
RisicoRapport
Ons RisicoRapport, uw inzicht



Met Van Steensel Assurantiën wordt 
ondernemen een stuk zorgelozer... Wij 
brengen uw risico’s helder in kaart, zodat 
u verantwoord keuzes kunt maken om 
risico’s wel of niet af te dekken. Daarna 
worden uw risico’s periodiek met u 
doorgelopen.

Ons RisicoRapport, uw inzicht

Het familiebedrijf Van Steensel Assurantiën is 
al sinds 1963 een gerenommeerde naam in de 
Rotterdamse ondernemerswereld. Ons credo 
Rotterdammers met opgestroopte mouwen’ zit 
tot in onze diepste vezels. Wij doen er alles aan 
om het beste voor u uit het vuur te halen.

ISO-gecertificeerd
Van Steensel is ISO-gecertificeerd en maakt 
daarmee deel uit van een zeer selecte, hoog 
gekwalificeerde groep verzekeringsbedrijven. 
Door de certificering zijn de processen die 
onze kwaliteit bepalen gewaarborgd.

IJzersterk team
Van Steensel heeft een ijzersterk team dat 
altijd voor u klaar staat. Stuk voor stuk zijn 
onze mensen vakmensen die hoog opgeleid 
zijn. Onze organisatie is aangesloten bij RAiA 
en RPA. Dat betekent dat onze mensen hun 
vakkennis op het hoogste niveau bijhouden. 

Assurantie Plus
Daarnaast brengen wij u jaarlijks in onze 
nieuwskrant ‘Assurantie Plus’ regelmatig op de 
hoogte van actuele ontwikkelingen in en om 
verzekeringen. In deze krant houden wij u ook 
up-to-date over ondernemersactualiteiten in de 
‘Ondernemer Vandaag’. 

Wie is Van Steensel?

Gedreven begeleiding
Van Steensel heeft in de afgelopen jaren 
een geheel eigen werkwijze ontwikkeld voor 
ondernemers. U neemt bewust de risico’s die u 
bereid bent te nemen en u dekt zich in voor de 
risico’s die u wilt vermijden. Die keuzes maakt 
u met behulp van ons beproefde risicorapport 
en de gedreven begeleiding van onze werk-
nemers. 

Wij maken samen met u inzichtelijk:
•  Welke risico’s u loopt en welke risico’s u  

verzekerd heeft.
•  Of de bestaande risico’s naar behoren zijn 

afgedekt.
•  Welke preventieve maatregelen u kunt 

nemen.
•  Welke alternatieven er mogelijk zijn.
•  Welke besparingen er mogelijk zijn.

Het RisicoRapport: de basis voor onze  
ondernemersaanpak



Ons stappenplan
Hoe stropen wij de mouwen op voor onze nieuwe klanten?

1. Een uitgebreid intake-gesprek
In een uitgebreid gesprek met de ondernemer of de verantwoordelijke in de onderneming 
kijken wij hoe het bedrijf er uit ziet en wat uw visie is op het nemen van risico’s.

2. Inventarisatie bestaande verzekeringen
In hetzelfde gesprek vragen wij om kopieën van uw bestaande verzekeringen.

3. RisicoRapport
In het eerste risicorapport verwerken wij de uitkomsten van het bovenstaande gesprek en de 
bestaande polisgegevens van uw bedrijf.

Met het RisicoRapport controleren wij tegelijkertijd op:

4. Het tweede gesprek
Het risicorapport wordt vervolgens met u besproken. Zo weet u direct wat de risico’s zijn 
en wat de bestaande dekking daarvoor doet. In overleg met ons bepaalt u daarna wat u 
verantwoord vindt om al dan niet zelf te dragen.
 
5. Plan van aanpak
Op basis van het rapport en het tweede gesprek wordt een plan opgesteld om het bestaande 
pakket aan te passen conform uw wensen.

Voor onze nieuwe en bestaande klanten
Bent u tevreden met het plan van aanpak, dan is het tijd voor een volgende stap. Dit is het 
traject waar onze ondernemende klanten in volle tevredenheid gebruik van maken; de no 
nonsense aanpak van Van Steensel Assurantiën!
 
6. Uw tweejaarlijkse uitgebreide risicorapportage
Wij houden niet op met onze service als u eenmaal klant bent.

Dan begint het pas!
•  Iedere twee jaar krijgt u van ons een uitgebreide risicorapportage met een adviesgesprek 

en aanpassing aan de actualiteit en uw wensen. Dit is een unieke service van Van Steensel.
• Daarnaast kunt u tussentijds gebruik maken van de uitgebreide hulp van ons team specialisten.

• Juistheid gegevens  
• Ontbreken dekkingen  

• Mogelijkheid verbeteringen  
• Mogelijkheid besparingen



Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam

Postbus 8510
3009 AM Rotterdam

010 412 39 11
info@steensel.nl
www.steensel.nl

De unieke aanpak van Van Steensel werkt. Het is niet een mar-
ketingconcept dat snel is opgezet. Deze aanpak heeft zich in de 
afgelopen vijfentwintig jaar bewezen. De kracht van de aanpak 
is dat u niet alleen als nieuwe klant aandacht krijgt, maar dat u 
verzekerd bent van doorlopende service. Ik vertegenwoordig de 
derde generatie in het familiebedrijf en bewaak sinds jaren de 
kwaliteit van deze ISO-gecertificeerde aanpak.

Is onze aanpak iets voor uw onderneming? 
Bel onze bedrijvenafdeling 010 412 39 11

Ons RisicoRapport heeft  
zich al 25 jaar bewezen

mr. Kees van Steensel RAiA


