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KOM MAAR OP.
Slopen of renoveren wordt saneren zodra er asbest opduikt. Werk waarin u gespecialiseerd
bent en wat opdrachtgevers aan u toe durven te vertrouwen. Maar met alle zorgen die u hen
uit handen neemt, neemt u ook risico’s op u. Grote risico’s, waarvoor u als uitvoerder van de
werkzaamheden met uw bedrijf aansprakelijk kunt worden gesteld.

WIJ WETEN ER ALLES VAN.

Zelfs als uw onderneming een bedrijfsaansprakelijk

in aanraking komt met asbest. En wat als een

heidsverzekering heeft afgesloten, zijn de risico’s

ruimte besmet raakt met asbest door een fout van

van asbest vaak niet gedekt. Terwijl de financiële

uw medewerker? Zulke risico’s kan uw organisatie

consequenties van schade door asbest enorm kunnen

zich niet veroorloven. Krijgt u een claim waarvoor u

zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw aansprakelijkheid

geen verzekeringsdekking heeft, dan verdampt het

als werkgever indien uw werknemer door een fout

rendement op uw project. En waarschijnlijk nog meer.

Voor uw activiteiten op het gebied van asbestsanering
moet u dus maatregelen treffen, maar welke? Kom maar op.
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WEG
ERMEE!
VOORKOM PROBLEMEN.

OBM is thuis in de wereld achter de bouwhekken.

Goed en veilig werken begint bij sluitende

Kent de belangen en de risico’s. Weet uit ervaring

leveringsvoorwaarden. Daarin kunt u al veel

wat er allemaal mis kan gaan. Ook met asbest.

problemen voorkomen door duidelijkheid

Want hoe goed u er ook in slaagt om het overzicht

te scheppen over verantwoordelijkheden

tijdens de sloop of renovatie te bewaren, een

en aansprakelijkheid. Daarnaast kunt u

kleine fout kan grote financiële gevolgen hebben.
Daarom bent u uw opdrachtgevers en uzelf

niet

zonder

een

bedrijfsaansprakelijk

heidsverzekering. Maar dan wel een die ook
het risico van asbest dekt.

verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten. Met de financiële risico’s van

De Asbestpolis van OBM is zo’n verzekering.

aansprakelijkheid is het – wat OBM betreft – net

Een unieke oplossing, waarmee u als asbest

als met het asbest dat u afvoert. Weg ermee!
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saneerder het overzicht en de rust bewaart.
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OBM STAAT ACHTER U.
De Asbestpolis van OBM is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief een unieke
asbestdekking. Daarmee dekt u een van de belangrijkste risico’s van uw activiteiten als
asbestsaneringsbedrijf af. Denk bijvoorbeeld aan de extra opruimingskosten of schades aan
derden, waarvoor uw opdrachtgever u aansprakelijk kan stellen.

WIJ WETEN WAT ER SPEELT.

Met de Asbestpolis van OBM geeft u uw opdrachtgever

schadebehandelaars van OBM borg staan voor een

een professioneel en positief signaal ten aanzien van

transparante afwikkeling. En dat zoveel mogelijk in

uw verantwoordelijkheid. Maar dat is niet het enige:

úw voordeel. Een ervaren opdrachtgever herkent de

de Asbestpolis dekt ook werkgeversaansprakelijkheid

betrouwbare saneerder niet alleen aan zijn materieel,

en biedt zelfs de mogelijkheid om inloop mee te

maar ook aan zijn verzekeringen.

verzekeren. Daarbij geldt voor elk type claim dat de
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DE
ECHTE
RELATIE.
Zuinig op zijn.
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ÉÉN KEER RADEN
WAAROM DE GROTE
JONGENS AFHAKEN.
De risico’s zijn te
complex voor hun
standaarden.

DAAROM
OBM.
• Kennis van de branche
• Inzicht in de risico’s
• Verstand van verzekeren
• Unieke producten
• Relevante dekkingen
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• Transparante afwikkeling

VERZEKERINGEN
DIE ERTOE DOEN.
OBM kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de oprichting van de Onderlinge
Brandwaarborg Maatschappij in 1874. Bijna anderhalve eeuw later staat de essentie van de
oorspronkelijke ‘Onderlinge’ - het belang van de klant - nog steeds voorop.

OOK UW VERZEKERINGSADVISEUR WEET ER ALLES VAN.

Achter OBM staat een compact team van 20 medewerkers. Klein genoeg om dichtbij u te staan, groot genoeg
om maximale branche- en productkennis te waarborgen. Daarmee gaat OBM geen probleem uit de weg, met
de Asbestpolis voor asbestsaneringsbedrijven als bewijs. Dát is precies de OBM manier van denken: in verzekeringen die ertoe doen.
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Ondanks de zorg en aandacht welke aan de
samenstelling van deze brochure is besteed,
is het mogelijk dat de informatie onvolledig
of onjuist is. OBM Assuradeuren BV aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden en/ of onvolledigheden in de
inhoud van deze brochure.

OBM Assuradeuren BV
Postbus 1111
1810 KC Alkmaar

Bezoekadres
Emmastraat 2
1814 DR Alkmaar

www.asbestpolis.nl
info@obmassuradeuren.nl

