“Verzekeraars schieten
vaak door in voorwaarden”
Dat het afgelopen jaar een grote impact had op de bedrijfsvoering, is een understatement.
Elk bedrijf ligt er anders bij dan vóór maart 2020. Door alle veranderingen is de kans groot dat
jouw verzekeringspakket aangepast moet worden. Bijvoorbeeld doordat je bedrijfsactiviteiten zijn
veranderd, de omzet gestegen of gedaald is, of dat er personele wijzigingen zijn geweest.
Maar dat niet alleen: ook verzekeraars veranderen hun voorwaarden en tarieven...
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Hilbert zat al jaren bij dezelfde adviseur, maar tijdens een

schade erachter komt dat het niet goed geregeld is. Je hebt
steggelen met een verzekeraar over de uitbetaling.”
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Werk uit handen nemen

Ik had voorheen de arbodienst en de verzuimverzekering van
elkaar gescheiden. In het ZorgPortaal is dat één pakket en dat
scheelt mij heel veel administratie. Als ondernemer weet je
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Goed gevoel
Na die eerste kennismaking is de adviseur van
Dibevo Risk bij Hilbert langs geweest en heeft toen
zijn hele pakket aan verzekeringen onder de loep
genomen. Met ingang van dit jaar is Hilbert met al
zijn verzekeringen voor de winkels en personeel
overgegaan. Hilbert: “Ik heb hier echt een goed
gevoel bij. Ze verzekeren alleen wat echt nodig
is. Het is een ruime dekking die aansluit op onze
branche, en geen kleine lettertjes of ingewikkelde
voorwaarden. Eens per jaar geef ik mijn omzet door,
en klaar. Ook voor het personeel hoef ik alleen
de loonsom door te geven en het is geregeld. Dat
noem ik meedenken.”

Gratis check-up
Is het voor jou ook de hoogste tijd om de verzekeringen eens goed tegen het licht te houden?
Een afspraak met de adviseur van Dibevo Risk is zo
gemaakt en gratis. ←
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