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Geld en geldswaardig papier
Geld en geldswaardig papier zijn standaard tot € 2.500 per 
gebeurtenis verzekerd.

Terrasmeubilair
Gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober biedt deze 
verzekering ook dekking voor schade aan of verlies van ter-
rasmeubilair tot € 5.000 door brand of storm op het terrein 
dat in gebruik is als terras. 

Koelschade
Verzekerd is schade aan goederen door een plotselinge en 
onvoorziene storing in of uitval van koel- en diepvrieskasten 
of diepvrieskisten tot € 5.000. De stroomuitval moet mini-
maal voor een periode van 6 uur aaneengesloten zijn.

Elektrische fietsen
Verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade met 
of door elektrische fietsen met trapondersteuning tot een 
maximum van 25 kilometer per uur (e-bikes, elobikes, mits 
gebruik als bezorgfiets of verhuurd/uitgeleend aan gasten).

Garderoberisico
Tot € 1.000 zijn verzekerd aanspraken tot vergoeding voor 
schade die zijn ontstaan door diefstal, verduistering, vermis-
sing en/of verwisseling van kleding, sieraden, geld, gelds-
waardige papieren, cheques, creditcards of andere zaken 
van gasten of bezoekers. Ongeacht of zij dit hebben achter-
gelaten in een bewaakte garderobe. 

Auto’s van gasten 
Tot € 25.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar zijn 
verzekerd aanspraken tot vergoeding van schade die een 
ondergeschikte van verzekerde als bestuurder van een auto 
van een restaurant- of hotelgast tijdens het met de auto 
rijden naar of van een parkeergelegenheid in de nabijheid 
van het restaurant of hotel aan die auto veroorzaakt, mits die 
ondergeschikte in het bezit is van een geldig rijbewijs. 

Ook wordt vergoed het verlies van no-claim of bonuskor-
ting op de polis van de betreffende auto als gevolg van een 
tijdens een dergelijke rit met of aan de auto veroorzaakte  
schade. 

Opslag elders
Dekking bij een permante opslag elders tot een maximum 
van € 25.000, mits deze voldoet aan de beveiligingseisen 
(VRKI).

Geleasde of gehuurde zaken
Dekking voor zaken welke geleased en/of gehuurd zijn. 
Denk hierbij aan de koffieapparaten en de biertap van de 
betreffende leverancier. 

Elektronica
Elektronica is mee te verzekeren tot maximaal € 15.000.

Premiebetaling
Premiebetaling is mogelijk per jaar en per maand. Bij 
maandbetaling is automatische incasso verplicht en worden 
geen termijnopslagen in rekening gebracht.

Horeca verzekering

PRODUCTOVERZICHT

Als ondernemer in de horeca werk je voortdurend 
aan een prettige beleving voor je gasten. Deze 
gastvrijheid wil je natuurlijk onder alle 
omstandigheden blijven bieden. De volgende 
horeca verzekeringen helpen je daarbij.

In elk horecabedrijf heb je te maken met risico’s, zoals 
het risico op brand in de keuken of diefstal van contant 
geld.

Deze tegenvallers kunnen er in het ergste geval voor 
zorgen dat je bedrijf (tijdelijk) stil komt te liggen. Met 
als resultaat teleurgestelde gasten, veel regelwerk en 
stressvolle momenten voor jou en je horeca personeel.

De Horeca Pakketpolis bevat bovendien unieke 
dekkingen. De belangrijkste kenmerken van de Horeca 
verzekering zetten we graag voor je op
een rij.

Producteigenschappen

Verzekering Eigen risico

Gebouw 
Huurdersbelang 
Inventaris 
Goederen
Bedrijfsschade
Elektronica 
Aansprakelijkheid

€ 500 per gebeurtenis

Milieuschade
Glas
Rechtsbijstand

Geen eigen risico

Ook dekking als niet aan eisen is voldaan

Bij schade word je slechts geconfronteerd met 
€ 25.000 extra eigen risico, tenzij je aannemelijk maakt, dat 
de schade niet door het niet voldoen aan een garantie is 
veroorzaakt of vergroot.

Bij de meeste verzekeraars in Nederland is het gevolg van 
het niet voldoen aan de eisen (garanties) dat de schade in 
het geheel niet vergoed wordt.

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking staat op het polisblad en in de voorwaarden.


