
BEDRIJFSVERZEKERING

Brand

Brandverzekeringen zijn ongetwijfeld een van de belangrijkste 

verzekeringen, omdat het risico van totale vernietiging van het 

bedrijf door brand aanzienlijk is.

Inbraak, diefstal, beroving en vandalisme:

Deze verzekeringsdekking wordt steeds belangrijker. Dagelijks 

worden duizenden inbraakdelicten geregistreerd. Vaak gaat het 

voor de benadeelde partij niet alleen om het verlies van mate-

riële zaken, maar ook om de kosten van het opruimen van de 

verwoesting (vandalisme) of het repareren van de beschadigde 

deuren en ramen - om nog te zwijgen over de kosten van het 

opnieuw aanschaffen van de ontbrekende artikelen, etc.

Schade door natuurrampen zoals storm en hagel:

Vooral in de herfst is er aanzienlijke schade als gevolg van storm 

of hagel. Bovendien dient te worden opgemerkt dat in geval van 

schade ook de markiezen, verlichting, borden en spandoeken die 

aan de buitenkant van het gebouw zijn bevestigd, alsmede be-

scherm- en scheidingswanden en afdaken, worden gedekt.

Schade door leidingwater:

De gevaren van leidingwaterschade worden meestal onderschat. 

Schade ter hoogte van vijfcijferige bedragen is gemeengoed. De 

verzekering dekt water dat lekt uit permanent geïnstalleerde 

aan- en afvoerleidingen, andere apparatuur die permanent op 

het leidingsysteem is aangesloten en warmwater- en stoomver-

warmingssystemen. Niet verzekerd is echter waterschade die 

onder andere wordt veroorzaakt door regenwater of door de 

opstuwing van het grondwater als gevolg van hevige regenval. 

Een bedrijf zonder risico bestaat niet. Zelfs kleine schade kan de 

voortzetting van uw bedrijf in gevaar brengen. Het belangrijk-

ste criterium bij het bepalen van de bedrijfsverzekering is het 

type bedrijf en de bijbehorende risico’s. Een restaurateur heeft 

bijvoorbeeld niet dezelfde bescherming nodig als een fabrikant. 

En een architect hoeft zich niet precies hetzelfde te verzekeren 

als een detailhandelaar, etc. Elk bedrijf kan zijn eigen verzeke-

ringsdekking samenstellen. Een bedrijfsverzekering moet daar-

om altijd op het betreffende bedrijfstype zijn gebaseerd. Verze-

keringsdekking bestaat alleen op de plaats van verzekering. De 

plaats van verzekering is de opslag-, bedrijfs- of zakelijke ruimte 

zoals vastgelegd in het verzekeringscontract. Controleer regel-

matig of de afgesloten verzekeringscontracten nog “actueel” 

zijn. ls u bijvoorbeeld nieuwe apparatuur koopt of nieuwe taken 

aanbiedt, dienen de bestaande verzekeringscontracten te wor-

den bijgewerkt. Daarnaast kan een zakelijke schadeverzekering 

bijvoorbeeld worden uitgebreid met een bedrijfsonderbrekings-

verzekering. Laat u door onze experts adviseren. We analyseren 

de risicosituatie van uw bedrijf en kiezen voor u de meest ge-

schikte en kosteneffectieve verzekeringsbescherming voor uw 

bedrijfsverzekering.

WAT moet een bedrijfsverzekering in Spanje bevatten?

 Brand, blikseminslag, ontploffing 

 Inbraak, diefstal, beroving en vandalisme

 Schade door natuurrampen zoals storm en hagel

 Schade door leidingwater

 Onderbreking van de bedrijfsvoering
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