Hoe groot is een gemiddelde zaak in deze branche?
€

Bouw

Omzet
€ 91.500

De cijfers van onze Interpolis
ZekerVanJeZaak® klanten

Waarde spullen
€ 33.491

Aantal werknemers binnen deze branche
ZZP’ers

Gemiddeld aantal werknemers

één werknemer of meer

12%

Vergelijk jezelf met
branchegenoten:

88%

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

Waarvoor zijn je branchegenoten verzekerd?
Percentage

Gemiddelde jaarpremie

aansprakelijkheid

86%
1,2%

€ 2.404
€ 235

gebouw

16%

€ 588

rechtsbijstand

31%
4%
50%

AOV
bedrijfsmiddelen

38%

€ 488

bedrijfsstagnatie
verkeersmiddelen

€ 419
€ 153
€ 1.026

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:

•

Tijdens werkzaamheden stort de door jou geplaatste steiger in. Meerdere passanten worden geraakt.

•

Je krijgt een geschil met je vaste leverancier over het te laat leveren van bouwmaterialen.

Ze stellen je aansprakelijk voor hun schade.

•

Je krijgt een juridisch geschil met een klant over het opgeleverde werk. De klant betaalt de nota

•

Tijdens een klus bij je klant laat je per ongeluk je hamer vallen. Je beschadigt hierdoor de
parketvloer.

•

niet in afwachting van een oplossing.
•

Door een onveilige werkomgeving raakt een werknemer gewond. Jij wordt als werkgever

Je krijgt een geschil met je leverancier over de kwaliteit van de door hem geleverde
bouwmaterialen.

verantwoordelijk gesteld.

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:
•

Gereedschap wordt uit je afgesloten bestelbus gestolen (transportverzekering).

•

Er ontstaat brand in je werkplaats. Je inventaris en voorraad zijn verloren.

•

Er is ingebroken in je werkplaats. Alle elektrische handgereedschappen zijn gestolen.

Gebouw

•

Je bedrijfsauto wordt gestolen en na 3 dagen uitgebrand teruggevonden (casco- en
beperkt cascoverzekering).

•

Bij het wegrijden met je bestelbus met aanhanger raak je de auto van de overbuurman
(wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).

•

Tijdens de rit naar de bouwlocatie raak je betrokken bij een ongeval. Zowel tegenpartij als
jijzelf hebben schade (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en
cascoverzekering).

Verzeker je bedrijfspand voor schade door brand, wind, inbraak, water of een
aanrijding.
Bijvoorbeeld:

Arbeidsongeschiktheid
Bescherm je inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

•

Er wordt ingebroken en er is schade aan het kozijn, de deur en de sloten.

•

Door kortsluiting brandt de werkplaats volledig uit. De voorraad verf veroorzaakt een behoorlijke

Bijvoorbeeld:

verontreiniging van de bodem.

•

Als gevolg van een (langdurige) ziekte kun je niet werken en mis je inkomsten.

Door een storm ontstaat schade aan dak en gevels.

•

Als gevolg van een ongeval tijdens werk of in de privésfeer kun je niet werken en mis je inkomsten.

•

Als gevolg van een burn-out kun je niet werken en mis je inkomsten.

•

Bedrijfsstagnatie
Verzeker je misgelopen inkomsten na schade door brand, wind, inbraak,
water of een aanrijding.
Bijvoorbeeld:
•

De werkplaats met machines gaat door brand verloren. Je kunt je opdrachten hierdoor niet meer
uitvoeren en lijdt omzetverlies.

•

Je voorraad bouwmaterialen gaat door brand verloren. Het duurt lang voordat je nieuwe materialen
hebt. Je hebt hierdoor tijdelijk minder omzet.

