Checklist: Slim en succesvol groeien
Om uw bedrijf te laten groeien, moet u risico’s nemen. Maar het liefst wel zo verantwoord mogelijk. Kent u uw risico’s en weet u hoe u er
het best mee omgaat? Deze checklist laat u zien dat uw risico’s toenemen als uw bedrijf groeit. Welke preventiemaatregelen u daartegen
kunt nemen. En welke verzekeringen u kunt afsluiten als u uw risico’s wilt beperken.

Uw bedrijf groeit:
Opdrachtgevers
U krijgt meer opdrachten
en opdrachtgevers, maar
ook meer risico’s.

Zo gaat u slim om met uw risico's
Aansprakelijkheid: Verzeker schade aan anderen door uw werkzaamheden, door
producten die u levert of door diensten die u verricht.
Wanbetaling: Check de kredietwaardigheid van uw afnemers.
Zakelijke conflicten: Zorg dat u een beroep kunt doen op juridische hulp.
Tip: Met goede algemene voorwaarden kunt u al veel discussies voorkomen

Personeel

Hoe meer
medewerkers, hoe
groter uw risico’s als
werkgever.

Gezondheidsklachten: Houd een integraal werkplekonderzoek om verzuim terug te
dringen en aansprakelijkstellingen te voorkomen.
Fouten van personeel: Uw kwetsbaarheid als werkgever neemt toe. En u bent
verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor alle medewerkers. Verzeker uw
aansprakelijkheid als werkgever.
Cybercriminaliteit: Controleer of de data van uw klanten goed zijn beschermd.
Tip: Met deze tips verkleint u samen met uw medewerkers de kans op problemen
door ransomware

Gebouwen

Met een groter
bedrijfspand heeft uw
onderneming ruimte om
te groeien.

Schade tijdens verbouwing/uitbreiding: Tijdens een verbouwing kan er van alles
misgaan. Controleer daarom of uw aannemer een CAR-verzekering heeft of zorg dat u
er zelf 1 hebt.
Schade aan uw eigen bedrijfspand: Verzeker uw pand tegen schade door brand,
wind, inbraak, waterschade of een aanrijding.
Schade aan een gehuurd pand: Verzeker verbeteringen die u hebt aangebracht in uw
gehuurde pand, zoals een keuken, tegen schade.
Tip: Neem preventiemaatregelen om uw pand te beschermen tegen inbraak,
wateroverlast, wind, brand en defecte elektra

Bedrijfsmiddelen en
stagnatie

U krijgt meer klanten.
Uw bedrijf groeit,
dus u hebt meer
grondstoffen, voorraad
en inventaris nodig.

Transport

U gaat zelf meer
goederen vervoeren
of besteedt
dit uit aan een
beroepsvervoerder.

Uw spullen: Verzeker uw zakelijke inboedel tegen schade door defecte elektra, brand,
water, wind of diefstal.
Uw voorraad: Verzeker alle voorraad, grond- en hulpstoffen in uw magazijn tegen schade
door defecte elektra, brand, water, wind of diefstal.*
Uw omzet: Verzeker uw omzet als uw bedrijf door bijvoorbeeld inbraak, wind,
wateroverlast, brand of defecte elektra stil komt te liggen.
Tip: Plaats preventief een mistgenerator zodat inbrekers geen buit kunnen meenemen

Beschadiging of verlies: Verzeker uw spullen, gereedschappen en materialen tegen
beschadiging en diefstal tijdens transport door uzelf of uw vervoerder.
Bedrijfsauto of bestelbus: Verzeker uw bedrijfsauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens en
aanhangwagens tegen schade door een aanrijding, diefstal of inbraak.
Heftrucks en graafmachines: Verzeker uw zelfrijdend werkmaterieel tegen schade die
tijdens het werk ontstaat.
Tip: Neem preventiemaatregelen tegen diefstal van en inbraak in uw bedrijfsauto

Interpolis werkt nauw samen met de Rabobank. En dat is niet voor niets. Van ons krijgt u inzicht in uw risico’s, van de
Rabobank advies over uw financiële zaken. Dus ook over verzekeringen.

*Ondernemen betekent kansen pakken en groeien. Daarom veranderen ook uw verzekeringen in het pakket Interpolis
ZekerVanJeZaak® met u mee. Groeit uw bedrijf omdat u nieuwe kansen pakt en naast uw hoofdactiviteit ook
nevenactiviteiten ontplooit? Dan is dat gewoon meeverzekerd. Net als de extra voorraad in je magazijn door een
groeiende klantenkring. Wijzigingen hoeft u slechts 1x per jaar door te geven.
Interpolis gelooft in preventie. Daarom bieden wij u graag preventiediensten en praktische tips!

