Uw apparatuur via Computer Lease Nederland

Bedankt voor uw vertrouwen!
Wij zijn blij dat u ervoor heeft gekozen uw apparatuur
via Computer Lease Nederland te leasen. Om uw bedrijf
en onze apparatuur te beschermen, hebben wij in onze
overeenkomst met u afgesproken dat de apparatuur
verzekerd dient te zijn. Heeft uw bedrijf geen goede
verzekering hiervoor? Deze kunt u gemakkelijk en tegen
een scherpe premie afsluiten bij Schouten Zekerheid.
Deze computerverzekering dekt in de basis de volgende
onderdelen:
Beschadiging of verlies van de verzekerde
computerapparatuur.
Extra kosten die u moet maken voor het voorkomen of
opheffen van een stilstand of stoornis van uw bedrijf als
gevolg van beschadiging of verlies van (een gedeelte van)
de computerapparatuur. Denk hierbij aan kosten wegens
huur of gebruik van vervangende computerapparatuur en
kosten ter bespoediging van herstel of vervanging van de
beschadigde of verloren gegane computerapparatuur.
De extra kosten die u moet maken om een stagnatie in uw
bedrijf als gevolg van een storing in de stroomvoorziening
van de verzekerde apparatuur te voorkomen of op te heffen.
Reconstructiekosten die u moet maken voor het voorkomen
of opheffen van een stilstand of stoornis van uw bedrijf als
gevolg van beschadiging of verlies van de verzekerde
computerapparatuur of een gedeelte hiervan.
De reconstructiekosten die u moet maken om een stagnatie
in uw bedrijf als gevolg van een storing in de
stroomvoorziening van de verzekerde computerapparatuur
te voorkomen of op te heffen.
De schade door verminking of verlies van de verzekerde
software en data, inclusief de kosten van implementatie of
een gedeelte hiervan. Dit ook zonder dat er sprake is van
beschadiging of verlies van de verzekerde
computerapparatuur, als gevolg van bijvoorbeeld een
storing, uitval of beschadiging van de apparatuur.

Voor een volledig overzicht van de dekkingen verwijzen wij u
graag naar de polisvoorwaarden of naar Schouten Zekerheid.
Meer informatie of afsluiten
Wilt u meer informatie of deze verzekering afsluiten? Hiervoor
kunt u contact opnemen met Peter van Miltenburg, via 06 52 53 87 83 of peter.van.miltenburg@schoutenzekerheid.nl.
Vanzelfsprekend kunt u ook voor al uw andere verzekeringen
terecht bij Schouten Zekerheid. Compleet vrijblijvend voeren zij
graag een verzekeringscheck uit om te bekijken of de dekkingen
toereikend zijn of u kunt besparen op uw verzekeringspremie.
Over Schouten Zekerheid
Schouten Zekerheid is sinds 1953 onafhankelijk
verzekeringsmakelaar en zelfstandig volmachtbedrijf voor
bedrijven, instellingen, branche-/beroepsorganisaties
en particulieren. Relaties ervaren hun werkwijze als
onderscheidend door deskundig, onafhankelijk en daadkrachtig
handelen.
Schouten Zekerheid concentreert zich volledig op zijn taak als
verzekeringsmakelaar op het gebied van schadeverzekeringen
en employee benefits. Al jarenlang heeft de organisatie kennis
van en ervaring met het verzekeren van ondernemersrisico’s op
de volgende gebieden:
Aansprakelijkheid.
Transport.
Brand.
Constructie.
Debiteuren.
Digitaal
Daarnaast hebben zij van oudsher een bijzondere
expertise op het gebied van alle vormen van verzekerbare
arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenen en collectieve
zorgverzekeringen.
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