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VERSCHILLENDE ONDERNEMERS, VERSCHILLENDE 
VERZEKERINGEN

U weet als geen ander dat er grote verschillen bestaan tussen 

ZZP’ers. De een is ambitieus en wil doorgroeien, de ander wil 

in alle vrijheid zijn vak uitoefenen. De ene ondernemer loopt 

ook meer risico dan de ander. Zo heeft een consultant of 

accountant met ander werk en andere risico’s te maken dan een 

banketbakker of loodgieter. Met zoveel verschillen is het logisch 

dat het Bedrijvenpakket ZZP is afgestemd op diverse soorten 

ondernemers. 

ZELFSTANDIGE KEUZES

Op één punt verschillen ondernemers niet: ze willen zelfstandig 

keuzes kunnen maken. Daarom is het Bedrijvenpakket ZZP 

een flexibele pakketpolis die u volledig kunt afstemmen op 

uw verzekeringsbehoeften. Met het Bedrijvenpakket heeft 

u één pakket voor al uw ondernemersverzekeringen: van 

aansprakelijkheid tot rechtsbijstand, van werkmaterieel 

tot (bestel)auto. Met als voordeel dat alle verzekeringen 

naadloos op elkaar aansluiten en u geen overlap of lacunes 

heeft. En als extra pluspunt dat u ook uw eigen Arbeids-

ongeschiktheidsverzekering van Allianz erin kunt onderbrengen

MEER OVERZICHT

Eén pakket met al uw ondernemersverzekeringen. 

Dat houdt uw verzekeringsadministratie wel zo overzichtelijk. 

Temeer omdat u ieder jaar en bij iedere wijziging de 

Verzekeringsbalans ontvangt: een actueel overzicht van 

de belangrijkste verzekeringsgegevens dat na iedere 

verandering wordt bijgewerkt. 

EÉN EFFICIËNTE 
OPLOSSING VOOR AL UW 
ONDERNEMERSRISICO’S

U haalt uw inkomen uit uw onderneming. En u bepaalt zelf hoe u uw bedrijf runt: welke 

opdrachten u aanneemt, welke kansen u grijpt en welke risico’s u loopt. Die risico’s horen 

bij het ondernemerschap. Maar u wilt geen risico’s die uw onderneming en uw inkomen in 

gevaar kunnen brengen. U wilt niet te veel tijd besteden aan verzekeringen. Daarom heeft 

Allianz in Nederland speciaal voor u het Bedrijvenpakket ZZP ontwikkeld: één oplossing 

voor al uw ondernemersrisico’s. Wel zo gemakkelijk, wel zo voordelig. 



FINANCIEEL VOORDEEL

Het Bedrijvenpakket biedt naast overzicht en gemak ook 

financieel voordeel. Want door uw verzekeringen onder te 

brengen in één pakket krijgt u een aantrekkelijke korting op 

uw premie. Deze begint met 2,5% voor twee verzekeringen 

en loopt op tot 10% als u zes of meer verzekeringen in het 

Bedrijvenpakket onderbrengt. Bovendien kunt u zelf bepalen 

in welke termijnen u uw premie voldoet: per maand, kwartaal, 

halfjaar of per jaar. Aan u de keuze.

GEEN ONDERVERZEKERING

In de dagelijkse dynamiek van uw werk, bent u niet altijd 

met verzekeren bezig. Toch kan een kleine verandering 

in uw werkzaamheden of onderneming grote gevolgen 

hebben. Want zonder aanpassing is er al snel sprake van 

onderverzekering of ongedekte risico’s. Daar biedt het 

Bedrijvenpakket een structurele oplossing voor: het jaarlijks 

onderhoud. 

JAARLIJKS ONDERHOUD

Als u kiest voor het jaarlijks onderhoud, ontvangt u ieder 

jaar een onderhoudsformulier. Als u dit – samen met uw 

verzekeringsadviseur – invult, weet u zeker dat u voor de 

juiste risico’s en het juiste bedrag bent verzekerd. Mocht bij 

schade toch blijken dat u te laag verzekerd bent, dan verhoogt 

Allianz met terugwerkende kracht het verzekerde bedrag met 

maximaal 30% tot een maximum van € 250.000,- . 

