
FRANCHISE VERZEKERINGEN



Eén van de specialisaties van De Keyzer Zekerheid 

is het samenstellen van verzekeringspakketten 

voor franchiseorganisaties. Wij bieden de beste 

oplossingen, voor zowel franchisegever als  

franchisenemer. 

Onze onafhankelijke marktpositie en collectieve 

inkoop garanderen een scherpe prijs. Met de 

juiste verzekeringsoplossing verzekert u de 

continuïteit van uw organisatie.

De Keyzer Zekerheid
Voor een zeker gevoel 
van veiligheid & 
vertrouwen



Verzeker wat van belang is
Bij De Keyzer Zekerheid heeft u de mogelijkheid om alleen de onderdelen 
te verzekeren die u belangrijk vindt. Wij helpen u bij het in kaart brengen 
van uw bedrijfsrisico’s en gaan vervolgens bij de verschillende verzekeraars 
kijken wat mogelijk is. Wij zorgen ervoor dat u de juiste informatie krijgt 
om een weloverwogen keuze voor de lange termijn te maken. Zodat u met 
een gevoel van veiligheid en vertrouwen aan uw organisatie kunt blijven 
bouwen.

Flexibiliteit voor de franchisenemer
Vrijwel alle elementen die belangrijk zijn voor de continuïteit van uw 
organisatie kunnen door ons verzekerd worden. Een deel van de risico’s 
kan de franchisenemer zelf ondervangen door de wijze van bedrijfsvoering 
en het treffen van preventieve maatregelen. 

Tegen de overblijvende risico’s kan hij zich verzekeren met een pakket dat 
geheel is afgestemd op de franchiseorganisatie, maar ook op zijn eventuele 
eigen wensen. 

• Bedrijfsgebouwen

• Inventaris

• Bedrijfsschade

• Bedrijfsschade 

 leverancier/afnemer

• Milieuschade

• Transportschade

• Rechtsbijstand

• Elektronica

• Aansprakelijkheid

• Evenementen

• Eigendommen personeel

• Derving pacht en 

 huurgelden

Verzekeringen voor franchise-
organisaties:

Voor wie?
De Keyzer Zekerheid is adviseur van franchiseorganisaties in diverse  
sectoren zoals food, non-food, mode, dienstverlening, horeca en zorg. 
Wilt u uw verzekeringszaken goed geregeld hebben, neem dan contact  
op met onze franchise specialisten. 



Wij adviseren, bemiddelen en beheren zekerheid op het gebied van 
verzekeringen en pensioenen. De kwaliteit van onze medewerkers, 
van onze adviezen en van onze processen ontzorgt onze klanten zodat 
zij dag en nacht , met recht, op ons kunnen bouwen en vertrouwen.
Dit doen wij vanuit een integere, deskundige, flexibele en persoonlijke 
werkwijze, zowel voor de particuliere als voor de zakelijke klant. 
Wij denken vanuit mensen en bedrijven, vanuit risico’s en kansen. 
Niet vanuit producten. Wij ervaren de risico’s en kansen van onze 
klanten als onze zorg en ons belang. 

De Keyzer Zekerheid staat voor:
• Meer dan 50 jaar ervaring 
• Klantgerichte en proactieve aanpak
• Onafhankelijkheid, objectiviteit & flexibiliteit
• Scherpe premiestelling door centrale inkoop
• Secuur maatwerk & private labeling
• Vaste accountmanager 
• Landelijke dekking
• 24-uursservice

Over De Keyzer 
Zekerheid

Telefoon: (076) 5333 555

info@dekeyzer.nl

www.dekeyzer.nl

Betrouwbaar, betrokken en eigenzinnig!


