
VKG
Bouw Polis
Bouwprojecten volledig 
verzekerd op één polis

De juiste bouwverzekering kiezen is niet eenvoudig: het is vaak niet meteen 
duidelijk waar dekkingen overlappen of juist iets niet gedekt is. En in geval 
van schade wil het nog weleens gebeuren dat de ene verzekeraar naar de 
andere wijst en dat de afhandeling veel tijd kost. Met de VKG Bouw Polis 
voorkomt u discussie over polisdekking bij schade en profiteert u van een 
snelle en duidelijke afhandeling.

Voorkom onnodige stilval bouwproject
De VKG Bouw Polis biedt een combinatie van de Constructieverzekering (CAR), 
de Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de Ontwerpaansprakelijk heids
verzekering (ONTW). Deze allesinéénpolis voorkomt dubbele dekkingen en 
garandeert dekking voor alle betrokken partijen. Zo beperkt u de kans dat een 
project bij schade onnodig stil komt te liggen.



Bij VKG heeft uw 
financieel adviseur 
toegang tot een 
breed aanbod  
van financiële 
 oplossingen.  
Van bijna alle  
verzekerings
maatschappijen en 
kredietverstrekkers 
in Nederland.
En dat geeft u  
een grotere keuze 
en altijd een 
 onafhankelijk 
 advies. Met de beste 
polisvoorwaarden 
en interessante 
pakketkortingen.
Daarnaast 
 verzorgen  we de 
administratie voor 
meer dan de helft 
van alle financieel 
adviseurs in 
 Nederland. 
Al ruim 70 jaar. 
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Snelle afhandeling dankzij loss adjusting
U kunt altijd bellen met ons bouwloket om bouwrisico's te 
inventariseren en te beheersen. Eventuele schade tijdens een 
project wordt dankzij loss adjusting snel en deskundig 
afgehandeld.
Loss adjusting is een methode van schadeafhandeling door 
experts. Naast het vaststellen van de oorzaak en omvang van 
een schade, kunnen de schade-experts ook direct bepalen of de 
schade is gedekt en deze afhandelen. Wij werken hiervoor 
samen met diverse experts.

Zeer uitgebreide dekking
De VKG Bouw Polis biedt een zeer uitgebreide dekking voor het 
bouwproject en alle partijen die bij het project zijn betrokken.  
De verzekering dekt onder andere schade aan het werk, aan 
gereedschappen, loodsen en bouwketen, aan bestaande 
eigendommen van de opdrachtgever (en van bewoners of 
gebruikers van het gebouw) en aan eigendommen van de 
bouwdirectie en het personeel.  Daarnaast dekt de VKG Bouw 
Polis aansprakelijkheid voor schade aan derden, ontwerp fouten 
en risico’s. Met de VKG Bouw Polis zijn alle bouwrisico’s 
verzekerd, van initiatieffase tot en met de onderhoudstermijn. 
Bovendien biedt ons bouwloket u ondersteuning bij vragen over 
het bouwproject en de daarmee samenhangende risico’s.

Jarenlange ervaring
De VKG Bouw Polis is een initiatief van VKG en InStaet.
• VKG: 70 jaar ervaring in de verzekeringsbranche
•  In-Staet: jarenlange ervaring in schademediation en het 

beheersen van bouwrisico's

Versie BPR003MKB. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De VKG Bouw Polis is een product van VKG 
en is verkrijgbaar via uw financieel adviseur. 


