
Uw garagebedrijf goed verzekerd
De risico’s van uw vak professioneel verzekerd



Grip op de risico’s van  
uw garagebedrijf

In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen 
gewerkt. Een klein ongeluk kan dan grote gevolgen hebben. Ondanks dat  
uw personeel goed opgeleid is en werkt volgens de veiligheidsvoorschriften 
kan een ongeluk altijd gebeuren.

U kunt terecht bij Fortis ASR voor de volgende  
verzekeringen
• Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
• Cascoverzekering voor schade aan motorrijtuigen
 van klanten
• Cascoverzekering voor eigen motorrijtuigen
 (inclusief handelsvoorraad)
• Ongevallenverzekering
• Schadeverzekeringen voor bestuurders en inzittenden
• Rechtsbijstandverzekering
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Flexibele keuze
De verzekeringen van Fortis ASR dekken vele bedrijfsrisico’s. 
Uw tussenpersoon brengt met de specialisten van Fortis ASR 
de risico’s van uw bedrijf in kaart. U bekijkt samen met de 
tussenpersoon welke maatregelen u treft, welke risico’s u 
verzekert en welke risico’s u zelf draagt.
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Standaard verzekeringen

Een ongeluk in uw bedrijfstak kan al snel in de papieren lopen. Schade aan 
een dure auto of ingrijpend persoonlijk letsel heeft grote financiële gevolgen. 
Aan u de taak om de relatie met uw klanten en medewerkers goed te houden 
en te zorgen dat het werk gewoon doorgaat. Fortis ASR ondersteunt u graag 
door u de financiële zorgen uit handen te nemen, met een aantrekkelijk 
verzekeringspakket speciaal voor garagebedrijven. Dat bestaat standaard  
uit de Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Aansprakelijkheids-
verzekering voor bedrijven en de Cascoverzekering voor schade aan motor-
rijtuigen van klanten. U kunt daarnaast kiezen uit aanvullende verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Wanneer een van uw medewerkers een testritje maakt met een 
zojuist gerepareerde auto is het natuurlijk nooit uit te sluiten dat 
hij onderweg een aanrijding krijgt. Met als gevolg dat u voor  
de kosten moet opdraaien. De Aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen vergoedt schade die is veroorzaakt met of door 
een motorrijtuig. Dit geldt voor motorrijtuigen van uw garage-
bedrijf zelf én van uw klanten. De schade aan de auto van 
klanten valt onder een andere rubriek.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt de 
aansprakelijkheid van uw bedrijf voor schade aan personen  
en zaken van derden. Dit betreft schade veroorzaakt door:
• U en uw werknemers
• Huisgenoten, familieleden (tijdens werkzaamheden
 voor het garagebedrijf) en derden
• Bedrijfsgebouwen
• Dieren die de bedrijfsgebouwen bewaken
Uw tussenpersoon kan u het volledige overzicht
van de dekking laten zien.

Cascoverzekering voor schade aan motorrijtuigen van 
klanten
Uw personeel besteedt de grootste zorg aan elk voertuig dat 
de garage wordt binnengebracht. Maar er kan natuurlijk altijd 
iets fout gaan. Met schade aan het voertuig van uw klant tot 
gevolg. De Cascoverzekering voor schade aan motorrijtuigen 
van klanten vergoedt zulke schade die ontstaat tijdens werk-
zaamheden in uw bedrijf. Ongeacht of u de veroorzaker bent, 
uw werknemers, uw meewerkende huisgenoten of familieleden.

Voordelen van de standaardverzekeringen
van Fortis ASR
• Uitgebreide dekking
• Snelle schadeafhandeling
• Premies op maat
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Aanvullende verzekeringen

Verzekert u uw garagebedrijf bij Fortis ASR, dan sluit u automatisch de 
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, Aansprakelijkheidsverzekering 
voor bedrijven en Cascoverzekering voor schade aan motorrijtuigen van klanten. 
Daarmee zijn de belangrijkste risico’s gedekt. Hebt u behoefte aan meer zeker-
heid, dan kunt u kiezen uit vier aanvullende verzekeringen. U hoeft zich dan 
geen zorgen meer te maken over kosten van bijvoorbeeld schade aan uw 
eigen voertuigen of wanneer u een beroep wilt doen op rechtsbijstand.
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Cascoverzekering voor eigen motorrijtuigen
Naast de standaard Cascoverzekering voor schade aan motor-
rijtuigen van klanten, kunt u ook een Cascoverzekering voor 
uw eigen motorrijtuigen en uw handelsvoorraad afsluiten.
Deze vergoedt schade aan uw eigen motorrijtuigen en handels-
voorraad, veroorzaakt door:
• Uzelf
• Uw vennoten, firmanten en bestuurders
• Echtgenoten van de bovengenoemde personen
• Uw werknemers, als u ze toestemming hebt gegeven  
 om het motorvoertuig te gebruiken

Ongevallenverzekering
De Ongevallenverzekering van Fortis ASR vergoedt de kosten 
bij overlijden en bij blijvende invaliditeit na een ongeval. Naast 
uzelf en uw werknemers zijn bij een ongeval ook de bestuurder 
en passagiers van een motorrijtuig van de garage verzekerd.

Schadeverzekering voor bestuurders en inzittenden
De Schadeverzekering voor bestuurders vergoedt persoonlijke 
schade van de chauffeur die in uw opdracht een auto rijdt.
De Schadeverzekering voor inzittenden dekt de persoonlijke 
schade van de inzittenden (inclusief de bestuurder) van een 
van uw eigen auto’s. Ongeacht de schuldvraag.

