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Garageverzekeringen, hoe nu verder?
Geplaatst door Redactie InFinance op 25 oktober 2016

Schade, Zakelijk

Henk Smit, directeur bij
serviceprovider Acura, noemt het
besluit van Delta Lloyd om de
garageportefeuille over te dragen
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Poll
Execution only blijft een gevaar voor
consumenten, ook als zij slagen voor de
kennis- en ervaringstoets.
Eens
Oneens
Bekijk resultaten

STEM

aan Bovemij een ‘vreemde en
impulsieve move’. De overdracht
werd eind september
aangekondigd, maar veroorzaakt
volgens Smit veel onrust in de markt.

De onrust als gevolg van deze ‘niet handige actie’ merkt Smit niet alleen bij gevolmachtigden
en het intermediair, maar ook onder de eindklanten. Ook al is er binnen deze niche veel aan
de hand en staan de resultaten zwaar onder druk, Smit benadrukt dat dit niet exclusief is toe
te rekenen aan de portefeuille garageverzekeringen.

Altijd zwaar weer
Smit: “In het schadelandschap is het altijd zwaar weer geweest. Niet kostwat–kost een klant
binnenhalen maar met verstand het risico beoordelen. Ik denk dat wij dat doen. De
garagebedrijven die wij aangeboden krijgen worden geïnspecteerd, gaan zorgvuldig door de
acceptatiemolen en worden goed getarifeerd. Alleen dan is het mogelijk om een gezonde
portefeuille op te bouwen. De branche heeft al te maken met een vertrouwensbreuk en dit
soort opzeggingen helpen niet.”

Nieuwe koers Delta Lloyd

Meest gelezen
Eerste Pro Deo Planners sluiten zich aan
Kamer wil versoepeling Nibud-normen
NVIA-seminar WGA ERD per 2017

Delta Lloyd wil zich op de markt van zakelijke schadeverzekeringen meer toeleggen op de
kernmarkten, waarbij iedere productlijn een acceptabel rendement genereert. Verzekeraar
Ansvar nam als gevolg van deze koerswijziging al de Xclusief portefeuille over. Een
productlijn van schadeverzekeringen, speciaal ontwikkeld voor vermogende particulieren.
Tevens stopt Delta Lloyd per 1 januari 2017 binnen het volmachtkanaal met de portefeuille
Landbouw.
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Onmisbare vakinformatie voor de �nanciële
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NVM: ‘Woningmarkt blijft in de lift’
1 comment • 7 months ago•

CFD: ‘onacceptabele stap’
Unigarant
1 comment • a month ago•

Wladimir Beekmans —

Hypotheekrente voor 10 jaar is
1,89%. Dankzij startersleningen kan
meer worden gefinancierd dan de

Gert van Lunteren — Unigarant is

door de jaren steeds een vreselijk
onbetrouwbare partner geweest.
Zowel naar het intermediair als naar

CPB: woning en hypotheek naar
box 3

AFM waarschuwt voor mix
consumptiefhypothecair

1 comment • 8 months ago•

1 comment • 7 months ago•

Bijtje113 — Wat een slecht idee is dit !

Wladimir Beekmans — Gelukkig

Er wordt volledig aan voorbij gegaan
dat stenen geen dividend uitkering
opleveren. Dus iedereen …

zitten de huizenprijzen in de lift en
doen de meeste taxateurs niet
moeilijk om de waarde wat …
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