
Voor jouw winkel

Als gespecialiseerde verzekeraar voor de non-
foodwinkels zijn wij bekend met de investeringen 
in jouw branche. Daardoor kunnen wij een polis 
aanbieden die de noodzakelijke belangen van 
jouw bedrijf volledig afdekt zonder opname van 
(maximale) verzekerde waarden. 

Groot voordeel hiervan is dat jouw bedrijf 
voortdurend volledig verzekerd is. Verandert 
de situatie in jouw winkel, dan past de dekking 
zich aan. Handig bijvoorbeeld ter opvang van 
stijging van de goederenvoorraad in piekperi-
odes. Nieuwe investeringen zijn dus automatisch 
meeverzekerd.

De premie van de SuperGarant Bedrijfspolis 
is gerelateerd aan de omzet en wordt jaarlijks 
naverrekend. Schadevrije jaren en de juiste 
beveiliging worden beloond met een premiekor-
ting. Speciaal ontwikkeld voor de detailhandel 
biedt deze verzekering een unieke dekking.

Voor jouw personeel

Vakcentrum en SuperGarant Zorg & Verze-
keringen hebben hun krachten gebundeld in 
Vakcentrum ZorgPortaal.

Vakcentrum ZorgPortaal begeleidt werkgevers 
en werknemers bij het hele traject van ziektever-
zuim en re-integratie én bij de uitgebreide admi-
nistratie die verzuim met zich meebrengt. Met 
een deskundige, planmatige aanpak en integrale 
oplossingen gebundeld, in één loket. Zo kan jij je 
volledig richten op het runnen van jouw bedrijf.

Voor jezelf, de ondernemer

In samenwerking met Vakcentrum staan wij ook 
voor jou, de ondernemer, graag klaar. Of het nu 
gaat om privé verzekeringen, (bedrijfs) auto’s of 
arbeidsongeschiktheid, een passende oplossing 
hebben wij altijd in eigen huis.

supergarant.nl
info@supergarant.nl (070) 320 46 80

Over SuperGarant

SuperGarant is al 35 jaar actief en heeft zich in 
die jaren ontwikkeld tot een verzekeringsspeci-
alist met speciaal voor de branche ontwikkelde 
dienstverlening en producten. Maak gebruik van 
deze jarenlange expertise!

SuperGarant werkt samen met het Vakcentrum. 
Vakcentrum is de onafhankelijke belangenbehar-
tiger en bewezen partner van zelfstandige detail-
listen in food, non-food, fast moving consumer 
goods en franchisenemers.

SuperGarant hecht grote waarde aan persoon-
lijk contact. Wij kennen onze klanten en zijn als 
bedrijf altijd goed bereikbaar. Bij calamiteiten 
uiteraard ook buiten kantooruren.

SuperGarant vindt dat verzekeren verder gaat 
dan het afdekken van risico’s. Wij leunen niet 
achterover na het afsluiten van de polis, maar 
blijven meedenken, signaleren nieuwe trends 
in jouw branche en stellen ons proactief op bij 
veranderingen in de regelgeving.

SuperGarant handelt alles in eigen huis af, 
van brandschade tot ziekmelding. Wij zijn een 
volmacht bedrijf, waardoor wij jouw polis snel 
kunnen afgeven. Belangrijker: wij kunnen jouw 
schade- of ziekmelding snel en efficiënt afwik-
kelen. Eén aanspreekpunt. Dat is verzekeren 
zonder gedoe achteraf.

Ondernemen is maatwerk. Jouw bedrijf verzekeren ook. SuperGarant is dé 
specialist voor de non-foodwinkels in Nederland. Ons geheim? Wij zijn thuis in 
jouw bedrijf.



www.saszorgportaal.nl

Overzicht te verzekeren risico’s

Bedrijf - SuperGarant Bedrijfspolis

 ; Aansprakelijkheid
• Bedrijfs -, werkgevers -, productaansprakelijk-

heid. (Incl. WEGAM).

 ; Bedrijfsinrichting 
• Nieuwwaarde: brand, rook, roet, ontploffing, 

bliksem, vliegtuigschade, storm, inbraak en 
waterschade.

• Nieuwe investeringen automatisch meeverze-
kerd.

• Uitgebreide dekking w.o. inductie voor 
aanwezige elektronica in check-outs, maar ook 
computers, beveiligingsinstallatie e.d.

 ; Goederenvoorraad
• Inkoopwaarde: brand, rook, roet, ontploffing, 

bliksem, vliegtuigschade, storm, inbraak en 
waterschade.

• Dekking past zich automatisch aan piekperi-
odes aan.

 ; Bedrijfsschade
• Vergoeding van vermindering van brutowinst 

als gevolg van bedrijfsstilstand na gedekte 
oorzaak.

• Keuze uitkeringsperiode: 52 of 104 weken.

 ; Geld of geldswaarden
• Inbraak, overval en transport van geldwaarden.
• Standaard 40% van de bruto weekomzet of de 

omzet van twee dagen.
• Na sluitingstijd is kasgeld alleen verzekerd in 

een goedgekeurde kluis.

 ; Milieuschade
• Opruimingskosten omgeving maar ook eigen 

terrein.

 � Bedrijfspand (eigendom) 
• Herbouwwaarde inclusief fundering.

 � Glas & belettering
• Ruiten en vitrines. (Glasherstel 0229-276554).

 � Inhoud vriezers
• Onverkoopbaar raken van goederen ten 

gevolge van defecte vriezer.

 � Ongevallen ondernemer (Uitkering na 
ongeval)
• Uitkering overlijden € 50.000.
• Uitkering blijvende algehele invaliditeit 

€ 100.000.

 � Ongevallen personeel (Uitkering na ongeval)
• Uitkering overlijden -  1 x jaarloon.
• Uitkering blijvende algehele invaliditeit - 2x 

jaarloon.

 � Cyber Security
• Data inbreuk, bedrijfsschade, hacker schade, 

cyber afpersing, verlies van geld op rekening, 
privacy en cyber aansprakelijkheid.

Personeel - Vakcentrum ZorgPortaal

 ; MKB Verzuim-ontzorgverzekering

 ; Arbodienst 
• Verzuimbegeleiding van ziek personeel.

 ; Verzuim 
• Loondoorbetaling bij ziekte: naar keuze van u 

tussen de 70% en 100% van het loon met een 
eigen risico van 10, 30, 65 of 180 dagen.

• Keuze om 25% werkgeverslasten mee te verzekeren.
• Keuze uit eigen risico 10, 30, 65 of 180 dagen.

 � Eigen risicodrager
• Ziektewet en WGA. 

 � Collectieve Zorg 
• Met betrekking tot medische kosten van onder-

nemer en personeel. 

Ondernemer 

 � Arbeidsongeschiktheid
• Tot maximaal 80% van het arbeidsinkomen.

 � Motorrijtuigen
• Bedrijf– en personenauto’s.

 � Rechtsbijstand

 � Privé verzekeringen 
• Opstal, inboedel, AVP, doorlopende reisverze-

kering etc.

 ; Standaard 
 � Optie

 ; Standaard 
 � Optie


