VOLKER STEVIN MATERIEEL, VOLKERWESSELS BOUWMATERIEEL EN
VOLKERWESSELS CRI-PKC WERKEN SAMEN AAN BETAALBARE VERZEKERINGEN

FORSE BESPARINGEN OP
VERZEKERINGEN
EXTERN MATERIEEL

Extern materieel dat via Volker Stevin
Materieel wordt besteld is per
7 oktober automatisch verzekerd via
VolkerWessels CRI-PKC.

Dat betekent een scherpe premie,
gunstige polisvoorwaarden en
eenvoudige schadeafhandeling.

AUTOMATISCH VERZEKERD
Volker Stevin Materieel (VSM), VolkerWessels Bouwmaterieel en VolkerWessels Corporate Risk & Insurance |
Pensioen Kennis Centrum (VW CRI-PKC) slaan de handen ineen om de schadeverzekeringen voor materieel
voor heel VolkerWessels gelijk te trekken. Eigen materieel is al automatisch verzekerd via VW CRI-PKC. In de
toekomst kan ook extern ingehuurd materieel intern
worden verzekerd, te beginnen bij het materieel van
Boels. Vanaf 7 oktober is dit materieel, wanneer het
wordt besteld via VSM en VolkerWessels Bouwmaterieel
automatisch verzekerd via VW CRI-PKC.
FORSE BESPARINGEN
“Er zijn verschillende redenen waarom we ervoor kiezen
alle verzekeringen voor materieel gelijk te trekken en
ook extern materieel intern te verzekeren”, zegt Johan
Zwoferink hoofd inkoop van VolkerWessels Bouwmaterieel. “Belangrijk is toch wel de besparing voor de
werkmaatschappijen van ca 5 % op de factuurwaarde
of verhuurprijs (enkele uitzonderingen daargelaten).
De premie van onze eigen verzekering ligt flink lager
dan die van externe partijen, waardoor we er allemaal
op vooruit gaan. Door het gezamenlijk volume van beide materieeldiensten zijn we in staat dezelfde verzekeringsdekking voor een lagere premie aan te bieden.”
ÉÉN CENTRAAL LOKET
Schade en verzekeringen vormen op dit moment een
onvoorspelbare post op veel budgetten. De premie voor
extern ingehuurd materieel is niet altijd vooraf bekend
en ook schade vormt een onverwachte kostenpost.
“Veel schades worden niet geclaimd en door alle verzekeringen gelijk te trekken en een centrale dienstverlening op te zetten verwachten wij hierin meer duidelijkheid te scheppen,” meldt Johan Zwoferink.
Voor schade-afhandeling van extern ingehuurd materieel kunnen de werkmaatschappijen voortaan direct

terecht bij VSM, waarna schade wordt afgewikkeld door
VW CRI-PKC. Via het klantportaal hebben we één centraal loket. Ook hoeven werkmaatschappijen niet meer
te onderhandelen over verzekeringen. De premies worden één op één doorgezet.
BOELS ALS EERSTE VERZEKERD
Het materieel van Boels is het eerste dat via het klantportaal automatisch wordt verzekerd via VW CRI-PKC.
VSM, VolkerWessels Bouwmaterieel en VW CRI-PKC werken ondertussen ook verder samen om het overige extern ingehuurde materieel intern te verzekeren.
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