeeld brand of 
inbraak. Maar ook als de inkomsten teruglopen door stroomuitval, of storing in uw website)

- Goederentransportverzekering
(als tijdens transport goederen beschadigd raken of gestolen worden) 

- Geldverzekering
(voor het verlies van contant geld cadeaubonnen e.d., zoals door een overval of inbraak)

- Computer-/Elektronicaverzekering
(voor schade aan uw computers en elektronica)

- Autoverzekering Bedrijven (eventueel met een dekking voor schade aan uw eigen auto, 
motorrijtuigrechtsbijstand, en een schadeverzekering voor inzittenden)
(voor schade die u met de auto aan anderen toebrengt. Deze verzekering is wettelijk verplicht)

Preventievoorzieningen en preventievoorschriften:
Het spreekt vanzelf dat u probeert om schade te voorkomen, bijvoorbeeld door uw eigendommen te 
beschermen. Daarnaast is veiligheid in uw bedrijf belangrijk. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol: in de 
praktijk van alledag, én als het om uw verzekeringen gaat. Daarom stelt Nationale-Nederlanden voorwaarden 
aan blusmiddelen, afvalbakken en de aanwezige installaties, zoals gas en elektra. Ook moet u soms 
maatregelen nemen om diefstal te voorkomen. En bij sommige auto's is een alarmsysteem verplicht. Wat er 
precies nodig is, krijgt u vooraf te zien en het staat ook in de polis.
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Uw verzekeringsadviseur:
Den Hartigh Adviesgroep BV
Telefoonnummer: 0786769000 of mail naar: daphne.uitterlinden@denhartigh.nl

Deze productinformatie geeft geen recht op dekking of dienstverlening.


