
          
 
VERZEKERINGSAANBOD VOOR  VERENIGING VAN EIGENAREN EN 
ONDERNEMERS GOUWE PARK TE MOORDRECHT 
 
Interpolis hecht grote waarde aan een goede beveiliging van bedrijventerreinen, want het 
voorkomen van schade is natuurlijk altijd het beste. Maar nog veel belangrijker is de 
continuïteit van uw bedrijf!  
 
Beveiliging op Gouwe Park 
Voor het bedrijventerrein Gouwe Park is het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald en zijn 
beveiligingsmaatregelen getroffen. Bedrijventerrein Gouwe Park beschikt over slechts één 
toegangsweg en is rondom voorzien van een brede gracht. Buiten de normale werktijden is de 
toegang afgesloten door een elektronische schuifpoort en deze is slechts te openen middels het 
doorbellen van een code naar een computer. Deze code kan alleen worden doorgegeven door 
mobiele telefoons met een geregistreerd nummer. Zodoende is het steeds mogelijk om te 
achterhalen wie de toegangspoort heeft gebruikt. Personen, die buiten de normale werktijden 
willen binnenkomen of vertrekken, kunnen dit alleen doen door contact op te nemen met het 
beveiligingsbedrijf. Deze beveiligingsdienst is op het terrein aanwezig. 
 
Speciaal verzekeringsaanbod voor Gouwe Park 
Speciaal voor leden van de Vereniging van Eigenaren en ondernemers op bedrijventerrein Gouwe 
Park heeft Interpolis een uniek verzekeringsaanbod ontwikkeld. Dit aanbod geldt voor de 
verzekeringen voor uw bedrijfsgebouwen, voorraad, inventaris en bedrijfsstagnatie op de 
Interpolis Bedrijven Compact Polis. 
 
Interpolis biedt u de volgende voordelen: 
• 15% korting op uw jaarpremie voor de verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad 

en bedrijfsstagnatie; 
• Tot 10% premieteruggave op deze verzekeringen op basis van het collectieve 

schadeverloop op uw bedrijventerrein;* 
• Gratis technische inspectie door Interpolis met oplevering van een beveiligingsplan, 

afgestemd op uw bedrijf. 
 
* De resultaatsparticipatie wordt als volgt uitgekeerd: 
50% aan de Vereniging van Eigenaren ‘Gouwe Park’, te besteden aan het collectieve 
beveiligingsproject; 
50% aan de parkmanagementorganisatie als administratiefee voor de communicatie- 
werkzaamheden, promotie, aanleveren datatbase, etc.  



Indien u nog gaat bouwen, kunt u van ons een gratis technisch advies krijgen op het gebied van 
brand- en inbraakbeveiliging aan de hand van uw bestek en bouwtekeningen, rekening houdend 
met de collectieve beveiliging en de aard van uw bedrijf. Door de nodige beveiligings-
maatregelen direct in uw bouwplannen mee te nemen, bespaart u uiteindelijk fors op uw eigen 
beveiligingskosten. 
 
Waarom kiezen voor de Bedrijven Compact Polis van Interpolis? 
De Bedrijven Compact Polis is een pakket met zeven schadeverzekeringen: Gebouwen, 
Bedrijfsmiddelen, Bedrijfsstagnatie, Verkeer, Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en 
Milieu. U stelt zelf een pakket samen van de verzekeringen die ú belangrijk vindt. 
 
De voordelen van de Bedrijven Compact Polis op een rij: 
• De Interpolis Bedrijven Compact Polis is speciaal ontwikkeld voor ondernemers. 
• Hoe meer verzekeringen u op de Interpolis Bedrijven Compact Polis onderbrengt, hoe 

hoger de korting op uw totale premie. De korting kan zelfs oplopen tot 12% per jaar. 
• In geval van schade is één telefoontje voldoende: Interpolis handelt uw schade snel 

en zorgvuldig af. 
• Gratis waardebepaling van uw gebouwen en inventaris tot € 2.300.000. Uw voordeel? 

U krijgt een garantie tegen onderverzekering en u betaalt de juiste premie! 
• Maatwerk: u bepaalt zelf wat u wel en niet verzekert. 
• Eén overzichtelijk verzekeringsbewijs voor al uw schadeverzekeringen. 
 
U bent geïnteresseerd? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verzekeringen.  
Contactpersonen: Remco Allersma, bereikbaar via verzekeren.kring.zh@rabobank.nl 
Tel. 088-7271010 of e-mail  
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