tandtechnische bedrijven MUTSAERTS

hÉt verzekeringspakket voor
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www.mutsaerts.nl

Maatwerk

Mutsaerts

Omdat elke branche uniek is ontwikkelt Mutsaerts al enkele

Als onafhankelijk adviseur biedt Mutsaerts totaaladvies op

jaren specifieke maatwerkoplossingen voor verschillende

het gebied van risicomanagement, pensioen, schade- en

branches. Wij nemen geen genoegen met standaard producten

inkomensverzekeringen. Met 45 medewerkers kiezen wij voor

en gaan met verschillende verzekeraars in gesprek om branche-

kwaliteit en persoonlijke service. Jaarlijks bekijken we of uw

pakketpolissen te ontwikkelen (mantelafspraken). Op deze manier

verzekeringen nog aansluiten op uw bedrijfsvoering. Heeft u

kunnen wij unieke verzekeringspakketten aanbieden afgestemd op

onverhoopt een schade, dan worden alle zaken door ons geregeld.

de specifieke risico’s van uw branche. Met interessante kortingen

Dat geeft u zekerheid, voor nu en in de toekomst. Neem voor meer

waardoor de premies vaak ver onder het gemiddelde liggen.

informatie over onze dienstverlening gerust contact met ons op.

Collectieve mantel Tandtechnische bedrijven
In het collectieve pakket vallen onder andere onderstaande verzekeringen en bijbehorende voorwaarden.
Brandverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

•

Uitgebreide voorwaarden

•

€ 2.500.000 per aanspraak

•

Keuze eigen risico’s: € 500, € 1.000 of € 2.500

•

€ 5.000.000 per verzekeringsjaar

•

All Risk dekking voor apparatuur: € 20.000 premier risque

•

€ 250 eigen risico per gebeurtenis

•

Uitgebreide dekking voor inductie / overspanning, ook 		

•

Goed werkgeverschap 7:611 BW standaard meeverzekerd

dekking zonder bliksemontlading

•

Opzicht € 25.000 per aanspraak en maximaal € 50.000 		

•
•
•

Fundering meeverzekerd tot 10% boven de verzekerde 		

per verzekeringsjaar, dekking voor goederen van derden

som van het onroerend goed

ter bewerking op uw locatie aanwezig

Glas(breuk) meeverzekerd zonder premietoeslag tot 		
maximaal € 10.000 per gebeurtenis / verzekeringsjaar

Ziekteverzuimverzekering

Transportschade mobiele apparatuur meeverzekerd tot

•

maximaal € 5.000 per gebeurtenis / verzekeringsjaar
•

Diefstal van goederen of gereed product uit auto’s mee		
verzekerd tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis

•

Laagste prijsgarantie van 10% ( oftewel minimaal 10% 		
korting tov huidige tarief )

•

Dekking mogelijk conform CAO: 1e en 2e jaar 		
100% doorbetaling

Zeer scherpe premiestelling

Mutsaerts

Mutsaerts
KWALITEIT VERZEKERD

Correspondentieadres
Postbus 9102
5000 HC Tilburg
T (013) 594 28 28
F (013) 594 28 29
info@mutsaerts.nl