VERZEKERINGEN BINNEN HET 
BEDRIJVENPAKKET ZZP

• Voor uw huisvesting:  
gebouwen, glas, huurdersbelang, 

• Voor uw bedrijfsmiddelen:  
inventaris/goederen, reconstructiekosten, 
kantoor- en winkelelektronica, werk- en 
landbouwmaterieel, bedrijfsschade, 
koelschade, huurderving

• Voor uw mobiliteit:  
personenauto, bestel- en vrachtauto, 
aanhangwagen, transport eigen goederen

• Voor uw recht:  
aansprakelijkheid, rechtsbijstand

• Voor uzelf:  
ongevallen, arbeidsongeschiktheids-
verzekering (AOV)  



SNELLE SCHADEBEHANDELING

Hoe zorgvuldig u ook omgaat met uw pand of goederen en 

welke voorzorgsmaatregelen u ook treft, schade valt niet uit 

te sluiten. Dan is het een veilig gevoel dat u kunt rekenen op 

de volledige inzet van uw verzekeringsadviseur en van de 

24-uurs schadeservice van Allianz. Wij doen er alles aan om 

uw onderneming weer volop in bedrijf te krijgen zodat uw 

productie of dienstverlening door kan gaan. En het spreekt 

vanzelf dat wij uw verzekerde schade zo snel mogelijk 

vergoeden. 

DE AOV’S VAN ALLIANZ
Heeft u een AOV bij Allianz? Dan kunt u deze moeiteloos 

onderbrengen in het Bedrijvenpakket ZZP. Weliswaar telt 

de AOV niet mee voor de pakketkorting, maar u kunt deze 

wel zonder toeslag in dezelfde termijnen betalen als het 

Bedrijvenpakket. 

DOORGROEIEN?

U houdt nu alleen uw onderneming draaiende. 

Op die situatie is het Bedrijvenpakket ZZP ook afgestemd. 

Ontstaat de situatie dat u met personeel gaat werken, 

dan wordt uw pakketpolis vlekkeloos voortgezet. 

U heeft dan zelfs meer mogelijkheden om de voor-

delen van het Bedrijvenpakket optimaal te benutten. 

Uw verzekeringsadviseur informeert u graag over 

uw doorgroeimogelijkheden. 

UW PRIVÉ-VERZEKERINGEN

Als u een pakketpolis voor uw onderneming een 

goede oplossing vindt, waarom dan ook niet kiezen 

voor een pakketpolis voor uw particuliere verzekeringen? 

Want ook dat levert u aantrekkelijke voordelen op. 

Vraag daarom uw verzekeringsadviseur naar het 

Allianz Verzekeringspakket.

DE VOORDELEN VAN HET ALLIANZ 
BEDRIJVENPAKKET ZZP

• Scherpe premies en pakketkorting tot 10%
• Vrije keuze uit termijnbetaling: per maand, 

kwartaal, halfjaar of jaar
• Verzekeringen altijd up-to-date door jaarlijks 

onderhoud
• Geen onderverzekering bij volledig ingevuld 

onderhoudsformulier 
• Een jaarlijks overzicht van de belangrijkste 

verzekeringsgegevens
• Direct adequate hulp bij calamiteiten 



ALLIANZ

Allianz is specialist in bedrijfscontinuïteit en zakelijke 

verzekeringen. In ons aanbod vindt u passende verzekeringen 

voor uzelf én uw onderneming. Vanuit onze expertise vormen 

wij een geschikte partner voor iedere ondernemer, ongeacht 

de branche waarin u opereert en de ambities die u heeft. 

Door het brede assortiment en de ruime keuzemogelijkheden 

kunt u uw verzekering volledig naar eigen wens samenstellen. 

Daarbij helpt uw verzekeringsadviseur u graag.

Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een 

van de grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim 

zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

INTERESSE?

Wilt u meer weten over de zakelijke verzekeringen van 

Allianz? Kijk op www.allianz.nl of neem contact op met uw 

verzekeringsadviseur.

KLACHTENREGELING 

Klachten over onze producten en diensten kunt u aan uw 

verzekeringsadviseur voorleggen.

Mocht u er niet uitkomen, richt uw klacht dan schriftelijk aan de 

directie van Allianz Nederland, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam. 

Stuur deze voorzien van uw naam, adres en polisnummer 

of dien uw klacht in via www.allianz.nl. Als uw klacht dan 

niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u deze sturen aan 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 

93257, 2509 AG Den Haag. Kijk voor meer informatie op 

www.kifid.nl.



 

Allianz Nederland Schadeverzekering
is een onderdeel van Allianz Benelux N.V. 

Coolsingel 120
Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
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