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De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale 
verzekeringsmaatschappij. Vanuit 
ons kantoor in Middelburg werken wij 
uitsluitend samen met onafhankelijke 
verzekeringsadviseurs, omdat die u het 
beste advies kunnen geven. Wij bieden 
verzekeringen voor zowel ondernemers 
als particulieren, waaronder speciale 
oplossingen voor agrarische bedrijven.

Door samenwerking met regionale 
partners kunnen wij de risico’s en de 
verzekeringswensen van onze klanten 
goed inschatten. En dat merkt u aan 
de kwaliteit en het maatwerk van onze 
producten.
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Branchevoorwaarden  

Wat zijn Branchevoorwaarden? 
Naast de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf (pakketvoorwaarden) en de 
Productvoorwaarden ontvangt uw klant nu ook Branchevoorwaarden. Die geven een duidelijk 
overzicht van branchespecifieke acceptatiecriteria, preventie-eisen en dekkingen.

Algemene voorwaarden + Productvoorwaarden + Branchevoorwaarden 
(nieuw)

Algemene voorwaarden 
CompleetVerzekerd  
Mijn bedrijf

 – Pakketkorting
 – Premiebetaling

Bedrijfsgebouwen

 – Brand
 – Sneeuwdruk
 – Wateraccumulatie
 – Blikseminslag

Horeca

 – Garderobe
 – Gehuurde zaken
 – Lekkage vloeistoffen
 – Bakwand/Frituurinstallatie

Wat zijn de voordelen van de Branchevoorwaarden? 
 –  Duidelijk overzicht van de voordelen, acceptatiecriteria en preventie-eisen voor de specifieke 

branche van uw relatie
 –  Geen problemen bij eventuele toekomstige wijzigingen van de werkzaamheden van uw relatie 

in de toekomst (bijvoorbeeld wanneer hij een halfjaar na ingang van verzekering toch gaat 
frituren)

 –  Complete jaarlijkse gegevenscheck: alle preventie-eisen op een rij

Wanneer krijgt mijn relatie de Branchevoorwaarden? 
Uw relatie ontvangt de Branchevoorwaarden bij elke zakelijke schadeverzekering in een 
CompleetVerzekerd-pakket, met uitzondering van Cyberrisk en AOV.  De Branchevoorwaarden zijn 
een vast onderdeel van de offerte, polis en jaarlijkse gegevenscheck. 

Waar vind ik de Branchevoorwaarden? 
U kunt de Branchevoorwaarden vinden:

 –  als vast onderdeel van de offerte, polis en jaarlijkse gegevenscheck;
 –  in het overzicht van de polisvoorwaarden in de Adviseursmodule;
 –  in het Adviseursportaal;
 –  op de website van De Zeeuwse.

Vanaf wanneer gelden de Branchevoorwaarden? 
De branchevoorwaarden worden per branche uitgerold, gelijk met de overige wijzigingen, 
zoals het nieuwe elektrabeleid. In december 2020 hebben we de Branchevoorwaarden Horeca 
uitgerold; op 15 april 2021 introduceren we de Branchevoorwaarden Bouw. Daarna volgen de 
andere focusbranches.
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Productvoorwaarden

Worden de Productvoorwaarden ook gewijzigd? 
Ja. Van sommige Productvoorwaarden verandert alleen de naamgeving. Bijvoorbeeld ‘Aanvullende 
Voorwaarden Aansprakelijkheid Horeca’ -> ‘Productvoorwaarden Aansprakelijkheid’. Van 
andere Productvoorwaarden verandert ook de inhoud. Specifieke brancheonderwerpen worden 
bijvoorbeeld verplaatst naar de Branchevoorwaarden. 

 Hoe worden mijn relaties hierover geïnformeerd?
Alle relaties met een lopende verzekering in een CompleetVerzekerd-pakket ontvangen ruim een 
maand voor de uitrol een brief over de nieuwe Branchevoorwaarden. U ontvangt een kopie van 
deze brief. Relaties met alleen Cyberrisk en/of Ondernemers-AOV ontvangen geen brief, omdat er 
voor hen niets is gewijzigd. We beginnen met de uitrol van de branche horeca; hierna volgen de 
andere focusbranches. 


