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Metaal cover 

 

Maatwerk voor metaalbewerkingsbedrijven 

Van de scharnieren in je voordeur tot en met het vervoermiddel naar je werk. Dagelijks kom je de onderdelen 

uit de metaalsector tegen. Het maken hiervan vergt een speciaal productieproces. Naast dat wij verzekerd 

willen zijn van goede onderdelen, is het voor de metaalbewerkingsbedrijven ook belangrijk om goed verzekerd 

te zijn. Hiervoor is het metaalcoverproduct ontwikkeld. Dit coverproduct is een combinatie tussen een allrisk 

brandverzekering met een unieke dekking voor machinebreuk(bedrijfs)schade en een 

aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. 

 

Voor wie? 

Metaalbewerkingsbedrijven 

 

Dekking  

 Gebouw 

 Huurdersbelang 

 Inventaris 

 Goederen 

 Bedrijfsschade 

 Extra kosten 

 Machinebreuk (Premier risque dekking voor het gehele machinepark) 

 Machinebreukbedrijfsschade (Premier risque dekking voor het gehele machinepark) 
 

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met de volgende optionele dekkingen: 

 Opzicht 

 Recall (Eigen schade en schade door derden) 

 Uit- en inbouw kosten 
  

Voordelen 

 Premiekorting bij hoger eigen risico 

 Keuzemogelijkheden contracttermijn 

 Transportschade tot € 20.000 verzekerd binnen Europa 

 Mogelijkheid om tegen geringe premietoeslag het toeleveranciers- en afnemersrisico voor 
bedrijfsschade te verzekeren 

 

Voorwaarden 

 Beursvoorwaarden (NBZB 2006) met allrisk clausule  

 Zachte clausules 
 

Premie indicatie 

 1,20‰ – 1,50‰  

 Minimumpremie per polis € 2.500 

 Jaarlijkse vaste toeslag voor makelaarskosten (Hoogte afhankelijk omvang risico) 

 Toeslag zonnepanelen +15% 
 

Eigen Risico  

€ 2.500 

Keuze eigen risico met premiekorting € 5.000 of € 10.000 
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Provisie 

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

 

Optionele dekkingen bij apc holland (apart pakket) 

 Gelddekking (25‰ over de verzekerde som) 

 Glasdekking (25‰ over de verzekerde som) 

 MSV (Minimumpremie € 138) 

 20% provisie over de premie exclusief kosten en assurantiebelasting 
 

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

