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MANAGEMENTSAMENVATTING
Voor u ligt de risicoanalyse die we voor u hebben gemaakt. Hierbij hebben we ons gebaseerd op het
interview met u, de bedrijfsbezichtiging en de ter beschikking gestelde gegevens.
We hebben uw bedrijfsprofiel vervolgens vertaald in uw unieke risicoprofiel.
Ieder relevant risico dat deel uitmaakt van dit risicoprofiel wordt beschreven. In de vorm van een
risicoadvies geven we aan op welke wijze met ieder risico kan worden omgegaan. Dat kan op vier
manieren:
- Het vermijden van het risico;
- Het verminderen/voorkomen van het risico;
- Het verzekeren van het risico;
- Het zelf-dragen van het risico;
Per risico hebben we in kaart gebracht in hoeverre uw huidige verzekeringsprogramma hiervoor al
dan niet dekking biedt en wat de kwaliteit daarvan is.
Er is voorts een analyse gemaakt van de huidige risicokosten (waaronder de kwaliteit van de huidige
premiestelling).
Het is de kunst om na een grondige risico-inventarisatie te komen van een ‘onbewust (on)verzekerde
situatie tot bewust (on) verzekerde situatie’ en dat met een doorlopend karakter.
Onderstaand volgt een samenvatting van de uitkomsten naar aanleiding van de uitgevoerde
risicoanalyse. Deze geven we deze weer per risicocluster. We hanteren daarbij de volgende clusters:
- Bedrijfsmiddelen;
- Bedrijfsactiviteiten;
- Vervoer & Logistiek;
- Personeel;
- Preventie

Bedrijfsmiddelen:
Bij het onderdeel bedrijfsmiddelen wordt gekeken naar de risico’s die verband houden met uw
eigendommen, oftewel de bedrijfsmiddelen die u inzet voor de uitoefening van uw onderneming. We
hebben deze risico’s afgezet tegen de wijze waarop deze op dit moment al dan niet zijn verzekerd.
Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd:
er is sprake van foutieve tenaamstellingen;
bepaalde entiteiten zijn onterecht verzekerd;
huurderbelangen zijn niet/onvoldoende verzekerd;
niet alle locaties zijn gedekt;
er is sprake van samenloop met andere polissen;
reconstructiekosten zijn onvoldoende verzekerd;
machineschade is niet gedekt;
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Bedrijfsactiviteiten:
Bij dit onderdeel staan we stil bij de risico’s die verband houden met en/of voortvloeien uit uw
bedrijfsactiviteiten. We hebben een vertaalslag gemaakt van uw bedrijfsprofiel naar uw risicoprofiel
en hebben dat afgezet tegen de wijze waarop dit momenteel is verzekerd.
Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd:
er is sprake van foutieve tenaamstellingen;
de hoedanigheidomschrijving sluit niet aan bij de feitelijke bedrijfsactiviteiten;
er is sprake van niet-marktconforme verzekerde sommen;
er is sprake van oververzekering;
er is sprake van samenloop met andere polissen;
milieuschade is niet verzekerd;

Logistiek:
Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de risico’s die verband houden met en/of voortvloeien uit uw
vervoers- en transportactiviteiten.
Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd:
bepaalde entiteiten zijn onterecht verzekerd;
het verzekerde dekkingsgebied is ontoereikend;
transportrisico’s, verband houdend met het vervoer van monstercollecties / gereedschappen zijn
niet verzekerd;
transportbedrijfsschade is niet verzekerd;

Personeel:
Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de risico’s die verband houden met en/of voortvloeien uit uw
personeel. De onderstaande opmerkingen zijn over het algemeen eerder te beschouwen als
constateringen die aanleiding geven tot een verdere verdiepingsslag dan dat er sprake is van fouten
en onvolledigheden.
Samengevat hebben we de volgende zaken geconstateerd:
er is geen (actuele) RI&E aanwezig
er zijn geen maatregelen getroffen ten aanzien van preventiemedewerker
er zijn geen maatregelen getroffen ten aanzien van een BHV-er

Preventie:
Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de maatregelen ter voorkoming van schade.
Samengevat hebben we daarbij de volgende zaken geconstateerd:
Brand/Inbraak
Elektrische installaties en apparaten worden niet periodiek gekeurd;
Formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden wordt niet gebruikt;
Er is sprake van brandbare buitenopslag nabij de gebouwen (zie foto A);
Brandblusmiddelen worden niet periodiek gekeurd (zie foto B);
Wijze van afvalbehandeling/huishouding is onvoldoende ;
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Ontbreken back-up computerbestanden;
Het preventieniveau is niet in overeenstemming met de verplichtingen vanuit uw polissen.
Overig
Aanrijdbeveiliging ontbreekt;
Dakgoten en daken worden niet periodiek vrijgemaakt van bladafval, takken en overige zaken;
Het preventieniveau is niet in overeenstemming met de verplichtingen vanuit uw polissen.

