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Nieuwe collectieve AVB 
voor VLOK-leden
Door de overname van Meeùs Assurantiën in 2018 heeft de VLOK met Aon Verzekeringen een nieuwe, maar ver-

trouwde huisadviseur. Omdat de vorige VLOK Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) annex 

Geschillenpolis eind 2018 afliep, moest Aon onmiddellijk aan de slag.

Gelukkig wist Aon binnen zeer korte tijd 

in een roerige verzekeringsmarkt met 

een nieuw voorstel te komen. In de 

nieuwe verzekering is meer ruimte voor 

verschillende soorten bedrijvigheden om 

de verzekering op maat te maken. Aon is 

wereldwijd een van de grootste tussen-

personen. 

 Dat geldt in ieder geval voor interieur-

bouwbedrijven.

Driedeling

De verzekering kent in feite een driede-

ling: klussenbedrijven excl. bouwkundige 

werkzaamheden, klussenbedrijven incl. 

bouwkundige werkzaamheden en een 

lijst van overige aanverwante bedrijven.

Afhankelijk van de werkzaamheden 

waarop je je toelegt, kun je kiezen voor 

het bedrijfstype dat bij je past en betaal je 

de daarvoor geldende premie. 

Ten opzichte van 2018 kun je, als 

zelfstandige meubelmaker en interieur-

bouwer van de VLOK Vakgroep 

Interieurbouw, zelfs profiteren van een 

premieverlaging! 

Eigenschappen

Belangrijkste eigenschappen van het 

vernieuwd pakket voor de VLOK-AVB zijn:

Een scherpe premie op basis van 

collectiviteit

Een uitbreiding van het soort bedrijvighe-

den van klus- en onderhoudsbedrijven 

tot (ver)bouwbedrijven en aanverwante 

bedrijven, zoals parketteurs en interieur-

bouwbedrijven

Een speciaal op ons type kleinschalige 

bedrijven afgestemde dekking (met een 

ruimere Opzichtclausule*)

Een oplossing voor een doorgroei van 

zelfstandige zonder personeel tot 

ondernemer met drie medewerkers (incl. 

werkgeversaansprakelijkheid)

Meer weten?

Op de VLOK-site is meer informatie over 

de nieuwe VLOK-AVB en de premies is te 

vinden; bekijk de ledenvoordelen van de 

VLOK.

www.vlok.nl

* De Opzichtclausule is voor ons type 
bedrijven een belangrijke verzekerings-

voorwaarde, die in doorsnee aanspra-
kelijkheidsverzekeringen niet wordt 

opgenomen. Met deze clausule hebben 
vakmensen een dekking voor zaken 

die zij bewerken of onder zich hebben 
van derden. Bijvoorbeeld spullen van je 
opdrachtgever. Ten opzichte van 2018 

is de dekking via de Opzichtclausule 
verhoogd van 10.000 naar 50.000 euro 

per gebeurtenis!

VLOK Incasso en Rechtsbijstandshulp

Omdat VLOK-leden vooral voor consumenten werken heeft de VLOK een unieke 

collectieve Incasso- en rechtsbijstandverzekering afgesloten bij de DAS voor 

een premie van 60 euro per jaar! (excl. assurantiebelasting en polis of prolonga-

tiekosten).

De DAS Incassodienst ondersteunt de leden bij incassoperikelen. Daarbij maakt 

het niet uit of het gaat op een particuliere of een zakelijke klant. Van belang is 

dat de Algemene Voorwaarden van de Vakgroep Interieurbouw worden 

gehanteerd bij de offerte. Deze bieden zowel voor consumenten als voor 

zakelijke opdrachtgevers extra 

zekerheden.

Ingeval er sprake is van een geschil 

met een consument zal het team van 

DAS Rechtsbijstand steun verlenen.

VAKGROEP INTERIEURBOUW

Interieurbouw 2019-1




