
Bent u goed verzekerd?

tnl.nu/tnverzekeringen

Bekijk  
onze nieuwe  

website



Wij zijn zeer tevreden 
over Techniek Nederland 
Verzekeringen vanwege 
de betrokkenheid en  
het oplossingsgericht 
meedenken van de  
accountmanager, de  
snelheid waarmee wordt 
gereageerd en de kennis 
van de branche.
Service- en Installatie bureau  
Haitsma BV uit Bleiswijk

Als ondernemer wordt er veel van u gevraagd. U moet constant inspelen op veranderin-
gen, uw klanten hebben nieuwe wensen en technische innovaties zijn aan de orde van 
de dag. Ook op personeelsgebied gebeurt er van alles. Op alle fronten moet u bijblijven. 
Hierdoor komt u altijd tijd te kort. Daarom is het belangrijk dat intern alle zaken goed zijn 
geregeld, zoals uw verzekeringen. 

Het is zaak dat ze precies aansluiten bij uw onderneming 
en uw persoonlijke situatie. Dat betekent heel eenvoudig 
dat u niet onnodig verzekerd bent en dus geen onnodige 
premies betaalt. Maar ook dat u geen risico’s loopt die 
u niet wilt lopen. Zo voorkomt u nare verrassingen als u 
schade wilt claimen. 

Kortom: uw verzekeringen moeten precies die risico’s 
afdekken die u wilt afdekken. Daar is maatwerk voor 
nodig. En maatwerk kunt u alleen verwachten van een 
verzekeringsadviseur die uw branche door en door kent 
en oprechte interesse toont in u en uw onderneming. Bij 
Techniek Nederland Verzekeringen vindt u die adviseur.

Ledenvoordeel
Bent u lid van Techniek Nederland? Dan kunt u, maar 
ook uw werknemers als u die heeft, alle verzekeringen bij 
ons onderbrengen, zowel zakelijk als particulier en van 
schadeverzekering tot zorgpakket. Daarmee heeft u alles 
onder één dak en houdt u eenvoudig het overzicht. 
Risico’s dekt u af met een pakket van verzekeringen die 
op elkaar aansluiten. Vandaar dat wij alle zorg-, verzuim- 
en schadeverzekeringen voor u kunnen regelen. Zo zorgen 
wij ervoor dat uw verzekeringen geen overlap hebben 
waardoor u teveel premie betaalt en er geen “gaten”  
ontstaan tussen polissen, waardoor bepaalde risico’s 
onverzekerd blijven.

Alles goed geregeld



Ons aanbod: Uniek voor de 
branche
Uw werk en bedrijfsrisico’s zijn anders dan bijvoor-
beeld in een bakkerij of bij een timmerfabriek. Bij ons 
sluit u geen algemene verzekeringen af, maar altijd 
verzekeringen die zijn afgestemd op de installatie-
branche en technische detailhandel.  
Dankzij onze kennis van de processen en risico’s op 
de werkvloer zijn de verzekeringen vaak uitgebrei-
der en gedetailleerder dan de standaardpolissen. 
Sommige verzekeringen zijn zelfs specifiek door ons 
geschreven voor de branche. Ook passen we indien 
nodig de verzekeringen aan als de ontwikkelingen in 
de branche daar om vragen. Innovatie is bij ons een 
continu proces.

In het eigen bedrijf
Arbeidsongeschiktheid
Brandverzekering
Conventionele Verzuimverzekering
Cyberverzekering
MKB Ontzorgverzekering
Ongevallen
Rechtsbijstand
WIA-Excedent (-Top)
WIA-Werknemers
WIA-ERD
Zorgverzekering

 
Onderweg
Autoverzekering
Transport Eigen Vervoer
Werkgeversaansprakelijkheid Verkeersrisico’s

 
Op de werkplaats
Transport/montage
Werkmaterieel

 
Schade aan anderen
Bedrijfsaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Milieuschade

 
NIEUW: Financiële producten
Bedrijfskrediet
Leaseplan bedrijfs- en personenwagens



Hierom kiest u 
voor ons!