Foto A: Brandbare Buitenopslag

Foto B : Herkeuring Blusmiddelen

.
Bovenstaande samenvatting is niet uitputtend. Zij geeft uitsluitend de rode draad binnen het huidige
verzekeringspakket weer. In de risicoanalyse zelf wordt ieder risicoaspect in detail besproken en
behandeld.
Zoals u kunt zien, is het van essentieel belang om uw verzekeringsprogramma continue naadloos te
laten aansluiten bij uw bedrijfs- en risicoprofiel, waarbij het zeker niet zo hoeft te zijn dat u alles
verzekerd. In tegendeel, de risico’s die u zelf kunt dragen hoeft u juist niet te verzekeren
Wij adviseren u dan ook om periodiek opnieuw een risicoanalyse te laten uitvoeren.
Uw onderneming verandert iedere dag door haar bedrijfsdynamiek. Dit geldt niet automatisch voor
het verzekeringsprogramma. Daardoor ontstaan in de praktijk vaak de problemen! De onderneming
kan dat eigenlijk niet helpen of voorzien. Die is in belangrijke mate afhankelijk van de advieskracht en
het kennisniveau van de verzekeringsadviseur. Dat is zijn verantwoordelijkheidsgebied.
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BEDRIJFSPROFIEL ‘Voorbeeld BV’
Organigram

Voorbeeld Beheer
BV

Voorbeeld Holding
BV (100%)

Voorbeeld
Werkmaatschappij
(100%)

Voorbeeld Beheer BV:
Hoedanigheid:
SBI Code:
Totaal aantal werknemers:
Gemiddeld aantal uitzendkrachten:
Omzet:
Omzet intercompany:
Bruto marge:
Loonsom:
Gemaximeerde loonsom:
Sectorcode:
Eigenaar gebouwen:
Eigenaar overige bedrijfsactiva:
Voorbeeld Holding BV [100 %]:
Hoedanigheid:
SBI Code:
Totaal aantal werknemers:
Gemiddeld aantal uitzendkrachten:

Beheersmaatschappij
4545
0
0
€0
€0
€0
€0
€0
Zakelijke dienstverlening I
Nee
Nee

Holding en tevens eigenaar/exploitant van
gebouwen.
1234
0
0
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Omzet:
Omzet intercompany:
Bruto marge:
Loonsom:
Gemaximeerde loonsom:
Sectorcode:
Eigenaar gebouwen:
Eigenaar overige bedrijfsactiva:
Voorbeeld Werkmaatschappij [100 %]:
Hoedanigheid:
SBI Code:
Totaal aantal werknemers:
Gemiddeld aantal uitzendkrachten:
Omzet:
Omzet intercompany:
Bruto marge:
Loonsom:
Gemaximeerde loonsom:
Sectorcode:
Eigenaar gebouwen:
Eigenaar overige bedrijfsactiva:

€ 100.000
€ 100.000
€ 80.000
€0
€0
Zakelijke dienstverlening I
Ja
Nee

Groothandel in en producent van koelsystemen.
Tevens Reparatie/Montagedienst op locatie.
5678
6
0
€ 4.000.000
€0
€ 1.900.000
€ 400.000
€ 320.000
Groothandel I
Nee
Ja
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BEDRIJFSMIDDELEN
Polisstructuur:
Risicobeschrijving:
Het uitgangspunt bij verzekeren is dat risico's met een aanpalend karakter zoveel mogelijk op
een polis zijn ondergebracht. Dit voorkomt in geval van schade dat u te maken krijgt met
meerdere verzekeraars, meerdere schade-experts, verschillende vervaldata,
verschillende/dubbele eigen risico's en onderling afwijkende en/of conflicterende
voorwaarden/ clausules.

Risicoadvies:
De bedrijfsactiva zijn verzekerd op 1 integrale ‘Uitgebreide Gevarenverzekering’.

