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Roosendaal, 21 december 2011

Onderwerp: Offerte Aansprakelijkheidsverzekering

voor uw leden

Geachte heer Knezevic,

Onderstaand ziet u ons voorstel voor een aansprakelijkheidsverzekering
Bedrijven voor de
leden van uw hondentrimsalons. De premie is zondermeer concurrerend te noemen.
Bovendien kent deze verzekering een uniek dekking omdat meeverzekerd is schade aan de
dieren zelf. Zie hieronder bij opzicht. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen
sluiten dit
uit of vragen hiervoor een hele hoge premie. De risicodrager voor deze verzekering is een
van de grotere verzekeringsmaatschappijen
in Nederland.
Aansprakelijkheidsverzekering
•
•
•
•
•

voor de Hondentrimsalons:

elke verzekering wordt op eigen naam van verzekerde gesloten onder een eigen
pakketnummer,
de premie wordt berekend over de omzet à 0,33 0100 (per duizend euro)met een
minimumpremie van € 80,00,
het eigen risico voor zaakschade is € 125,00,
er geldt een beperkte opzichtdekking, zie onderstaande clausule (437 - Opzicht),
eventueel nog pakketkorting per extra gesloten mee verzekerde rubriek in het
pakkket.

437 - Opzicht
In afwijking van de Bijzondere Voorwaarden bieden deze verzekeraar dekking voor de
aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt tijdens de periode dat een verzekerde
of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, blhandelt of daarmee
samenhangend vervoert.
Wij vergoeden maximaal € 50.000,- per aanspraak met een maximum v n € 100.000,- per
verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag.
Er is een eigen risico per aanspraak van toepassing van 10% met een minimum van € 250,-.
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade:
aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig on1er zich heeft;
door diefstal, verduistering, vermissing of verlies;
aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die u of iemand
namens u onder zich heeft;
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- aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-,
huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (inc1usiefhet recht van gebruik
en bewoning).
Eventueel kunnen we een afspraak maken om een en ander verder toe te lichten.
We kunnen tevens een mailing maken voor uw leden waarin alles helder wordt uitgelegd.
Uw reactie zien wij dan 0 graag tegemoet.

