
Verzeker je het beste met
onze sportverzekering!
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Een sportverzekering
afgestemd op jouw sportbedrijf voor

de scherpste prijs

Personal Trainers

Sport Studio

Yoga Studio

Sport Boutique



Waarom jij een verzekering nodig hebt

Kan jij het je permitteren om een grote schade zelf te betalen? 
Een ongeluk is sneller gemaakt dan je denkt. Een gewicht valt, je klant blesseert zich of het
advies wat je hebt gegeven pakt verkeerd uit. In dit soort gevallen is een
klantenovereenkomst niet altijd voldoende. En stel dat jij jezelf blesseert, je dure
sportmateriaal wordt gestolen of raakt beschadigt door bijvoorbeeld brand? Wat gebeurt er
dan? Wie draait erop voor jouw kosten? Wie betaalt de schade? In de meeste gevallen JIJ!

Waarom heb je een sportverzekering nodig?
Wij hebben speciaal voor jou een verzekering ontwikkeld die jou
beschermt voor mogelijke schades. Een verzekering die aangepast kan
worden naar de behoeften van jou en van je sportbedrijf, zodat jij met een
gerust hart trainingen kunt geven waar je van houdt. Zo ben jij specialist in
jouw vak en wij in dat van ons.

SIMPEL
HELDER 

FLEXIBEL
KWALITATIEF

SMART CHOICE
QUALITY GUANRANTEE
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Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die jou een uitkering
betaald bij arbeidsongeschiktheid door ziekte; een ongeval of bijvoorbeeld door een
orgaandonatie als je daardoor geheel of gedeeltelijk je werkzaamheden niet meer kan
uitoefenen. Daarnaast biedt de arbeidsongeschiktheidsverzekering ook 
tijdelijk dekking bij zwangerschap en adoptie. Onze mogelijkheden zijn zeer 
groot en overzichtelijk. Wij hebben gekozen om alleen met de beste 
verzekeraars en hun beste verzekeringen samen te werken om voor jou 
de keuzes veel makkelijker te maken.

Een brandverzekering is in meerdere opzichten een verzamelnaam. Het is eigenlijk een
uitgebreide gevarenverzekering die jouw eigendommen beschermt tegen directe schades van
buitenaf. De eigendommen die vallen onder de brandverzekeringen zijn je opstallen
(gebouwen), huurdersbelang (alles wat je zelf nagelvast verbeterd hebt aan een huurpand),
inventaris en goederen (alles wat in je studio staat), bedrijfsschade (derving van ‘bruto winst’)
en voor trainers zonder pand de inventaris/ buiten-de-deurverzekering (spullen die je ook
onderweg gebruikt). We hebben ook bij de brandverzekering extra dekkingen meegenomen.
Je ziet dat het klimaat en de weersinvloeden sterk veranderen, maar de meeste
verzekeringen worden niet aangepast. Wij doen dat wel. Wij hebben extra dekking voor je
apparatuur en zelfs dekking voor het onderverhuren van ruimtes van je studio of fitness.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen claims wanneer jij als
ondernemer schade veroorzaakt bij een ander. Of als iemand door jouw toedoen letsel
oploopt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt dan de kosten als gevolg van
deze schade, ook wanneer deze wordt veroorzaakt door je medewerkers. Onze dekking
is uitgebreid ten opzichte van andere verzekeringen, zodat jij die extra dekkingen hebt waar
je als sporttrainer tegenaan loopt.

Arbeidsongeschikteidsverzekering

Brandverzekering 

Verzekerde som € 2.500.000,- Advisering supplementen (niet Azie)

Opzicht lenen/huren Max. € 50.000 p.j

Vermogensschade Max. € 50.000 p.j.

Extra dekkingen weersinvloeden, waterschade ook horizontaal, hagel, sneeuw
Extra dekkingen buiten-de-deur verzekering voor zzp-ers

Extra hoge korting voor trainers
Gratis fysiotherapie

De belangrijkste verzekeringen op een rij

Buiten trainingen  (geen Mudmasters)

Dekking ingehuurde krachten

Combinatie met de ziektekostenverzekering met veel extra voordelen

Extra dekking mindfullness



Door ons kwaliteitskeurmerk verzeker jij je klanten van een betrouwbare en 
veilige sportomgeving. Met dit keurmerk geef je aan dat je diensten en 
producten veilig zijn om te gebruiken en dat bij eventuele problemen 
je een klantgerichte aanpak kan bieden. 

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die je rechtshulp
verleent bij conflicten die te maken hebben met de activiteiten van je
bedrijf. Daarnaast biedt deze verzekering hulp bij het verhalen van
schade die je opgelopen hebt. Verder biedt deze verzekering ook hulp
bij het incasseren van niet betaalde facturen. Je hebt ook dekking voor
juridisch telefonisch advies direct na een schade, om schade te
voorkomen of om je juridisch bij te staan.

Rechtsbijstandverzekering

Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting voor ziek personeel. In de wet
staat vastgelegd dat ziek personeel de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon doorbetaald
moeten krijgen als ze door ziekte niet in staat zijn om te werken. In het eerste jaar ben je ook
verplicht dit aan te vullen tot het minimumloon. Daarnaast ben je verplicht om je als werkgever
in te zetten voor re-integratie en dat je deskundige arbo- en verzuimbegeleiding regelt voor je
personeel. Daarnaast moet je voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is voor veel
ondernemers vrij complex. Vandaar dat wij hier collectieve afspraken over gemaakt hebben om
dit in 1 pakket te regelen. Daarnaast kan je ook een mooie combinatie maken met de WIA-
verzekeringen voor als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is.

Kwaliteitskeurmerk
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Verkeer Handel Incasso Adviesdesk

Collectiviteitskorting en afspraken 3 jaar premie garantie

Professioneel Kwaliteit

Arbodienst Poortwachterproof WIA Dekking

Goedgekeurd Simpel