Tenaamstelling polis/verzekerden:
Risicobeschrijving:
De tenaamstelling van polissen dient aan te sluiten bij de feitelijke situatie. In beginsel zijn
niet vermelde entiteiten niet verzekerd. Anderzijds kunnen ten onrechte (nog steeds)
verzekerde entiteiten mogelijk nog rechten ontlenen aan polissen.

Risicoadvies:
De tenaamstelling van bovengenoemde polis luidt: ‘Voorbeeld Holding BV e/o gelieerde
bedrijven’. Daarnaast zijn de volgende entiteiten als medeverzekerde opgenomen in de polis:
Voorbeeld Beheer BV en Voorbeeld Werkmaatschappij BV.

Eigen risico:
Risicobeschrijving:
De meeste polissen kennen een standaard eigen risico per schadegeval.
Het kan echter voorkomen dat een polis een (onbekend) verhoogd eigen risico kent. Dat kan
in geval van schade een onbedoelde impact hebben op uw financiële situatie. Afhankelijk van
uw financiële positie en risico-perceptie kunt u overwegen om te kiezen voor een vrijwillig
verlaagd of verhoogd eigen risico. Het is van belang dat hiermee bewust wordt omgegaan.

Risicoadvies:
De polis kent een standaard en marktconform eigen risico van € 2.500,- per
schadegeval. Daarnaast is een eigen risico van € 500,- van toepassing voor
winkeladressen (mits beveiligd). Bovenstaande eigen risico’s zijn door het bedrijf
bewust gekozen. Verhoogde eigen risico’s leiden wellicht tot een premieverlaging,
maar ook tot een grotere ‘onverwachte’ exposure ingeval van schade.
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Garantiebepalingen:
Risicobeschrijving:
Veel polissen kennen garantieclausules. Dat zijn expliciete polisbepalingen waaraan u dient
te voldoen. Niet nakoming daarvan brengt het risico van onverzekerde schade of verhoogde
eigen risico's met zich mee.

Risicoadvies:
De garantieclausules op de polis zijn bekend.
U bent gevestigd op de volgende risicoadressen:
Risicoadres(sen)
Voorbeeldweg
Werkplaatsen/opslag

1
0

Herbouw waarde
Zuidbroek
Diverse

€
€

10.939.815
0

Waarde
Huurdersbelang
€
€

0
242.323

Waarde Inventaris /
Bedrijfsuitrusting
€
2.053.130
*

Risicobeschrijving:
Het is van belang dat alle risicoadressen correct zijn opgenomen in uw
verzekeringsprogramma teneinde verzekeringsdekking te hebben in geval van schade.

Risicoadvies:
De actuele lijst met risicoadressen is opgenomen in en aangetekend op de polis.

Polisdekking brandverzekering:
Risicobeschrijving:
Het is van belang dat uw huidige polisdekking aansluit bij uw risico-perceptie en
verzekeringsbehoefte. Wellicht is uitbreiding/beperking van de dekking gewenst.

Risicoadvies:
Beperking van de dekking is niet gewenst. Wel is gesproken over een
maatwerkdekking voor de aanwezige elektronica (zie opmerkingen bij dat
betreffende risico).
Funderingen:
Risicobeschrijving:
De fundering van een gebouw kan beschadigd raken door bijvoorbeeld een brand of
ontploffing. De kosten van herstel zijn veelal erg hoog en komen voor uw rekening indien u
eigenaar bent. Funderingen zijn zelden standaard meeverzekerd maar kunnen desgewenst
wel additioneel worden aangetekend op de polis.
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Risicoadvies:
In dit verband volgt de polis het taxatierapport.
Controle verzekerde bedragen bedrijfsmiddelen
Risicobeschrijving:
De verzekerde waarden in uw polis(sen) dienen aan te sluiten bij de werkelijke situatie.
Volgens uw opgave dienen deze te zijn zoals weergegeven in de tabel.

Risicoadvies:
Deze zijn correct.
Uw gebouw(en) is (zijn) getaxeerd conform artikel 7:960 BW.
Risicobeschrijving:
Indien er sprake is van (des)investeringen sinds de taxatiedatum dienen deze in de polis te
worden verwerkt.

Risicoadvies:
N.v.t.
Uw huurderbelang(en) is/zijn niet getaxeerd
Risicobeschrijving:
De huurdersbelangen zijn niet getaxeerd. Taxatie conform artikel 7:960 BW is een
hulpmiddel om te komen tot een vaststelling van de te verzekeren herbouwwaarde. Hiermee
wordt (over het algemeen) onder- of oververzekering voorkomen. Het taxatierapport is
bindend en is drie jaar geldig, mits deze is aangetekend in de polis. Indien uw polis voorts
wordt voorzien van een indexclausule is het taxatierapport zes jaar geldig.

