KVO - KORTING BRANDVERZEKERING

Beste collega-ondernemer,
Op 16 december 2014 is aan De Herven het KVO-cerﬁcaat (Keurmerk Veilig Ondernemen) uitgereikt.
Vanwege het behalen van het KVO cerﬁcaat hee het bestuur van de ondernemersvereniging De Herven met
Claeren Risicobeheersers afspraken kunnen maken over het verstrekken van 20% korng op uw huidige premie
voor de brandverzekering (opstal; inventaris; handelsvoorraad en bedrijfsschade).
Claeren Risicobeheersers, gevesgd aan de Parklaan 21e in ‘s-Hertogenbosch, behoort inmiddels tot de 100
grootste zelfstandige assuranekantoren in Nederland en hee 95 jaar ervaring met verzekeringen. De aanbieding vanwege het KVO-cerﬁcaat is inmiddels met succes ook bij een andere ondernemersvereniging in ’s-Hertogenbosch uitgerold. Er is dus ruimschoots ervaring opgedaan bij collega ondernemers.
Er ligt voor leden van Ondernemersvereniging De Herven en dus medecerﬁcaathouders van het Keurmerk
Veilig Ondernemen een uitgewerkt voorstel. Onder slechts enkele voorwaarden wordt de korng van 20% op
uw huidige premie brandverzekering verleend.
Als bestuur van ondernemersvereniging De Herven en voorzier van de KVO-werkgroep zijn wij van mening dat
dit aanbod voor een aantal van u interessant kan zijn, daarom leggen wij het aan u voor.
Indien u interesse hee in deze korng kunt u contact opnemen met Claeren Risicobeheersers. Zij zullen de
kandidaten doorgeven aan Ondernemersvereniging De Herven, waarbij zij uw lidmaatschap zal controleren en
bevesgen aan Claeren.
Om van dit voordeel gebruik te maken kunt u contact opnemen met:
Claeren Risicobeheersers:

Roy van Gorkum
Ilse Korsten

073 - 85 07 512 / 06 - 33 08 33 22 of
073 - 85 07 512 / 06 - 33 31 72 83

Vervolgens zullen zij de werkwijze van dit concept in een persoonlijk gesprek nader toelichten.
Bent u nog geen lid van de ondernemersvereniging De Herven neem dan contact op met ons op via:
bedrijven@deherven.nl. Zodra u lid bent van ondernemersvereniging De Herven, kunt u alsnog gebruik maken
van het aanbod van Claeren Risicobeheersers.
Wij zien uw reace met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de ondernemersvereniging

Bart Bulter

(NB: de ondernemersvereniging is niet verantwoordelijk voor de aanbieding of contracten die op basis van het
voorstel worden gesloten)

