Schouten
Verzekeringsdienst

BNOVerzuim.nl
Uw werknemers snel en gezond weer terug op de werkvloer! Dat is het doel van het online verzuimloket BNOVerzuim.nl. Wij

voor BNO-leden

begeleiden u met alle processen rondom het verzuim van uw zieke werknemer en zorgen ervoor dat u alles op tijd en goed
geregeld hebt.
Ziekteverzuimverzekering
Wanneer uw medewerker ziek wordt, bent u wettelijk verplicht om het loon van deze zieke medewerker gedurende twee jaar
door te betalen. Wanneer u de ziekteverzuimverzekering van Schouten Verzekeringsdienst voor BNO-leden afsluit, betaalt de
verzekeraar deze kosten de gedurende twee jaar voor u door.

Bespaar tot 40% op uw verzekeringen!

Privéverzekeringen
Het verzekeringspakket bestaat uit de volgende onderdelen:
•

Arbeidsongeschiktheid / ongevallen

•

Auto / Motor

•

Doorlopende reis / Annulering

•

Woonhuis / Inboedel

•

Rechtsbijstand

•

Aansprakelijkheid particulier

U kunt het BNO privépakket zelf online samenstellen en direct afsluiten, waarbij de pakketkorting kan oplopen tot 12%.

Gratis verzekeringscheck
Wilt u weten of u goed verzekerd bent en of u ook kunt besparen op de premie? Wij maken graag een gratis
verzekeringscheck voor u waarbij we zorgvuldig kijken naar de polisvoorwaarden en de daarbij behorende premies.
Bel 010-288 49 64 om een afspraak te maken met Robert Sluis, de adviseur van Schouten Verzekeringsdienst voor BNO-leden.
Of mail uw huidige verzekeringspolissen naar: info@schoutenverzekeringsdienstbno.nl.
Robert komt dan vrijblijvend bij u langs om samen uw verzekeringen door te nemen.

Meer informatie?
www.schoutenverzekeringsdienstbno.nl

Schouten
Verzekeringsdienst
voor BNO-leden

Ontzorgen en besparen;
exclusief voor leden van BNO
Ondernemen is een kwestie van durven en risico nemen. Echter, een aantal van deze risico’s is te groot om
zelf te dragen. Als lid van BNO kunt u profiteren van scherpe premies op goede verzekeringen van Schouten
Verzekeringsdienst voor BNO-leden, zonder dat u verder nog omkijken naar deze verzekeringen heeft.

Aansprakelijkheid
We kennen 3 soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Hiermee verzekert u uw financiële risico voor door uw klanten geleden vermogensschade waarvoor u
aansprakelijk bent. Wij bieden ook een zeer uitgebreide dekking voor aanspraken die verband houden met
en/of voortvloeien uit een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het BNO-product kent geen verplichting
tot het hanteren van leveringsvoorwaarden. Op basis van de ARVODI-2014 is in beginsel gewoon dekking. (let op:

Uw voordelen

beperkte dekking voor opzicht).

Expertise
Experts die weten wat er speelt in de
branche en die weten wat de specifieke
risico’s voor u zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
Hiermee verzekert u uw financiële risico voor fysieke schade, zowel letselschade (schade aan een persoon,
lichamelijk of geestelijk) als zaakschade (schade aan bezittingen), geleden door derden, zoals uw klanten en uw
(eventuele) werknemers, waarvoor u aansprakelijk bent.

Gemak
Online schade melden en een online
overzicht van al uw verzekeringen. Uw
eigen adviseur die u kunt bellen voor al
uw vragen.

Bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA)
Wanneer u bestuurder of commissaris bent en een verkeerde beslissing neemt, waardoor de organisatie
bijvoorbeeld failliet gaat, kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Deze kosten worden gedekt door de BCA.

BNO Zekerheidspakket

Overstapservice
Wij zeggen de oude verzekeringen voor u
op en regelen alles er omheen.

In dit pakket treft u alle verzekeringen aan die u nodig heeft om onbezorgd te ondernemen. Speciaal voor
BNO-leden ontwikkeld met de beste dekking tegen de scherpste premie:

Besparing op verzekeringspremie
Oplopend tot 40%.

Besparingsvoorbeeld

•

Huurdersbelang / glasverzekering

•

Inventaris- en goederenverzekering

•

Computer- en elektronicaverzekering

•

Extra Kostenverzekering: de Extra Kostenverzekering vergoedt extra kosten om het bedrijf draaiende te
houden na een verzekerde gebeurtenis. Dit kan brand- of waterschade zijn, maar ook inbraak of tijdelijke
sluiting van het bedrijvenpark waar u gevestigd bent.

		

Huidige

Schouten

			

verzekeraar

Verzekeringsdienst

Besparing

De voordelen

Aansprakelijkheid voor bedrijven

€ 2.259,48

€ 871,00

€ 1.388,48

Inventaris en goederen

€ 560,00

€ 281,91

€

278,09

•

Huurdersbelang		

€ 173,25

€

58,36

€

114,89

Bedrijfsschade		

€ 1.642,44

€ 1.484,99

€

157,45

Computer- en elektronica

€ 1.015,17

€ 1.015,17

€

Totaal

€ 5.650,34

€ 3.711,43

€ 1.938,91 (34 %)

			

-

Deze ondernemer, lid van BNO, heeft een totale besparing van 34% op de verzekeringspremie!

Wij kunnen u een pakketkorting aanbieden wanneer u ervoor kiest om meerdere verzekeringen via ons af
te sluiten.

•

U heeft alle verzekeringen die voor de continuïteit van uw bedrijf belangrijk zijn in één pakket.

Deze verschillende verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor u niet dubbel verzekerd bent.
Het is ook mogelijk om de verzekeringen afzonderlijk van elkaar af te sluiten.
Cyber- en datariskverzekering
Verzeker ook uw gevoelige digitale informatie.

pakket

