
Allianz

De sleutel naar goed wagenparkbeheer 
Goed wagenparkbeheer. Het is de motor achter goede bedrijfsvoering, 

maar wordt vaak als ‘bijzaak’ bestempeld. Opmerkelijk, gezien de omvang 

van deze kostenpost en de mogelijkheden om deze te beperken. 

Allianz gaat  verder waar anderen afhaken.

Elk bedrijf is uniek, net als het 

wagenpark. Allianz heeft 

daarom verzekering- en 

preventiespecialisten in dienst 

die bedrijven een verzekerings-

oplossing op maat bieden. 

Allianz denkt met ondernemers 

mee, verder dan verzekeringen. 

Denk daarbij aan het verlagen 

van de bedrijfskosten en het 

voorkomen van onzekerheden 

(zoals stilstand, aanrijdingen). 

Allianz helpt u op 
weg met verzekerings-
oplossingen op maat
Bel 088 - 577 19 11

Ga naar www.allianz.nl

3. Administratie op rolletjes
Zo weinig mogelijk administratieve 
rompslomp, dat is waar Allianz op inzet. 
We gaan voor maximale efficiency: direct 
contact, een snelle verwerking van mutaties 
en actuele managementoverzichten. 
Zo kunnen ondernemers hun tijd aan hun 

2. Snelle schadeafhandeling
Schade betekent tijd- en inkomstenverlies. 
Daarom doet Allianz er alles aan om het 
voertuig zo snel mogelijk weer op de weg 
te helpen. Met korte lijnen (snelheid), 
geavanceerde processen (korte doorlooptijd) 
en deskundige herstelbedrijven (kwaliteit) 
beperken wij de schade tot het absolute 
minimum. 

4. Risico’s in beeld
Voor een efficiënte inzet van de wagens van 
een bedrijf, is het goed om te weten waar 
de risico’s  liggen. Onze preventiespecialisten 
bezoeken bedrijven daarom op locatie voor een 
risicoanalyse. Op basis van deze analyse komt 
Allianz met concrete doelen en plannen om die 
risico’s te beheersen. Dat doen we in een plan 
van aanpak. 

1. Preventieadvies
Allianz heeft verzekerings- en preventie-
specialisten. Deze specialisten denken 
mee en analyseren het wagenpark op hun 
eigen merites. Op basis van deze analyse 
komt Allianz met een concrete aanbieding of 
aanpassingen. Afhankelijk van de situatie en 
behoeften omvat deze aanbieding adviezen 
over brandstofbesparing, beter voertuig-
beheer, sluitende bedrijfsprocedures, maar 
ook scholing voor chauffeurs zodat zij zich 
bewuster worden van de risico’s, beter 
omgaan met hun voertuig en effectiever 
rijgedrag aanleren. 

Wagenparkservices  
van Allianz
1.   Risk management met adviezen  

over voertuigmanagement en  
brandstofbesparing

2.   Toegang tot de Allianz Nederland 
Hulpdienst

3.   Heldere polisoverzichten voor  
wagenparkbeheerders

4.   Vervangend vervoer en lager eigen 
risico via schadeherstelbedrijf 
Topherstel

5.   Maandelijkse nota voor het gehele 
wagenpark
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Scan de QR-code en 
stuur de brochure 
van de wagenpark-
verzekering van Allianz 
gemakkelijk door. 

Allianz Nederland Schadeverzekering

Wordt uw  
wagenpark al 
goed beheerd? Wilt u ook goed 

op weg zijn?
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