Bouwrisico’s van al uw
projecten op één polis
Doorlopende CAR-verzekering voor zorginstellingen

Doorlopende CAR-verzekering voor zorginstellingen
Op uw zorglocatie(s) heeft u regelmatig te maken met onderhoud, verbouwing, of nieuwbouw. Veel instellingen kiezen ervoor de bouwrisico’s via de aannemer te verzekeren. Maar
weet u zeker dat de dekking en voorwaarden passen bij uw situatie? De doorlopende
Construction All Risks-verzekering (CAR) van Aon neemt úw belang als uitgangspunt.
Schade tijdens bouwwerkzaamheden is op zich al een vervelende verstoring. Zeker als blijkt dat de polis
van de aannemer een klein deel van uw materiële kosten afdekt, of een hoog eigen risico bevat. U voorkomt financiële tegenvallers met de doorlopende CAR-verzekering van Aon. De specifieke risico’s van uw
zorginstelling zijn het uitgangspunt. En u weet van tevoren precies waar u aan toe bent.

De voordelen voor u
De doorlopende CAR-verzekering heeft Aon speciaal voor zorginstellingen ontwikkeld, in samenwerking
met gerenommeerde verzekeraars. Dat betekent voor u:
• Uitgebreide dekking bij materiële schade aan bouwprojecten.
• Al uw bouwprojecten automatisch verzekerd; analyse van diverse polissen van aannemers overbodig.
• Aantrekkelijke premie en een laag eigen risico.
• Ook dekking voor schade aan de bestaande eigendommen, bijvoorbeeld in het geval van renovatie of
uitbreiding.
De polis die Aon voor u samenstelt is gegarandeerd in lijn met de eisen van banken en financiers. Ook de
afwikkeling van schade nemen we geheel van u over. Van het onderhandelen met verzekeraars tot het
incasseren van de vergoeding waar u recht op heeft.
Kenmerken van de doorlopende CAR-verzekering voor de zorg
• De dekkingsomvang is bekend en afgestemd op uw belangen.
• U bent standaard over de btw in de aanneemsom geen premie verschuldigd.
• Specifieke dekking voor de eigendommen van (intramurale) cliënten en extra huurkosten van
vervangende (woon)ruimte.
• Exploitatieverlies is naar keuze mee te verzekeren.
• Geen afstemmingsproblemen bij de aanbesteding van bouwprojecten in delen.
• Besparen; geen algemene kostenopslagen meer bij het afsluiten van de CAR-verzekering door
de aannemer.

Daarom Aon
Als onafhankelijk makelaar stelt Aon de beste dekking voor u samen. Hiervoor werken we met
onafhankelijke en op kwaliteit geselecteerde expertisebureaus. U profiteert van onze inkoopkracht en van
de sector specifieke kennis die onze specialisten meebrengen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de doorlopende CAR-verzekering, of een vrijblijvend aanbod op maat voor uw
zorginstelling? Neem dan contact op met product specialist:
Carla Louwerens, T 010 – 448 7510, E carla.louwerens@aon.nl  
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Kijk op www.aon.nl/zorg voor meer informatie.

