Het Zicht ondernemerspakket
voor de duikbranche
Precies de zekerheid die u wenst
VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Zicht ondernemerspakket
voor de duikbranche
Met het Zicht ondernemerspakket bieden wij precies de zekerheid die u wenst.
Niet te veel dekking, niet te weinig dekking. U bent in één keer goed verzekerd
tegen bijna alle risico’s. Speciaal voor de duikbranche hebben wij nog een paar
extra aanvullingen toegevoegd.
Een speciale
aansprakelijkheidsverzekering

Een aantal belangrijke kenmerken van deze aansprakelijkheidsverzekering zijn:

Voor duikscholen, duikinstructeurs

• Het verzekerd bedrag per aanspraak is € 2.500.000,-.

en duikverenigingen hebben we

• Het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar is € 5.000.000,-.

Verzekerd bedrag

een speciale aansprakelijkheidsverzekering.

Premie

Deze verzekering is onderdeel van

Premie per jaar is € 150,- exclusief 21% assurantiebelasting.

het Zicht ondernemerspakket voor
de duikbranche en voldoet aan de

Uitgangspunten

eisen van de duikorganisaties

• Duikinstructeurs: maximaal 5 duikinstructeurs of duikgidsen. Als u een

BSAC • CMAS • DIWA • GUE
• IADS • IDD • IAHD • IANTD
• NAUI • NOB • PADI • SSI
• WOSD.

hoger aantal wilt meeverzekeren, betaalt u per 5 duikinstructeurs/-gidsen
een toeslag van € 57,50.
• Duikverenigingen: maximaal 150 leden. Heeft u meer leden? Dan betaalt u
een toeslag van € 57,50 per 50 leden.
• In incidentele gevallen kan het verzekerd bedrag verhoogd worden tot
€ 3.500.000,-. De minimumpremie bedraagt dan € 350,- op basis van
maximaal 5 instructeurs of 150 leden. Voor iedere 5 extra instructeurs of
150 extra leden betaalt u een toeslag van € 150,-.
Eigen risico
Het eigen risico zaakschade per aanspraak is € 125,-.
Bijzonderheden
U heeft geen dekking voor offshore duiken en bergingswerkzaamheden.

Een zeer compleet pakket
De dekkingen in dit Zicht ondernemerspakket zijn speciaal afgestemd op

Aantrekkelijke korting

ondernemers in de duikbranche. Dit zorgt voor een zeer compleet pakket van

De premie voor deze

zakelijke verzekeringen. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan, zonder

verzekeringen is op aanvraag.

hiaten en zonder overlappingen. En zonder onaangename verrassingen achteraf.

U kunt profiteren van een

Een ander voordeel is dat we u hele goede verzekeringsvoorwaarden kunnen

aantrekkelijke pakketkorting op

bieden. En dat tegen een aantrekkelijke premie. Heeft u een schade? Dan kunnen

de premie van uw verzekeringen.

we dit in de meeste gevallen direct afhandelen. Met de aanvulling voor de

U krijgt al 3% korting als u twee

duikbranche bieden we een aantal specifieke dekkingen. Door onze jarenlange

verzekeringen afsluit in het Zicht

ervaring in de duikbranche hebben we deze dekkingen zorgvuldig voor u

ondernemerspakket voor de

geselecteerd. We zetten de belangrijkste voordelen graag voor u op een rij.

duikbranche. De korting loopt
op tot maar liefst 10% bij zes

Inventaris en goederen

verzekeringen of meer.

• Verhuurde duikuitrustingen zijn tijdens vervoer en verblijf binnen de
Benelux verzekerd op basis van all-risk condities. Het eigen risico is

Aantal verzekeringen

€ 150,- per gebeurtenis.

Korting

1

0%

• Geld is kosteloos meeverzekerd tot € 2.500,-.

2

3%

• Diefstal uit een auto is meeverzekerd tot € 2.500,- met een eigen risico

3

5%

4

5%

van € 125,-.
• Gratis waardebepaling. Zo heeft u garantie tegen onderverzekering.

5

• Inductie is meeverzekerd. Overspanning van het elektriciteitsnetwerk

6 of meer

8%
10%

(vaak tijdens onweer) kan grote schade aan fijngevoelige elektronica
Let op!

toebrengen.
• 15% overdekking op de inventaris en goederen verzekering (handelsvoorraad).

Niet alle verzekeringen tellen
mee bij het bepalen van de

Gebouwen

hoogte van de korting. En bij

• Dekking tegen schade door plotselinge onvoorziene gebeurtenissen.

sommige verzekeringen krijgt

• Gratis waardebepaling. Zo heeft u garantie tegen onderverzekering.

u geen korting op de premie.

• Lichtreclames zijn standaard meeverzekerd tot € 5.000,-.
• Vervangingskosten sleutel en slot is standaard gedekt tot € 500,-.
• Schade door lekkage van de airconditioningsinstallatie is meeverzekerd.
• Schade door sneeuwdruk en extreme neerslag (met uitzondering van
wateraccumulatie) is meeverzekerd.
• 20% huurderving en 20% opruimingskosten meeverzekerd.
Autoverzekering
• De bonuskorting kan oplopen tot 80% op basis van schadevrije jaren.
• U kunt een aparte nieuwwaarderegeling afsluiten.
• U krijgt een vergoeding voor vervangend vervoer als u diefstal heeft
meeverzekerd.

Wilt u meer weten?

Rivium Quadrant 241

Wij helpen u graag!

2909 LC Capelle aan den IJssel

• Carola Bouchard

010 272 43 21

• Erik Kooijman

schoxondernemen@zichtadviseurs.nl
www.zichtadviseurs.nl/schox

Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door
uw wensen en situatie in kaart
te brengen. Maar ook door na
te denken over verschillende
oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk
advies en financiële producten
die aansluiten bij de fase van uw
(zakelijk) leven. Daardoor kunt u
zich richten op de dingen waar
het in uw leven écht om draait.
Dat is gelukkig geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke
advisering van bedrijven en
particulieren. Vandaag de dag zijn
we één van de toonaangevende
adviesbedrijven van Nederland en
onderdeel van NN Group. Vanuit
vestigingen door heel Nederland
adviseren onze 450 deskundige
medewerkers u graag.
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