  U kunt al uw schade-,  verzuim- en inkomens-
verzekeringen bij ons afsluiten.

  Onze verzekeringen zijn afgestemd op de 
installatiebranche en technische detailhandel.

  Onze verzekeringen zijn vaak uitgebreider en 
gedetailleerder dan de standaardpolissen.

  Door collectieve inkoop kunnen wij u gunstigere 
voorwaarden en premies bieden.

  Onze medewerkers kennen de branche waarin 
u werkzaam bent.

   U heeft een eigen vaste accountmanager.

  Wij hebben specialisten in huis die u kunnen 
helpen uw verzuim te reduceren of zelfs te 
voorkomen.

Dit zeggen 
onze klanten 
over ons…

 De medewerkers kennen de branche

 Verzekeringen met een juiste  
 prijs-kwaliteitsverhouding

 Betrouwbare en fijne club medewerkers

  Communiceren op een prettige en 
 persoonlijke manier

 Goede bereikbaarheid

 Handelen zaken snel en goed af

 Geven goede adviezen

Ons team
 
Bij Techniek Nederland Verzekeringen werkt een professioneel team dat de  
installatiebranche en technische detailhandel goed kent.

Accountmanagers
Onze accountmanagers voeren inventariserende en 
adviserende gesprekken persoonlijk bij u aan tafel of 
online. Zo leren zij u, uw ambitie, situatie, onderneming 
en behoeften kennen, waardoor ze u altijd een advies op 
maat kunnen geven, maar ook met u mee kunnen denken. 
Ook houden zij voor u de trends en ontwikkelingen in de 
branche in de gaten en komen zij bij u langs om uw por-
tefeuille te checken op uw huidige situatie en actualiteit. 
Onze accountmanagers hebben ieder hun eigen regio. 

Binnendienstmedewerkers
Deze medewerkers beheren uw verzekeringsportefeuille. 
Zij zijn uw aanspreekpunt voor al uw vragen. U kunt bij 
hen bijvoorbeeld wijzigingen doorgeven en schades 
melden.

Specialisten Zorg & Inkomen 
Op deze afdeling zitten specialisten die alles weten op 
het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezondheids-
management. Deze afdeling biedt een breed scala aan 
diensten en verzekeringen die speciaal ontwikkeld zijn 
om verzuim te voorkomen, maar ook om u en uw mede-
werkers duurzaam inzetbaar te houden waarbij de  
financiële risico’s kunnen worden afgedekt. 

Maak kennis met ons team: 



Benut uw 
ledenvoordeel
Wij voeren graag voor u een kosteloze  
portefeuillecheck uit. Dan weet u meteen wat  
overstappen u oplevert. Maak vandaag nog  
een afspraak voor een vrij blijvend gesprek  
met de accountmanager in uw regio op  
www.tnl.nu/tnverzekeringen-contact.

Gunstige voorwaarden en premies
Als ondernemer kijkt u natuurlijk ook naar de financiële 
voordelen. Veel leden van Techniek Nederland hebben 
inmiddels hun verzekeringen bij ons ondergebracht om 
gebruik te maken van het ledenvoordeel. 

Samen vormen zij één grote groep met min of meer 
dezelfde bedrijfs risico’s. Dat stelt ons in staat om collec-
tieve afspraken te maken en op grote schaal soortgelijke 
producten in te kopen bij betrouwbare verzekeraars. Dit 
heeft als voordeel dat u lagere premies betaalt en tegen 
de voorwaarden die op uw bedrijf zijn afgestemd. Maar 
net zo belangrijk: we hebben een slanke organisatie en 
kennen geen winstoogmerk. 

Nuttig om te weten: veel zakelijke verzekeringen zijn per 
direct opzegbaar. Hierdoor kunt u meteen overstappen 
naar ons en betere verzekeringen afsluiten waardoor  
u minder premie betaalt. Ook dat verzorgen wij graag  
voor u.



www.technieknederland.nl/verzekeringen


