Duidelijk
verzekerd

Welkom bij MKB Rijnmond Verzekeringen
MKB Rijnmond Verzekeringen is de ongebonden en objectieve bemiddelaar voor de
MKB ondernemer. Ons doel is om de ondernemer op een heldere en efficiënte manier
duidelijk te maken wat wel en wat niet dient te worden verzekerd.
Wij zien het als onze primaire taak om u te ontzorgen zodat u kunt ondernemen. Niet alleen bij het afsluiten van verzekeringen
maar ook bij de behandeling van een eenvoudige autoschade en belangrijker bij schades die de continuïteit van uw bedrijf in
gevaar brengen.
Ons motto is “Verzeker allen die risico’s die u/uw onderneming niet zelf kunnen dragen”.

Neem contact op voor een QuickScan van uw portefeuille verzekeringen en u hoort razendsnel of uw
risico’s goed zijn verzekerd of dat het beter en financieel voordeliger kan.

HOME

Particulier

Mobiliteitverzekeringen

HOME

Recreatie

• Autoverzekering

• Reisverzekering

• Oldtimerverzekering

• Caravanverzekering

• Scooterverzekering

• Camperverzekering

• Opzittende verzekering

• Pleziervaartuigenverzekering

• Inzittendeverzekering

• Recreatieverzekeringen

In en om het huis

users

U en Uw gezin

• Woonhuisverzekeringen

• Aansprakelijkheidverzekering

• Inboedelverzekering

• Rechtsbijstandverzekering

• Kostbaarhedenverzekering

• Ongevallenverzekering

• Glasverzekering

• Overlijdensrisicoverzekering

Direct offerte aanvragen en afsluiten!
MKB Rijnmond Verzekeringen biedt u in samenwerking met Risk Assuradeuren
het Subliempakket aan. Maak gebruik van de pakketkorting die kan oplopen tot
wel 15 % en vraag direct offerte aan via www.mkbrijnmondverzekeringen.nl




Zakelijk

In en om het gebouw

Mobiliteit en vervoer

• Gebouwenverzekering

• Wagenparkverzekering

• Goederen- en inventarisverzekering

• Bedrijfssautoverzekering

• Computer- en elektronicaverzekering

• Werkmaterieelverzekering

• Geldverzekering

• Garageverzekering

• Machineverzekering

• Wegam/wegasverzekering

• Extra kostenverzekering

• Vervoerdersaansprakelijkheid
• Zakenreisverzekering

€

users

Inkomen

Personeel

• Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

• Verzuimverzekering

• Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

• WGA-eigenrisicoverzekering

• Bedrijfsschadeverzekering

• WIA- aanvullingsverzekering		

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

• Pensioenverzekering		

• Cyberverzekering

• Zakenreisverzekering

• Milieuschadeverzekering

• Collectieve ongevallenverzekering

• Rechtsbijstandsverzekering

User

Ondernemer



Pensioen & Levensverzekering

• Arbeidsongeschiktheidsverzekering

• DGA pensioen

• DGA pensioen

• Collectief pensioen werknemers

• Overlijdensrisicoverzekering

• Lijfrenteverzekering

• Compagnonsverzekering

• Overlijdensrisicoverzekering

• Ongevallenverzekering

• Compagnonsverzekering

Verzeker alleen die risico’s die u of
uw onderneming niet zelf kunnen
dragen
Oprichter John van Daalen heeft ruim 25 jaar ervaring in verzekeringsland. Hij heeft
zijn sporen verdiend bij een grote internationale verzekeraar, tussenpersoon en
makelaar in verzekeringen en als Insurance Manager bij een groot MKB bedrijf.
(inkoper en behandeling van verzekeringen en schades).

John van Daalen

Met zijn opgedane kennis kan hij als geen ander inschatten en adviseren wat wel
of niet nodig is op het gebied van risicobeheersing. In de praktijk gaat het om ;
inventariseren, analyseren, verminderen en overdragen/verzekeren van risico’s. Ons
motto is “verzeker alleen die risico’s die u/uw onderneming niet zelf kunnen dragen.

T 0181 - 44 22 62
M 06 - 43 83 91 48
john@mkbrijnmondverzekeringen.nl
www.mkbrijnmondverzekeringen.nl

Neem contact op voor een QuickScan van uw portefeuille
verzekeringen en u hoort razendsnel of uw risico’s goed zijn
verzekerd of dat het beter en financieel voordeliger kan.

Groene Kruisweg 50
3202 ST Spijkenisse
T 0181 - 44 22 62
info@mkbrijnmondverzekeringen.nl
www.mkbrijnmondverzekeringen.nl

