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De CBM Special:

Altijd de juiste kennis en ondersteuning als het gaat om uw bedrijfsrisico’s
U wilt graag mooie dingen maken. Daarom bent u begonnen als ondernemer in de meubelindustrie en inte-

rieurbouw. Ondernemen brengt echter risico’s met zich mee. Deze risico’s worden onder andere veroor-
zaakt door veranderende omstandigheden binnen uw bedrijf en wijzigingen in wetten en regelgeving. Het is 
belangrijk dat u goed blijft inspelen op deze veranderingen. Dit kost tijd. Tijd die u liever ander andere dingen 
besteedt. Daarom ondersteunt Vanbreda Risk & Benefits u graag bij het in kaart brengen van de risico’s van uw 
onderneming en het  wel of niet afdekken hiervan. Dan kunt u zich bezig houden met wat u echt leuk vindt: 
ondernemen.

Advies op maat door een vast team specialisten

Ons vaste team specialisten heeft jarenlange ervaring in de meubelindustrie en interieurbouw. Hierdoor kennen wij de markt waarin 
u werkt als geen ander. Door samen met u, uw onderneming in kaart te brengen, zijn wij in staat een realistische inschatting te maken 
van de risico’s die u loopt. En als u deze wilt afdekken, zoeken wij samen met u naar een passende oplossing. Zijn er wijzigingen in wet- 
en regelgeving? Dan checken wij welke gevolgen deze hebben voor u en informeren u hier natuurlijk over. Zo heeft u altijd een goed 
en actueel overzicht van uw verzekeringszaken.

Specifieke dekkingen voor de meubelindustrie en interieurbouw
Samen met CBM hebben wij een pakket van collectieve verzekeringen ontwikkeld, speciaal voor leden van CBM. Deze verzekeringen 
bieden dekkingen die relevant zijn voor de meubelindustrie en interieurbouw. Maakt u gebruik van deze dekkingen? Dan weet u zeker 
dat u de belangrijkste risico’s in uw branche heeft verzekerd. En dat alles tegen bijzonder ruime voorwaarden en een zeer scherp tarief. 

Kijk op:

www.vanbredanl.com/cbm

U kunt hier heel gemakkelijk en vrij-

blijvend online een offerte opvragen.
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Personele risico’s
Een gezond bedrijf staat of valt met gezonde medewerkers. Ver-
zuim van een medewerker kan een zware belasting zijn. Voor de 
medewerker zelf, maar ook voor uw organisatie. Het is dan ook 
belangrijk dat zieke medewerkers zo snel mogelijk weer op een 
goede manier aan de slag gaan. Daarnaast verdient ook het voor-
komen van verzuim tijd en aandacht. Dat is niet altijd makkelijk 
nu steeds meer verantwoordelijkheid bij u als werkgever komt te 
liggen. 

Samen met door ons geselecteerde Arbodiensten haalt Vanbreda 
Risk & Benefits de druk van het complexe samenspel van ver-
zuimpreventie, wetgeving, verzekeringen en re-integratie bij u 
weg. Hierbij zetten we in op een effectief verzuimbeleid en case-
management. Samen met u kijken we naar uw organisatie, het 
huidige beleid en uw personeelsbestand. En stellen we een pak-
ket van mogelijkheden en actiepunten op waarmee u het verzuim 
binnen uw organisatie kunt voorkomen en beperken. Wordt een 
van uw medewerkers toch onverhoopt ziek? Dan biedt de ver-
zuimverzekering uitkomst. 

Bedrijfsaansprakelijkheid
Wanneer u als ondernemer aan het werk bent, kan het voorko-
men dat u schade veroorzaakt waarvoor u of één van uw mede-
werkers aansprakelijk wordt gesteld. Dit risico is vanaf dag één 
aanwezig. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is daarom 
van groot belang. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan 
spullen van derden en mogelijke letselschade.

Huurt u onderaannemers of zzp-ers in? Ook hiervoor is uw aan-
sprakelijkheid afgedekt. Eventuele schadebetalingen door de aan-
sprakelijke onderaannemers kunnen mogelijk worden verhaald. 
Bovendien is er onder voorwaarden dekking voor vermogens-
schade.

Huurdersbelang
Wanneer u een pand huurt, heeft u meestal geïnvesteerd in de 
afwerking. De aanpassingen en verbeteringen die u hebt aange-
bracht aan uw gehuurde pand, vallen onder het huurdersbelang. 
U kunt denken aan de wand-, plafond- en vloerafwerking, keuken, 
sanitaire voorzieningen en tussenwanden. Ook deze kosten wor-
den meeverzekerd in het totaalpakket voor CBM leden.

