VVE VERZEKERINGEN

De Keyzer Zekerheid
……zeker weten!

Eén van de specialisaties van De Keyzer Zekerheid
is het samenstellen van verzekeringspakketten
voor Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). Al meer
dan 50 jaar verzorgen wij de verzekeringen voor
VVE’s in alle groottes en samenstellingen.
Ook voor uw vereniging gaan we graag aan de
slag om een pakket samen te stellen dat de
belangrijkste risico’s afdekt. Onze onafhankelijke
marktpositie en collectieve inkoop garanderen
een scherpe premie en goede voorwaarden.

Verzeker wat van belang is
Als VVE bent u verplicht een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten. Daarnaast kunnen verzekeringen voor rechtsbijstand, bestuurdersaansprakelijkheid, milieuschade en ongevallen in uw geval wenselijk zijn.
Wij helpen u bij het in kaart brengen van uw risico’s en gaan vervolgens
met de verschillende verzekeraars in overleg om te kijken wat mogelijk is.
Wij zorgen ervoor dat u de juiste informatie krijgt om een weloverwogen
keuze voor de lange termijn te maken.
Aandachtspunten
Wij kunnen garantie tegen onderverzekering bieden door bijvoorbeeld
een waardebepaling te laten verrichten of door een vaste taxatie te laten
uitvoeren door een beëdigd taxateur. Doorgaans zijn woningverbeteringen
(zoals een nieuwe keuken of badkamer) niet inbegrepen in de polis van de
VVE. Het kan daarom raadzaam zijn om een extra bedrag individueel of
collectief via de vereniging te verzekeren.
De bestuurders van een VVE kunnen persoonlijk aansprakelijk gehouden
worden voor schade die ontstaat door hun handelen. Middels een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zou voorkomen kunnen worden dat bestuurders
dit uit eigen portemonnee moeten betalen.

Verzekeringen binnen het
De Keyzer VVE-pakket:
•
•
•
•
•
•

Opstal
Aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Milieuschade
Ongevallen

Voor wie?
De Keyzer Zekerheid is adviseur van een groeiend aantal VVE’s.
Onze portefeuille telt inmiddels ruim 900 appartementencomplexen,
verspreid over heel Nederland. Wilt u uw verzekeringszaken net als
deze VVE’s goed geregeld hebben, neem dan contact op met één van
onze specialisten.

Over De Keyzer
Zekerheid
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, objectief & flexibiliteit
• Scherpe premiestelling door centrale inkoop
• Secuur maatwerk & private labeling
• Vaste accountmanager
• Landelijke dekking
• 24-uursservice

Telefoon: (076) 5333 555
info@dekeyzer.nl
www.dekeyzer.nl

Betrouwbaar, betrokken en eigenzinnig!

