VANDELANOTTE

RISK MANAGEMENT

Meer voorkomen
dan genezen

Ondernemen is risico’s nemen. Succesvol ondernemen betekent echter berekende
risico’s nemen. Om u met een gerust gemoed te kunnen focussen op uw kernactiviteit,
namelijk het uitbouwen van uw onderneming, is het uitermate belangrijk dat u wordt

VERZEKERINGSAUDIT

Aan de hand van een doelgerichte screening van uw verzekeringsportefeuille wordt snel duidelijk
of u correct verzekerd bent. Onze verzekeringsaudit biedt namelijk niet alleen een overzicht
van de uitgesloten risico’s in de bijzondere voorwaarden, maar ook van de kleine lettertjes in
contracten, procedures en verzekeringspolissen in functie van de activiteit van uw onderneming.
Indien gewenst (her)negotiëren wij uw polissen met de verzekeringsmaatschappij en komen wij
tussen bij mogelijke schadegevallen. Een dergelijke optimalisatie kan tevens een aanzienlijke
besparing voor u betekenen indien blijkt dat uw polissen niet marktconform zijn.

ONAFHANKELIJK
ADVIES

Bent u van plan een nieuwe activiteit op te starten? Weet u met welke risico’s u dan rekening moet
houden? En vanaf wanneer vormt een risico nu eigenlijk een probleem voor uw onderneming?
Het zijn maar een aantal vragen waarbij advies op maat van essentieel belang is. Bij Vandelanotte
kunt u rekenen op onbevooroordeeld en onafhankelijk advies over de risico’s binnen uw
onderneming. De nadruk ligt hierbij steeds op risicoadvies in plaats van op verzekeringsadvies.
Zo bent u zeker van een optimale dekking van uw risico’s en dat zowel voor uw bedrijf als voor
uw privésituatie. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij u bovendien een betrouwbare
begeleiding aanbieden op het vlak van inkomensbescherming, pensioenplanning, etc.

PREVENTIE

Naast verzekeringstechnisch advies staan wij u ook bij op het vlak van preventie. Om ervoor
te zorgen dat u steeds conform de welzijnswetgeving aan de slag gaat, werken wij samen een
praktisch preventiebeleid uit. Zo garanderen wij een veilige werkomgeving voor uw werknemers.

OPENBARE
AANBESTEDING

Ook steden, gemeentes en vzw’s kunnen bij ons terecht voor risicoadvies op technisch
en juridisch vlak. Zo verzorgen wij onder meer de openbare aanbestedingen van
verzekeringscontracten waarbij wij aan de hand van een stappenplan de risico’s in kaart brengen
en de algemene en bijzondere voorwaarden van complexe risico’s gedetailleerd uitschrijven.
Door onze grondige kennis wordt de openbare aanbesteding steeds met de nodige
professionaliteit aangepakt.

Laat u begeleiden door
ons team van specialisten

bijgestaan op het vlak van risico- en preventiebeheer.
•

onafhankelijk, betrouwbaar en praktijkgericht
advies op maat

Ons team van specialisten begeleidt u graag om deze risico’s in kaart te brengen, te

•

fiscaal geoptimaliseerd

becijferen én te beheersen. Aan de hand van advies op verzekeringstechnisch vlak en

•

best mogelijke prijs-kwaliteitsverhouding

op het vlak van risicopreventie worden zowel het vermogen van uw onderneming als

•

erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille

•

advies vanuit een risicoperspectief

uw persoonlijk vermogen beschermd. Zo kunt u zonder zorgen aan de slag.
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