Ntb-verzekeringen

Op maat
Hoe zit het met
verzekeringen bij
een zelfstandige?
Je verdiepen in de risico’s die
je loopt als zelfstandig onder
nemer is absoluut een must.
Een vergissing of fout is snel
gemaakt en kan zeer grote
financiële gevolgen hebben.
Stel je eens voor dat je je kost
bare instrument laat vallen
tijdens een optreden, of dat
er iemand struikelt over de
bedrading van je apparatuur.
Als zelfstandig ondernemer heb
je vaak te maken met een hoge
werkdruk maar wij raden je toch
aan om eens even stil te staan bij
de risico’s van je vak.

Speciaal voor de leden die het
druk hebben als ondernemer
heeft de Ntb een verzekeringspakket waarin gemak en eenvoud kenmerkend zijn. Voor je instrumenten en apparatuur kan je
de Ntb-instrumentenverzekering
afsluiten. Je hoeft slechts een opgave te doen van de instrumenten
die je wilt verzekeren en het is
geregeld. Ze zijn daarna overal
verzekerd, ook bij optredens in
het buitenland. Uitgezonderd is
alleen diefstal uit een auto. Een
auto is relatief eenvoudig open te
breken, daarom is het onbeheerd

achterlaten van spullen in een
auto niet verstandig. Verzekeraars
keren in deze gevallen meestal
niet of heel beperkt uit.
Heb je een instrumentenverzekering, dan is het van groot belang
om je verzekering actueel te
houden. Koop of verkoop je instrumenten, meld dit dan direct,
liefst per mail via ntb@vdroest.
nl. Alleen de instrumenten die je
hebt opgegeven zijn verzekerd.
Voor gemak zorgt ook de Ntbaansprakelijkheidsverzekering.
Deze maakt geen onderscheid in
welke hoedanigheid de schade
wordt veroorzaakt. Naast de particuliere aansprakelijkheid dekt
deze verzekering ook de zakelijke
activiteiten tijdens bijvoorbeeld
lesgeven of optredens. Ook de
doorlopende reisverzekering die
de Ntb biedt, kent geen onderscheid tussen particuliere en
zakelijke reizen. Door de combinatie van particuliere en zakelijke
risico’s op één polis voorkom je

discussies in geval van schade.
Op deze manier helpen wij de
ondernemer met de drukbezette
agenda.
Uiteraard behoren ook de autoverzekering en de brandverzekering tot het Ntb-verzekeringspakket. Deze worden met forse
korting aangeboden. Kijk maar
eens op het ledengedeelte van de
Ntb-website voor meer informatie, voor een premieberekening
of voor het afsluiten van een
Ntb-polis. Deze polissen bieden
dekking in zowel particuliere als
zakelijke omstandigheden
Uiteraard kunnen ook Ntb-leden
die in loondienst werkzaam zijn
profiteren van de voordelen die
het Ntb-verzekeringspakket te
bieden heeft. Raadpleeg hiervoor
de ledenservice op www.ntb.nl,
onderdeel Ntb-verzekeringen.
Voor meer informatie kan je
ook contact opnemen via email:
ntb@vdroest.nl.

Heeft U speelproblemen, vermoeidheidsklachten of pijn?

Het Ntb-pakket:
Doorlopende Reisverzekering
Instrumentenverzekering
Inboedelverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering-Combi
Uitvaartverzekering
Autoverzekering
Opstalverzekering
Zorgverzekering
www.ntb.nl

Dispokinesis = het vrij kunnen
beschikken over houding en
beweging. Ontwikkeld door een
musicus voor musici.

Meer informatie:
Dianne Bolte, Dispokinesispraktijk:
tel. 026 445 34 84
Zie ook: www.dispokinesis.nl

Speciale verzekeringssite
Voor uitgebreide informatie over het Ntb-verzekeringspak-

ket is een speciale internetsite ingericht. Deze is te bereiken
via de ledenservice van de Ntb-site. Momenteel wordt deze
verzekeringssite opnieuw gebouwd. Dat kan enige problemen opleveren. Heb je vragen, mutaties of wil je nieuwe verzekeringen afsluiten, mail dan naar ntb@vdroest.nl. Binnenkort hopen we de nieuwe verzekeringssite te introduceren.
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