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Hotel cover 

 

Maatwerk voor hotels met 3+ sterren 

Naast onze verzekeringsmogelijkheden voor horeca hebben we in samenwerking met Mutsaerts de Hotel cover 

ontwikkeld. Onder dit coverproduct zijn hotels met en zonder horeca makkelijk te verzekeren. 

 

Voor wie?  

Hotels met 3+ sterren 

 

Dekking  

 Gebouw 

 Huurdersbelang 

 Inventaris 

 Goederen 

 Bedrijfsschade 
  

Voordelen 

 Uitbreiding mogelijk naar allrisk 

 Premiekorting bij hoger eigen risico 
 

Voorwaarden 

 Beursvoorwaarden (NBZB 2006) met horecaclausules en eventueel allrisk clausule  

 Overstroming, aardbeving en terreur op aanvraag mee te verzekeren 

 Zachte clausules 
 

Premie indicatie 

 Basispremie begint bij 0,88 ‰ 
 10% premietoeslag uitbreiding naar allrisk 

 Minimumpremie per polis € 2.500 

 Jaarlijkse vaste toeslag voor makelaarskosten (hoogte afhankelijk omvang risico) 

 Zonnepanelen +15% 
 

Eigen Risico  

 Standaard eigen risico UGV € 2.500  

 Verhoging eigen risico naar € 5.000 = korting van 5% 

 Verhoging eigen risico naar € 10.000 = korting van 10% 

 Standaard eigen risico Allrisk € 5.000 (geen mogelijkheid tot verhoging eigen risico)  
 

Provisie 

12,5% provisie over de premie exclusief kosten en assurantiebelasting  

 

 

  



 

Pagina 2 van 2 
 

 

 

Bijzonderheden 

 Let op: aanbieding is onder voorbehoud van een loss ratio van max. 30% afgelopen drie jaar 
Dit betekent dat er niet meer dan 30% van de totaal betaalde premie (ex ass bel) aan schade mag zijn 
uitgekeerd in de afgelopen 3 jaar 

 Let op: aanbieding is onder voorbehoud dat het te verzekeren object betonnen verdiepingsvloeren 
heeft (indien houten verdiepingsvloeren dan wordt het risico voorgelegd aan de verzekeraar voor 
acceptatie) 

 Limieten: tot € 75.000.000 voor bouwaard beton / beton 

 Limieten: tot € 30.000.000 bij brandbare isolatie in daken of wanden 

 Bedrijfsschade 52 weken uitkeringsduur 

 Verplichte aanwezigheid gecertificeerde BMI  

 Aanvragen via risico-inventarisatieformulier en UBO 

 Premiebetaling alleen per jaar. Incasso door apc holland. Termijnbetalingen niet mogelijk  
 

Optionele dekkingen bij apc holland (apart pakket) 

 AVB 0,55‰ over de omzet voor hotel met restaurant  

 AVB 0,45‰ over de omzet voor hotel zonder restaurant 

 Koelschade (25‰ over de verzekerde som) 

 Gelddekking (25‰ over de verzekerde som) 

 Glasdekking (25‰ over de verzekerde som) 

 MSV (Minimumpremie € 138) 

 20% provisie over de premie exclusief kosten en assurantiebelasting  

 Aanvragen via email met omstandighedenverklaring voor de AVB 
 

Een offerte in 3 stappen: 

1. Lees de productinformatie goed door 
2. Vul de formulieren in 
3. Stuur de huidige polis, het inspectierapport en het aanvraagformulier op naar info@apcholland.nl 

 

https://www.apcholland.nl/producten/exclusieve-coverproducten-beurs.html
mailto:info@apcholland.nl

