VD Concrete Solutions
ABSOLUTE ZEKERHEID VOOR BEDRIJVEN UIT DE CHAPE- EN BETONSECTOR

Ons aanbod
Bedrijven die actief zijn in de beton- en chapesector kampen met zeer verscheiden en complexe risico’s. Ze
werken bijvoorbeeld met erg dure voertuigen die niet zomaar te vervangen zijn. De bouwprojecten waarvoor
ze ingeschakeld worden zijn vaak omvangrijk. En het werk dat hun personeel uitvoert is nooit zonder gevaar.
Zulke uitzonderlijke risico’s vragen om een bijzondere verzekeringsoplossing. Met VD Concrete Solutions
hebben wij een product ontwikkeld dat hier perfect aan tegemoetkomt. Dit verzekeringspakket beschermt
beton- en chapebedrijven tegen alle specifieke risico’s van hun vak.

Uw activiteiten en patrimonium beschermd
 Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheidspolis bevat een uitgebreide waarborg BA uitbating die uw aansprakelijkheid voor
schade aan derden dekt. Zo bent u tijdens het uitvoeren van uw activiteiten verzekerd voor schade die uw
personeel, voertuigen of materiaal zou kunnen veroorzaken aan andere partijen.
 Brand en bedrijfsschade
Aan materiële schade aan uw voertuigen en patrimonium hangt gezien hun bijzondere aard een stevig
prijskaartje vast. Met een goede omniumverzekering hoeft u zich hier alvast geen zorgen over te maken.
Het uitvallen van uw voertuigen en materiaal door brandschade kan ook zware financiële verliezen met
zich meebrengen, omdat u opdrachten niet kunt uitvoeren. Een bedrijfsschadeverzekering beschermt u
tegen dit risico.
 Machinebreuk
Uw machinepark vormt het hart van uw onderneming. Geen overbodige luxe dus om het navenant te
verzekeren. Onze waarborg machinebreuk dekt uw machines in omnium voor inwendige en uitwendige
risico’s, inclusief rijrisico.
 Rechtsbijstand
 Arbeidsongevallen

Wist u dat?
Onze verzekeringsoplossing VD Concrete Solutions is uniek op de markt. U geniet van exclusieve dekkingen
die u maximaal beschermen tegen de risico’s die uw specifieke activiteiten en bedrijfsmaterialen met zich
meebrengen.

Uw voordeel
U hoeft niet langer zelf op zoek te gaan naar een combinatie van verzekeringen die u zo goed mogelijk
beschermt tegen alle risico’s van uw vak. Wij hebben voor u de puzzelstukjes samengelegd en vertaald in
één pakket met alles wat u nodig hebt.
Ons verzekeringspakket bevat tal van uitzonderlijke dekkingen die elders niet standaard inbegrepen zijn:
 Voor uw voertuigen is een zeer uitgebreide omnium en BA-verzekering voorzien. Zo zijn bijvoorbeeld
aanrijding tussen eigen voertuigen, kiprisico en het haakslaan van opleggers gedekt. Ook voor depannage
geniet u van een ruime dekking.
 Onze brandpolis bevat een catastrofedekking voor uw voertuigen. Tot de leeftijd van 10 jaar wordt
daardoor 90% van de nieuwwaarde uitbetaald in geval van brand.
 Bij brandschade aan uw betonpompen of chapewagens wordt de continuïteit van uw onderneming
gegarandeerd door onze bedrijfsschadeverzekering die gelinkt wordt aan de brandverzekering van uw
voertuigen.
 Deelschades in machinebreuk worden zonder afschrijving vergoed.

Onze aanpak en service
Met VD Concrete Solutions bieden wij u een pakket dat volledig op uw maat vormgegeven wordt. We
besteden veel zorg aan een nauwkeurige risicoanalyse, waarbij we via een diepgaande audit de gevaren
in kaart brengen die voor uw onderneming een bedreiging vormen. Zo bent u zeker dat u goed én efficiënt
verzekerd bent, zonder overlappingen of leemtes in uw dekkingen.
Voor het samenstellen van uw optimale verzekeringspakket werken we samen met verzekeraars die sterk
vertrouwd zijn met de specifieke sector waarin u actief bent. Als onafhankelijke top 5-makelaar kunnen
we bovendien de beste verzekeringen op de markt zoeken en messcherpe tarieven onderhandelen.
Maar ook na een vlotte opstart willen wij u zo goed mogelijk van dienst blijven. Daarom krijgt u een unieke
contactpersoon toegewezen, die uw dossier van A tot Z kent. Op die manier kunnen we u een snelle service
en nauwe opvolging garanderen. Uw persoonlijke beheerder neemt uw verzekeringsportefeuille ook regelmatig
onder de loep en stuurt bij indien nodig. Wij bezorgen u daarnaast een overzichtelijk inventarisdocument
waarmee u zelf mee de vinger aan de pols kunt houden.

Wenst u advies
of een kennismakend gesprek?
U gaat best niet over één nacht ijs als het om verzekeringen gaat. Kom daarom eens
praten met onze specialisten. We kijken samen vooruit, brengen uw risico’s en wensen in
kaart en tekenen samen een verstandig plan uit voor uw toekomst.
Neem vrijblijvend contact op via VDsolutions@vandessel.be of 03 482 15 30. Of kom
gerust eens langs in een van onze kantoren.
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