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Welkom bij Zicht!

Bij contact met de
adviseurs van Zicht
kunt u rekenen op:
• persoonlijke aandacht; er
staat een vast team met
specialisten voor u klaar.
• deskundig advies; u krijgt
advies dat aansluit bij de
wensen, behoeften en
grootte van uw organisatie.
• actief relatiebeheer; wij zijn
er op de momenten dat het
voor u belangrijk is.

Gelukkig ondernemen is
ondernemen op uw unieke
manier. We zijn benieuwd
naar dat verhaal.
Bent u een starter, een
familiebedrijf of een
internationaal bedrijf?
En wat zijn uw plannen
en unieke aanpak?

Welke manier dit ook is, u heeft hier uw eigen ideeën bij. Maar wat we in
ieder geval weten, is dat er bij ondernemen ook altijd zaken geregeld
moeten worden. Zakelijke verzekeringen of een pensioen bijvoorbeeld.
En die moeten precies passen bij uw invulling van gelukkig ondernemen.
Daar helpen we heel graag bij, want wij weten toevallig alles van
bedrijfsrisico’s en oplossingen. Dat is gelukkig geregeld bij Zicht!

Wie is Zicht?
Onze medewerkers zijn adviseur op het gebied van financiële dienstverlening.
Samen met u maken we een inventarisatie van de risico’s waar u zakelijk of
privé mee te maken heeft. We adviseren u graag persoonlijk. Zeker als het
gaat om complexe zaken als bedrijfsrisico’s, inkomenszekerheid, pensioen en
hypotheek.
De historie van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs, gaat terug tot in de
19e eeuw. In 1903 werd de eerste rechtsvoorganger van Zicht opgericht.
Uiteindelijk werden zo’n 80 assurantiekantoren samengevoegd. Sinds 2011
gaan deze kantoren verder onder één naam: Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs. Met circa 450 deskundige medewerkers verdeelt over vestigingen
door heel Nederland behoort Zicht vandaag de dag tot één van de
grootste assurantiekantoren van Nederland.

Kunt u gelukkig ondernemen?

Uw risico’s in beeld

Zicht is anders dan andere tussenpersonen. Wij benaderen
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Onze risicoadviseurs kijken naar de verzekerbare

stelt de adviseur een aantal extra vragen over uw

risico’s die u loopt.

bedrijfssituatie. Zo kunnen we echt begrijpen wat u doet!

Uw bedrijf
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U als ondernemer

Veel

• Schade aan gebouwen

• Arbeidsongeschiktheid

• Arbeidsongeschiktheid

voorkomende

• Schade aan goederen en

• Oudedagvoorziening
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• Eigen risicodragerschap WGA

• Overlijden

risico’s

inventaris
• Vervoer van goederen

• Letsel of schade door ongevallen

• Aansprakelijkheid
• Cyber en data
Advies

• BedrijfsRisicoVerkenner

• Pensioenadvies

• Financieel advies

• Inkomenadvies

• Productadvies

• Werknemerscommunicatie
Beheer

Periodiek controle moment

Schade

Een team met schade-experts staat voor u klaar

Hoe is onze dienstverlening opgebouwd?
We kunnen verschillende werkzaamheden voor u uitvoeren.
Deze ziet u terug in dienstenwaaier van Zicht. Samen met
u stippelen we onze werkzaamheden voor u uit.
Op www.zichtadviseurs.nl/informatiebrochure
leest u wat we bij ieder onderdeel voor u
kunnen betekenen. Uiteraard leggen we
dit tijdens ons kennismakingsgesprek
ook graag aan u uit.
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Waardering door
onze klanten
We vinden het belangrijk onze
dienstverlening steeds te
verbeteren.
Daarom vragen we bijvoorbeeld
na een schadeafhandeling wat
klanten van onze dienstverlening
vinden. En we zijn blij te kunnen
melden dat we zeer hoog
gewaardeerd worden!
In 2021 zijn we voor de vierde
keer op rij ‘best beoordeeld’ in de
categorie assurantiekantoren door
Opiness. Daarnaast werden we
in de afgelopen jaren op diverse
platforms hoog gewaardeerd!
Onze klanten geven ons gemiddeld
een 8.6 als rapportcijfer. En daar
zijn we trots op. We zijn blij dat
we u nu ook als klant van Zicht
mogen welkom heten!

We zijn blij dat we u nu ook als
klant van Zicht mogen welkom
heten!
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