
55N B T  M a g a z i N e  n r  5  2 0 1 7

V e r z e k e r i N g e N 

HET IS TEGENWOORDIG LASTIG OM GOED 

PERSONEEL TE VINDEN EN TE BINDEN AAN 

UW BEDRIJF. EEN GOED PAKKET AAN SECUN-

DAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN KAN ER TOE 

BIJDRAGEN DAT UW BEDRIJF AANTREKKELIJK IS 

EN BLIJFT VOOR (POTENTIËLE) WERKNEMERS. 

“MET HET ONLINE WERKNEMERSPAKKET VAN 

BAKKERSBELANG VERZEKERINGEN KUNT U 

UW WERKNEMERS FORSE KORTINGEN BIE-

DEN OP VEEL VERZEKERINGEN, EEN MOOIE 

AANVULLING OP UW SECUNDAIRE ARBEIDS-

VOORWAARDEN”, ZO LAAT JEROEN BOL VAN 

BAKKERSBELANG VERZEKERINGEN WETEN.

“Bij Mercurius Verzekeringen en 
Bakkersbelang vinden wij het belangrijk dat 
onze klanten nooit teveel premie betalen en 
dat eventuele schade(s) snel en goed afge-
handeld worden”, aldus Jeroen. “Daarnaast 
vinden wij het belangrijk om onze klanten 
inzicht te geven in de verzekeringen die ze 
afsluiten, zodat ze nooit teveel of te weinig 
verzekeren. Daarom hebben wij een online 
verzekeringspakket samengesteld, waarin 
onze klanten gemakkelijk en snel online hun 
verzekeringen kunnen inzien en afsluiten. 
Dit complete verzekeringspakket bevat alle 
relevante particuliere verzekeringen tegen 
een scherpe premie.”

AANTREKKELIJK VOOR U ALS 
WERKGEVER
Het werknemerspakket zorgt voor een 
toegevoegde waarde van uw organisatie. 
“Uw werknemers kunnen voor vragen, 
advies en schadeafhandeling bij ons terecht. 
Desgewenst verzorgen wij de input waarmee 
u de online tool op uw eigen website kunt 
plaatsen. Uiteraard bieden wij uw werkne-
mers informatie over de werkwijze van het 
werknemerspakket. U biedt uw werknemers 
dus een voordeel en heeft er verder geen 
omkijken naar.”
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VERZEKER U VAN DE LOYALITEIT 
VAN UW WERKNEMERS

GEMAKKELIJK ONLINE AFSLUITEN
“Uw medewerkers kunnen 24 uur per dag, zeven dagen in de week online hun eigen verzekeringspakket 
samenstellen”, vervolgt Jeroen zijn verhaal. “Ze profiteren van zeer scherpe tarieven en kunnen persoonlijk 
advies krijgen van een verzekeringsadviseur. Binnen het online verzekeringspakket zijn de meest voorko-
mende schadeverzekeringen opgenomen, in te vullen naar eigen behoeften en budget.”

De volgende verzekeringen zijn online af te sluiten:

• Inboedelverzekering (unieke compleetdekking tot € 100.000,-)
• Woonhuisverzekering (unieke compleetdekking tot € 350.000,-)
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Persoonlijke ongevallenverzekering of voor het hele gezin
• Rechtsbijstandverzekering
• Autoverzekering
• Doorlopende reisverzekering

ZORGVERZEKERING
“Misschien heeft u nog geen collectieve zorgverzekering voor uw werknemers”, zo gaat Jeroen verder. 
“Wellicht wel, maar in beide gevallen is de vraag: heeft u al eens een collectieve zorgverzekering bij 
Bakkersbelang overwogen? Voor u als werkgever zijn er geen extra werkzaamheden, want Bakkersbelang 
biedt uw werknemers een brede pakketkeuze en een aantrekkelijke premie. Bakkersbelang biedt daarnaast 
ook diverse gratis gezondheidsdiensten zoals dag en nacht telefonisch advies van de Gezondheidslijn, of 
online van diverse medisch deskundigen. Bovendien profiteren verzekerden altijd van grote kortingen op 
producten en diensten van grote aanbieders. Wij kunnen gunstige collectiviteitsvoordelen bereiken, omdat 
wij namens een grote groep (banket)bakkers onderhandelen met diverse verzekeraars.”

HELPDESK
Mocht u twijfelen over uw premie en of een collectieve zorgverzekering interessant is voor u, dan biedt 
Bakkersbelang ook uitkomst. “We hebben voor mensen die twijfelen een speciale helpdesk opgericht. Het 
werkt heel simpel: u maakt een foto van uw huidige zorgpolis, stuur deze naar zorg2018@bakkersbelang.
nl en wij vergelijken voor u uw huidige polis met andere verzekeraars. Uiteraard kun u bij ons altijd 
terecht voor totaaladvies betreffende uw verzekeringsportfolio, maar uw werknemers kunnen dus ook profi-
teren. Naast een aantrekkelijke premie, bieden wij uw werknemers een collectieve korting die kan oplopen 
tot maar liefst 12 %. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op”, zo besluit Jeroen.

Meer informatie:
Bakkersbelang Verzekeringen
Tel. +31 (0)33 247 55 66
www.bakkersbelang.nl 