Risicoadvies:
Gezien de aard en de spreiding van de huurdersbelangen is er op dit moment voor
gekozen om deze niet separaat laten te taxeren.
Er is sprake van verhuur van gebouwen aan derden volgens onderstaande tabel:
Risicoadres
Voorbeeldweg 1A,
Zuidbroek
Werkplaatsen/opslag

Verhuur
Ja

€

Huurwaarde
1.100.000

Nee

€

0

Hoedanigheid
Opslag gereed product staal

Risicobeschrijving:
Er is sprake van verhuur van gebouwen aan derden. Deze verhuursituatie kan een verhoogd
risico met zich meebrengen voor zowel u als de verzekeraar(s). Het is van belang dat de
verzekeraar(s) op de hoogte is/zijn van de verhuursituatie.
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Als eigenaar en verhuurder van een gebouw waaraan schade is veroorzaakt, leidt u dubbel
financieel nadeel. U kunt in dat geval immers ook nog te maken krijgen met derving van
huurinkomsten over de periode die nodig is voor herstel.

Risicoadvies:
Er is sprake van zogenaamde ‘interne verhuur’. Huurderving is verzekerd tot
maximaal 10% van de verzekerde som van het beschadigde gebouw ingeval van
schade. De verzekerde termijn bedraagt 52 weken. Indien niet tot herbouw wordt
overgegaan, dan is deze termijn gemaximeerd tot 13 weken. De huurwaarde sluit aan
bij bovengenoemde dekking.
Er is geen sprake van leegstand van gebouwen.
Risicobeschrijving:
Mocht er in het verleden wel sprake zijn geweest van leegstand, dan kan dit ten onrechte in
de polis nog zijn opgenomen, hetgeen premieconsequenties kan hebben.

Risicoadvies:
N.v.t.
U verwacht dat de herbouwkosten van uw bedrijfsgebouwen lager zijn dan de verzekerde
herbouwwaarde
Risicobeschrijving:
U kunt niet volstaan met het verzekeren van uw gebouw tegen een lagere waarde. Dan bent
u onderverzekerd. Voor dit doel dient de zogenoemde vorkclausule. Bij deze
verzekeringsvorm wordt niet de herbouwwaarde van het gebouw verzekerd, maar een
bedrag dat voldoende is om bij schade in een adequate vervanging te voorzien.

Risicoadvies:
Op de polis is de vorkclausule van toepassing (conform taxatierapport).
Er zijn geen bovenmatige opruimingskosten te verwachten
Er is sprake van specifiek glas in het gebouw
Risicobeschrijving:
Uw gebouwen zijn uitgerust met specifiek glas. Na een glasschade kunt u te maken krijgen
met aanzienlijke herstelkosten.

Risicoadvies:
Met name de glaspartijen bij de entree zijn kostbaar. Wij geven u in overweging om
de dekking uit te breiden met ‘glasbreukdekking’ op het moment dat u dit als
significant risico ziet.
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Uw inventaris is getaxeerd conform artikel 7:960 BW.
Risicobeschrijving:
Indien er sprake is van (des)investeringen sinds de taxatiedatum dienen deze in de polis te
worden verwerkt.

Risicoadvies:
Mutaties zijn verwerkt in de polis.
Er bevindt zich geen inventaris op locaties elders
Binnen het bedrijfsproces wordt gebruik gemaakt van mallen/matrijzen. Deze zijn niet uw
eigendom.
Uw bedrijfspand is niet uitgerust met bovenloopkranen.

Binnen uw bedrijfsproces wordt van de volgende (kostbare) machines gebruik gemaakt:
Merk
SDI

Soort
Sorteermachine

Waarde
€

Max. hersteltermijn
450.000

0

Risicobeschrijving:
Er is sprake van sleutelmachines. Schaderisico's gekoppeld aan machines, is sterk verbonden
aan het gebruik hiervan.
De meest frequente schadeoorzaken zijn:
o Eigen/verborgen gebreken;
o Slijtage;
o Menselijke bediening/fouten;
o Systeemhaperingen;
De kans dat machines schade oplopen door een oorzaak die niet door uw brandpolis wordt
gedekt, is reëel aanwezig.

