Hoe groot is een gemiddelde zaak in deze branche?
€

Adviesbureau

Omzet
€ 100.579

De cijfers van onze Interpolis
ZekerVanJeZaak® klanten

Waarde spullen
€ 37.004

Aantal werknemers binnen deze branche
ZZP’ers

Gemiddeld aantal werknemers

één werknemer of meer

18%

Vergelijk jezelf met
branchegenoten:

82%

Wat verzekeren zij? Wat kost het?
Welke schades overkomt ze?

Waarvoor zijn je branchegenoten verzekerd?
Percentage

Gemiddelde jaarpremie

aansprakelijkheid

89%
1,7%

AOV
bedrijfsmiddelen

25%
5%

3%
14%

gebouw
rechtsbijstand

26%

€ 192

bedrijfsstagnatie
verkeersmiddelen

€ 2.302
€ 181
€ 291
€ 408
€ 115
€ 1.090

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Verzeker schade die je zelf, je medewerkers of je producten/diensten veroorzaken.

Verzeker je bedrijf van juridische hulp bij zakelijke conflicten.

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

•

Je stoot per ongeluk een kop koffie om. Je maakt een grote vlek op de vloerbedekking van je klant.

•

Je hebt een juridisch conflict met je medewerker over zijn arbeidscontract.

•

Je maakt bij het boekhouden een fout met grote financiële gevolgen voor je klant.

•

Je klant betaalt de nota niet. Ook niet nadat je hem in gebreke hebt gesteld.

•

Door een berekeningsfout in de constructie moet het hele bouwproject worden stilgelegd.

Verkeersmiddelen

Bedrijfsmiddelen

Verzeker schade met of aan je bedrijfsauto.
Verzeker je voorraad die klaarligt voor de verkoop en je spullen voor schade en diefstal.
Bijvoorbeeld:
Bijvoorbeeld:

•

Je kijkt niet goed uit en veroorzaakt een ongeluk (wetteljke aansprakelijkheidsverzekering

•

Je laptop wordt uit je kantoor gestolen.

•

Er worden spullen gestolen uit je kantoor. En je bureau en je kast zijn flink beschadigd.

•

Door steenslag komt er een ster in je voorruit (casco- en beperkt cascoverzekering).

•

Je laat op kantoor je laptop vallen. Kapot natuurlijk.

•

Je rijdt je auto total loss (cascoverzekering).

motorrijtuigen).

Gebouwen
Verzeker je bedrijfspand voor schade door brand, wind, inbraak, water of een

Arbeidsongeschiktheid
Bescherm je inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

aanrijding.
Bijvoorbeeld:
Bijvoorbeeld:

•

Je valt van de trap en bent een halfjaar uit de running.

•

Je moet niet alleen de deur en het kozijn, maar ook het hang- en sluitwerk repareren na een inbraak.

•

Je kunt een paar maanden niet werken door een sportblessure.

•

Door een windvlaag schiet de klink van de deur uit je hand. De deur klapt tegen de muur, de ruit is stuk.

•

Je moet verplicht rust nemen door een burn-out.

•

Je moet de opruimingskosten betalen voor het slopen van je pand na een fikse brand.

Bedrijfsstagnatie
Verzeker je misgelopen inkomsten na schade door brand, wind, inbraak,
water of een aanrijding.
Bijvoorbeeld:
•	Je hebt waterschade door het blussen van een brand in de bovenwoning. Je moet je kantoor een paar
dagen sluiten.
•

Je computers worden gestolen en alles is overhoop gehaald. Je kunt een paar dagen niet werken.

