Hoe groot is een gemiddelde zaak in deze branche?
€

Detailhandel Non-food

Omzet
€ 125.168

De cijfers van onze Interpolis
ZekerVanJeZaak® klanten

Waarde spullen
€ 62.814

Aantal werknemers binnen deze branche
ZZP’ers

Gemiddeld aantal werknemers

één werknemer of meer

24%

Vergelijk jezelf met
branchegenoten:

76%

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

Waarvoor zijn je branchegenoten verzekerd?
Percentage

Gemiddelde jaarpremie

aansprakelijkheid

89%
3,1%
58%
26%
18%
27%
23%

€ 129

AOV

€ 1.335

bedrijfsmiddelen

€ 447

gebouw

€ 422

rechtsbijstand
bedrijfsstagnatie
verkeersmiddelen

€ 536
€ 133
€ 857

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

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

Verzeker je bedrijf van juridische hulp bij zakelijke conflicten.

Bijvoorbeeld:
• Je bent tijdens openingstijden de winkel aan het bijvullen. Een zware doos valt tegen een klant en die
loopt letsel op.
• Je klant struikelt over de versleten deurmat. Ze breekt haar arm en kan 6 weken lang niet werken.
Haar inkomensverlies wordt bij jou geclaimd.

Bijvoorbeeld:
• Je krijgt een juridisch geschil met een medewerker over zijn arbeidscontract.
• De gemeente is bezig met rioleringswerk. Om onduidelijke redenen duurt het werk veel langer dan
eerder aangegeven. De gemeente geeft niet thuis. Je hebt minder omzet.
• Een klant is niet tevreden over je dienstverlening. Ondanks herhaaldelijk aandringen betaalt de
klant de nota niet.

Bedrijfsmiddelen

Verkeersmiddelen

Verzeker je voorraad die klaarligt voor de verkoop en je spullen voor schade en diefstal.
Verzeker schade met of aan je bedrijfsauto.
Bijvoorbeeld:
• Ondanks goede sloten en rolluiken weten de dieven in te breken. Je voorraad wordt gestolen en de
inventaris raakt beschadigd.
• Door heftige regenval loopt je winkel onder water. Er is schade aan je voorraad en inventaris.
• Je levert verkochte spullen af bij je klant. Tijdens de rit raken ze beschadigd door een ongeval
(transportverzekering).

Gebouw
Verzeker je bedrijfspand voor schade door brand, wind, inbraak, water of een
aanrijding.
Bijvoorbeeld:
• Inbrekers hebben met een auto een ramkraak gepleegd. De totale voorgevel is beschadigd.
• Er is ingebroken in jouw bedrijfsgebouw. De inbrekers steken het gebouw in brand om sporen uit
te wissen.
• Als gevolg van een gesprongen waterleiding staat je bedrijfsruimte onder water. Een nieuwe vloer en
opnieuw muren verven is noodzakelijk.

Bedrijfsstagnatie
Verzeker je misgelopen inkomsten na schade door brand, wind, inbraak,
water of een aanrijding.
Bijvoorbeeld:
• Door een forse bliksemschade is je pand beschadigd. Herstel duurt weken. Je hebt hierdoor tijdelijk
geen of minder omzet.
• Door een grote naburige brand is het winkelgebied op last van de overheid enkele dagen afgesloten.
Je mist omzet.
• Door een brand bij de buren is er veel rook-, roet- en waterschade in jouw zaak. Je moet een week
sluiten om alles schoon te maken. Hierdoor mis je omzet.

Bijvoorbeeld:
• Je nieuwe bestelauto wordt gestolen en na drie dagen uitgebrand teruggevonden (casco- en
beperkt cascoverzekering).
• Tijdens een rit naar je leverancier geef je geen voorrang. Je veroorzaakt een aanrijding
(wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).

Arbeidsongeschiktheid
Bescherm je inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
Bijvoorbeeld:
• Als gevolg van een (langdurige) ziekte kun je niet werken en mis je inkomsten.
• Als gevolg van een sportongeval kun je niet werken en mis je inkomsten.
• Als gevolg van een burn-out kun je niet werken en mis je inkomsten.

