driekleur horeca pakket
Verzekeren à la carte

Hoe (drie)kleurrijk en onbevangen onderneemt u?

Goes • Zierikzee • Terneuzen • Middelburg

Verzekeren à la carte
met het Driekleur Horeca Pakket

Service en gastvrijheid, daar draait het om binnen uw
onderneming. Driekleur Verzekeringen presenteert
daarom vol trots het Horeca Pakket. Want, ook hier
staat klantvriendelijkheid op het menu. Driekleur
Verzekeringen is er namelijk in geslaagd -dankzij
jarenlange ervaring en door goed te luisteren naar
horecaondernemers- om uw wensen te vertalen
in bijzonder goede verzekeringsvoorwaarden én
aantrekkelijke premies.
Met het Driekleur Horeca Pakket stelt u zélf uw
menu samen. Kies uit de uitgebreide range aan

verzekeringsproducten en bepaal zelf welke risico’s
u -onder welke voorwaarden- wilt verzekeren. Op de
kaart staan verzekeringen, maar ook taxaties en zelfs de
beveiliging van uw locatie.
Wilt u zich verzekeren van optimale service? Benieuwd
naar uw directe besparing met het Horeca Pakket?
Driekleur Verzekeringen biedt haar diensten (gast)
vrij aan. Vraag een gesprek aan met één van de
horecaspecialisten.
Kijk op de achterzijde voor de dichtsbijzijnde vestiging
òf mail naar: horeca@driekleur.nl.
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Focus op kwaliteit en resultaat,
zeven goede redenen
voor het Driekleur Horeca Pakket

Driekleur Verzekeringen verzekert u graag van
de mogelijkheid om kleurrijk en onbevangen te
ondernemen.
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Gewoon doen waar u goed in bent. Het Driekleur Horeca
Pakket focust daarom op kwaliteit én resultaat:

Bepaal zelf
uw eigen risico
én uw premie
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Kies uw eigen
verzekeringsproducten
uit het complete
aanbod

De meest
uitgebreide polisvoorwaarden, óók dekking bij:
• losweken van etiketten
• beschadiging van handcomputers
• koelschades
• schades veroorzaakt door
uitstromen van bier- of
frisdrankinstallaties
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Zeer
aantrekkelijke
premie

Gratis
preventieadviezen
van gespecialiseerde
bedrijven

7

6

Driekleur
is altijd bij u in de buurt,
met één contactpersoon
voor al uw polissen

Nieuwsgierig? Vraag een (gast)vrij gesprek aan met één
van de horecaspecialisten van Driekleur Verzekeringen.

Wanneer
u zich nu aanmeldt
voor het Horeca Pakket
ontvangt u een cheque
van € 250,-. Als voorschot
op het voordeel dat
op u wacht.

Kijk op de achterzijde voor de dichtsbijzijnde vestiging
òf mail naar: horeca@driekleur.nl.

Vestiging Goes
(tevens centraal kantoor)
Zonnebloemstraat 53
Postbus 2290
4460 MG Goes
Telefoon: 0113 215665
Fax: 0113 252037
e-mail: goes@driekleur.nl

Vestiging Middelburg
Buitenruststraat 18
4337 EH Middelburg
Telefoon: 0118 652240
Fax: 0118 651652
e-mail: middelburg@driekleur.nl

Vestiging Terneuzen
Axelsedam 3
4531 HH Terneuzen
Telefoon: 0115 694851
Fax: 0115 614216
e-mail: terneuzen@driekleur.nl

Vestiging Zierikzee
Oude Haven 9
4301 JJ Zierikzee
Telefoon: 0111 418341
Fax: 0111 420582
e-mail: zierikzee@driekleur.nl

www.driekleur.nl

