
Waaruit bestaat het Horeca-arrangement?
Het Horeca-arrangement is speciaal voor de horeca 
samengesteld. Dit arrangement is de complete 
verzekeringsoplossing voor de horeca. Het arrangement 
bestaat uit de volgende verzekeringen:
�  Aansprakelijkheid Bedrijven;
�  Bedrijfsrechtsbijstand;
�  Bedrijfsschade / Extra kosten;
�  Collectieve ongevallen;
�  Geld;
�  Inventaris / Goederen / Huurdersbelang / Transport;
�   Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van 

motorrijtuigen (Wegam).

Wat zijn de voordelen?
�   Een vaste lage maandpremie voor een complete 

verzekeringsoplossing.
�   Overzichtelijk, alles op één polis.
�   Een laag eigen risico.
�   Onze schadeafdeling is 24 uur per dag, 7 dagen per week 

voor u beschikbaar.
�   Betaling per maand via automatische afschrijving.
�   Het verzekeringsarrangement heeft bij aanvang een 

contractsduur van 12 maanden en is daarna dagelijks 
opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

�   Een zeer uitgebreide dekking.
�    Voor inventaris, goederen, huurdersbelang en transport bent 

u verzekerd tegen ‘van buiten komende onheilen’, inclusief 
diefstal/vermissing na inbraak. 

�   U heeft een garantie tegen onderverzekering.
�   Het arrangement is naar uw wens uit te breiden of te 

beperken.

Hoeveel premie betaalt u?
Op basis van uw bruto jaaromzet (inclusief btw) ziet u 
hieronder hoeveel premie u per maand betaalt voor het 
complete Horeca-arrangement.

Uw omzet Uw premie per maand*
€ 0,- tot € 250.000,- € 125,-
€ 250.000,- tot € 500.000,-  € 175,-
€ 500.000,- tot € 750.000,- € 275,-
€ 750.000,- tot € 1.000.000,-  € 350,-

* Premie is exclusief 21% assurantiebelasting en € 7,- poliskosten

Wilt u dit arrangement afsluiten?
U kunt dit arrangement heel eenvoudig afsluiten. Met de 
akkoordverklaring, de intermediairverklaring en een kopie van 
uw huidige polissen zeggen wij uw huidige verzekeringen 
op. Wij zorgen ervoor dat de startdatum van het Horeca-
arrangement naadloos aansluit op de einddatum van uw 
huidige verzekeringen. Daarna ontvangt u van ons de polis.

Aan welke eisen moet u voldoen?
�   Het gebouw dat in gebruik is door u is beveiligd volgens 

BORG beveiligingsklasse 1, 2 of 3. De hoogte van uw omzet 
bepaalt de beveiligingsklasse.

�   U moet in het bezit zijn van de voorgeschreven 
vergunningen.

�   Het brandrisico door elektriciteit moet minimaal 1 x per 
5 jaar worden gecontroleerd door een SCIOS Scope 10 
erkend inspectiebedrijf.

�    Bij het gebruik van een horecakeuken moet u ervoor zorgen 
 dat:
 - de afzuiginstallatie goed werkt;
-  elk fi lter van een afzuigkap minimaal 1x per week wordt
schoongemaakt;

 -  de afzuigmotor en het afzuigkanaal minimaal 1x per 
jaar wordt gekeurd (bij wokken en grillen is dit 1x per 6 
maanden);  

 -  er blusdekens of deksels en een vetbrandblusser aanwezig 
zijn.

�   Terrasmeubilair is verzekerd tegen storm en diefstal. Maar 
alleen als het op eigen terrein staat en is vastgelegd met 
goed werkende kettingsloten.

�     Asbakken/afvalemmers moeten worden geleegd in een 
zelfdovende constructie of in een afvalbak voorzien van een 
deksel. 

�   Laadt accu’s van e-bikes en e-scooters altijd veilig op. 
Dit betekent dat u gebruik moet maken van de originele 
acculader en dat de ruimte waarin u de accu’s oplaadt is 
voorzien van een rookmelder met doormelding naar de 
meldkamer. Het is nog veiliger is om uw accu’s op te laden 
in een gecertifi ceerde brandkast.

Welke eigen risico´s zijn er van toepassing?
Voor alle schades geldt een eigen risico van € 250,- per 
gebeurtenis. U heeft geen eigen risico voor de WEGAM, 
rechtsbijstand- en collectieve ongevallenverzekering.

Gaat de verzekeraar het risicoadres inspecteren?
De verzekeraar heeft het recht om de verzekerde locatie(s) te 
inspecteren en naar aanleiding hiervan de verzekeringnemer te 
verplichten maatregelen te treffen.
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Toelichting op de verzekeringen in het Horeca-arrangement

Aansprakelijkheid Bedrijven
Aansprakelijkheid is verzekerd voor schade aan personen en 
zaken. Daarbij gaat het ook om schade door toedoen van en/
of aan medewerkers en de mogelijke gevolgschade. Het 
verzekerde bedrag is maximaal € 2.500.000,- per aanspraak 
met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. 

Bedrijfsrechtsbijstand
Geschillen die ontstaan door uitoefening van bedrijfsvoering, 
incasso en inkoop & verkoop.

Bedrijfsschade / Extra kosten 
Verzekerd is vermindering van de brutowinst, gedurende de 
uitkeringstermijn, als gevolg van een gedekt voorval van het 
op de polis omschreven bedrijf of beroep. De uitkeringstermijn 
is maximaal 78 weken. Eventuele extra kosten die gemaakt 
worden zijn tot € 50.000,- meeverzekerd.

Collectieve Ongevallen
Het verzekerd bedrag is € 10.000,- in geval van overlijden. 
Bij blijvende invaliditeit is het verzekerd bedrag € 100.000,-. 
Verzekerd zijn: de verzekeringnemer en/of het vaste personeel, 
24 uur per dag gedurende het gehele jaar. De overige 
medewerkers, zoals stagiairs, meewerkende familieleden, 
uitzendkrachten, oproepkrachten en dergelijke zijn uitsluitend 
verzekerd gedurende werktijd en tijdens woon-/werkverkeer.

Geld
Verzekerd is schade aan geld of geldswaardig papier door 
brand, blikseminslag, ontploffing en diefstal. Ook acceptatie 
van vals geld is verzekerd. Het maximaal verzekerd bedrag per 
vestiging is € 5.000,-. 

Inventaris / Goederen / Huurdersbelang / Transport
U bent verzekerd tegen “van buiten komende onheilen” 
tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. Tevens bent 
u verzekerd voor schade aan huurdersbelang. Vervoer van 
goederen in eigen vervoermiddel(en) is verzekerd tot 
€ 10.000,- per voertuig. Diefstal en beschadiging van goederen 
na braak zijn alleen verzekerd wanneer het voertuig binnen 
is gestald of als het voertuig beveiligd is volgens SCM 
beveiligingsklasse 2.

Wegam 
Verzekerd is werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders 
van motorrijtuigen. De maximale vergoeding per gebeurtenis is 
€ 2.500.000,-.


