
TE HUUR

Specialist in  
het verzekeren  
van machine-  

en wagenparken



Unieke  
mogelijkheden? 

Bekijk de actuele dekkingen  
op onze website.



U werkt met groot 
materieel. Wij ook.
Wij verzekeren werkmaterieel en transport-
middelen namelijk al meer dan twintig 
jaar. Of het nu gaat om machines voor 
loonwerkers, groenvoorziening, bosbouw, 
grondverzet of weg- en waterbouw. Of om 
objecten die u verhuurt, verkoopt, importeert 
of repareert voor uw bedrijfsvoering. Wij weten 
wat er speelt in uw markt. Wij spreken uw 
taal. En snappen wat u belangrijk vindt.





Groot materieel 
moet goed 
verzekerd zijn
Een fikse schade aan een voertuig of machine 
kan een forse kostenpost betekenen. En 
een hoop gedoe. Beide helpen we u graag 
voorkomen. Als specialist in het verzekeren 
van werkmaterieel en transportmiddelen 
bieden we verzekeringen met uitstekende 
dekking en unieke garanties. Zo komt u niet 
voor verrassingen te staan.
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Maak het uzelf 
gemakkelijk
Met een adviseur die u begrijpt en een ver- 
zekering die naadloos bij u past. Wist u dat u 
bovendien bij ons terecht kunt voor een voor- 
delig en compleet bedrijfsverzekeringspakket?  
En voor de scherpste premies voor al uw privé- 
verzekeringen? Zo heeft u alles onder één dak. 
Dat is wel zo gemakkelijk; u bent niet meer tijd 
kwijt aan uw verzekeringen dan nodig.





Uw adviseur  
denkt met u mee
U heeft bij ons één aanspreekpunt: een 
adviseur zonder dure woorden, maar met 
verstand van zaken. Uw adviseur is een 
vertrouwd gezicht. Iemand die ervoor zorgt 
dat uw zaken snel en goed geregeld zijn. 
Iemand die slim en kritisch met u meedenkt. 
Zo verzekert u nooit meer dan nodig. En 
bespaart u waar dat mogelijk is.
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Laat dat maar  
aan ons over
• Uw risico’s verzekerd door de  
 specialist in uw eigen branche 
• Uw zakelijke én privé-verzekeringen  
 voordelig en compleet onder hetzelfde dak 
• Een persoonlijk adviseur: vertrouwd, 
 gemakkelijk en met kennis van zaken



Aan de slag
Wilt u meer weten over een passende 
verzekering voor uw werkmaterieel?  

Over onze speciale polissen voor 
mechanisatie, garage- of verhuurbedrijven? 

Of de mogelijkheden voor het verzekeren  
van uw wagenpark? 

 
We gaan graag voor u aan de slag!

Stopel Verzekeringen
Slot 14 - 7608 ND Almelo - Postbus 303 - 7600 AH Almelo

0546-480 180 - info@stopel.nl - www.stopel.nl


