
Zekerheid in assurantiën en 
financiële diensten
 

verdient een regelmatige 
check, want deze markt is 
sterk in beweging. Door de 
prijzenslag die enkele jaren 
geleden uitbrak, zijn veel 
premies stevig verlaagd. Ter 
vergelijking: in Engeland, 
Duitsland en Frankrijk liggen 
de gemiddelde prijzen voor 
een WA-dekking drie maal 
hoger dan in Nederland. Maar 
door de lage prijzen lijden 
verzekeraars op dit moment 
verlies op de autopolis. 
Premies worden daarom 
alweer naar boven bijgesteld.  
 
Passende oplossing
Als de klanten een of meer 
bedrijfsauto's hebben, is het 
belangrijk daarvoor goede en 
voordelige verzekeringen af 
te sluiten. Verreweg de 
meeste Nederlandse 
ondernemingen maken 
gebruik van een assurantie-
kantoor voor het sluiten van 
verzekeringen. Gevraagd 
naar de reden van die keuze 
noemen ondernemers 
meestal de vakkennis, de 
betrokkenheid 

 
Goed verzekerd de weg op
Vrachtauto, bestelauto of 
personenauto's, bedrijven 
hebben misschien 
verschillende auto's op de 
weg. Natuurlijk wordt er voor 
alle auto's in een wagenpark 
een goede autoverzekering 
afgesloten. Maar zijn de 
bedrijven dan klaar? Wanneer 
er veel bedrijfsauto's op de 
weg zijn, moeten bedrijven 
verschillende risico's 
onderkennen. Om ze goed af 
te dekken, zijn aanvullende 
verzekeringen vaak 
interessant. Een rechts-
bijstandsverzekering voor 
motorrijtuigen bijvoorbeeld. 
Ook een schadeverzekering 
voor inzittenden kan natuurlijk 
nuttig zijn. Daarop is materiële 
schade aan zaken in het 
voertuig gedekt, maar ook 
ongevallenschade bij 
personen, wanneer een 
medepassagier door het 
ongeval invalide raakt of 
overlijdt.
 
Prijzenslag
Ook de autoverzekering zelf 

en de persoonlijke 
aandacht van hun adviseur. 
Voor een ondernemer zijn 
verzekeringen noodzake-
lijk. Bepaalde risico’s 
kunnen deze bedrijven niet 
zelf dragen: één aanspra-
kelijkheidsclaim of brand-
schade kan het einde van 
de onderneming beteke-
nen. Het is wel de kunst om 
een goede balans te 
vinden, zodat de bedrijven 
ook niet onder zware 
premiedruk bezwijken. Juist 
daarvoor kunnen klanten 
een beroep doen op een 
onafhankelijk verzekerings-
specialist. Wij geven de 
klanten een gericht en 
deskundig advies over 
zinvolle verzekeringsvor-
men en stellen de verzeke-
ring samen die past bij de 
onderneming.
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Den Hartog Assurantiën biedt de klanten hoogstpersoonlijk 
de zekerheid die zij zoeken. De zekerheid van de beste 
oplossingen op het gebied van particuliere en zakelijke 
schadeverzekeringen. Als financiële dienstverlener zijn we 
sterk genoeg om de beste voorwaarden voor de klanten te 
bedingen. Dat doen we zonder binding met een vaste 
verzekeraar. Echt onafhankelijk dus. Juist daardoor zijn we in 
staat te denken in oplossingen in plaats van standaard 
diensten. Naast de particuliere klanten, vinden ook onder-
nemers die hun bedrijfsrisico's willen beheersen in Den Hartog 
Assurantiën juist die specialist. Met al meer dan 50 jaar 
ervaring, ons lidmaatschap van Adfiz en goed opgeleide 
adviseurs blijkt onze bewezen en gedegen kennis van de 
dynamische assurantiemarkt. We helpen de klanten graag 
persoonlijk verder. 
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