
 
 

Intermont Assuradeuren B.V.  Arcadialaan 36c/d Info@intermontassuradeuren.nl Vergunning AFM 12008569  
 1813 KN Alkmaar www.intermont.nl  
 +31(0)72 71 13 444 KvK Alkmaar 34076293 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

BELEID 

Doelgroepomschrijving 

Datum 
21 maart 2022 

Afdeling Compliance 
Auteur:   Medewerker Compliance en Tenderdesk  
Adviseur:  Directeur 
Ingangsdatum:  21 maart 2022 
Status:   Definitief 
Versie:   1 
Datum goedkeuring: 21 maart 2022 
Actualisatiedatum: 21 maart 2024 

 

 



 
 

 

2 Doelgroepomschrijving 

 

1 Doelgroepomschrijving per Product 
Zakelijk 3 

2 Doelgroepomschrijving per Product 
Particulier 5 

 

  

Inhoudsopgave 



 
 

 

3 Doelgroepomschrijving 

1 Doelgroepomschrijving per Product Zakelijk 
 
Aansprakelijkheid bedrijven   
De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun 
vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden. Er wordt standaard dekking geboden voor 
werkgeversaansprakelijkheid.  
 
Bedrijfsgebouwen  
De Gebouwenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een gebouw in Nederland bezitten 
of natuurlijke personen die een gebouw bezitten en het gebruiken voor een zakelijk doel en die zich willen 
verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat gebouw.   
 
Bestelauto zakelijk  
De zakelijke Bestelautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een bestelauto met een 
Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 
bestelauto. En voor het financiële risico van schade die met de bestelauto aan anderen wordt toegebracht 
en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht. De 
leeftijd van de bestelauto bepaalt of het bedrijf voor een Cascodekking in aanmerking komt. 
 
Bedrijfsschade 
De Bedrijfsschadeverzekering is geschikt voor bedrijven die hun bedrijf willen beschermen voor het 
financiële risico van schade aan bedrijfsmiddelen die leidt tot afname van de bruto winst.  
 
Computer en elektronica   
De Computer‐, Elektronica‐ en Instrumentenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich 
willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die apparatuur op het risicoadres of uit te 
breiden voor dekking buiten het bedrijf tot Nederland‐ of werelddekking. De verzekering is niet bedoeld 
voor smartphones en tablets.   
 
Eigen vervoer   
De Eigen vervoerverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun handelsgoederen en 
gereedschappen zelf vervoeren in hun eigen vervoermiddelen en zich willen verzekeren voor het financiële 
risico van schade aan die goederen.   
 
Extra kosten  
De Extra kostenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het 
financiële risico van extra kosten bij een schade aan gebouw, inventaris en/of goederen. De verzekering is 
niet bedoeld voor de vergoeding van misgelopen bruto winst.   
 
Geld  
De Geldverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het 
financiële risico van het verlies van geld, zowel op het risicoadres, thuis of tijdens direct vervoer tussen 
beide adressen en de bank.  
 
Glas  
De Glasverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor het 
financiële risico van breuk van hun ruiten.   
 
Huurdersbelang 
De Huurdersbelangverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen beschermen voor 
het financiële risico van schade aan de verbeteringen die zij hebben aangebracht aan het gebouw dat zij 
huren en waarin zij hun bedrijf of werkzaamheden uitoefenen.  
 
Inventaris en goederen   
De Inventaris en goederenverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen 
beschermen voor het financiële risico van schade aan hun inventaris en handelsgoederen en grond‐ en 
hulpstoffen.  
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Koelschade  
De Koelschadeverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die hun goederen opslaan in koel‐ 
en/of vriesinstallaties en die zich willen beschermen voor het financiële risico van schade aan die goederen 
door uitval van deze installaties.   
 
Werk-/Landmateriaal  
De Werk‐/Landmateriaalverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die werk‐/landmateriaal 
bezitten, zoals aanhangers, tractoren en graafmachines en zich willen verzekeren voor het financiële 
risico van schade aan dat werk‐/landmateriaal. En voor het financiële risico van schade die met zelfrijdend 
werk‐ /landmateriaal aan anderen wordt toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie 
aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht als met het werk‐/landmateriaal op de 
openbare weg gereden wordt.   
 
Milieuschade  
De Milieuschadeverzekering is geschikt voor particulieren en bedrijven die hun vermogen willen 
beschermen voor het financiële risico van het veroorzaken van een milieuschade.  
 
Rechtsbijstand bedrijven   
De Rechtsbijstandsverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die zich willen verzekeren voor 
het financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict. De verzekerde conflicten zijn 
limitatief omschreven in de verzekeringskaart en de polisvoorwaarden.   
 
Motor zakelijk   
De zakelijke Motorverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een motor met een 
Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 
motor. En voor het financiële risico van schade die met de motor aan anderen wordt toegebracht en 
waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht.  
 
Personenauto zakelijk   
De zakelijke Personenautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een personenauto met 
een Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 
personenauto. En voor het financiële risico van schade die met de personenauto aan anderen wordt 
toegebracht en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk 
verplicht.  
 
Verkeersschade voor werknemers  
De Verkeersschadeverzekering voor werknemers is geschikt voor bedrijven en organisaties die personeel 
hebben en zich willen verzekeren voor het financiële risico van ongevallen van zichzelf en van hun 
personeel (inclusief inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers en ingehuurde freelancers en ZZP'ers) tijdens 
deelname aan het verkeer dat werk gerelateerd is.   
 
