(Verhuurd) Onroerend Goed

Uitgelicht:

APC verzekering
Een zeer uitgebreide gebouwen verzekering voor meer dan 800 bestemmingen binnen de branches:
MKB, Horeca, Kantoren, Praktijkruimtes, Groothandels, Distributeurs en Producenten en zelfs leegstand.
Met het Verhuurd Onroerend Goed pakket adviseert u altijd een uitgebreide verzekering inclusief glas en
aansprakelijkheid onroerend goed eigenaar.

APC verzekeraars
Deze polis wordt getekend door APC Holland via een volmacht van Lloyd’s of London. Alle verzekeraars
waarmee wij samenwerken hebben minimaal een A rating.

APC voorwaarden
Onze polisdekking gaat verder dan de standaard UGV dekking en is inclusief alle van buitenkomende
onheilen waaronder: Sneeuwdruk, Wateraccumulatie, Aanrijding, Uitstromende frisdrank, en nog veel
meer. Zelfs voor leegstaande panden kunnen wij vaak nog een uitgebreide dekking realiseren!

APC premie
Ons pakket heeft één totaalpremie welke scherp in de markt ligt ten opzichte van de vaak minder
uitgebreide pakketten. In vergelijking met uitgebreide pakketten zijn we zeer concurrerend.

APC schade behandeling
Met onze 24 uurs telefonische schadeservice van Broadspire zijn u en uw verzekerde altijd verzekerd van
de beste hulp. De experts van Broadspire handelen de schade volledig af. U heeft dus altijd één
aanspreekpunt. Uiteraard worden de kosten van de contra-expert ook voorgoed mocht deze wenselijk
zijn.

APC bijzonderheden
- Online module voor offreren én afsluiten
- Documentatie met ons logo, uw logo of white label
- Ruime beloningsstructuur
- Géén Elektra-clausule als de elektra gekeurd wordt door Arepa Inspexx;
deze keuring is, in tegenstelling tot de NEN, gericht op de praktische werkbaarheid van de elektra in
de onderneming waardoor deze APC-Inspexx keuring effectiever en goedkoper is.

APC standaard totaalpakket
Onderstaand treft u een overzicht aan van ons Verhuurd Onroerend Goed pakket.

Verhuurd Onroerend Goed met standaard extra dekkingen
Minimum dekking
 Opstal
€ opgave
 Inventaris in eigendom van de opstaleigenaar
€ opgave
 Glas en sanitaire voorzieningen
kostprijs
 Aansprakelijkheid voor onroerend goed eigenaar
€ 1.250.000 / € 2.500.000
 Huurderving na schade
20% verzekerde som opstal
 APC rechtsadvies: telefonisch juridische assistentie en incassoservice
inclusief
*voor een volledige rechtsbijstandverzekering zie APC Holland Rechtsbijstand (uitgelicht)
 Milieuschadeverzekering (MSV)
los aan te vragen

APC Holland totaalgemak
Zeker als uw verzekerde meerdere panden in bezit of beheer heeft, kan het bij andere
verzekeringsmaatschappijen lastig zijn panden aan en af te melden. Wij begrijpen deze positie en doen
ons best de administratieve last zo laag mogelijk te houden. Daarom:
 Kunt u panden aan en af melden door simpelweg de gegevens aan ons door te mailen.
 Behouden wij leegstand in de portefeuille.
 Krijgt verzekerde geen clausules waarop verzekerde geen invloed kunt uitoefenen (bijvoorbeeld
inbraakalarmclausule of afvalclausule).
 Taxeren wij alle panden met een geschatte waarde boven de € 1.000.000,- gratis.
 Factureren wij al naar gelang per pand, per verzekeringnemer of juist alles tezamen.

