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STP uitbreiding met Nationale Nederlanden en Goudse Verzekeringen.
Met directe ingang kunt u naast BonusPakket en ProfielPakket voortaan ook met STP
pakketten van Nationale Nederlanden en Goudse Verzekeringen aanvragen.
Bij Nationale Nederlanden gaat het om de volgende verzekeringen:
- Personenauto
- AVP
- Inboedel standaard
- Woonhuis standaard
- Motor
- Gezinsongevallen en ongevallen
- Rechtsbijstand particulier
- Doorlopende reis
- Caravan (toercaravan en vouwwagen)
- Aanhangwagen
Bij Goudse Verzekeringen gaat het om de volgende verzekeringen:
- Personenauto
- AVP
- Inboedel
- Motor
- Gezinsongevallen en ongevallen
- Rechtsbijstand particulier
- Doorlopende reis
- Caravan (toercaravan en vouwwagen)
Het zal u niet verbazen dat wij graag de aanvragen voortaan via STP zien komen. Dat
bespaart u en ons tijd en correcties.

Von Reth: verzekeringstaxaties, kan een klant daar blij van worden?
Von Reth – ooit begonnen als onderdeel van Philips – is een van de langst bestaande
taxatiebureaus van Nederland met vestigingen in Eindhoven en Amsterdam.
Het taxatiebureau staat bekend om haar transparante en deugdelijke wijze van waarderen.
De taxateurs zijn specialisten met veel passie voor het vak.
Hun doel: met specifieke kennis alle gebouwen en bedrijfsuitrustingen naar de juiste waarde
te schatten.
Het resultaat: een taxatierapport waar uw klant blij van wordt. Nooit onder of over verzekerd
en altijd tegen een goed taxatietarief.
Geïnteresseerd in onze werkwijze en tarieven? Neem contact op met Patrick Blom:
0610036469/ 088 3250 250

Overvoer naar EAG Assuradeuren
Wij zijn er weer klaar voor. Wilt u uw agentschap van een maatschappij overvoeren naar
onze volmacht, neem dan even contact over de werkwijze.

Extranet BAE-GROEP en EAG Assuradeuren
Kijkt u regelmatig op het extranet. Daar verzamelen wij alle nieuwsbrieven van de banken en
maatschappijen waar u zaken mee kunt doen. Schade- en levensverzekeringen, informatie
over financieringen, maar ook alle nieuws van de banken en maatschappijen inzake
hypotheken. Dagelijks worden de nieuwsberichten op het extranet geplaatst.

Hiscox
Sinds kort beschikt BAE-GROEP over een agentschap van Hiscox. Deze verzekeraar is
bekend van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering, cyber, buitenlandrisico’s op
brandgebied en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Binnenkort volgt meer nieuws

Samenwerking Glasverzekering
Wij wijzen u nog eens op de mogelijkheden van deze gespecialiseerde glasverzekeraar.
Zowel voor particuliere als zakelijke risico’s kunnen zij concurrerende aanbiedingen doen.
De schadebehandeling wordt via een centraal nummer in natura afgewerkt en dat is niet
alleen goedkoper maar ook sneller en efficiënter geregeld.

HDI stoot een gedeelte van de portefeuille af
Hebt u nog een portefeuille HDI of Nassau? Voer hem over naar BAE-GROEP, want HDI
gaat een gedeelte van de portefeuille overvoeren naar de Goudse. Wij beschikken over een
volmacht van de Goudse en kunnen die portefeuille dan meteen opmaken in de volmacht.

