
Vrijdag 26 november 2004 was 
het weer eens raak: 
“Een uitslaande brand heeft in 
de nacht van donderdag op vrij-
dag discotheek De Rodenburg 
in het Gelderse Beesd vrijwel 
volledig verwoest” Het was de 
tweede keer in een half jaar dat 
de discotheek door brand werd 
getroffen.
 
Sterrenrestaurant Inter Scaldes 

in Kruiningen, partycentrum De 
Witte Hoeve in Venray, party-
centrum Vidama in Mijdrecht, 
discotheek Lexion in West-Zaan,  
restaurant Mauve in Laren, party-
centrum Hoog Soeren, disco-
theek De Mauritshof in Hooge-
veen, discotheek Big Fun in 
Emmen, partycentrum De Vinke-
weide in Brummen, discotheek 
De Vijverhut in Callantsoog, 
partycentrum Het Buitenhuys in 
Oldenzaal, partycentrum Wilnis, 
partycentrum Dordrecht, Disco 
Steam in Reusel,  uitgaanscen-
trum ‘t Bergsch Backhuys in 
Geertruidenberg, discotheek Key 
West in Asten, uitgaanscentrum 
De Valk in Reusel en de Bonte 
Wever uitgaanscentrum in Har-
denberg. Allemaal schades uit het 
recente verleden die in de vele 
miljoenen lopen. 

Hans van Ommen, directeur en 
verzekeringsinnovator geeft nog 
meer redenen: “Wat dacht u van 
de grote schadelast als gevolg van 
opeenvolgende wolkbreuken in 
horecagelegenheden in Den Haag 
en elders in Nederland.”

 De schrik zit er goed in bij 
verzekeraars en dat vertaalt zich 
natuurlijk ook in de verminderde 
bereidheid om klakkeloos risico-
dekking aan te bieden.
Eurolloyd Verzekeringen (opge-

richt in 1835) biedt de horeca  
bedrijfstak sinds 1965 op de  
horeca bedrijfstak toegesneden 
verzekeringsproducten zoals de 
Horeca Risico Polis.
Serieuze horecaondernemers 

vinden bij Eurolloyd dus al 40 
jaar continuïteit van verzekerings-
dekking. Dat is bijzonder, want 

meestal gedragen andere verzeke-
raars zich als avonturiers als het 
gaat om de brandpolissen van de 
horeca. Als de economie er goed 
bij staat bieden ze u van alles aan. 
Maar als het wat slechter gaat, 
zeggen ze massaal de polissen op. 
En dan sta je dus zo weer op 
straat zonder dekking.
Goedkoop is dan duurkoop, 

want als je bent opgezegd is een 
andere polis altijd onverwacht 
duurder.

En wie al wat langer meeloopt  
in de horeca, is al meer dan eens 
teruggevallen op Eurolloyd als 
“goedkope verzekeraars” het weer 
eens lieten afweten.
Verkiest u ook continuïteit boven 

de zoveelste verzekeringsaanbie-
ding van de week, kijkt u dan eens 
op www.eurolloyd.nl/horecarisico  

Blinde golfer slaat 
Hole-in-One!
 Dit lijkt een broodje Aap-

verhaal, en toch is het echt  
gebeurd. Maar ook een amateur 
kan zoiets overkomen. Voor de 
gemiddelde golfer een leuk ge-
geven en als u dit doet tijdens een 
officiële wedstrijd kunt u met een 
hole-in-one nog een aardige prijs 
winnen! Juist omdat dit vaker 
voorkomt dan we denken, heeft 
Eurolloyd Verzekeringen voor de 
sponsor van zo’n prijs een zo-
genaamde Hole-in-One polis 
ontwikkeld. En is uw bedrijf de 
sponsor van de hoofdprijs tijdens 
een golfdag en slaat een onverlaat  
een hole-in-one, overhandig de 
sleutels van de gewonnen auto 
dan met een glimlach, wetende 
dat de luttele premie ook nog eens 
fiscaal aftrekbaar is.

GEDRAGSCODE BIEDT 
CONSUMENT EEN 
BLIK IN DE KEUKEN. 
 Eurolloyd Verzekeringen werkt 

samen met duizenden  tussen-
personen in Nederland en België. 
Deze assurantie-adviseurs achten 
zich gebonden aan een bepaalde 
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Verzekeringen waaraan je niet 
direct zou denken:
 • Wist u dat blijvende invali-

diteit in 90% van de gevallen ver-
oorzaakt wordt door een ziekte? 
Een ongevallenpolis keert dus in 
90% nooit uit. De Carrière Stop 
Polis keert een kapitaal ineens 
uit, ongeacht oorzaak, ongeacht 
de mate van arbeidsongeschikt-
heid en ongeacht huidig inkomen.
 • Personeel dat door eigen 

schuld met de auto een ernstig 
ongeluk veroorzaakt, letselschade 
heeft en vervolgens hun baas 
aansprakelijk stelt voor hun eigen 
schade! Niet echt leuk als je een 
slecht verzekerde directeur/eige-

naar bent. Eurolloyd biedt daarom 
bedrijven de WEGAM polis aan. 
Heeft een bedrijf zo’n verzekering 
niet, dan kan een onverwachte 
schade je faillissement betekenen 
omdat de gewone aansprakelijk 
heidsverzekering van je bedrijf 
dat risico sinds kort niet meer 
dekt.
• Medische fouten in het zieken-

huis? De Patiënten Risico Polis 
verzekert u bij elke ziekenhuis-
opname.
• Bij overlijden van beide ouders 

van minderjarige kinderen zijn  
de financiële gevolgen voor de 
voogden extra gewaarborgd met 
een Voogdij Risico Polis.

