
Lugt Sobbe & Co. Holding bestaat uit een groep ondernemingen, waarvan wij noemen: 

•  Eurolloyd Verzekeringen B.V. waarin verenigd:
 •  www.eurolloyd.nl makelaardij in verzekeringen ter beurze
 •  www.eurolloyd.nl gevolmachtigd agent namens Nederlandse en buitenlandse verzekeraars  

w.o. Lloyd’s of London
 •  www.eurolloyd.nl innovatie van verzekeringsproducten
 •  www.eurolloyd.nl dienstverlening aan het intermediair in Nederland

• Eurolloyd N.V. Verzekeringen (België) :
 •  www.eurolloyd.be dienstverlening aan verzekeringsmakelaars in België als onderschrijvers namens Lloyd’s of 

London en de Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij U.A. te Arnhem

•  V.O.C. B.V. de ontwikkeling van gespecialiseerde applicatie software
 •  www.pescador.nl de ontwikkeling van activiteiten in de jachtbouw
 •  www.nottOnott.nl, deze site is momenteel niet actief
 •  www.urgentie.nl informatiebron voor de consument inzake spoedeisende zaken zoals schademeldingen na 

kantoortijd en het dekken van risico’s. Desgewenst kunnen tussenpersonen hier op eigen naam een info-
pagina aanbieden.

 •  www.maatwerkpolis.nl een initiatief van Eurolloyd Verzekeringen met het doel te dienen als een interactief stuk 
gereedschap ten dienste van de klanten van het intermediair. De interactieve zoekresultaten kunnen door het 
intermediair beïnvloed worden op grond van door de individuele intermediairs aangemelde specificaties.

 •  www.metalu-holland.com  waarmee ontwikkeling en bouw en/of verkoop van materialen voor havenfaciliteiten 
zoals aluminium drijvende steigers, boatsavers en aluminium vaartuigen.

Het oudst van deze activiteiten zijn de makelaardij ter beurze en het optreden als assuradeur (gevolmachtigde), 
waarmee de toenmalige firmanten hun activiteiten in 1835 aanvingen.
Voor meer informatie over de geschiedenis van onze onderneming, verwijzen wij u naar de web pagina: 
www.lugtsobbe.nl/historie

Resultaat
Het resultaat van onze vennootschap, behaald in 2002 is uitgekomen op € 250.929,= (F. 552.975,=) voor aftrek van 
belastingen. U treft de financiele basisgegevens van het jaar 2002 aan op: www.lugtsobbe.nl/jaarverslagen
 
Solvabiliteitsrating D & B
Wij hechten er aan onze jaarstukken niet alleen te deponeren bij de Kamer van Koophandel, maar deze gelijktijdig 
toe te zenden aan Handelsinformatiebureau Dun & Bradstreet.
Deze kwalificeert onze groep als behorende tot de hoge klasse “2 x A”.
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Makelaarsgarantie Eurolloyd Verzekeringen
Vanwege de grote spanningen op de internationale verzekeringsmarkt, is – naast de Algemene reserve - voorzien 
in een reserve welke zal worden aangesproken in geval een beroep dient te worden gedaan op de in de Beurspolis 
voor Bedrijven opgenomen bepaling onder de noemer “makelaarsgarantie”. De omvang van deze voorziening is 
thans  €  491.595,= (F. 1.083.333,=) en wordt zo nodig jaarlijks aangevuld met €  113.445,= tot een niveau is 
bereikt dat zal kunnen voorzien in een eventueel aanzienlijk echec in de verzekeringsmarkt.

Namens de vennootschappen

LUGT SOBBE & CO. HOLDING B.V.
Eurolloyd Verzekeringen B.V. Amsterdam
Eurolloyd Verzekeringen B.V. Antwerpen
V.O.C. BV (Van Ommen Computerservices)

H.B. van Ommen

Algemeen directeur en Gedelegeerd Bestuurder
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Klik hier om weer terug te keren naar: 
www.lugtsobbe.nl/jaarverslagen

http://www.lugtsobbe.nl/jaarverslagen