Risicoadvies:
Bovengenoemd schaderisico is latent aanwezig. Met name de aansturingssoftware
vormt het risico. Deze dient volgens uw opgave primair te worden geüpdatet. Dat
voorkomt het grootste uitvalrisico. De onder ‘risicobeschrijving’ genoemde
schadeoorzaken bespreken we graag met u. Zo kunnen we samen nagaan in hoeverre
een specifieke machineschadeverzekering uitkomst biedt.

Risico Analyse Voorbeeld Beheer BV e/o Gel. Ond.

Uitval van een of meerdere machines zal niet leiden tot productiestagnatie gezien de
mogelijkheden van uitbesteden.
Risicobeschrijving:
U heeft aangegeven dat machineschade niet zal leiden tot productiestagnatie omdat de
productie kan worden uitbesteed.
Het uitbesteden van (een deel van) de productie kan tot bedrijfsschade leiden in verband
met de kosten die daaraan verbonden zijn.

Risicoadvies:
N.v.t.
U beschikt over kostbare elektronica
Adres
n.v.t.
Voorbeeldweg 1, Zuidbroek

Omschrijving
Waarde mobiel
Waarde vast

€
€

Waarde
30.000
250.000

Werkplaatsen/opslag,
Diverse

Waarde vast

€

0

Risicobeschrijving:
Risico's verbonden of gekoppeld aan het bezit van specifieke elektronica hebben veelal te
maken met
het gebruik daarvan.
Denk aan bijvoorbeeld:
o Schade als gevolg van eigen gebrek;
o Bedieningsfouten;
o Bepaalde "van buiten komende onheilen"
o Kosten die gemaakt moeten worden om vervanging of herstel van beschadigde
materialen/data te versnellen;
Dergelijke risico's vallen niet standaard onder een inventarisverzekering.

Risicoadvies:
We hebben de laatste tijd een aantal malen stilgestaan bij dit risico en uw
risicoperceptie hierop. We hebben naar aanleiding daarvan een gespecificeerde
offerte uitgebracht voor een zogenaamde elektronicaverzekering. Deze polis dekt
bovengenoemde risico’s eveneens. U hebt inmiddels ervaring opgedaan met het
ontstaan hiervan. Wij geven u in overweging om gebruik te maken van deze offerte.
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U beschikt over contante geldswaarde binnen uw bedrijf die zich op de volgende locaties
kunnen bevinden:
Locatie

Waarde

Op bedrijfsadres

€

20.000

Op privéadres

€

5.000

Tijdens transport

€

10.000

In een nachtkluis

€

0

Risicobeschrijving:
In veel bedrijven gaat contant geld om, zo ook in uw bedrijf. Regelmatig ontvangt en bewaart
u dan geld of u vervoert geld naar de bank
U kunt worden geconfronteerd met diefstal of verlies van contant geld (aanwezig in uw
bedrijf of tijdens transport), maar ook met betalingen met vals geld.
Van belang is om eveneens te kijken naar het frauderisico. Bij fraude kan men onderscheidt
maken tussen externe fraude en interne fraude. Er is sprake van externe fraude zodra er
fraude plaatsvindt van buitenaf. Denk hierbij aan oplichting of winkeldiefstal door
bijvoorbeeld bezoekers/klanten. Een ander probleem, dat vaak erg onderschat wordt, is de
interne fraude. Fraude die wordt gepleegd van binnenuit, al dan niet met hulp van buitenaf.
Bij interne fraude zijn er dus medewerkers vanuit de eigen organisatie betrokken. Fraude kan
leiden tot vermogensschade en kan bijvoorbeeld voortvloeien uit frauduleuze
administratieve handelingen, uit het wegnemen van fysiek geld of het verduisteren van
goederen.

Risicoadvies:
Dit risico is op dit moment niet verzekerd.
De maximale waarde van de goederenvoorraad bedraagt € 9.500.000
Risicobeschrijving:
Het is van belang dat de maximale waarde van de goederenvoorraad correct is opgenomen in
de betreffende polis.

Risicoadvies:
Volgens uw opgave bedraagt de maximale waarde van de goederenvoorraad €
9.500.000,-. Kijkend naar uw periodieke declaraties is dat niet meer dan € 8.500.000,De verzekerde som bedraagt ook € 8.500.000,-. Laten we dit punt goed vastleggen.
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De waarde van uw goederenvoorraad fluctueert op jaarbasis waarbij de minimale waarde
van de goederenvoorraad € 4.000.000 bedraagt
Risicobeschrijving:
De waarde van uw goederenvoorraad fluctueert. Indien uw goederenvoorraad is verzekerd
voor een vast bedrag, brengt dit als risico met zich mee, dat u in feite doorlopend over- of
onderverzekerd bent. Gelet op uw bedrijfs- en risicoprofiel adviseren wij u de zogenaamde
goederendeclaratieclausule in de polis op te nemen. Hiermee wordt de kans op
onderverzekering geminimaliseerd en betaalt u slechts premie over de gemiddeld
daadwerkelijk aanwezige goederenvoorraad.

