Hoe groot is een gemiddelde zaak in deze branche?

Horeca

Omzet

€

€ 151.328

De cijfers van onze Interpolis
ZekerVanJeZaak® klanten

Waarde spullen
€ 69.110

Aantal werknemers binnen deze branche
ZZP’ers

Gemiddeld aantal werknemers

één werknemer of meer

47%

Vergelijk jezelf met
branchegenoten:

53%

Wat verzekeren zij? Wat kost het?
Welke schades overkomt ze?

Waarvoor zijn je branchegenoten verzekerd?
Percentage

Gemiddelde jaarpremie

aansprakelijkheid

91%
4,8%

AOV
bedrijfsmiddelen

64%

€ 202
€ 1.899
€ 509

gebouw

41%
23%

rechtsbijstand
bedrijfsstagnatie

35%
22%

verkeersmiddelen

€ 758
€ 737
€ 584
€ 963

Aansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Verzeker schade die je zelf, je medewerkers of je producten/diensten veroorzaken.

Verzeker je bedrijf van juridische hulp bij zakelijke conflicten.

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

•

Een medewerker laat een vol dienblad over de kleren van een klant vallen.

•

•

Tijdens een licht briesje waait je reclamebord om. Een passerende fietser valt hierdoor en loopt
letsel op.

•

spullen.
•
•

•
•

Je hebt een mooi terras alleen neemt de boom van de buurman zonlicht weg. En de boom staat
ook nog eens op de erfgrens, je wilt de boom weghebben maar de buurman geeft niet thuis.

Verkeersmiddelen

Verzeker je voorraad die klaarligt voor de verkoop en je spullen voor schade en diefstal.
Bijvoorbeeld:

Je wilt graag uitbreiden. Omwonenden klagen al langer over geluidsoverlast. Ze richten een
actiecomité op en gaan de juridische strijd met je aan.

In het gerecht dat je serveert zit een steentje. Je weet niet hoe dat kan. Een klant bijt een kies stuk.

Bedrijfsmiddelen

Je krijgt een geschil met je leverancier over de kwaliteit en de levertijd van de door hem geleverde

Verzeker schade met of aan je bedrijfsauto.

De koelinstallatie is defect en is niet snel te repareren. De voorraad die erin zit moet je weggooien
(voorraadverzekering).

Bijvoorbeeld:

Er wordt ingebroken in jouw pand. Keukenapparatuur en een deel van de drankvoorraad wordt

•

Gebouw

Je nieuwe bestelauto wordt gestolen en na drie dagen uitgebrand teruggevonden (casco- en
beperkt cascoverzekering).

gestolen.
•

Je medewerker gaat naar de groothandel en geeft geen voorrang. Hij rijdt met je bestelbus tegen
een andere auto (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).

Arbeidsongeschiktheid

Verzeker je bedrijfspand voor schade door brand, wind, inbraak, water of een
aanrijding.

Bescherm je inkomen bij arbeidsongeschiktheid.
Bijvoorbeeld:
•

Er is ingebroken in je restaurant. De inbrekers steken het gebouw in brand om sporen uit te wissen.

Bijvoorbeeld:

•

Door een forse regenbui loopt het water naar binnen. Er is schade aan de vaste pakketvloer en bar.

•

Als gevolg van een (langdurige) ziekte kun je niet werken en mis je inkomsten.

•

Je moet de opruimingskosten betalen voor het slopen van je pand na een fikse brand.

•

Als gevolg van een ongeval tijdens werk of in de privésfeer kun je niet werken en mis je inkomsten.

•

Als gevolg van een burn-out kun je niet werken en mis je inkomsten.

Bedrijfsstagnatie
Verzeker je misgelopen inkomsten na schade door brand, wind, inbraak,
water of een aanrijding.
Bijvoorbeeld:
•

Je keuken brandt volledig af. Je lijdt omzetverlies omdat het ruim een half jaar duurt voordat je
restaurant weer open gaat.

•

Door een inbraakschade is er een enorme ravage ontstaan. Je moet een maand sluiten om alles te
herstellen. Hierdoor mis je omzet.

•

Door stormschade is je pand beschadigd. Herstel duurt weken. Je hebt hierdoor tijdelijk geen of
minder omzet.

