
Wij schetsen een situatie waaruit het belang van goed verzekeringsadvies blijkt. 

 

U bent zelfstandig ondernemer. Een opdrachtgever heeft een flinke klus voor u, namelijk u 

mag op de benedenverdieping een flinke woonkamer en woonkeuken maken. 

Voor deze opdracht verwacht u behoorlijk wat materialen nodig te hebben. Stempels, 

breekhamers, diamantslijper, maar ook de nodige bouwstoffen laadt u in uw bus. Beter goed 

voorbereid op pad dan steeds weer op en neer moeten rijden voor bijvoorbeeld de juiste 

schroeven. Tijd is geld en de marges zijn klein. 

 

Aan de slag 

Het kost best wat moeite om deze spullen in de bus te krijgen, maar aangekomen bij uw 

opdrachtgever zet u de auto naast de woning en u gaat enthousiast aan de slag met het 

doorbreken van een tussenwand. Veel stof en herrie later is de wand er uit. 

 

Tijd om te lunchen. 

U loopt naar uw bus en wat ziet u? De bus is opengebroken en volledig leeggehaald! 

 

Snel weer verder 

De eerste gedachten gaan uit naar de bus. Is de deur geforceerd? Kan ik dit zelf herstellen of 

moet ik naar een garage? Hoe lang duurt een reparatie en ben ik dan mijn bus kwijt? Kan ik de 

reparatiekosten claimen op mijn verzekering? 

 

Een logische eerste reactie. Uw bedrijfsbus is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf en de 

bedrijfsvoering. Uw bus zorgt er voor dat u op tijd bij uw klanten kunt zijn en is de manier om 

uw materialen te verplaatsen. Bij een defect aan uw bus wilt u dat dit zo snel mogelijk weer 

verholpen wordt. Dan kunt u weer aan de slag. 

 

Overal aan gedacht? 

Maar krijgt u voor de duur van de reparatie vervangend vervoer? En geldt voor deze reparatie 

ook het eigen risico? Is de schade überhaupt wel gedekt ondanks dat je geen alarmsysteem in 

de auto hebt? Wordt de bestickering met uw bedrijfsnaam en telefoonnummer ook gelijk 

hersteld? 

Dit zijn vragen waar u snel duidelijkheid over wilt. 

 

Het vervolg: 

De reparatie van de bus is gelukkig snel geregeld. Een pak van uw hart. 

Maar het besef dringt bij u door dat er ook andere kosten zijn. 

Het vervangen van al het gereedschap gaat toch al snel € 2.500,- kosten. En de bouwstoffen 

tellen op tot nog eens € 1.500,-. 

 

Is er dan op de autopolis eigenlijk verzekeringsdekking voor de bouwmaterialen of het 

gereedschap? Of moet u zelf de portemonnee trekken? 

 

Verzekeren 

Niet iedere Bestelautoverzekering kent de mogelijkheid om deze materialen mee te 

verzekeren. Een zogenaamde Eigen Vervoersdekking is wel vaak los te verkrijgen. 

Een hele geruststelling als u weet dat een schade u dan niet nog meer geld kost.  

 

En heeft u een CAR-verzekering, dan is er vaak op die polis ook een transportdekking mogelijk 

waar in deze situaties dekking voor bouwmaterialen wordt geboden. 

 

De juiste keus maken 

Stel je hebt allemaal verschillende verzekeringen afgesloten. Op welke polis claimt u dan? Wat 

is voor u het meest voordelig? 

 

Een gespecialiseerde verzekeringsadviseur helpt u om tussen de verschillende 

verzekeringsmogelijkheden de juiste keus te maken. Neem een adviseur in de arm die bekend 

is met de financiële risico’s van uw bedrijfstak en deze zal dit samen met u uitzoeken. 

 