Rechtsbijstandverzekering
Soms komt juridische hulp goed van pas. Bij een schadeclaim 
van een klant bijvoorbeeld, of in geval van onenigheid over een 
garantiebepaling. Maar de kosten van een advocaat lopen al 
gauw hoog op. De Rechtsbijstandverzekering van Fortis ASR 
biedt uitkomst. Deze vergoedt onder meer:
• Het verhalen van door anderen veroorzaakte schade
• Het geven van juridische adviezen
• Strafzaken waarvan de verzekerde wordt verdacht

Voordelen van de aanvullende verzekeringen
van Fortis ASR
• Volledige cascodekking voor motorrijtuigen jonger dan
 vijf jaar
• No-claimkorting op de verzekering voor eigen auto’s
 en handelsvoorraad
• Deskundige hulp door DAS Rechtsbijstand
• Specialistisch advies
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Wat kunt u zelf doen

Als ondernemer hebt u hart voor uw zaak. Uiteindelijk bent ú verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen ervan. U zorgt er daarom voor dat de zaken goed 
geregeld zijn. Van arbeidsomstandigheden tot gebouwbeheer. Maar u hebt 
natuurlijk niet alles zelf in de hand. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. 
Enkele tips om zelf de kans op schade te beperken.

Preventiemaatregelen
Leg een alarminstallatie aan. Zorg ook voor een degelijk hek-
werk, sterke metalen deuren en stevige palen voor de ruiten. 
Hiermee voorkomt u een ramkraak. Handig om te weten: met
preventiemaatregelen kunt u besparen op de premie van uw 
Fortis ASR verzekering.

Organisatorische maatregelen
Wees voorzichtig met brandbare stoffen, zoals benzine  
en lakken. Houd uw garagebedrijf bovendien netjes,  
zodat niemand struikelt over losliggende voorwerpen.

Wilt u meer tips om uw bedrijf zo goed mogelijk
te beschermen?
De Fortis ASR preventieadviseurs – verzekeringsspecialisten 
op uw vakgebied – geven u graag een volledig overzicht. 

Een geschil, waar moet u aan denken?
Of u een juridisch geschil wint of verliest hangt af van de 
bewijsvoering. Het is daarom essentieel dat uw documen-
tatie en administratie goed op orde zijn.
Denk daarom aan de volgende tips:
• Vraag degene die u aansprakelijk stelt om dit   
 schriftelijk te doen.
• In de schriftelijke aansprakelijkstelling moet staan hoe  
 de schade is ontstaan, wat de aard van de schade is,  
 om welk bedrag het gaat en waarom de tegenpartij u  
 aansprakelijk stelt.

• Ook al bent u het eens met de tegenpartij, erken niet   
 meteen uw aansprakelijkheid en doe geen toezeggingen   
 over betaling. Juridisch gezien kan de zaak anders liggen.
• Als u het niet eens bent met de tegenpartij, meld dan dat  
 u de kwestie zult opnemen met uw verzekeringsadviseur.
• Als u iemand aansprakelijk wilt stellen, neem dan de   
 namen en adressen op van getuigen die bereid zijn uw   
 verhaal te bevestigen.
• Zorg dat u de schade, die de tegenpartij u heeft toegebracht,
 kunt aantonen. Bijvoorbeeld door beschadigde objecten te   
 bewaren of foto’s of opnamen te maken van de schade.
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Zorg- en Inkomensverzekeringen
Materiële schade is natuurlijk niet het enige wat uw bedrijf kan 
overkomen. Een medewerker kan bijvoorbeeld langdurig ziek 
worden. Als werkgever bent u dan verplicht om de loonkosten 
twee jaar lang door te betalen. Goed om te weten dat Fortis 
ASR ook verzekeringen heeft op het gebied van zorg en 
inkomen. Verder kunt u uw personeel tegemoet komen met
een collectieve ziektekostenverzekering of een pensioen-
verzekering. Meer weten over de zakelijke verzekeringen  
van Fortis ASR? Uw tussenpersoon kan u er alles over 
vertellen.

Wat kan uw tussenpersoon voor u doen?
Wilt u uw bedrijfsrisico’s beheersbaar maken? Uw tussen-
persoon brengt samen met de specialisten van Fortis ASR  
de risico’s van uw garagebedrijf in kaart, vertelt u meer over 
beveiliging en preventie en adviseert welk verzekeringspakket 
het best past bij uw profiel.

Meer schadeverzekeringen 
voor bedrijven

Met het verzekeringspakket voor garagebedrijven bent u gedekt tegen  
de specifieke risico’s die u als garagebedrijf loopt. Maar Fortis ASR heeft  
nog meer schadeverzekeringen voor bedrijven. Ook voor bijvoorbeeld een 
brandverzekering voor uw pand bent u bij Fortis ASR aan het juiste adres.

Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een com-
pleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. 
Net als haar moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis ASR voort 
op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt 
klanten de zekerheid dat zij kunnen rekenen op een vertrouw-
de partner met kennis van zaken. Fortis ASR werkt intensief 
samen met onafhankelijke intermediairs en ondersteunt ze 
met specialistische informatie, handige software en pas-
sende oplossingen. Die samenwerking levert tevreden klant-
en op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen 
uit de beste producten die passen bij zijn persoonlijke 
situatie. En dat is wat telt. 



Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl52
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Uw tussenpersoon:


