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De voordelen voor de ondernemersvereniging

 � Vast aanspreekpunt vanuit Interpolis en ondersteuning als kennispartner. 

 � Mogelijkheid voor resultaatparticipatie aan ondernemersvereniging

 � Mogelijkheid tot speciaal verzekeringspakket voor de ondernemersvereniging

Haal voordeel uit een 
raamwerkovereenkomst 
Uw bedrijf is gevestigd op een collectief beveiligd bedrijventerreinen en uw 

ondernemersvereniging heeft een raamwerkovereenkomst met interpolis, dat heeft u 

goed geregeld! Want de kans op inbraak, brandstichting en vernieling is aantoonbaar 

lager op een collectief beveiligd bedrijventerrein.

Interpolis biedt ondernemers op KVO-B gecertificeerde bedrijventerreinen met 

collectief cameratoezicht tot 15% korting op verzekeringen voor uw onderneming. 

Collectief beveiligde bedrijventerreinen die ook nog eens beveiligd zijn door middel 

van proactief cameratoezicht en die gedurende een jaar een goed schadeverloop 

hebben, hebben recht op resultaatparticipatie. Hoe meer deelnemers des te hoger 

het bedrag.

De verzekeringen van Interpolis zijn verkrijgbaar via Rabobank. Rabobank bemiddelt 

voor u bij het afsluiten en wijzigen van uw verzekering. Voor een advies op maat over 

het afdekken van uw bedrijfsrisico’s maakt u een afspraak met Rabobank. 

Meer weten over de verzekeringen van Interpolis? Hier vindt u alle informatie.

De voordelen voor de ondernemer

 � Minder schade door vandalisme en criminaliteit

 � Brandveiligheid aanzienlijk vergroot

 � Veiligere omgeving voor bedrijf en personeel

 � Aantrekkelijk bedrijventerrein verhoogt het aanzien en de individuele waarde van bedrijven

 � Tot 15% korting op de Interpolis BedrijvenCompactPolis® voor gebouwen, inventaris, 

voorraad en bedrijfsschade

 �  Garantie tegen onderverzekering bij de verzekeringen voor gebouwen, inventaris en voorraad 

 � Alle verzekeringen overzichtelijk op één polis

 � Bij schade zorgt Interpolis voor een snelle en zorgvuldige afwikkeling

 � Gratis ondersteuning met preventie en diensten voor uw bedrijfscontinuïteit08
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https://www.interpolis.nl/zakelijk/verzekeren/bedrijvencompactpolis
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