Goederen en inventaris

Na een brand of inbraak wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weer 
aan de slag. Het is dan fijn als u weet dat u uw materialen of 
inventaris zo snel mogelijk kunt vervangen. Een goederen- en 
inventarisverzekering biedt u alle zekerheid voor uw bedrijfsbe-
zittingen en voorraad. Hierdoor kunt u na een brand of inbraak 
weer snel verder met ondernemen. De polis biedt automatisch 
dekking voor nieuwe investeringen/ uitbreidingen tot maximaal 
€ 500.000,- per locatie en voor maximaal twee maanden. Daar-
naast is er ook dekking tot maximaal € 10.000,- voor het herstel-
len of opnieuw vervaardigen van mallen, matrijzen, stempels e.d. 

Overspanning/inductie
De gevolgen van overspanning of blikseminslag kunnen groot zijn. 
De piekstroom die ontstaat, kan schade veroorzaken aan uw elek-
tronische apparatuur. In het totaalpakket voor CBM leden is de 
schade die wordt veroorzaakt door piekstroom mee verzekerd tot 
een maximale vergoeding van € 25.000,- per gebeurtenis, onge-
acht de oorzaak van de piekstroom.

Diefstal uit uw bedrijfsauto
Diefstal vindt niet alleen plaats in gebouwen. Ook bestelauto’s 
op afgesloten terreinen worden steeds vaker open gebroken en 
spullen worden meegenomen. Vervelend, want u wilt natuur-
lijk gewoon verder met uw werk. Met deze aanvullende (secun-
daire) dekking zijn de materialen en (hand)gereedschappen 
die aanwezig zijn in uw afgesloten bedrijfsauto mee verzekerd, 
mits u dit risico niet op een andere verzekering heeft afgedekt. 
Deze bedrijfsauto moet zich dan wel bevinden op uw afgesloten 
bedrijfsterrein. Met deze dekking ontvangt u tot een bedrag van 
€ 10.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico bedraagt € 750,- per 
gebeurtenis.

We zetten de belangrijkste risico’s en verzekeringen uit dit pakket voor u op een rij:



Machinebreuk
Ook de machines en installaties die u gebruikt bij de bewerking van 
hout, metaal of kunststof kunnen beschadigen. Oorzaken als brand, 
storm en diefstal zijn afgedekt op uw reguliere inventarisatiepolis. De 
gevolgschade die wordt veroorzaakt door eventuele stilstand is niet 
standaard meeverzekerd. In het totaalpakket voor CBM-leden is daarom 
een secundaire (aanvullende) dekking opgenomen. Deze biedt een 
schadevergoeding die is gelimiteerd tot € 50.000,- per verzekeringsjaar, 
mits er geen andere verzekering is afgesloten die dekking biedt. Vraag 
ons naar de voorwaarden en eigen risico’s.

Bedrijfsschade
Het kan voorkomen dat u als gevolg van een schade aan uw inventaris 
en/of opstal niet verder kunt werken. De vaste lasten moeten echter 
worden doorbetaald en door het uitblijven van omzet maakt u ook geen 
winst. De bedrijfsschadeverzekering biedt bescherming tegen het risico 
van bedrijfsstilstand, bijvoorbeeld als gevolg van een brand of bij water-
schade. Deze verzekering biedt dekking voor de vaste lasten en de netto 
winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt.

Toeleveranciers- en afnemersrisico
De polis biedt ook dekking voor bedrijfsschade die is ontstaan als gevolg 
van een materiële schade bij een directe toeleverancier of afnemer bin-
nen Europa. Kan uw leverancier niet meer leveren en heeft u daardoor 
schade? Dan zorgt deze polis ervoor dat u uw kosten vergoed krijgt.

Eén aanspreekpunt voor al uw verzekeringen
Kiest u voor de kennis en ondersteuning van Vanbreda als het gaat om 
risicomanagement? Dan bent u verzekerd van een advies dat naadloos 
aansluit op uw specifieke situatie. Bovendien kunt u met al uw vragen 
terecht bij één partij. Kortom, u bent verzekerd van: 
 » een complete bedrijfsverzekering afgestemd op uw wensen en 

behoeften
 » een vast team van specialisten voor al uw verzekeringsvraagstukken
 » een helder overzicht van al uw lopende verzekeringen
 » een scherpe prijsstelling 

Heeft u vragen of wilt u een offerte ontvangen? Neem dan contact met 
ons op.

Contactgegevens 

Vanbreda Risk & Benefits

Team Risk

Postbus 203

2800 AE  Gouda

088 - 273 32 80

Mail: cbm@vanbredanl.com

www.vanbredanl.com/cbm

De informatie in deze brochure is door Vanbreda Risk & Benefits met de grootste zorg samengesteld. 
In voorkomende gevallen zijn de van toepassing zijnde dekkingen en voorwaarden van de verzekeraar bepalend.
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