
Kenmerken van het 
VKG Zakenpakket 
 
 
 
 
Algemeen 
• Supersnelle offerte (en voorlopige dekking) op basis van alleen postcode en huisnummer! 
• Contractsduur 1 jaar doorlopend, naar keuze 3 jaar doorlopend met 3% extra korting of  

5 jaar doorlopend met 5% extra korting 
• Opzegtermijn is één maand 
• Vaste jaarlijkse hoofdvervaldatum 1 januari 
• Eén overzichtelijk polisblad 
• Incasso door VKG (automatische incasso verplicht) of incasso door TP 
• Poliskosten éénmalig € 12,50 
• Prolongatiekosten € 1,00 per termijn 
• Premie wordt jaarlijks geïndexeerd 
• Geen termijntoeslagen voor betaling per maand of per kwartaal 
• Provisieschuif van 0% tot maximaal 25% 
• Gratis digitale polismap voor verzekeringnemer 
 
8 dekkingen mogelijk: 
• Bedrijfsgebouw (voor eigenaars) of Huurdersbelang (voor huurders) 
• Inhoud (inventaris en koopmanszaken) 
• Bedrijfsschade 
• Aansprakelijkheid bedrijven 
• WEGAM 
• Collectieve Ongevallen 
• Transport (eigen vervoer) 
• Rechtsbijstand voor bedrijven 
 
Bedrijfsgebouw 
• Dekking voor elk van buiten komend onheil, met een eigen risico van € 250 per gebeurtenis 
• Gebouw verzekerd tot maximaal € 1.500.000, inclusief glas, op basis premier risque 
• Geen extra eigen risico bij stormschade 
• Geen onderverzekering mogelijk 
• Bereddingskosten zijn onbeperkt meeverzekerd 
• Als het gebouw een huurpand betreft (of als het gebouw via de Vereniging van Eigenaren is 

verzekerd), wordt het huurdersbelang verzekerd, inclusief glas. Er geldt dan een verzekerde som 
van € 250.000, eveneens op basis premier risque 

• Maximaal verzekerde sommen voor: 
 - tuinaanleg:  € 10.000 
 - opruimingskosten: € 150.000 
 - huurderving: € 25.000 
 - extra kosten: € 25.000 
 
Inhoud 
• Dekking voor elk van buiten komend onheil, met een eigen risico van € 250 per gebeurtenis 
• Inhoud verzekerd tot maximaal € 1.000.000, op basis premier risque 
• Geen onderverzekering mogelijk 
• Diefstal is gedekt na braak 
• Bereddingskosten zijn onbeperkt meeverzekerd 
• Maximaal verzekerde sommen voor: 
 - schade door inductie: € 75.000 
 - opruimingskosten:  € 100.000 
 - koelschade aan koopmanszaken: € 2.500 
 - lichtreclames:  € 5.000 
 - zaken tijdelijk elders:  € 100.000 
 - kasgeld:  € 5.000 
 - kosten vervoer/opslag:  € 5.000 
 



Bedrijfsschade 
• Dekking voor bedrijfsschade als gevolg van elke gedekte zaakschade op het risicoadres 
• Bedrijfsschade verzekerd tot € 1.000.000, op basis van premier risque 
• Geen onderverzekering mogelijk 
• Uitkeringstermijn 52 weken 
• Bedrijfsschade door brand bij leveranciers gedekt tot € 25.000 
• Bedrijfsschade door zaakschade aan eigendommen elders gedekt tot € 75.000 
• Bedrijfsschade door materiële schade aan publiekstrekker verzekerd tot € 50.000 
• Bedrijfsschade door stagnatie levering nutsbedrijven meeverzekerd 
 
Aansprakelijkheid bedrijven 
• Verzekerde som € 2.500.000 per aanspraak, maximaal € 5.000.000 per jaar 
• Eigen risico € 100 per aanspraak 
• Plotselinge milieuschade meeverzekerd 
• Werkgeversaansprakelijkheid meeverzekerd 
• Productaansprakelijkheid meeverzekerd 
• Dekking is volgens het "beperkte claims made" systeem (de aanspraak moet voor het eerst tijdens 

de looptijd van de verzekering tegen verzekerde zijn ingesteld en ook tijdens de looptijd bij de 
maatschappij gemeld worden. Het handelen of nalaten waaruit de schade is voortgevloeid, moet 
ook binnen de looptijd van de verzekering hebben plaatsgevonden) 

• Inlooprisico: optioneel (tot 3 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum) 
• Opzichtdekking: optioneel (max. € 10.000 met een eigen risico van € 500 per aanspraak) 
 
WEGAM 
• Verzekerd is aansprakelijkheid i.v.m. contractuele relatie werkgever-werknemer 
• Ook gedekt aansprakelijkheid op grond van redelijkheid en billijkheid 
• Verzekerde som € 2.500.000 per gebeurtenis. 
 
Collectieve ongevallen 
• Dekking voor alle werknemers zonder opgave 
• Rubriek A (overlijden): 1x het jaarloon 
• Rubriek B (blijvende invaliditeit): 2x het jaarloon 
• Maximum jaarloon per werknemer € 100.000 
• Dekking voor elke eigenaar/firmant: Rubriek A: € 100.000 en rubriek B: € 200.000 
 
Transport 
• Dekking voor zakelijke eigendommen en voor koopmanszaken tot € 15.000 per gelegenheid 
• Dekking voor elke plotselinge schadegebeurtenis 
• Diefstal gedekt na braak aan het vervoermiddel 
• Dekking binnen Benelux en Duitsland 
• Bergings- en opruimingskosten meeverzekerd tot € 5.000 
• Verblijf op beurzen, e.d. is meeverzekerd 
 
Rechtsbijstand 
• Geen eigen bijdrage 
• Verzekerd zijn de modules: 

- verkeer 
- bedrijfsvoering 
- incasso 
- inkoop en verkoop 

• Externe kosten verzekerd tot € 30.000 per geschil 


