MS Amlin en de Maakindustrie
Factsheet

Maakindustrie
Niets is zo bewerkelijk als de maakindustrie.
Of het nu gaat om een machinebouwer of een
farmaceutisch bedrijf. Al deze bedrijven hebben
een maatwerk verzekeringsoplossing nodig.
MS Amlin houdt zich al jaren bezig met het
verzekeren van bedrijven in de maakindustrie.

MS Amlin begrijpt de
diversiteit en aard van
de maakindustrie.
Het vinden van
een passende
verzekeringsoplossing
voor elke klant staat
hierbij centraal.

Wie is MS Amlin?

Welke mogelijkheden hebben wij?

Wij zijn een internationale
verzekeraar die beschikt over
uitgebreide expertise op het
gebied van aansprakelijkheids-,
technische-, brand-, transporten wagenparkverzekeringen.

Door onze kennis en ervaring in de maakindustrie kennen wij
de risico’s in deze bedrijfstak als geen ander. Wij werken met
segmentspecialisten om te zorgen dat onze kennis en ervaring
up-to-date blijft. Of het nu gaat om:

MS Amlin behoort tot de
marktleiders op het gebied van
het verzekeren van risico’s in de
maakindustrie. Het vinden van een
passende verzekeringsoplossing
voor de betrokken partijen staat
hierbij altijd centraal.

• een Verenigde Staten/Canada dekking;
• hogere limieten;
• excedentdekkingen;
• dekkingsuitbreidingen (opzicht, zuivere vermogensschade,
first- en third party recall, uit- en inbouw);
wij denken altijd graag met onze klanten mee!
Wij hebben verzekeringsmogelijkheden in de volgende segmenten:
• Agri & Voeding
• Automotive & Hightech

Via het International
Network of Insurance
(INI) bieden wij
verzekeringsoplossingen in meer
dan 120 landen.

• Bouw & Constructie
• Chemie & Pharma
• Machinebouw
• Medische Instrumenten & Biotech
• Medisch & Zorg
• Scheepsbouw & Offshore

Meer weten?
Neem contact op met een van onze specialisten.

Marc Bosma

Fred van der Padt

Peter Velten

Lead Underwriter Casualty

Lead Underwriter Property

Lead Class Underwriter Fleet

Kantoor 020 503 1403
Mobiel 06 2240 8664
marc.bosma@msamlin.com

Kantoor 020 503 1426
Mobiel 06 1046 5376
fred.vanderpadt@msamlin.com

Kantoor 020 503 1130
Mobiel 06 2240 5793
peter.velten@msamlin.com

Continuïteit door financiële kracht
MS Amlin is een toonaangevende verzekeraar en
herverzekeraar, en onderdeel van de wereldwijde
top-10 verzekeringsgroep MS&AD.
Met een historie van 300 jaar en meer dan
2.400 mensen op 26 locaties wereldwijd, bieden
wij continuïteit voor bedrijven met de meest
complexe en veeleisende risico’s.

Bezoekadres
Van Heuven Goedhartlaan 939
1181 LD Amstelveen
Postadres
Postbus 2190
1180 ED Amstelveen
Telefoon 020 503 1100
msamlin.com

© Januari 2019. De informatie in deze factsheet is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is correct op het moment van afdrukken.
De inhoud kan niet worden aangemerkt als aanbod en er kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. De diensten en producten die
in deze factsheet vermeld worden, zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde rechtsgebieden waar MS Amlin geen handelslicentie heeft.
MS Amlin Insurance SE – Van Heuven Goedhartlaan 939, Amstelveen – Postbus 2190, 1180 ED Amstelveen Tel. +31 (0)20 503 1100 – www.msamlin.com
Bijkantoor Nederland – Handelsregister 64815323 – BTW NL8558.65.817.B.01 – Bank (EUR): IBAN NL76ABNA0636720675 BIC ABNANL2A
Hoofdkantoor: MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België

