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Verzekeringen



Belangrijke en onderscheidende factoren van ons kantoor zijn:

- Door ons kleine en vaste team weten we wat er bij onze klanten 
speelt en kunnen we snel anticiperen

- Bij een (grote) schade en/of een inspectie komen we langs om u zo 
goed mogelijk bij te staan

- Vaak kunnen we verzekeringen van meerdere verzekeraars in één 
pakket (inclusief korting) plaatsen

- (Onderhouds)afspraken vinden op uw bedrijf of bij u thuis plaats

- De verzekeringen kunnen bij nagenoeg iedere verzekeraar 
afgesloten worden

- Voor particuliere klanten hebben wij een uniek serviceabonnement

OVER ONS



Wij zijn (onder andere) gespecialiseerd in het adviseren, afsluiten en 
beheren van brandverzekeringen van zware bedrijfsrisico’s. 
Brandverzekeringen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouw-, inventaris- 
/goederen-, milieuschade- en bedrijfsschadeverzekeringen.

Maar uiteraard kunt u ook voor uw overige risico’s en verzekeringen 
bij ons terecht, zoals bedrijfsaansprakelijkheid, cyber en uw wagen- 
en/of werkmaterieelpark. 

Bij het verzekeren van zware bedrijfsrisico’s kunt u bijvoorbeeld aan 
de volgende bedrijven, sectoren en gebouwen denken:

- Recyclingbedrijven / Sloopbedrijven
- Asbestsaneerders
- Dakdekkers (inclusief brandgevaarlijk werk)
- Houtbewerkingsbedrijven
- Bedrijfsverzamelgebouwen
- Houthandelaren / Pallethandelaren
- Papierhandelaren
- Bandenhandelaren
- Kringloopwinkels
- Spuiterijen
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Maar ook voor minder zware bedrijfsrisico’s hebben we veel 
mogelijkheden. Hierbij kunt u aan de volgende bedrijven, sectoren 
en gebouwen denken:

- Horecabedrijven
- Agrarische bedrijven
- Garagebedrijven (reparatie en/of verkoop)
- Grondverzetbedrijven
- Metaalbewerkingsbedrijven
- Opslagbedrijven
- Juweliers
- Zorgboerderijen / Kinderboerderijen
- Panden met rieten daken
- Leegstaande panden
- Fabricagebedrijven / Productiebedrijven (bijvoorbeeld op het 
gebied van kunststof, carrosserie en meubelmakerij)

ZWARE BEDRIJFSRISICO'S (2)



CYBER EN DATA RISKS
In de praktijk zien we dat bedrijven steeds vaker het doelwit van 
cybercrime worden. Als u over (privacygevoelige) klantinformatie 
beschikt en/of afhankelijk van bijvoorbeeld een webshop bent en/of 
machines op internet aangesloten heeft dan is het erg belangrijk om 
dit risico zorgvuldig onder de loep te nemen.

Eén van de conclusies kan zijn dat er een cyberverzekering afgesloten 
dient te worden. Dit komt in de praktijk steeds vaker voor, omdat 
risico's als brand-, storm- en waterschades niet altijd meer de grootste 
risico's voor een bedrijf zijn.

Een cyberverzekering kan bijvoorbeeld de volgende dekkingen bieden:
- Inkomstenverlies doordat uw webshop door een cyberaanval plat 
komt te liggen;
- De kosten van cyberafpersing (losgeld/kosten onderhandelaar);
- Verweerkosten wanneer u met privacy-aansprakelijkheid te maken 
krijgt;
- Het herstellen van data door hacking, een DDoS-aanval of een 
menselijke fout;
- Bij een cyberincident wordt u 24/7 bijgestaan door aangewezen 
specialisten;
- Incidenten bij externe ICT-dienstverleners.



Neem gerust eens contact met ons 
op om een kennismakingsafspraak 

(bij u op locatie) in te plannen!

P Trust VOF
E: info@ptrust.nl
T: 0493-496975
W: www.ptrust.nl
L: www.linkedin.com/company/ptrust
F: www.facebook.com/ptrustvof 