Vrachtauto  
De Vrachtautoverzekering is geschikt voor bedrijven en organisaties die een vrachtauto met een 
Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 
vrachtauto. En voor het financiële risico van schade die met de vrachtauto aan anderen wordt toegebracht 
en waarvoor het bedrijf of de organisatie aansprakelijk is; deze WA‐verzekering is wettelijk verplicht. 
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2 Doelgroepomschrijving per Product Particulier 
 
Aanhangwagen 
De Aanhangwagenverzekering is geschikt voor particulieren die een aanhangwagen (of boottrailer, 
paardentrailer of bagagewagen) bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade 
aan die aanhangwagen. De verzekering is niet bedoeld voor bezitters van een toercaravan of vouwwagen. 
Schade die met de aanhangwagen aan anderen wordt toegebracht is verzekerd op de wettelijk verplichte 
WA-verzekering van het trekkende voertuig. 
 
Aansprakelijkheid particulieren  
De Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of 
meerpersoons) die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden. De verzekering is 
niet bedoeld voor kinderen die studeren in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. 
 
Bestelauto 
De Bestelautoverzekering is geschikt voor particulieren die een bestelauto met een Nederlands kenteken 
bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die bestelauto. En voor het 
financiële risico van schade die met de bestelauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 
particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  
 
Boot 
De Bootverzekering is geschikt voor particulieren die een boot bezitten met een vaste ligplaats in 
Nederland en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die boot. En voor het 
financiële risico van schade die met de boot aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die particulier 
aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. Deze verzekering is niet bedoeld voor 
booteigenaren van een boot met een buitenboordmotor van meer dan 25 pk die deelnemen aan een 
bootrace. 
 
Bromfiets 
De Bromfietsverzekering is geschikt voor particulieren die een bromfiets met een Nederlands kenteken 
bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die bromfiets. En voor het 
financiële risico van schade die met de bromfiets aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die 
particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. De verzekering is ook bedoeld voor 
bezitters van een snorfiets, een zoemfiets en een brommobiel.  
 
Doorlopende reis  
De Reisverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) die zich 
willen verzekeren voor het financiële risico van schade tijdens een reis en voor extra kosten voor of tijdens 
een reis. De verzekering is niet bedoeld voor reizen die langer duren dan 180 aaneengesloten dagen. De 
verzekering is ook niet bedoeld voor mensen die bepaalde gevaarlijke sporten tijdens hun reis beoefenen. 
 
Inboedel 
De inboedelverzekering is geschikt voor particulieren die zich willen verzekeren voor het financiële risico 
van schade aan hun inboedel in hun eigen woning of huurwoning  
 
Kampeerauto 
De Kampeerautoverzekering is geschikt voor particulieren die een kampeerauto met een Nederlands 
kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die kampeerauto. En 
voor het financiële risico van schade die met de kampeerauto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor 
die particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht.  
 
Motor 
De Motorverzekering is geschikt voor particulieren die een motor met een Nederlands kenteken bezitten 
en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die motor. En voor het financiële risico 
van schade die met de motor aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk is; 
deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. De Motorverzekering is niet geschikt voor motorrijders die 
hun motor gebruiken voor wedstrijden.  
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Oldtimer 
De Oldtimerverzekering is geschikt voor particulieren die een oldtimer (auto of motor) met een 
Nederlands kenteken bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die 
oldtimer. En voor het financiële risico van schade die met de oldtimer aan anderen wordt toegebracht en 
waarvoor die particulier aansprakelijk is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. In een oldtimer mag 
jaarlijks slechts beperkt gereden worden.  
 
Ongevallen 
De Ongevallenverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens tot 70 jaar (eenpersoons of 
meerpersoons) die zich willen verzekeren voor het financiële risico bij blijvende invaliditeit of overlijden 
door een ongeval. De verzekering keert eenmalig een gekozen verzekerd bedrag uit.  
 
Personenauto 
De Personenautoverzekering is geschikt voor particulieren die een auto met een Nederlands kenteken 
bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan die auto. En voor het financiële 
risico van schade die met de auto aan anderen wordt toegebracht en waarvoor die particulier aansprakelijk 
is; deze WA-verzekering is wettelijk verplicht. De leeftijd van de personenauto bepaalt of de particulier 
voor een Cascodekking in aanmerking komt.  
 
Rechtsbijstand 
De Rechtsbijstandverzekering is geschikt voor particuliere huishoudens (eenpersoons of meerpersoons) 
die zich willen verzekeren voor het financiële risico van het inschakelen van juridische hulp bij een conflict 
over onder andere het gebruik van een woning, vermogensbeheer, schade aan persoonlijke eigendommen 
of een overeenkomst. De verzekerde conflicten zijn limitatief omschreven in de verzekeringskaart en de 
polisvoorwaarden. 
 
Recreatiewoning 
De Recreatiewoningverzekering is geschikt voor particulieren die een recreatiewoning in Nederland 
bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan hun recreatiewoning of 
inboedel daarin. En die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden, als die schade is 
veroorzaakt door of met de recreatiewoning. De verzekering is geschikt voor een recreatiehuis, stacaravan, 
chalet, tuinhuis of strandhuis dat is voorzien van een kook- en slaapgedeelte. De verzekering is niet 
bedoeld voor particulieren die de recreatiewoning permanent bewonen of permanent verhuren. 
 
Toercaravan-vouwwagen 
De toercaravan-vouwwagenverzekering is geschikt voor particulieren die een toercaravan of vouwwagen 
bezitten en zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan of door die toercaravan of 
vouwwagen. 
 
Woonhuis 
De Woonhuisverzekering is geschikt voor particulieren die een eigen woonhuis in Nederland bezitten en 
zich willen verzekeren voor het financiële risico van schade aan dat woonhuis. 

 
 

 


