wWie gaat er graag
met Uu in zee?
Specialist in strandverzekeringen

HET MEEÙS
STRANDVERZEKERINGENPAKKET
Het Meeùs Strandverzekeringenpakket omvat de belangrijkste verzekeringen
speciaal voor u als paviljoenhouder. De inhoud van het pakket is afgestemd
op de wensen en behoeften van paviljoenhouders. Vaak is de premie van een
gebouwenverzekering niet toegespitst op de bouwaard en de ligging van een
strandpaviljoen. Het Strandverzekeringenpakket is hier onderscheidend in.
Met het Strandverzekeringenpakket heeft u uw verzekeringen zonder overlapping tegen een scherpe premie overzichtelijk in één polismap. Uiteraard
bepaalt u zelf als ondernemer in hoeverre u verzekerd wilt zijn en hoeveel risico
u zelf wilt dragen.

De verzekeringen in het pakket
Paviljoen
Voor uw paviljoen bieden wij een complete dekking tegen voorkomende risico’s.
Tegen een toeslag op de premie kunt u schade door zeewater meeverzekeren.
Samen met u wordt bekeken wat voor uw bedrijf de beste dekking is.

De voordelen voor u op een rij
Scherpe premie
Eigen accountmanager en binnendienst
Eigen schadeafdeling
Geen dubbele dekkingen
30 jaar ervaring

Bedrijfscontinuïteit
Als eigen ondernemer loopt u natuurlijk altijd het risico dat uw paviljoen

Strandverzekeringen is ontstaan uit een samenwerking tussen Meeùs Assurantiën en

of inboedel schade oploopt, terwijl andere kosten gewoon doorlopen.

onderdeel van AEGON. Meeùs Groep BV is geregistreerd bij de AFM onder nr. 12008358.

Hierdoor lijdt u omzetverlies. Dit verlies kunt u verzekeren. Het risico van
schade aan onder andere klanten en personeel is gedekt op de uitgebreide

StrandNederland. Meeùs Assurantiën BV is dochteronderneming van Meeùs Groep BV,
Meeùs Assurantiën BV is statutair gevestigd in Amersfoort, handelsregister 20009028,
Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort. Postadres: Nevelgaarde 60, Postbus 1259, 3430 BG
Nieuwegein.

aansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsmiddelen
Uw bedrijfsuitrusting, de inventaris en de goederen kunt u uitgebreid verzekeren.
Daarnaast is dekking mogelijk voor inductieschade, geld en geldswaardige
papieren, vandalisme en transport.

Schadeafhandeling
U kunt rekenen op een snelle en adequate schadeafhandeling door onze ervaren
schadebehandelaars.

Overzichtelijk en compleet

Meeùs Den Haag

Wij bieden u een pakket met veel voordelen; gemak, duidelijkheid en

Laan van Nieuw Oost-Indië 123

bedrijfscontinuïteit staan hierbij dan ook centraal. U heeft bovendien één

2593 BM Den Haag

aanspreekpunt die samen met u doorneemt of alles voldoende verzekerd is en

Tel. 070 358 29 83

bij wie u altijd terecht kunt voor vragen.

www.meeus.com/strandverzekeringen

Wilt u meer informatie over het Strandverzekeringen pakket,
neem dan contact op met onze specialist Dick Boereboom via (070) 358 29 83
of e-mail naar dfd.boereboom@meeus.com

