Bespaar in uw verzekeringskosten door
deelname aan het innovatief
beveiligingsconcept Boekelermeer
Beveiligingsproject Boekelermeer
In het beveiligingsproject Boekelermeer wordt cameratoezicht gekoppeld aan een centrale toezichtruimte.
Beelden worden permanent uitgelezen door camera’s die ondersteund worden door intelligente software,
waardoor bijvoorbeeld kentekenherkenning mogelijk is. Deze camera’s filteren alle beelden vooraf.
Beveiligingskosten worden bespaard omdat beveiligingsbedrijven heel gericht rijden en geen vaste
surveillanceroutes worden gereden. À la minuut wordt beoordeeld of de inzet van een particulier
bewakingsbedrijf, politie, brandweer of milieudienst vereist is. Hierdoor wordt de verificatietijd in geval van een
incident bij wijze van spreken teruggebracht van “15 minuten naar 15 seconden”. Anders gezegd: de (virtuele)
voordeur uw bedrijf wordt verplaatst naar de buitenzijde van het bedrijventerrein.
De ervaring leert dat de externe criminaliteit bij deze aanpak wordt gereduceerd tot nagenoeg nihil en dat de
brandveiligheid aanzienlijk wordt verhoogd. Deze wijze van terreinbeveiliging gaat veel verder dan de eisen, die
het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen stelt.
Ook bespaart u substantieel in uw verzekeringskosten.
Omdat preventie een thema is dat binnen verzekeringsmaatschappij Interpolis breed wordt uitgedragen
vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid, wil deze verzekeraar graag mee investeren en u een aantrekkelijk
voordeel bieden. Daarnaast willen zij u uiteraard graag helpen om de schadelast te reduceren.
Wat is uw voordeel precies?
-

U ontvangt 15% korting op de premies voor uw bedrijfsgebouwen, inventaris, voorraden en bedrijfsstagnatie
(de zgn. brandverzekeringen, verzekerd op de Interpolis Bedrijven Compact Polis ®).

-

Resultaatsparticipatie bij een gunstig schadeverloop. Deze resultaatsparticipatie wordt jaarlijks achteraf
uitgekeerd, uitgedrukt in een percentage van de totaal verdiende premies op de brandverzekeringen van alle
verzekerde ondernemingen samen op Boekelermeer en afhankelijk van het totale schadebelang. Concreet:
Indien de schade < 40% van de premie: 2,5% resultaatsparticipatie.
Indien de schade < 25% van de premie:

5% resultaatsparticipatie.

Indien de schade < 10% van de premie: 10% resultaatsparticipatie.
Deze resultaatsparticipatie wordt collectief uitgekeerd aan Stichting Beheerschap Boekelermeer en
aangewend voor de bekostiging van beveiliging. (o.a. camerakosten)
Deelnemers van Parkmanagement Boekelermeer kunnen direct gebruik maken van het aantrekkelijke
verzekeringsaanbod, indien U reeds bij Interpolis bent verzekerd.

Bent U niet verzekerd bij Interpolis, wij berekenen graag voor wat uw besparing kan worden.

Neem contact op met de afdeling Verzekeringen van Rabobank Alkmaar (de heer W. van Diepen) via
telefoonnummer 072- 567 45 00 of per e-mail: verzekeringen@alkmaar.rabobank.nl.

