
TAXIPAKKET 
VERZEKERING 

Bovenstaand pakket is een product van Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën. Klaverblad Verzekeringen fungeert als verzekeraar. De informatie op deze flyer is 
uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Voor de algemene voorwaarden, zie www.klaverblad.nl. 

 

    

Aansprakelijkheidsverzekering  

Verzekerd bedrag € 1.250.000,- 

Clausules Aansprakelijkheid schade  

van zaken aan anderen 

Jaarpremie € 90,- per taxi* 

Taximeterverzekering   

Verzekerd bedrag € 2.000,- 

Eigen risico € 110,- 

Jaarpremie € 100,- per taxi* 

Geldverzekering  

Verzekerd bedrag € 500,- 

Dekking Tevens in de taxi 

Jaarpremie € 25,- per taxi* 

 aansprakelijkheidsverzekering 

 elektronicaverzekering voor de taximeter 

 geldverzekering 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING-VOOR-BEDRIJVEN 

Het kan gebeuren dat u aansprakelijk gesteld wordt voor 

schade die u hebt veroorzaakt bij een ander. Denk 

bijvoorbeeld aan bagageschade of schade door een 

onveilige-in--of-uitstapsituatie.-Een-goede-aansprakelijk-

heidsverzekering is daarom noodzakelijk. 

 

 
TAXIMETERVERZEKERING 

Tegenwoordig kan geen enkele taxi meer zonder taximeter. 

Uw taxi is hoogstwaarschijnlijk ook voorzien van een 

taximeter. De kans bestaat dat deze schade oploopt, 

bijvoorbeeld door diefstal of vandalisme. Geldersch Pakhuys 

Bedrijfsassurantiën biedt u daarom de mogelijkheid om de 

taximeter te verzekeren. 

 

 
GELDVERZEKERING 

Als taxibedrijf beschikt u veelal over contant geld in de 

wagen. Dit is helaas niet geheel risicoloos. Daarom is het 

belangrijk om u daarvoor goed te verzekeren. Dit betekent 

dat u zich kunt verzekeren tegen beroving of diefstal van 

geld uit uw taxi.  

 

 

 
 

 

De taxi is de motor van uw bedrijf. Daarom is het van belang dat uw taxi en alle 

bijbehorende zaken goed verzekerd zijn, zodat u met een gerust hart uw werkdag kunt 

beginnen. Wij bieden u graag de  helpende hand met één vaste prijs en onze vertrouwde 

service. Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën staat namelijk bekend als specialist in 

taxiverzekeringen in heel Nederland. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan uw bedrijf 

helaas veel geld gaan kosten. Gelukkig kunt u de risico’s beperken met behulp van het 

Taxipakket van Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, dat de volgende verzekeringen 

bevat: 

 

 

* Genoemde premies zijn exclusief assurantiebelasting 

 

 


