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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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Wijziging met betrekking tot preventiediensten  

U heeft bij ons een Ongevallenverzekering Collectief. Op dit moment bemiddelen wij bij 
deze verzekering voor preventiediensten, zoals trainingen voor bedrijfshulpverleners 
en preventiemedewerkers, en bieden wij hiervoor onder bepaalde voorwaarden een 
gedeeltelijke vergoeding. Vanaf 1 januari 2021 doen wij dit niet langer. 

Wij hebben onze preventiediensten aangepast en breder beschikbaar gemaakt, ook voor 
klanten met andere personeelsverzekeringen. U kunt via dezeeuwse.nl/preventiezaak 
met korting vergelijkbare diensten zelf afnemen en regelen. 

Artikel 2.1.8 Vergoeding van en bemiddeling voor preventiediensten
Dit artikel is geschrapt uit de Voorwaarden Ongevallenverzekering Collectief. In een aantal 
gevallen had u recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van, en de bemiddeling 
voor, het inzetten van preventiediensten. Dit betrof een ongevallenscan, een training 
preventiemedewerker of bedrijfshulpverlening (waarvan wij de trainingskosten één keer per jaar 
voor 50% vergoedden voor één werknemer) en een offerteaanvraag-service voor de uitvoering of 
toetsing van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze diensten kon u dan aanvragen bij 
onze VerzuimCoach.

U kunt via dezeeuwse.nl/preventiezaak met korting vergelijkbare diensten zelf afnemen en 
regelen. In de Preventiezaak vindt u producten, diensten en trainingen die u helpen om schade in 
brede zin in uw bedrijf te voorkomen. Wij werken hiervoor samen met gerenommeerde bedrijven. 
Omdat u bij ons bent verzekerd, kunt u korting krijgen.    
 