INNOVATIE IN VERZEKERINGEN: 
IN UW BELANG!

Met de introductie van de Horeca 
Risico Polis introduceerde het 
beursbedrijf Eurolloyd een unieke 
verzekering. Speciaal toegesneden 
op de horeca bedrijfstak. Door de 
overmachtdekking toe te voegen 
aan de standaardpolis verkrijgt 
de ondernemer tevens dekking 
voor schade door bedrijfsstilstand 
en omzetverlies nadat ter plaatse 
een ernstig delict van zinloos  
geweld heeft plaatsgevonden. 

Ook onbereikbaarheid als gevolg 
van hevige sneeuwval of over-
stroming elders, afgelasting van 
evenementen, sluiting op last van 
de overheid vanwege voedselvergif-
tiging, onbruikbaarheid van door 

derden aangeleverde catering, 
overlijden of ziekte van een op-
drachtgever en dergelijke behoren 
tot de risico’s die dan gedekt kun-
nen zijn. Wie meer wil weten over 
de overmachtdekking van de 
Horeca Risico Polis, treft meer 
informatie aan op 
www.eurolloyd.nl/horecarisico 

gedragscode. In eigen maar ook 
in uw belang. Uw verzekeringsad-
viseur zal u graag een exemplaar 
zenden van de door hem toege-
paste GIDI gedragsregels. Ook 
Eurolloyd Verzekeringen heeft 
zo’n informatiepakket opgesteld. 
U treft de GIDI aan op onze 

website: www.eurolloyd.nl 

Wolkbreukschade. 
Gedekt of ongedekt?
De enige verzekering die 

schade dekt die andere verzeke-
raars juist uitsluiten. Aanslagen 
door terroristen, aardbevingen, 
overstromingen door zowel zoet- 
als zout water: de Catastrofe 
Risico Polis verzekering dekt 
het allemaal.
 Wolkbreuken veroorzaken 

jaarlijks overal in Nederland voor 
miljoenen aan schade. Dan pas 
blijkt wat je huidige verzekering 
waard is als het om schade door 
overstroming gaat. Voor wie geen 
zekerheid over deze dekking kan 
verkrijgen is er tegenwoordig de 
Catastrofe Risico Polis. Die polis 
dekt niet alleen schade door over-
stroming na een wolkbreuk maar 
ook een scala van andere onge-
dekte risico’s zoals aardbevingen, 
dijkbreuk, overstroming, bommen 
uit de 2e wereldoorlog e.d.

Maatwerkpolis maakt 
verzekeringzoeken nu 
nog simpeler.
 Een nieuwe site met de adres-

sen van bijna 3000 tussenpersonen, 
maar ook een zeer handig pro-
gramma om de beste verzekering 
te zoeken die past bij het risico 
dat u wilt verzekeren!
 

Meer dan alleen verzekeringen.
 Kijk daarom vandaag nog op 

www.maatwerkpolis.nl/startpagina 
Hier vindt u ook alle telefoon-
nummers in Nederland en buiten-
land, adressen/postcodes, koersen 
AEX, zoekprogramma’s als Goo-
gle, kranten, NOS teletekst voor 
het laatste nieuws, handige infor-
matie over openbaar vervoer en 
fileinformatie etc.

Branden en waterschades teisteren 
de horecasector als nooit tevoren.

Als serieuze horeca-ondernemer wil je continuïteit als het gaat 
om bedrijfsinkomsten. Continuïteit van verzekeringsdekking en 

van premiekosten horen daar bij. Geen onaangename verrassingen 
en sterk fluctuerende premiebudgetten. 

Dus zoekt u een verzekeraar die deze continuïteit biedt. 
Eurolloyd Verzekeringen biedt ondernemingen met 

de Horeca Risico Polis niet alleen een uitstekend verzekerings-
pakket, maar ook de continuïteit die u als ondernemer mag 

verwachten van serieuze verzekeraars. 
Bel nu uw assurantie-adviseur en vraag om een offerte van 

Eurolloyd Verzekeringen. Of kijk op www.eurolloyd.nl/horecarisico

gespecialiseerd in de verzekering van horecabedrijven  
Michelangelostraat 67, 1077 BW Amsterdam

Telefoon: 020-673 75 77 • email: info@eurolloyd.nl

Wie komt er bij de heropening?
De deurwaarder of 

uw assurantieadviseur?

Totale verwoesting van de Bonte Wever

UNIEKE OVERMACHTDEKKING 
VOOR DE HORECA.

22 oktober 2004.
Legionella-vondst in het Amstel 
Hotel. “De veiligheid van onze 
gasten en werknemers staat 
voorop”, zegt een woordvoerder 
van het hotel in Amsterdam. De 
bacterie, die de veteranenziekte 
kan veroorzaken, werd tijdens 
een routinecontrole aangetroffen. 

Dekt uw polis zulke schade?

22 november 2004. 
Een 19-jarige jongeman is in de 
nacht van zaterdag op zondag, 
net voor sluitingstijd, voor disco-
theek Starlight in Nijkerkerveen 
door vier mannen zodanig mis-
handeld, dat hij enkele uren later 
is overleden.

Vraag uw tussenpersoon 
naar de produkten van 

Eurolloyd Verzekeringen 
of kijk op www.eurolloyd.nl


