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Verzeker uw woning goed,
met rietpolis.nl

Sjoerts Risicobeheer Nederland BV te Deventer heeft samen met de Vakfederatie Rietdekkers en een
Nederlandse verzekeraar een uitstekende rietverzekering ontwikkeld voor uw woonhuis, glas en
inboedel. Deze polis kunnen wij u aanbieden wanneer uw pand met riet is gedekt of wordt
onderhouden door een bij de Vakfederatie Rietdekkers aangesloten rietdekkersbedrijf.

Onze verzekering en dienstverlening onderscheidt zich van alle andere verzekeringen
door de volgende voordelen te bieden:

• een zeer uitgebreide dekking (avbko)
• een zeer lage premie voor panden met een geschroefd

rieten dak of een traditioneel of een combinatie van
beiden
• een brandvertragende coating is niet verplicht
• aantrekkelijke kortingen mogelijk bij preventiemaatregelen
• een doordachte verzekeringsoplossing voor
(rijks)monumenten
• ook mogelijk voor 2e woningen en recreatiewoningen
• ook mogelijk voor rietgedekte horecapanden en inhoud

• persoonlijke aandacht en gratis inspectie van uw woning
• unieke garantie tegen onderverzekering mogelijk
• vergoeding van opruimingskosten (bijv. voor tuinaanleg,
extra hotelkosten etc.)

• snelle schadeafwikkeling
• de service van de Helpdesk Verzekeringen met Riet en
de Helpdesk Verzekeringen met Riet en de Helpdesk
Bouwen met Riet
• jarenlange ervaring

Gedrukt op 100% recycled papier

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze rietpolis?
Bel, fax of e-mail:
Sjoerts Risicobeheer Nederland BV, Postbus 2011, 7420 AA Deventer
telefoon (0570) 610757, fax (0570) 610737, e-mail info@rietpolis.nl
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wij werken o.a. samen met:

De Vakfederatie Rietdekkers
RATIE RIETDEK
KE
EDE
RS
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VA

De Vakfederatie Rietdekkers is de branche-organisatie van rietdekkers in
Nederland. Zij behartigt de belangen van haar leden door:
• promoten van het rieten dak
• organiseren van opleiding en voorlichting
• voeren van overleg met overheden
• stellen en bewaken van kwaliteitseisen
• uitgeven van een vaktechnisch tijdschrift
• informatievoorziening op het internet

Koperslager 8a, Postbus 1003, 3860 BA Nijkerk
telefoon (033) 2464450, telefax (033) 2453966
e-mail: vakfederatie@riet.com
internet: www.riet.com

Riet ABC b.v. is het facilitair bureau van de Vakfederatie Rietdekkers.
Zij houdt zich bezig met:
• coördineren van grote projecten
• technische voorlichting en advies
• uitvoeren van keuringen

Koperslager 8a, Postbus 1011, 3860 BA Nijkerk
telefoon (033) 2454900, telefax (033) 2453966
e-mail: rietabc@riet.com

www.rietpolis.nl

Sjoerts Risicobeheer Nederland BV, gevestigd te Deventer, is een onafhankelijk,
landelijk werkend assurantiekantoor.Wij ontwikkelen en vermarkten specifieke
doelgroepproducten samen met grote verzekeraars en brancheorganisaties.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Riet ABC b.v.

