VD Manager Solutions
DE TOTAALOPLOSSING VOOR ELKE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER

Ons aanbod
Als zelfstandige ondernemer hoopt u uw zaak tot een bloeiende onderneming te laten uitgroeien. U kijkt
vooruit en timmert met hart en ziel aan de weg naar succes. Maar hebt u er al bij stilgestaan dat ook
onverwachte tegenslagen uw pad kunnen kruisen? Een ongeval, beroepsfout of brandschade kan iedereen
overkomen. En de impact op uw activiteiten is vaak niet te onderschatten.
Daarom komen wij met een oplossing: VD Manager Solutions. Dit verzekeringspakket bevat alle
dekkingen die voor een zelfstandige ondernemer onmisbaar zijn.

Uw privéleven
beschermd
Pensioen
 rbeidsongeschiktheid: verzekering
A
gewaarborgd inkomen en omzetverzekering

Uw zaak en professionele
activiteiten beschermd
 ansprakelijkheid: burgerlijke, beroeps-,
A
bestuurders- en tewerkstellingsaansprakelijkheid
Rechtsbijstand volgens het allrisk-principe

Overlijden

Autoverzekering

Hospitalisatie

Brandverzekering

 astgoedfinanciering via uw groepsverzekering
V
of IPT (individuele pensioentoezegging)

Reisbijstand

Uw voordeel
Met VD Manager Solutions zorgen wij ervoor dat uw zaak en uw gezin gevrijwaard blijven wanneer het
tegenzit. Zodat u niet wakker hoeft te liggen van eventuele risico’s, en zich zorgeloos kunt focussen op
datgene waar u sterk in bent: ondernemen.
Bij de selectie van uw verzekeringspakket houden we uiteraard rekening met de prijs, maar nog belangrijker
is voor ons de kwaliteit. U kunt erop vertrouwen dat u bij ons goed verzekerd bent en dat al uw risico’s
gedekt zijn.

Wist u dat?
 ls zelfstandige ondernemer wordt u blootgesteld aan verschillende soorten aansprakelijkheid. Meestal
A
wordt enkel de burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd. Toch is het belangrijk om ook uw beroeps-,
bestuurders- en eventuele tewerkstellingsaansprakelijkheid te dekken. Wij maken u het leven makkelijk en
combineren alle mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s in één pakketpolis, die meteen ook reisbijstand
kan bevatten.
Indien u als consultant voor meerdere opdrachtgevers werkt, dan analyseren wij nauwgezet de
verschillende contractuele voorwaarden om uw aansprakelijkheid in kaart te brengen. Zo maken wij
het verschil: we vullen de leemtes in uw aansprakelijkheidsdekking op en vermijden overlap met bestaande
dekkingen, zodat u waterdicht én efficiënt verzekerd bent.
Voorbeeldtarieven voor een omzetverzekering voor bedrijfsleiders die administratieve arbeid verrichten:
Leeftijd bij Jaarpremie bij uitkering aan de
aansluiting vennootschap van € 5.000/maand

Jaarpremie bij uitkering aan de
vennootschap van € 10.000/maand

30 jaar € 1.276

€ 2.493

45 jaar € 1.619

€ 3.121

 w activiteit als zelfstandige ondernemer heeft impact op uw brandverzekering, omdat het een extra
U
juridische partij creëert in uw huishouden. Wij stemmen uw polis hierop af en werken echt op maat door
rekening te houden met het te verzekeren kapitaal en de afwerkingsgraad van uw woning. Juwelen en
kunst verzekeren wij bij de top in Europa.
 ia een ‘voorschot op polis’, bulletkrediet of reconstitutielening kunt u het spaartegoed van uw extralegale
V
pensioenplannen gebruiken voor de financiering van privé onroerend goed. Deze financiering kunt u
toepassen voor de aankoop of verbouwing van vastgoed in de hele Europese Economische Ruimte
(EER).
 niek op de verzekeringsmarkt zijn onze speciale condities voor dure middenklassewagens,
U
exclusieve voertuigen en oldtimers.

Onze aanpak en service
VD Manager Solutions is een totaalpakket dat we ontwikkeld hebben om flexibel en optimaal te kunnen
inspelen op uw persoonlijke situatie en wensen. Want elke zelfstandige ondernemer heeft andere
behoeften en stelt andere prioriteiten.
Met onze verzekeringsoplossing bent u ook zeker van de beste prijs/kwaliteit-verhouding. Door onze
onafhankelijke positie als makelaar en onze goede samenwerking met een waaier aan verzekeringsmaatschappijen, kunnen we voor u de beste dekkingen op de markt selecteren tegen de scherpste prijs. We
zweren ook bij transparantie in de prijssetting: u weet perfect wat uw pakket inhoudt en hoeveel u
ervoor betaalt.
Eens uw verzekeringen opgestart zijn, is het voor ons niet afgelopen. Via jaarlijkse opvolging waken
we erover dat uw risico’s steeds passend en kostenefficiënt gedekt blijven. Dankzij een overzichtelijk
inventarisdocument houdt u zelf ook de vinger aan de pols.

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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