Hoe groot is een gemiddelde zaak in deze branche?
€

Webwinkels

Omzet
€ 72.203

De cijfers van onze Interpolis
ZekerVanJeZaak® klanten

Waarde spullen
€ 36.677

Aantal werknemers binnen deze branche
ZZP’ers

Gemiddeld aantal werknemers

één werknemer of meer

10%

Vergelijk jezelf met
branchegenoten:

90%

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

Waarvoor zijn je branchegenoten verzekerd?
Percentage

Gemiddelde jaarpremie

aansprakelijkheid

93%
0,9%

AOV
bedrijfsmiddelen

36%
4%
11%
5%
9%

€ 93
€ 1.719
€ 267

gebouw

€ 303

rechtsbijstand
bedrijfsstagnatie
verkeersmiddelen

€ 495
€ 109
€ 849

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 importeert spullen uit Azië. Door een fabricagefout bevatten de spullen giftige stoffen. Klanten

•

Je buren maken bezwaar tegen je uitbreidingsplannen.

worden ziek. Letselschade en smartegeld worden bij jou geclaimd.

•

Je krijgt een juridisch geschil met de leverancier van de goederen over kwaliteit van de goederen.

Een medewerker rijdt een rolcontainer naar buiten. Hij let even niet op en rijdt met de rolcontainer

•

Een leverancier levert producten die niet aan de afspraken voldoen.

•

tegen een geparkeerd staande auto.

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:
•

Door heftige regenval loopt je opslag onder water. Er is schade aan je voorraad.

•

Dieven weten binnen te komen in je opslagruimte. Je voorraad wordt gestolen.

•

Je gaat spullen leveren bij klanten. Door een ongeval met je bestelbus raakt een deel van de

•

Tijdens het leveren van een bestelling raak je betrokken bij ongeval. Je auto is total loss
(cascoverzekering).

•

Tijdens een rit naar je klant geef je geen voorrang. Je veroorzaakt een aanrijding (wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).

voorraad beschadigd (transportverzekering).

Arbeidsongeschiktheid

Gebouw

Bescherm je inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
Verzeker je bedrijfspand voor schade door brand, wind, inbraak, water of een
aanrijding.

Bijvoorbeeld:
•

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

Bijvoorbeeld:

•

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

•

Er wordt ingebroken en er is schade aan kozijn, deur en het hang- en sluitwerk.

•

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

•

Door een blikseminslag is er enorm veel schade aan het pand.

•

Door een brand raakt je gebouw verwoest. Je zal alles moeten opruimen en opnieuw moeten
opbouwen.

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

Door kortsluiting ontstaat er brand en je voorraad gaat verloren. Hierdoor mis je omzet.

•

Er is ingebroken. Een groot gedeelte van de voorraad is weg. Je kunt hierdoor niet leveren.
Klanten annuleren de bestelling en gaan elders kopen. Je hebt hierdoor omzetverlies.

