UW AANSPRAKELIJKHEID
VERZEKERD
Onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig

Als ondernemend professional weet u als geen ander dat ondernemers
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Maar wat nou als het ú gebeurt?
Aansprakelijk gesteld worden kan op uw leven en carrière een
behoorlijke impact hebben.

Continuïteit en betrouwbaarheid
NWA kijkt graag samen met u welke aansprakelijkheidsverzekering
(beroeps- bedrijfs en/of bestuurders) het beste bij u past, zodat u bij
aanspraken van derden verzekerd bent. In deze brochure leest u wat
we voor u kunnen betekenen

Collectief voordeel
NWA is partner van diverse branche-, beroeps-, en netwerkorganisaties
van ondernemers. Door goede collectieve afspraken zijn wij als geen
ander in staat om de beste voorwaarden te bieden tegen de scherpste
premies. Deze collectieve voordelen stellen wij tevens beschikbaar aan
u, ook als u niet aangesloten bent. Op basis van uw specifieke situatie
geven wij u deskundig te ondersteunen.
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UW VOORDELEN
Wat krijgt u:

Persoonlijk (telefonisch/ digitaal) advies
Ruime keuze aan verzekeraars
Korting op de premie
SLA's met verzekeraars
Jaarlijkse BAV-check
Gratis toegang tot het MKB Collectief
Pakket korting i.c.m andere verzekeringen
Transparantie
Second opinion

Voorstel op maat

NWA begrijpt welke specifieke
aansprakelijkheidsrisico's u als
professional loopt. Hierdoor zijn onze
adviseurs bij uitstek in staat om u te
adviseren over de soort
aansprakelijkheidsverzekering dat bij uw
situatie past. U ontvangt een voorstel op
maat
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Over New Wave Assurances
NEW WAVE ASSURANCES
New wave Assurances is onderdeel van The Fenix Group en ondersteunt ondernemers met
verschillende financiele diensten- en producten. Vanuit The Fenix Group is die
ondersteuning breder dan alleen de financiele dienstverlening. Vanuit The Fenix group
worden ook diensten aangeboden zoals marketing, avg-diensten, recruitment,
boekhouding en website development.

Enkele NWA labels

Enkele partners en klanten
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