Pluspunten Samenwerking
Glasverzekering:
1. Glasverzekering op maat
2. Specifieke expertise voor particulieren,
bedrijven en collectiviteiten
3. Glasschade wordt na één telefoontje hersteld
4. Landelijk netwerk van professionele schadeherstelbedrijven
5. Scherpe premies
6. Advies op basis van risicoanalyse
7. Maatwerk voor ieder object
8. Gratis schadealarmnummer: 24 uur per dag bereikbaar
9. Online managementinformatie
10. Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop

Samen werkt
het beter!

samen werkt het beter
Nieuwstad 81
7201 NM Zutphen
Telefoon (0575) 51 54 42
Fax (0575) 51 16 83
info@samenwerkingglasverzekering.nl
www.samenwerkingglasverzekering.nl

samen werkt het beter

Ondernemingen en instellingen willen hun
openheid tonen aan de samenleving. En
thuis willen wij Nederlanders niets liever
dan een woning met veel zonlicht. Geen
wonder dat glas het aanzien en leefklimaat
van onze woningen, kantoren en bedrijven steeds vaker bepaalt. Glas biedt licht,
ruimte en transparantie. Maar glas is ook
kwetsbaar. Daarom verdient glas alle zorg.
De zorg van Samenwerking Glasverzekering.

Al bijna 100 jaar expertise
Samenwerking Glasverzekering is in 1919
opgericht door winkeliers die het risico van
glasschade voor hun panden samen wilden
afdekken. Sinds die tijd hebben wij ons
steeds vernieuwd en hebben wij onze expertise continu uitgebreid. Zodanig dat wij
ons nu met recht specialisten in glas mogen
noemen. Van die kennis en expertise kunt
u profiteren – via efficiënte verzekeringsoplossingen.

Herstel bij schade…
Bij glasschade heeft u geen behoefte
aan een vergoeding, maar aan een snelle
adequate oplossing. Bij Samenwerking
Glasverzekering is één telefoontje daarom
voldoende om uw ruit snel en vakkundig
te laten herstellen. Dat kan 24 uur per
dag en 7 dagen per week. Uw glasschade
wordt verholpen door gespecialiseerde
schadeherstelbedrijven die voldoen aan
actuele wet- en regelgeving. Wij zorgen voor
de gehele afhandeling – van aansturing,
betaling en kwaliteitscontrole tot invulling
van eventuele speciale wensen.

Eén telefoontje
is genoeg

…nog een stap verder
We kunnen voor alle werkzaamheden een
rapport opstellen, zodat u online beschikt
over alle benodigde managementinformatie
om het schadeverloop en de kwaliteit van
de afhandeling te controleren. En we gaan
graag nóg een stap voor u verder. Uniek
aan Samenwerking Glasverzekering is dat
u niet alleen kunt kiezen voor herstel en
vervanging. U kunt zich namelijk eenvoudig
bijverzekeren voor onze extra services.
Waren de glaslatten toch al aan een schilderbeurt toe? Is door condens het zicht
van uw dubbele beglazing verminderd? Dan
kunnen we u daar direct mee helpen. Wel zo
efficiënt en effectief – ook voor uw budget.

Voorkomen blijft altijd beter
Sommige gebouwen of locaties lopen nu
eenmaal een verhoogd risico op glasschade.
Op grond van onze kennis en ervaring geven
wij u graag advies om ook dan de kans op
schade te verkleinen. Denkt u daarbij aan
bouwkundige ingrepen, het toepassen van
bepaalde glassoorten of de (her)inrichting
van de omgeving. Ook adviseren wij u graag
over het gebruik van glas bij nieuwbouw,
verbouw en renovaties.

Duurzame oplossingen – ook voor
het milieu
Samenwerking Glasverzekering staat midden in de samenleving. Onze totale dienstverlening kenmerkt zich daarom door zorg
voor mens en milieu. Dat geldt voor onze
organisatie, maar ook voor de met ons
samenwerkende partners. We werken dan
ook met milieuvriendelijke glasmaterialen
en verfsoorten en stellen binnen ons bedrijf
en wagenpark milieubewuste keuzes voorop.

Of het nu gaat om een woonhuis, kantoor,
bedrijfspand, schoolgebouw of het bestand
van een woningcorporatie – de juiste
bescherming van glas vraagt om maatwerk.
Daarom vormen uw object én uw specifieke
wensen de basis van onze verzekeringsoplossingen. U kunt dus vertrouwen op een
glasverzekering die volledig bij u past.
Advies over uw mogelijkheden
Het inschatten van risico’s, het invoeren
van preventieve maatregelen en het
samenstellen van de juiste dekking van een
glasverzekering is vakwerk. Vakwerk dat we
al bijna 100 jaar als geen ander beheersen.
Voor al uw vragen over de juiste dekking
of preventieve maatregelen kunt u ons dan
ook altijd inschakelen via uw intermediair.

Van woning tot...

...bedrijfspand

Een glasverzekering die bij u past
Het BASISPAKKET voor samenwerken met
Samenwerking Glasverzekering bestaat uit:
• gratis 0800-nummer voor schademelding
(24 uur per dag, 7 dagen per week)
• gespecialiseerde herstelbedrijven met
een landelijk netwerk
• online offerte aanvragen
• online schademanagement informatie
Het basispakket is van toepassing op de
volgende OPTIES:
• Glasverzekering: volledige verzekering
tegen een jaarlijkse premie
• Glasbeheer: u betaalt alleen de
werkelijke kosten van het herstel
• Glasconcept: een combinatie van
verzekeren met een eigen risico
Met als uitgangspunt het BASISPAKKET
en de gekozen OPTIE bieden wij uw
organisatie mogelijkheden om het serviceniveau op een hoger peil te brengen. U kunt
daarbij een keuze maken uit:
• de handling van schadegevallen door
lek- en blindslag
• bijschilderen van glaslatten in kleur.
De hiervoor vermelde extra services zijn op
premie- of declaratiebasis.
• glasbewassing
• gevelreiniging
• graffitiverwijdering
Deze extra services vinden plaats op
declaratiebasis en in samenwerking met
andere geselecteerde bedrijven.
Samenwerking Glasverzekering creëert
mogelijkheden om aan al uw (specifieke)
wensen te voldoen.

Lage premie voorkomt hoge kosten

Bij Samenwerking Glasverzekering betaalt
u altijd een premie op maat die exact
past bij uw verzekeringsbehoefte. Zo
weet u zeker dat u nooit teveel betaalt.
Bovendien weet u zo zeker dat u nooit
te maken krijgt met de hoge kosten van
glasherstel. Want hoe hoog zijn eigenlijk
uw kosten als morgen een raam breekt – door
inbraak, een storm, spelende kinderen of
vandalisme?

Meer informatie

Schade 1:

Schade 2:

Schade 3:

Breuk middelgroot raam
woonhuis

Windschade moeilijk
bereikbaar winkelraam

Schade hoge pui
entree kantoorpand

Herstelkosten
E 265,-

Herstelkosten
E 815,-

Herstelkosten
E 6.240,-

Samenwerking Glasverzekering neemt u
graag al uw zorgen rondom glas aan woningen en (bedrijfs)panden uit handen. Wilt u
daarover meer weten of een vrijblijvende
offerte? Neem dan contact op met uw
intermediair.

