
Wilt u 
uw glas 
verzekeren?

Wilt u tot wel 10% op 
uw glasverzekering 
besparen?

Kies voor ons unieke 
Glasconcept. Dit maken 
wij graag voor u op maat.

Dan houdt u alles 
in eigen beheer.

Kies voor onze traditionele 
Glasverzekering.

Dan bent u bij ons produkt
Glasbeheer aan het juiste
adres. Wij kunnen deze
dienst, geheel naar uw
wensen, op maat maken!

Wilt u dat alles 
geregeld wordt bij 
glasschade?

JA

NEE

NEE

JA

JA

NEE

Glasverzekering

Glasconcept 

Glasbeheer

De glasverzekeringschEck van 
Samenwerking Glasverzekering

Glaszekerheid op maat!

Minder kosten, 
geen zorgen.
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Full Service Pakket
Voordelig
- U profiteert van scherpe tarieven dankzij collectieve inkoop 
- Lage premies, exact op maat, passend bij uw organisatie en schadeverloop

Schade-alarmnummer
- Schade melden kan snel en moeiteloos
- Gratis 0800-nummer, 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
- Herstel wordt na één telefoontje geregeld

Zorgeloos
- Natura verzekering, dus geen geld, maar ontzorgen
- Landelijk netwerk herstelbedrijven
- Onze technische adviseurs leveren u een uitvoerig  schade-analyse en preventierapport

Gemak
- Alles vanaf de melding tot de reparatie wordt voor u geregeld
- Geen omslachtige administratie voor u
- Geen vergoeding maar snel en adequaat herstel

Inzicht
- Inzicht in schadeverloop dankzij online systeem
- Managementinfo altijd in één oogopslag beschikbaar
- Kwaliteits inspectie uitgevoerd door onze technische medewerkers

Opties
- Handling van schadegevallen door lek- en blindslag
- Bijschilderen van glaslatten in kleur

Wij maken 
het product 

voor u op maat!

Bel ons gerust!

T 0575 51 54 42



Als professionele organisatie is glaszekerheid voor u van groot  

belang. Dat moet gewoon goed geregeld zijn! Dit geldt voor zowel  

de technische als de financiële afhandeling van glasherstel.  

Als u nagaat hoeveel glas er in uw pand(en) is verwerkt, wat het kost om dat te beheren en 

wat er allemaal bij komt kijken wanneer er schade is… Samenwerking Glasverzekering heeft 

verschillende manieren waarop zij u al het werk inzake glasherstel voor 100% uit handen  

kunnen nemen.

Samenwerking Glasverzekering is bijna 100 jaar geleden ontstaan uit een initiatief van  

ondernemers die het risico van glasschade aan hun panden, collectief wilden afdekken. Door 

de jaren heen is de organisatie uitgegroeid tot dé glas-

specialist met ongeëvenaarde expertise in glaszekerheid. 

Elke organisatie is weer anders. In grote lijnen zijn er  

3 uitgangspunten, op basis waarvan Samenwerking  

Glasverzekering een product op maat samenstelt,  

passend bij uw organisatie. De glasverzekeringsCHECK 

in deze brochure is een hulpmiddel om eenvoudig te 

ontdekken welke oplossing bij uw organisatie past.

Wat wij áltijd doen is u alle zorgen uit handen nemen bij 

glasherstel. Daarnaast kunnen wij voor u ook de financiële 

risico’s van glasherstel afdekken. Dat kan op meerdere 

manieren.

Voordelen

• Totale ontzorging dankzij het Full Service Pakket

• Managementinformatie dankzij online inzicht in uw schadedossier 

• Gratis 0800-nummer naar meldkamer met 24/7 bereikbaarheid 

• Landelijk netwerk van gespecialiseerde glasherstellers

• Specialist voor collectiviteiten met expertise en ervaring

Wij garanderen 

• Uiterst scherpe tarieven dankzij collectieve inkoop

• Passend advies geënt op uw organisatie 

• Een ideale balans tussen risico en kosten

• 100% zorgeloos glasherstel 

• Administratief gemak

Op maat Besparen
Voor een 

vrijblijvende 
offerte op maat

ga naar:
www.samenwerkingglasverzekering.nl/offerte

Producten in beeld

Assurantiebelasting

Premie

Vaste kosten/eigen behoud

Variabele kosten
60

40

Totaal 108,4

8,4% 21% van 40

100

21%

Totaal 121

21% van 100

 Glasverzekering

Bij ons vertrouwde product Glas-
verzekering kiest u voor het Full 
Service Pakket. Voor de afdekking 
van de financiële risico’s betaalt u 
een vaste jaarpremie. Dit betekent 
totale ontzorging en 100% zeker-
heid. Samenwerking Glasverze-
kering neemt u, waar het gaat 
om glaszekerheid, alle zorgen uit 
handen. Een telefoontje naar onze 
kosteloze 24-uurs meldkamer is 
voldoende, tot aan de reparatie 
en de afhandeling van de factuur. 

 Glasconcept

Ook binnen dit product maakt u vol-
ledig gebruik van het Full Service Pak-
ket. Via Glasconcept heeft u dezelfde 
zekerheid als bij een verzekering, de 
kosten zijn echter beduidend lager. De 
kosten bestaan uit een deel premie en 
een groter deel eigen behoud. Over 
de premie is 21% assurantiebelasting 
verschuldigd. Het eigen behoud is 
inclusief B.T.W. en hierover is dus geen 
assurantiebelasting verschuldigd. Hier-
door ontstaat er al snel een besparing 
van tenminste 10% ten opzichte van 
de bestaande glasverzekering. Wan-
neer de totale schadelast lager uitvalt 
dan het vastgestelde eigen behoud, 
ontvangt u het verschil terug. Ook 
hier maakt u gebruikt van onze gratis 
meldkamer en nemen wij de totale 
handeling over.

Totaal variabel

 Glasbeheer

Wanneer u uitsluitend de werke-
lijke kosten van glasschade wilt 
betalen, dan is het product Glas-
beheer geschikt voor u organisa-
tie. Via Samenwerking Glasverze-
kering zijn uw kosten beduidend 
lager, omdat u profiteert van het 
collectieve inkoopvoordeel. Daar-
naast maakt u voor 100% gebruik 
van het Full Service Pakket. Eén 
telefoontje is genoeg. Vanaf de 
melding, tot aan de reparatie en 
de afhandeling van de factuur, 
alle activiteiten  worden u uit 
handen genomen. 

Tot 2012 was het tarief voor assurantiebelasting nog 9,7%. Vanaf 1 januari 2013 is dat 21%.
Ontzorgen


