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Wij zijn al tientallen jaren als onafhankelijk makelaar gespecialiseerd in luchtvaartverzekeringen.
Hierdoor is er veel know how aanwezig op het gebied van allerlei luchtvaartrisico's en de verzekering

daarvan. Op de luchtvaartafdeling werken wij met een ervaren team van vier personen die elkaar te
allen tijde kunnen opvangen. Wij waarborgen hiermee dat relaties altijd een aanspreekpunt hebben.

We behartigen al jaren de luchtvaartzaken van diverse KNVvL afdelingen dus hebben we inmiddels

ook behoorlijk wat ervaring in de wensen en de manier van werken van de KNVvL. De lijnen zijn

hierdoor kort en we beantwoorden de vragen van individuele leden zo goed en snel mogelijk.

Wij kiezen niet voor uiterlijk vertoon. Het gaat ons om de inhoud. Die moet in de eerste plaats in het

belang van onze relaties zijn en vooral ook juist zijn. Wij prefereren goed persoonlijk contact om

duidelijk te krijgen waarin wij nog beter kunnen voorzien in de behoefte en wensen van onze

relaties.

Wij doen uitsluitend zaken met gerenommeerde verzekeraars die niet alleen solvabel genoeg zijn,

maar ook verstand van zaken hebben. Dit is vooral bij het afhandelen van een schade een groot

voordeel.

In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met het verzekeren van Drones en we zijn

druk bezig te onderzoeken wat voor gevolgen de nieuwe wet- en regelgeving heeft op de

verzekeringsbehoefte van de klant. Door het in sommige gevallen vervallen van de verzekeringsplicht
zullen er nieuwe verzekeringsvormen nodig zijn die nu nog niet zijn ontwikkeld. Omdat we

gevolmachtigde zijn voor een aantal grote verzekeraars en als makelaar ook eigen

verzekeringspolissen kunnen opmaken, kunnen wij ook makkelijker nieuwe verzekeringsproducten

ontwikkelen. Wij zijn al met een aantal verzekeraars in gesprek hierover.

Als een klant met een Dronebedrijf ook andere verzekeringen nodig heeft dan een

luchtvaartverzekering is men bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen een grote verscheidenheid aan

verzekeringsproducten aanbieden, zowel zakelijke als particuliere verzekeringsproducten. Ook

hiervoor hebben we de nodige gespecialiseerde verzekeringsmensen in dienst die ook weer in een

team werken en die een klant deskundig van dienst kunnen zijn.

Ons kantoor beschikt uiteraard over de juiste papieren en vergunningen om te mogen werken als

assurantiemakelaar, verzekeringsadviseur en gevolmachtigd agent (het namens verzekeraars mogen

accepteren van verzekeringen, polissen afgeven en zelfstandig schaden behandelen)

Als makelaar en tussenpersoon beschikken wij ook over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering,

zodat als wij een fout zouden maken, en hierdoor ontstaat schade voor een klant van ons kantoor, hij

of zij niet in de kou staat als de schade onverhoopt dermate hoog is, dat we zelf over te weinig

financièle middelen zouden beschikken om onze klant schadeloos te stellen.

We hebben hiervoor als bedrijf ook een zelfstandige inschrijving bij de Autoriteit Financièle Markten,

waarmee wordt voldaan aan alle vereisten om ons vak te mogen uitvoeren en dit wordt ook door de

AFM gecontroleerd. Verder zijn we lid van AdFiz (een branchevereniging van onafhankelijk financieel

adviseurs) en is ons bedrijf aangesloten bij het Klachteninstituut Financièle dienstverlening (Kifid).

Klanten kunnen daar zonder tussenkomst van de rechter een klacht indienen over een

verzekeringskwestie en een bindend advies aanvragen. Dit gaat veel sneller en is voordeliger voor

degene met de klacht, dan een gang naar de rechter. Ook beschikt ons bedrijf over een In

verzekeringsrecht gespecialiseerde eigen juridisch adviseur voor ondersteuning bij eventuele lastige

(schade) kwesties.
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