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Over MS AMLIN

MS Amlin is een toonaangevende verzekeraar en herverzekeraar en maakt 

onderdeel uit van de wereldwijde top-10 Japanse verzekeringsgroep MS&AD. 

Met 3 juridische entiteiten en circa 1.800 medewerkers op meer dan 20 locaties 

wereldwijd, biedt MS Amlin kwalitatieve dienstverlening aan bedrijven op het 

gebied van Brand, Aansprakelijkheid, Transport, Motorrijtuigen en Technische 

verzekeringen. 



Garagebedrijven in Nederland 

Voor wie is de MS Amlin Garageverzekering? 

Belangrijkste risico's voor garagebedrijven

Waarom de MS Amlin Garageverzekering? 

Risicoanalyse & Preventie

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Inhoud 
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Garagebedrijven in Nederland 

Nederland telt ruim 40.000 garage- en aanverwante bedrijven. Deze 
bedrijven worden met veel verschillende (complexe) risico's 

die oplossingen bieden voor deze branche. 

MS Amlin 
Garageverzekering

Voor wie is de MS Amlin 

Garageverzekering?  

Dealerbedrijven 

Universele garagebedrijven  

vrachtwagens en opleggers. 

Handelsbedrijven  

opleggers.

Schadeherstelbedrijven

Camper-en caravanbedrijven 

•

•

•

•

•
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Voor wie is de MS Amlin 

Garageverzekering?  
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RISICO 1: Diefstal, inbraak en vandalisme                      
 

Diefstal van motorrijtuigen en onderdelen;

Moedwillige beschadiging van motorrijtuigen. 

Deze diefstallen vinden zowel binnen als buiten de gebouwen van het garagebedrijf  plaats. 

gevolg hebben.
 

RISICO 2: Extreem weer                                                                                   

schadeclaims ontstaan. 

garagebedrijven.  

Belangrijkste risico's voor garagebedrijven 
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•

•
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RISICO 3: Brandgevaar  
                                                               

RISICO 4: Elektrische voertuigen (EV's)  

leiden tot een nog veel grotere schade.  

RISICO 5: Foutieve reparatie  

niet correct wordt uitgevoerd. Schade als gevolg van deze foutieve 
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Waarom de MS Amlin Garageverzekering?  

Expertise: 
 

Risicopreventie: 

Innovatie: 
risico's en productverbeteringen.   

Flexibiliteit: 



Rubrieken Garageverzekering

De AVB 

Onder schade aan personen of zaken valt onder andere:  

 (materiële schade en letselschade);  

De volgende onderdelen maken automatisch deel uit van de AVB: 

 

Goed Werkgeverschap is standaard meeverzekerd  

-

Aanvullende verzekering Milieuaansprakelijkheid 

 

•

•

•
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  Rubriek I: Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)                                                                         

•

•

•



Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)                                                                           Rubriek I: Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)                                                                         

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 

 

vervangend vervoer (leenvoertuig)

eigenaar en zijn/haar inwonende partner) 

demonstraties 

proefritten 

motorrijtuig dient wel op naam van uw bedrijf te zijn gesteld. 
 

Aansprakelijkheidsverzekering (WA) bij rijden met handelaarskenteken 

bijvoorbeeld door een aanrijding tijdens een proefrit en is het motorrijtuig voorzien van een 

 

Vervangend vervoer of voorloopauto 

voorgaat.

Rubriek III: Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen      

•  
 

•

•

•

•
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schade aan Cliëntenvoertuigen

Rubriek II: Cliëntenobjecten 



•

•

•

Hulpverlening na een ongeval biedt u een dienst in de vorm van berging van het 

Personenwagens 

Bestelwagens 

De SVI

-

Standaard meeverzekerd 

Rubriek IV: Hulpverlening na een ongeval 

Rubriek V: Schadeverzekering inzittenden/opzittende (SVI) 
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Zaakverzekering

De Zaakverzekering 

Dekking Huurdersbelang

Huurdersbelang.

MS Amlin Garage-
verzekering.

Bedrijfsschadeverzekering 

Bedrijfsschadeverzekering

Rubriek VII: Zaakverzekering en Bedrijfsschadeverzekering



•

•

Door de aanwezigheid van oliën en andere verontreinigende stoffen lopen bedrijven in de 
mobiliteitsbranche risico op milieuschade.  

zich een lekkage of defect voordoet bij de olietanks; of 

na een calamiteit vervuild bluswater de omgeving instroomt.

Wat krijgt u vergoed? 

Met de Milieuschadeverzekering

sanering van vervuilde grond of grondwater; 

lekkage; 

defect bij bovengrondse olietanks; 

milieuvervuiling door vervuild bluswater na een calamiteit. 

•

•

•

•

Rubriek VIII: Milieuschadeverzekering 



STAP 1: Risicoanalyse en technische inspectie op locatie

MS Amlin begint altijd met een risicoanalyse en een technische inspectie op locatie. Deze worden 
uitgevoerd door onze preventieadviseurs. De preventieadviseur stelt een risicopreventierapport op. 

STAP 2: Preventieve oplossingen op maat

de termijn aangegeven waarbinnen deze preventiemaatregelen gerealiseerd dienen te zijn.  

STAP 3: Technische herinspectie

technische herinspectie uit. Hierbij wordt het risico opnieuw beoordeeld. 

Wat kunt u nog meer doen?  

 

Risicoanalyse & Preventie 



Wilt u meer informatie of een o�erte aanvragen?

 

Bezoekadres Postadres  Telefoon & Website

msamlin.com 

MS Amlin Garageverzekering      
Zekerheid & Continuïteit 

Expertise   I   Risicopreventie   I   Innovatie   I   Flexibiliteit     

waar MS Amlin geen handelslicentie heeft. 


