
VKG  
Bouw Polis
Bouwprojecten volledig 
verzekerd op één polis

Speciaal voor bedrijven en zzp’ers in de bouw hebben VKG en In-Staet 
(voorheen Risk Innovation) de VKG Bouw Polis ontwikkeld. In-Staet heeft 
jarenlange ervaring in schademediation en het beheersen van bouwrisico’s. 
Uw klanten in de bouwsector profiteren van een aantrekkelijke premie, 
doorlopende provisie en snelle en deskundige schadeafhandeling door middel 
van loss adjusting.

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 meerdere experts.



VKG
Boedijnhof 153
1628 SH Hoorn

info@vkg.nl
0229 287 888

vkg.nl

Samenwerken met 
VKG betekent:  
een breed aanbod, 
begeleiding en 
handige tools.

Vragen over de 
VKG Bouw Polis? 
Neem contact op met 
het VKG Beursteam: 
bel 0229  287 888 
of mail naar 
teambeurs@vkg.nl

Wat dekt de VKG Bouw Polis?
De VKG Bouw Polis biedt een zeer uitgebreide dekking voor 
een bouwproject en alle betrokken partijen. Hiermee zijn alle 
bouwrisico’s verzekerd, van initiatieffase tot en met de 
onderhoudstermijn.
• Materiële schade (CAR)
• Herstellen van gebreken (CAR/ONTW)
• Financiële gevolgschade (AVB/ONTW)
• Zaak-/personenschade en gevolgschade (AVB/ONTW)

Portal
Via het extranet van VKG heeft u toegang tot het portal van 
In-Staet. Op dit onlineplatform kunt u offertes aanvragen.
Versie BOPA003. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

VKG Bouw Polis mkb
Bouwprojecten volledig verzekerd 
op één polis  

VKG Bouw Polis 
voor mkb 
Standaard-
verzekerings pakket 
voor het mkb in de 
bouw. Combinatie 
van CAR/montage, 
ontwerp en aan-
sprakelijkheid. 
Standaardtarief:    
€ 93,95 per maand 
excl. assurantie-
belasting bij een 
omzet van maxi-
maal € 500.000. 
Provisie: 12,5%

VKG Bouw Polis 
voor zzp 
Standaard-
verzekerings pakket 
voor zzp’ers in de 
bouw. Combinatie 
van CAR/montage, 
ontwerp en aan-
sprakelijkheid. 
Personeel en 
onder aannemers 
zijn uitgesloten van 
dekking op deze 
polis. 
Standaardtarief:   
€ 51,95 per maand 
excl. assurantie-
belasting bij een 
omzet van maxi-
maal € 150.000. 
Provisie: 12,5%

VKG Bouw Polis
maatwerk
Uitgangspunt voor 
een af te sluiten 
polis is altijd de 
CAR/monta-
ge-dekking.  
Deze biedt de 
mogelijkheid om 
een bepaalde 
verzekeringsvorm, 
zoals een ontwerp-
verzekering, bij te 
sluiten.
Tariefstelling: 
omzet x bepaald 
promillage.
Provisie: 12,5%

De VKG Bouw Polis biedt een totaaloplossing, is gemakkelijk 
online aan te vragen en bestaat uit de volgende verzekeringen:
• Constructieverzekering (CAR)
• Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
• Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (ONTW)

http://vkg.nl

