Product

Doelgroep

Aanbouw

De aanbouwverzekering is geschikt voor MKB-bedrijven en zzp-ers die boten bouwen, verbouwen of repareren.
Risico’s van schade aan of verlies van het schip en aanvaringsschades aan derden zijn verzekerd tot de verzekerde
som, inclusief het risico van proefvaren. Alle bij de bouw betrokken partijen kunnen worden meeverzekerd.

Aansprakelijkheid
bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is geschikt voor MKB-bedrijven en zzp-ers die zijn of haar
vermogen willen beschermen voor schades die door een verzekerde aan een ander wordt toegebracht.
Meeverzekerd is productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. Dekkingsgebied is Europa. De
verzekering dekt niet het risico van beroepsaansprakelijkheid. Ook is er geen dekking voor spullen die een
verzekerde “onder opzicht” heeft. Het zogenaamde voorrisico is niet altijd standaard meeverzekerd.
De aansprakelijkheidsverzekering voor watersportbedrijven is geschikt voor MKB-bedrijven en zzp-ers die zich
bezighouden met werkzaamheden op en aan pleziervaartuigen en/of met andere werkzaamheden in relatie
met de watersport en die zijn of haar vermogen willen beschermen voor schades die door een verzekerde aan
een ander wordt toegebracht. Meeverzekerd is productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.
Dekkingsgebied is Europa. Meeverzekerd is het risico van boten van cliënten onder opzicht. De verzekering
dekt niet het risico van beroepsaansprakelijkheid. Het zogenaamde voorrisico is niet standaard meeverzekerd.
De autoverzekering zakelijk is geschikt voor die MKB-bedrijven en zzp-ers die een auto bezitten met een
Nederlands kenteken en zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het risico van schade die
met de auto aan anderen wordt toegebracht; deze WA-verzekering is wettelijke verplicht. De leeftijd is de auto
is van belang of de auto voor een Cascodekking in aanmerking komt.
De bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor MKB-bedrijven en zzp-ers die zich willen verzekeren tegen het
risico van bedrijfsstilstand als gevolg van onder andere brand, inbraak, vandalisme en waterschades. Verzekerd
is het omzetverlies gedurende een van te voren overeengekomen uitkeringsduur. Om onder- of oververzekering te voorkomen of te beperken kent de verzekering een overdekkings- en restitutiedekking. Het
afsluiten van de straat na een schade aan een ander gebouw in de omgeving is meeverzekerd. Boetes zijn niet
gedekt.

Aansprakelijkheid
bedrijven watersport

Autoverzekering zakelijk

Bedrijfsschade
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Bestelauto

De bestelautoverzekering is geschikt voor die MKB-bedrijven en zzp-ers die een bestelauto bezitten met een
Nederlands kenteken en zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook voor het risico van schade die
met de bestelauto aan anderen wordt toegebracht; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.
De extra kostenverzekering is geschikt voor MKB-bedrijven en zzp-ers die zich willen verzekeren tegen extra
kosten die gemaakt moeten worden als gevolg van ander andere brand, inbraak, vandalisme en waterschades
om zo snel mogelijk weer door te kunnen gaan, zoals vervangende apparatuur, kosten vervangende locatie,
communicatie naar klanten en andere noodmaatregelen.

Extra kosten

Gebouw bedrijf
Glas

De bedrijfsgebouwenverzekering is geschikt voor MKB-bedrijven en zzp-ers die zich willen verzekeren tegen de
financiële gevolgen als gevolg van onder anderen brand, inbraak, vandalisme en waterschades.
De glasverzekering is geschikt voor MKB-bedrijven en zzp-ers die de schade in ramen, deuren, vitrines en
toonbanken willen verzekeren tegen alle breukschade. Noodvoorzieningen zijn meeverzekerd. Niet verzekerd
zijn kras of krassen op een ruit en slijtage van lood van het lood in glas-in-loodruiten. Ook niet verzekerd:
schade bij leegstand langer dan twee maanden.

Handelsvoorraad

De handelsvoorraadverzekering is geschikt voor MKB-bedrijven en zzp-ers in de watersport die zich willen
verzekeren tegen alle van buiten komende onheilen voor schade aan pleziervaartuigen, motor-, zeil- en
roeiboten, motoren en aan- en toebehoren behorende tot de handelsvoorraad of aan de verzekerde ten
verkoop in consignatie zijn toevertrouwd. Schade als gevolg van proefvaren onder begeleiding van personeel,
privégebruik, hellingen en het verrichten van werkzaamheden ivm onderhoud is meeverzekerd.

