Uw VvE direct verzekeren
Wist u dat... U als VvE aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schade die wordt veroorzaakt door gebreken aan
uw gebouw? Laat uw VvE beheren en direct verzekeren door FRIS. Naast het afsluiten van de meest voordelige
verzekeringen geven wij advies over verzekerbare risico’s en preventie én begeleiden wij u bij schadeproblemen. Zo
voorkomt u onaangename financiële verrassingen en wordt u volledig ontzorgd door FRIS.
Goed verzekerd via FRIS

Uw voordeel

Als u geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten

Bij FRIS wordt u volledig ontzorgd en geniet u van:

dan zijn in principe alle eigenaren in een VvE hoofdelijk
aansprakelijk.

Autoschade

veroorzaakt

door

een

•

het beheer en uw verzekeringen via één bedrijf;

afgewaaide dakpan moet worden betaald uit het privé

•

scherpe tarieven en gunstige voorwaarden;

vermogen van alle eigenaren. FRIS helpt u graag in het

•

snelle en correcte schadeafhandeling;

vinden en afsluiten van de juiste verzekeringen, zoals een:

•

keuze uit schadeherstel in natura of in geld;

•

mogelijkheden om de premie periodiek te voldoen;

•

garantie tegen onderverzekering d.m.v.

•

Aansprakelijkheidsverzekering

•

Opstalverzekering

•

Glasverzekering

•

Rechtsbijstandverzekering

•

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

•

Milieuschadeverzekering

Neem gerust contact op met FRIS voor een vrijblijvend

•

Ongevallenverzekering

gesprek.

herbouwwaarde taxaties;
•

dekking voor individueel meerwerk (bijv. luxe
keuken, badkamer of houten vloer).

Atlas ArenA - Gebouw Amerika

Tel. 020 - 301 77 44

Hoogoorddreef 15

verzekeringen@fris.nl

1101 BA Amsterdam

www.fris.nl

Stichting FRIS Voor Kinderen
Een eigen plek is een fundamentele levensbehoefte van de
mens om zich te kunnen ontwikkelen. Helaas is een eigen
plek en veilig thuis voor ruim 50.000 kinderen in Nederland
niet vanzelfsprekend. Kiest u voor FRIS dan draagt u bij aan het
welzijn van 50.000 kwetsbare kinderen in Nederland. Wij doneren
namelijk jaarlijks een deel van onze omzet aan deze Stichting.
www.frisvoorkinderen.nl

Echte mensen, echte resultaten

