Hoe verzeker je zowel
ontwerp als uitvoering?
De Design &
Constructverzekering
van Nassau

Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Machinebouw- en installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen uit de markt om
naast de bouw ook het ontwerp van een machine of installatie voor hun rekening te
nemen. Op zich is dit een gunstige ontwikkeling voor de onderneming. Het wordt
echter minder gunstig wanneer een ogenschijnlijk (kleine) ontwerpfout grote schade
met zich meebrengt. De Design & Constructverzekering biedt u de mogelijkheid om
u uitstekend te verzekeren voor dit risico. Want juist een fout die in eerste instantie
alleen maar op papier bestaat, kan bij de realisatie een enorme kostenpost worden.
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op het gebied van beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid,
brand-, inbraak- en bedrijfsschade, product recall, kidnap &
ransom en technische verzekeringen. Nassau is al meer dan
50 jaar toonaangevend in specialistische verzekeringen. Onze
productspecialisten zijn op hun best als het gaat om maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen en ingewikkelde
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risico’s. Wij streven ernaar om iedereen een perfect toegesneden
verzekeringsoplossing aan te bieden. Uiteraard niet alleen voor

Nassau verzekeringen maakt deel uit
van de Bloemers Nassau Groep.
Nassau verzekeringen is aanbieder
van verzekeringen zonder hierbij te
adviseren. Wij bieden onze verzekeringen uitsluitend aan via bemiddelaars
in verzekeringen (assurantietussenpersonen) die over een vergunning
beschikken. Bij hen kunt u terecht
voor advies.

de complexe, maar ook voor de meer eenvoudige risico’s.

Nassau werkt uitsluitend samen met een selecte groep professionele assurantietussenpersonen. Zij worden door ons optimaal
geïnformeerd en waar nodig met kennis bijgestaan. Zo krijgt u
als (potentieel) verzekerde altijd het beste advies. Goede
schadebehandeling staat of valt met de deskundigheid van de
medewerkers die de claims behandelen. Wij stellen daaraan hoge
eisen. Daardoor is onze schadebehandeling snel en doelgericht.

