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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.

Veranderingen voor 
Zakelijk Schade 
Horecaverzekeringen

Vragen en antwoorden

Voor de verzekeringsadviseur



pag 2/2Veranderingen voor Zakelijk Schade
Horecaverzekeringen
 
Vragen en antwoorden

Wijzigingen 
horecaverzekeringen
Wat is een ‘etikettendekking’? 
De etikettendekking is een nieuwe standaarddekking op de Inventaris/Goederenverzekering voor 
bedrijven in de horeca. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de etiketten van dure wijnflessen van 
een restaurant beschadigd raken door waterschade. De wijn wordt hierdoor minder waard. Deze 
waardevermindering is dankzij de etikettendekking verzekerd. 

Welke verzekeringen zijn gewijzigd? 
De AVB, Bedrijfsgebouwen-, Inventaris/Goederen-, Bedrijfsschade- Verkeersschade Medewerkers 
en Rechtsbijstandverzekering zijn gewijzigd.

Wat is er gewijzigd in de verzekeringen?
Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen in de bovenstaande verzekeringen. 

Waarom gelden er nieuwe eisen ten aanzien van zonnepanelen? 
Steeds meer branden worden veroorzaakt door zonnepanelen. Om de veiligheid van de werkgever 
en de medewerkers te vergroten en het brandrisico te verkleinen stellen we nu preventie-eisen 
voor zonnepanelen.

Gelden deze preventie-eisen voor zonnepanelen voor bedrijven in alle branches? 
Ja, deze preventie-eisen gelden voor alle bedrijven met zonnepanelen in alle branches. We rollen 
deze nieuwe acceptatiecriteria uit per branche en beginnen met de horeca op 2 december 2020. 
Na de horeca volgen de andere branches. In Q1 2021 hoort u wanneer we de branche bouw gaan 
uitrollen.

In welke situaties moeten de zonnepanelen van mijn relatie zijn gekeurd door SCIOS 
Scope 12-bevoegd inspecteur? 

 –  Bij meer dan 50 panelen

Hoe worden mijn relaties over deze nieuwe dekkingen en acceptatiecriteria 
geïnformeerd?
Alle relaties met een lopende AVB, Bedrijfsgebouwen-, Inventaris/Goederen-, Bedrijfsschade-, 
Rechtsbijstand- en/of Verkeersschade Medewerkersverzekering in een CompleetVerzekerd-pakket 
ontvangen ruim een maand voor de uitrol een brief met informatie over de wijzigingen die voor 
hen gelden. U ontvangt een kopie van deze brief. We beginnen met de uitrol voor de branche 
horeca, hierna volgen de andere focusbranches. 

http://www.dezeeuwse.nl/brand-zakelijk

