
VKG  
Beurs
Aantrekkelijke oplossing 
voor niet-standaard 
verzekeringsrisico’s

U ontvangt 50% van de provisie
Voor de aantrekkelijke beursprovisie hoeft u het niet te laten: als adviseur 
ontvangt u standaard 50% van de provisie. Maar dat is niet de belangrijkste 
reden om voor VKG Beurs te kiezen. Verzekeraars beperken zich namelijk steeds 
vaker tot het verzekeren van standaardrisico’s. Dat maakt het moeilijker voor uw 
klanten om een kunstverzameling, bijzondere zakelijke aansprakelijkheid, 
bouwproject of ander afwijkend risico te verzekeren. Met VKG Beurs kunt u ook 
voor deze uitdagende verzekeringsrisico’s een passende oplossing bieden.

Slim: risico’s verdelen
Afwijkende verzekeringsrisico’s bieden we niet aan een enkele verzekeraar aan, 
maar aan meerdere. Via de assurantiebeurs tekenen verzekeraars voor het 
deelrisico. Bij een schade zijn zij uitsluitend verantwoordelijk voor dat deel 
waarvoor ze hebben getekend. Hierdoor wordt het risico verspreid en zijn 
niet-standaard risico’s alsnog goed te verzekeren.
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Samenwerken met 
VKG betekent:  
een breed aanbod, 
begeleiding en 
handige tools.

Bespreek de 
mogelijkheden en 
voordelen van  
VKG Beurs met het 
VKG Beurs-team.  
Bel 0229 287 888  
of mail naar 
teambeurs@vkg.nl.

VKG Beurs
Aantrekkelijke oplossing voor  
niet-standaard verzekeringsrisico’s
Een beursverzekering is dus geen pakket, maar een polis waar 
één risico wordt verzekerd door meerdere verzekeraars.  
De perfecte oplossing voor uw klanten met niet-standaard 
verzekeringsrisico’s.

Uw klant, VKG ondersteunt
In nauwe samenspraak met u plaatst ons Beurs-team de risico’s 
op de assurantiebeurs. Wij zoeken naar een passende 
verzekerings oplossing, maar uiteraard kunt u uw voorkeur voor 
de risicodragers aangeven. U blijft de verantwoordelijke partij 
in het advies aan uw klant: wij ondersteunen, u adviseert.

Jarenlange beurservaring
Al sinds de oprichting in 1947, toen nog onder de naam Jac. Van 
Kampen & zoon, houdt VKG zich bezig met het verzekeren van 
afwijkende risico’s via de assurantiebeurs. Zeker nu verzekeraars 
zich meer en meer richten op standaardrisico’s, profiteren uw 
klanten van onze beurservaring. En laten we ons grote beurs-
netwerk niet vergeten, wat ons helpt om zelfs voor de meest 
uitdagende vraagstukken een passende oplossing te vinden.

Voorbeelden risico’s:
•  Gebouwen met een afwijkende bouwaard of bestemming
• Hoge verzekerde bedragen
•  Kunstverzamelingen en andere waardevolle collecties
•  Aansprakelijkheids verzekeringen met  afwijkende bepalingen
• Transport
• Bouw

Uitgebreide uitleg voor uw medewerkers
Wilt u uw klanten ook beursverzekeringen kunnen aanbieden? 
Dan geeft u dit aan bij uw accountmanager, die zorgt voor een 
addendum op uw samenwerkingsovereenkomst met VKG. 
Meer informatie? Maak dan een afspraak met een medewerker 
van het VKG Beurs-team voor een uitleg van de ins en outs van 
beursassurantie.

Alle voordelen op een rij:
• Dé oplossing voor niet-standaard verzekeringsrisico’s
• Jarenlange beurservaring en groot netwerk
• Aantrekkelijke provisie: 50%
• Uw klant: u adviseert, VKG ondersteunt
• Aanvulling met provinciaal en/of volmacht mogelijk
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