Inventaris/goederen

De inventaris en goederenverzekering is geschikt voor MKB-bedrijven en zzp-ers die hun spullen en/of voorraad
willen verzekeren tegen de financiële gevolgen als gevolg van onder andere brand, inbraak, vandalisme en
waterschades.
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Reconstructie

De reconstructiekostenverzekering is geschikt voor MBK-bedrijven en zzp-ers die zich willen verzekeren tegen
de kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk zijn als gevolg
van onder andere brand, inbraak, vandalisme en waterschades. De informatie kan bestaan uit boekhouding,
brieven, contracten, tekeningen, archiefstukken, mallen ed. Verzekerd zijn de kosten die worden gemaakt om
de gegevens te verkrijgen, maar ook de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de
reconstructie bezighouden en extra porto- en telefoonkosten. Net als bij de bedrijfsschadeverzekering wordt
bij een reconstructieverzekering ook een uitkeringstermijn gehanteerd. De verzekerde som is meestal een
premier-risquebedrag omdat praktisch nooit vooraf te bepalen is hoeveel de reconstructiekosten zullen zijn.
De rechtsbijstandverzekering is geschikt voor MKB bedrijven en zzp-ers die zich willen verzekeren voor de
kosten van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict over onder andere het gebruik van de
bedrijfsruimte, vervoersmiddelen, klanten, gemeente of overheid en personeel. De verzekering is inclusief
incassoservice. De particuliere dekking kan worden meeverzekerd. De verzekerde conflicten zijn in de
polisvoorwaarden limitatief omschreven.
De vrachtautoverzekering is geschikt voor die bedrijven die een vrachtauto bezitten voor vervoer van goederen
van het eigen bedrijf met een Nederlands kenteken en zich willen verzekeren voor schade hieraan. Maar ook
voor het risico van schade die met de bestelauto aan anderen wordt toegebracht; deze WA-verzekering is
wettelijk verplicht.

Rechtsbijstand

Vrachtwagen

Doelgroep
Het verzekeringspakket is geschikt voor zzp’ers, verenigingen, stichtingen en ondernemers met een maximale omzet van € 10.000.000,--, die
bediend worden door Kuiper Verzekeringen of door één van de aangesloten tussenpersonen.
Niet passende activiteiten voor ons verzekeringspakket zijn:
- agrarische sector;
- offshore;
- chemie;
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- lucht- en ruimtevaart, luchthavens;
- automobielindustrie;
- veevoederindustrie;
- opslag vuurwerk, tenzij geringe omvang detailhandel;
- afvalverwerking;
- sloopbedrijven;
- mijnen en steengroeven;
- medische aansprakelijkheid;
- bestuurdersaansprakelijkheid;
- beroepsaansprakelijkheid;
- activiteiten USA, Canada;
- co-assurantie.
Per bedrijfsactiviteit en verzekeringsvorm zijn relevante vragen bepaald en wordt gevraagd naar het schadeverleden. Het wordt in het
offertestadium al snel duidelijk of acceptatie wel of niet mogelijk is. Op het moment dat de aanvraag niet direct geaccepteerd kan worden, kan
contact worden opgenomen met de Afdeling volmacht. Vervolgens beoordeelt de Afdeling Volmacht of het aangeboden risico toch acceptabel
is en tegen welke premie en voorwaarden.
Als onderdeel van de acceptatie of voortzetting van de verzekering kan (her) inspectie plaatsvinden. De rol van de risicodeskundige maakt
onderdeel uit van ons acceptatiebeleid.
Distributie
Het afsluiten van een nieuwe verzekering gebeurt na een adviesgesprek van Kuiper Verzekeringen of tussenpersoon met de klant. Ook het
doorgeven van de wijzigingen, actualisaties en opzeggingen worden via deze adviseur geregeld met Kuiper Assuradeuren BV.
Voor onze samenwerking is een overeenkomst gesloten. Krachtens deze overeenkomst wordt u geacht te voldoen aan de wettelijke regels en
gedragscodes.
Wij hebben gekozen voor passieve transparantie, het meest gebruikelijke in deze markt. Dit houdt in dat de provisie niet
apart vermeld wordt op de polis. De adviseur dient deze wel kenbaar te maken als de klant er om vraagt.
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