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5 á 7 dagen

4 tot 40 weken

VKG Bouw Polis
UW BOUWPROJECT(EN) 
VOLLEDIG VERZEKERD 
OP ÉÉN POLIS!

Kent u dat gevoel? "Zijn al onze bouw-          
projecten wel goed verzekerd?" 

De juiste bouwverzekeringen kiezen is een 
precies karwei, want waar zitten over-  
lappingen en hiaten? En als u schade heeft 
wijst de ene verzekeraar naar de andere 
en de afhandeling kost veel tijd. Wilt u 
geen discussie meer over polisdekking 
bij schade, maar een snelle en duidelijke 
afhandeling? Kies dan voor de VKG Bouw 
Polis!

De VKG Bouw Polis bestaat uit de volgende 
verzekeringen:
• Constructieverzekering (CAR).
• Aansprakelijkheidsverzekering (AVB). 
• Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering 

(ONTW).

• Alles-in-één polis.   
• Geen dubbele dekkingen in de polis. 
• Dekking voor alle betrokken partijen.
• Concurrerende premie.
• Kans dat uw bouwproject bij schade onnodig 

stil komt te staan is beperkt.
• Bouwloket: u kunt altijd bellen met het   

bouwloket om bouwrisico's te inventariseren 
en te beheersen.

• Snelle en deskundige schadeafhandeling 
door Loss Adjusting*.

UW VOORDELEN:

VKG
Bouw
Polis

ONTW

AVB
CAR

* Loss Adjusting is een manier van schadeafhandeling. 

Dit wordt door bouw gespecialiseerde experts gedaan. 

Experts die, naast het vaststellen van oorzaak en 

omvang van een schade, ook direct kunnen bepalen of 

de schade gedekt is en de schade mogen afhandelen. 

1. Opdracht
2. Contact verzekerde
3. Bezoek locatie
4. Vaststellen kosten en oorzaak
5. Rapportage
6. Betaling

VOORBEELD

Heeft u vragen over de VKG Bouw Polis? 
Neem dan contact op uw assurantieadviseur.



Versie 1BPR002. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

VKG Bouw Polis

WAT DEKT DE VKG BOUW POLIS?
De VKG Bouw Polis biedt een zeer uitgebreide dekking voor het bouwproject en voor alle bij het 
bouwproject betrokken partijen. Zoals bijvoorbeeld schade aan:
• Het werk.
• Gereedschappen, keten en loodsen.
• Bestaande eigendommen van de opdrachtgever (incl. bewoners/gebruikers).
• Eigendommen van bouwdirectie en personeel.

Aansprakelijkheid voor:
• Schade van/aan derden.
• Ontwerprisico’s.
• Ontwerpfouten.

JARENLANGE ERVARING
RI Verzekeringen
Jarenlange ervaring in het beheersen van  
bouwrisico's en schademediation.

VKG
Heeft 70 jaar ervaring in de verzekerings-
branche.

Hanselman
Al meer dan 35 jaar dé expert in schade 
expertise (Loss Adjusting) en vooropnames.

Al uw bouwrisico’s zijn verzekerd, van             
initiatieffase tot en met de onderhouds-   
termijn. 

DAAROM DE VKG BOUW 
POLIS

Vraag uw assurantieadviseur 

naar de voordelen van de 

VKG Bouw Polis!

BOUWLOKET
Telefonische ondersteuning bij vragen over 
uw bouwproject en de daarmee samenhan-
gende risico’s.

Materiële schade (CAR).

Herstellen van gebreken (CAR/ONTW).

Financiële gevolgschade (AVB/ONTW).

Zaak-/personenschade + gevolgschade (AVB/ONTW).

Eigenaar
Schrijfmachine
Van Koesveld Financiële SpecialistenTel. 0342-424242 - info@koesveld.nl




