
HORECABLOCKPOLIS 



ZEKER VAN SERVICE
Op en top verzekerd met de horecablockpolis

Driessen Assuradeuren, dé verzekeringsspecialist voor de horeca. 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een oververhitte pan zorgt voor brand. 
Een waterleiding springt. Inbrekers slaan een ruit in. Uw ober morst een glas 
rode wijn over een witte jurk. Een duizendliterfust loopt stilletjes leeg. Uw collega 
is langdurig ziek. Het doet stuk voor stuk pijn in de portemonnee.

Geen zorg. Als er wat gebeurt, lossen  
we het op. Met onze horecablockpolis 
kunt u talloze risico’s verzekeren. Op maat, 
zoals bij ú past. We adviseren u graag. 
Het afsluiten van de verzekering kan vlot, 
zonder gedoe; daar houden wij van. En als 
er wat gebeurt, beloven we u een snelle 
afhandeling van de schade. Zo kunt u zich 
ongestoord blijven focussen op uw zaak.

Maar eerst zorgen we dat we prob-
lemen voorkomen. Hoe goed u ook 
verzekerd bent, het liefst heeft u géén 
schade. Daarom beginnen we met een 
inspectie van de risico’s en een waarde-
bepaling. Zo weet u hoe u schade vóór 
kunt zijn, en waar u op kunt rekenen.  
En wij kunnen u op deze manier scherpe 
premies bieden. 



Net als u weten wij wat service is

Kies voor de Horecablockpolis . U kunt rekenen op:
• Heldere informatie
• Uitstekende voorwaarden
• Scherpe premiestelling
• Optimale dekking
• Snelle acceptatie
• Vlotte schaderegeling

U kunt allerlei risico’s verzekeren!
• opstal
• huurdersbelang
• inventaris
• goederenvoorraad
• bedrijfsstilstand
• kasgeld
• glas

• koelschade
• computer en elektronica
• aansprakelijkheid
• rechtsbijstand
• milieuschade
• ziekteverzuim
• particuliere inboedel

Dé Horecablockpolis. 
Vraag ons ernaar.
Horeca is niet alleen een hotel, restaurant of café. Ook 
een ijssalon, een clubhuis en een feestzaal vallen eronder. 
En niet te vergeten een strandpaviljoen, een bowling- 
centrum en een coffeeshop. En wat dacht u van een disco-
theek, een sexclub en een nachtclub. 

Alle gelegenheden met een horecafunctie hebben recht 
op onze veelomvattende horeca-polis. 



Driessen Assuradeuren, 
dé verzekeringsspecialist 
voor de horeca

Wij brengen u een schat aan ervaring, 
kennis en sterke polissen. Sinds 1931 
zetten wij - de familie Driessen en een 
team kundige specialisten - ons in om 
u de beste verzekering te bieden. Tegen
scherpe premies wel te verstaan.

Horecaverzekeringen is één van onze 
specialiteiten. De bedrijfsvoering en 
de risico’s kennen we door en door. 
Duizenden horecazaken hebben we 
inmiddels verzekerd, naar volle tevre-
denheid van de ondernemers. 

Ook u bent van harte welkom. 

DÉ HORECABLOCKPOLIS 

Een product van
Driessen Assuradeuren

www.driessenassuradeuren.nl




