CONCORDIA
RESIDENTIE
Uw verzekeringsmakelaar als partner met de beste waarborgen voor uw mede-eigendommen en de beste
dienstverlening voor de syndicus.

Onze verzekeringsoplossing CONCORDIA RESIDENTIE
Bijzondere voorwaarden

die specifiek
onderhandeld werden om uw mede-eigendommen
optimaal te verzekeren :

• Formule ALLE RISICO’S BEHALVE
• Indirecte verliezen van 10 % op de vergoeding voor
de mede-eigenaars (privatieve gedeelten)

• Bijkomende kosten door de syndicus gemaakt ten
belope van 10 % van de vergoeding

Onze diensten:
een ploeg “mede-eigendommen” die klaar staan
voor de syndicus
• Een systematische aanwezigheid bij elke
expertise
• De mogelijkheid om onmiddellijk en zonder
expertise ter plaatse vergoed te kunnen worden
• Mogelijke aanwezigheid op de Raad van
mede-eigendom en/of Algemene Vergadering
• Pro-actief nazicht van de polissen
(altijd de beste verhouding kwaliteit/prijs)
• Een toegewezen beheerder voor het beheren
van uw mede-eigendommen

En bovendien:

Wie biedt u dit aan?

Wij verzekeren optimaal de rechtsbijstand van uw
mede-eigendommen (met invordering van kosten),
de aansprakelijkheid van de Raad van mede-eigendom (hierin begrepen de Commissaris van de Rekeningen), de Arbeidsongevallen van uw huisbewaarders en de lichamelijke letsels van de vrijwilligers van
een mede-eigendom.

➞ CONCORDIA

Dit is uw gesprekspartner
als u een persoonlijk contact wenst:

Isabel Matthijs
Sales Manager
T +32 (0) 9 264 11 74
F +32 (0) 9 223 81 12
G +32 (0) 478 33 50 46
imatthijs@concordia.be
Sassevaartstraat 46 / 301
9000 Gent

Met meer dan 50 jaar ervaring krijgt u het beste van
de markt aangeboden aan een correcte prijs en op
maat van uw bedrijf. Uw Concordia-advisor luistert
naar u, handelt proactief en overlegt met de experten
in huis.
Kiezen voor Concordia is kiezen voor scherpe
tarifering, dynamisch beheer en puur engagement.

David Verschatse
Manager
T +32 (0)2 423 11 01
F +32 (0)2 423 11 01
G +32 (0) 471 20 08 31
dverschatse@concordia.be
Chaussée Romaine 564B
1853 Strombeek-Bever

