Wij maken verzekeren leuk… maar hoe?
Heel simpel! Wanneer je klant bij ons wordt met je particuliere verzekeringen (zoals voor je instrument, auto,
opstal, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, doorlopende reis, etc..) en je hebt een jaar lang geen
schade, dan maken wij € 50 over aan jouw favoriete muziekvereniging. En dat doen we voor ieder jaar wanneer
je geen schade hebt.
Onze samenwerkingspartner
Wij kunnen je deze unieke dienstverlening aanbieden doordat we er niet alleen voor staan. Musicbox werkt
namelijk samen met AssuradeurenGilde uit Coevorden. AssuradeurenGilde is een zogenaamde serviceprovider
die namens een groot aantal verzekeraars in volmacht zelf verzekeringen mag regelen. Hierdoor kunnen wij
jouw verzekeringspakket helemaal op maat samenstellen met verzekeringen bij verschillende verzekeraars.
Dienstverlening van Musicbox
Voordat je klant wordt wil je natuurlijk weten wat we jou te bieden hebben en daar kun je heel eenvoudig
achter komen. Stuur daarvoor ons een kopie van je huidige verzekeringen en wij regelen de rest. Geen
papieren rompslomp of lange vragenlijsten maar een simpele scan of foto! Hieronder kun je zien hoe het
werkt.

INVENTARISEREN

Aan de hand van jouw situatie
bekijken we welke risico’s het beste
verzekerd kunnen worden en op
welke manier.

ANALYSEREN

ADVISEREN
Als je overstapt naar Musicbox dan
regelen wij dit allemaal. Een simpel
akkoord op onze offerte is
voldoende. Uiteraard zorgen wij er
voor dat je oude verzekeringen
opgezegd worden.

Je krijgt van ons geheel vrijblijvend
advies en een offerte met daarin een
duidelijk vergelijk tussen de premies
van Musicbox en je huidige polissen.

BEMIDDELEN

BEHEREN
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We inventariseren allereerst jouw
gegevens aan de hand van je
persoonlijke situatie en huidige
verzekeringen. Wij nemen eventueel
nog contact met je op om je wensen
door te nemen.

Gefeliciteerd! Welkom als klant bij
Musicbox. Wij delen dezelfde passie
als jij. Wij zorgen vanaf nu voor het
beheren van je verzekeringen. Voor
alle schades en wijzigingen kun je bij
ons terecht en elke 5 jaar krijg je een
update van je verzekeringen.
Heel veel plezier!

Wat vragen wij voor onze dienstverlening (DVO)
Voor onze dienstverlening betaal je geen provisie maar een vaste maandelijkse vergoeding van € 12,50. