
Branche- en specialistische 
organisaties

Wij werken samen met het Vakcen-

trum Levensmiddelen (supermarkten), 

Koninklijke Hibin (bouwmaterialen), 

en de KNS (Koninklijke Nederlandse 

Slagersorganisatie) en wij behartigen 

SuperGarant, 
partner voor franchise

verzekeringstechnische kwesties voor 

leden. Aangezien wij de verzekerde 

belangen van een groot aantal fran-

chise organisaties behartigen zijn wij 

geassocieerd lid van de Nederlandse 

Franchise Vereniging. 

Om de pakketten optimaal op de 

werkelijkheid af te stemmen onder-

houden wij intensief contact met de 

overkoepelende branche- en fran-

chiseorganisaties. Daardoor spreken 

wij uw taal en weten wij wat er 

speelt in uw branche. De expertise 

die dit oplevert wordt gebruikt om 

de dienstverlening en producten zo 

goed mogelijk af te stemmen op uw 

dagelijkse praktijk.

SuperGarant voor het 
bedrijf

Als gespecialiseerde verzekeraar 

voor het MKB is SuperGarant bekend 

met de gebruikelijke investeringen 

in de branche. Daardoor kunnen 

wij een polis aanbieden die de 

noodzakelijke belangen van uw be-

drijf volledig afdekt zonder opname 

van maximale waarden.

Voornaamste voordeel hiervan is, 

dat het bedrijf volledig verzekerd is, 

omdat de dekking zich voortdurend 

aanpast aan de wisselende situatie 

in de winkel. Praktisch bijvoor-

beeld ter opvang van stijging van de 

goederenvoorraad in piekperiodes, 

maar ook nieuwe investeringen zijn 

automatisch meeverzekerd.

De premie van de SuperGarant 

Bedrijfspolis is gerelateerd aan de 

omzet van het bedrijf en wordt 

jaarlijks naverrekend. Schadevrije 

jaren en de juiste preventieve voor-

zieningen worden beloond met een 

premiekorting. Speciaal ontwikkeld 

voor de detailhandel biedt deze 

verzekering een unieke dekking. 

Deze premieberekening en dienst-

verlening is uitermate goed toe te 

SuperGarant is al 30 jaar actief voor het MKB. In die jaren heeft 

SuperGarant zich ontwikkeld tot een verzekeringsspecialist met voor 

diverse branches speciaal ontwikkelde dienstverlening en producten. 

SuperGarant is een volledig zelfstandige organisatie zonder externe 

aandeelhouders. Wij stellen in overleg met de branche het beste 

arrangement samen. Wij informeren en adviseren onze klanten over 

de mogelijkheden en zijn altijd bereid om financieel mee te doen in 

nieuwe ontwikkelingen van de branche.
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passen voor andere branches. Wij 

ontwikkelen een product volgens 

de methodiek van de SuperGarant 

polis maar dan specifiek voor die 

branche op basis van kerngetal-

len die daarbij horen. Ook bran-

che specifieke dekkingen kunnen 

wij realiseren. 

SuperGarant, 
partner voor franchise

Specialisaties:

    supermarkt

    brood & banket

    kaas speciaalzaak

    groente en fruit

    delicatessen

    zoetwaren

    slagerij

    tabak

    drogisterij en parfumerie

    natuurvoeding & reform

    dag horeca (lunchroom)

    schoenmakers
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SuperGarant Zorg & Verzekeringen

Veursestraatweg 98
2265 CG Leidschendam

Postbus 260
2260 AG Leidschendam

T: 070 - 320.46.80
E: info@supergarant.nl
W:  www.supergarant.nl

SuperGarant voor uw 
medewerkers

In samenwerking met de betreffende 

brancheorganisaties heeft Super-

Garant drie ZorgPortalen opgericht. 

Deze ZorgPortalen worden uitgevoerd 

door SuperGarant Verzekeringen en 

SuperGarant Zorg en zijn het aan-

spreekpunt voor alle vragen op het 

gebied van arbo, verzuim, re-inte-

gratie ziektekosten en WIA en zijn 

het kenniscentrum voor preventie, 

informatie en advies.

Eigen dienstverlener! 

SuperGarant Zorg is een gecertificeer-

de arbodienstverlener. SuperGarant 

Zorg heeft een eigen landelijk dek-

kend netwerk van bedrijfsartsen en 

casemanagers die bekend zijn met 

de branche.

SuperGarant Zorg begeleidt ca. 

65.000 werknemers en is daarmee een 

middelgrote arbodienst. Interventies 

kunnen direct door de casemanagers 

van SuperGarant Zorg worden ingezet 

en kunnen geheel of gedeeltelijk 

worden opgenomen in de premie 

van de verzuimverzekering. Dus geen 

overdracht van verzekeraar naar een 

andere arbodienst en onzekerheid 

bij de ondernemer wie de interven-

tie moet betalen!

Door een deskundige, planmatige 

aanpak en integrale oplossingen 

gebundeld in één loket is het ook 

mogelijk om het ZorgPortaal volledig 

de “look and feel” van de betref-

fende branche te geven. De taal van 

de betreffende branche wordt ver-

staan en gesproken.

Voorbeelden zijn:

    www.saszorgportaal.nl

    www.vakcentrumzorgportaal.nl

    www.hibinpz.nl


