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Maatwerk

Mutsaerts

Iedere branche is uniek, daarom ontwikkelt Mutsaerts al enkele

Als toonaangevend verzekeringsmakelaar adviseren wij bedrijven

jaren specifieke maatwerkoplossingen. Wij nemen geen genoegen

en ondernemers (DGA) over schadeverzekeringen, inkomens-

met standaard producten en gaan met verzekeraars in gesprek om

verzekeringen en pensioen. Met ruim 50 medewerkers kiezen wij

branchepolissen te ontwikkelen (mantelafspraken). Op deze manier

voor kwaliteit en persoonlijke service. In ons advies zoeken wij altijd

kunnen wij unieke verzekeringen aanbieden met interessante

naar de balans tussen risico’s verminderen, zelf dragen of afdekken

kortingen, de premies liggen vaak ver onder het gemiddelde.

met slimme verzekeringsproducten. Dat geeft u zekerheid, voor nu

De Mutsaerts pakketpolis sluit aan bij specifieke risico’s van de

en in de toekomst. Neem voor meer informatie over onze dienst-

theater- en bioscoopbranche.

verlening contact op met een van onze specialisten.

Brandverzekering met uitgebreide gevarendekking

Branchespecifieke extra dekkingen:

Naast brand, ontploffing en blikseminslag dekt deze

• Bedrijfsschade door onbereikbaarheid door een

verzekering ook schade door onder andere water,
diefstal, vandalisme of storm.

naburige schade
• Koelschade: storing of uitval van koel- en diepvrieskasten
• Machinebreuk: verlies of schade aan gebouwgebonden

Rubrieken

installaties

1. Opstal/huurdersbelang
2. Goederen en goederen elders in opslag

Voor theaters en bioscopen vergelijken wij graag de huidige

3. Inventaris en electronica

verzekeringen met de pakketpolis van Mutsaerts. Dit doen wij

4. Bedrijfsschade: deze dekking geeft een vergoeding van de

met een analyse waarin wij de dekkingsverschillen en het

brutowinst (vaste lasten en winst) bij bedrijfsstagnatie
5. Extra kosten: extra kosten die gemaakt worden om de

premievoordeel in kaart brengen. Neem contact met ons op voor
meer informatie!

normale bedrijfsvoering voort te zetten
6. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
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