Risicoadvies:
De dekking (€ 8.500.000,-) is opgesplitst in een ‘fixe-bedrag’ van € 4.000.000,- en een
declaratiebedrag van € 4.500.000,-. De polis sluit daarmee aan bij uw risicoprofiel
indien de opmerking bij het vorige punt correct is.
Er kunnen zich goederen elders bevinden met een maximale waarde volgens onderstaande
opgave:
Diverse werkplaatsen

Externe adres(sen)
0

€

Maximale goederen waarde
625.000

Risicobeschrijving:
Uw goederen "elders" kunnen beschadigd raken of verloren gaan.
Indien zich goederen "elders" kunnen bevinden, is het van belang dat de waarden en
risicoadressen correct zijn opgenomen in de polis.

Risicoadvies:
De polisdekking sluit hierbij aan.

U beschikt niet over een koel-/vrieshuis

U dient goederen van derden niet te verzekeren tegen brand c.a.
Er is geen sprake van goederenopslag op het buitenterrein.
Een calamiteit binnen uw bedrijf leidt tot verlies van omzet. Dit houdt verband met de
volgende risicoaspecten
U bent niet gebonden aan uw huidige bedrijfsgebouw en/of vestigingslocatie. Het vinden van een
alternatieve locatie vergt ca. 2 maanden.
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De maximale levertijd productiemachines bedraagt 2 maanden
De maximale levertijd grondstoffen bedraagt 6 maanden
De maximale hersteltijd mallen/matrijzen bedraagt 0 maanden
De maximale tijd reconstructie bedrijfsadministratie bedraagt 6 maanden
De maximale levertijd van uw machines bedraagt 2 maanden
De tijd benodigd voor herstel van klantverlies is 24 maanden

Risicobeschrijving:
Een calamiteit binnen uw onderneming zal leiden tot omzetstagnatie. Na een calamiteit is
het zaak dat u zo spoedig mogelijk weer het bruto winstniveau bereikt zoals dat was voor de
calamiteit. Het financiële nadeel dat u leidt wordt omschreven als bruto winstbelang of
bedrijfsschadebelang en bestaat uit vaste kosten en nettowinst/netto verlies.
Wij adviseren in dit soort situaties een zogenaamde bedrijfsschadeverzekering.
Deze heeft tot doel uw brutowinst (vast kosten/nettowinst) uit te keren na een calamiteit
gedurende een vooraf overeengekomen termijn (uitkeringstermijn). Het is de bedoeling dat
deze termijn aansluit bij de te verwachten periode die u nodig hebt om weer op het bruto
winstniveau te komen, zoals dat was vóór de schade. Bij de bepaling van de uitkeringstermijn
vormen de eerder genoemde risico aspecten het uitgangspunt:
Uw antwoorden op de betreffende vragen leiden tot het volgende advies:
- Verzekerde som baseren op een 2- of 3-jaars brutowinstbelang;
- Uitkeringstermijn 104 weken
Mocht u dit risico op dit moment hebben verzekerd, controleert u dan de verzekerde
bedragen en de uitkeringstermijn.

Risicoadvies:
De huidige polis kent een uitkeringstermijn van 52 weken, gekoppeld aan een 1-jaars
brutowinstbelang. Met name het aspect ‘klantenverlies’ speelt een wellicht
onderschatte rol binnen uw risicoprofiel. Wij geven u in overweging om de bestaande
bedrijfsschadeverzekering inhoudelijk te laten aansluiten op dit profiel.
Een calamiteit bij één van uw toeleveranciers zou kunnen leiden tot omzetstagnatie.
Risicobeschrijving:
U hebt aangegeven dat een calamiteit bij bepaalde leveranciers impact zal hebben op uw
bedrijfsvoering (omzet). Een dergelijke calamiteit kan derhalve leiden tot bedrijfsschade.

Risicoadvies:
Is aangetekend op de polis. Echter met een maximum van 10% van de verzekerde
som. Is dat toereikend?
Risico Analyse Voorbeeld Beheer BV e/o Gel. Ond.