Horeca Preventietips
Een klant die struikelt, waterschade in de keuken of een brand. Een horecaondernemer kent
de risico’s van het vak als geen ander. Nationale-Nederlanden helpt uw klanten graag om de
kans op problemen te verkleinen. Daarom zetten we de belangrijkste preventiemaatregelen
voor uw klanten op een rij.
Richt uw zaak veilig in
Kleine obstakels veroorzaken de meeste ongelukken. Dat is gevaarlijk voor u, uw personeel
én uw gasten.
• Houd de wandelpaden vrij.
• Lopen uw gasten extra gevaar om te struikelen, uit te glijden of te vallen? Waarschuw
hen met bordjes.
• Plaats balustrades en trapleuningen bij hoogteverschillen.
• Controleer aan het begin van elke werkdag of meubels niet beschadigd zijn.
Verminder de kans op brand
Brand is levensgevaarlijk. Bovendien levert het veel materiële schade op. Voorkom brand
met de volgende maatregelen.
• Zorg voor duidelijk zichtbare vluchtroutes en houd deze vrij.
• Zorg voor genoeg geschikte blusmiddelen en blusdekens.
• Controleer dagelijks of de blusmiddelen goed bereikbaar zijn.
• Laat uw blusmiddelen eens per twee jaar controleren en onderhouden.
• Gebruik alleen versieringen van brandveilig materiaal.
• Houd technische installaties in goede staat en laat ze regelmatig controleren.
• Laat keukenapparatuur en afzuiginstallaties regelmatig schoonmaken.

•
•
•

Verminder de kans op brandstichting: doe afvalcontainers die buiten staan op slot en
zorg dat ze niet te verplaatsen zijn.
Sla geen brandbaar (verpakkings)materiaal op in de buurt van de gevels.
Als u terrasverwarmers gebruikt, kies dan voor vaste verwarmers en laat deze aansluiten
door een erkend installateur.

Zorg voor de veiligheid van uw mensen
Uw werknemers spelen een belangrijke rol in het veilig houden van de werkplek. Uiteindelijk
bent u daar verantwoordelijk voor.
• Zorg voor voldoende rustpauzes.
• Laat uw medewerkers niet te zwaar tillen.
• Verminder de kans op gehoorbeschadiging. Zet de muziek niet te hard en verstrek
gehoorbescherming als de situatie daarom vraagt.
• Stel een huishoudelijk reglement op en bespreek dit met uw medewerkers.
• Maak met uw medewerker afspraken over omgang met lastige en agressieve gasten.
• Breng uw risico’s in kaart met een risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) en neem
passende
• preventiemaatregelen.
Werk hygiënisch
Met een goede hygiëne voorkomt u dat de gezondheid van uw personeel en gasten in
gevaar komt.
• Houdt u aan de wettelijk verplichte HACCP-richtlijnen.
• Verminder de kans op legionellabesmetting door de temperatuur van het tapwater op
minimaal 60°C in te stellen. Spoel waterleidingen die niet vaak worden gebruikt minimaal
één keer per week door.
• Bestrijd ongedierte en houd de bestrijdingsmiddelen buiten het bereik van uw gasten.
Meer informatie over hygiëne vindt u bijvoorbeeld op www.kenniscentrumhoreca.nl.
Geef dieven geen kans
Gelegenheid maakt de dief. Maak het de dief daarom zo moeilijk mogelijk.
• Laat uw bedrijf beveiligen door een beveiligingsbedrijf met BORGcertificaat of door een
bedrijf dat is erkend door de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB).
• Berg geld en waardevolle spullen op in een goed afgesloten of beveiligde ruimte. Zie ook
onze
• preventietips over Contant Geld.
• Veranker uw audiovisuele apparatuur en computerapparatuur aan het meubilair.
• Breng buitenverlichting aan bij ramen en deuren en aan de achteren zijkant van het
bedrijf.
• Let erop dat begroeiing niet hoger is dan één meter.
Verminder de kans op waterschade
Water kan veel schade aanrichten. Vooral spullen die zijn opgeslagen in kelders of
souterrains zijn kwetsbaar.
• Plaats uw spullen op vlonders of pallets op ten minste tien centimeter van de vloer.
• Monteer een waterslot op apparatuur die permanent op de waterleiding is aangesloten.
Eindhoven, 30 maart 2017.

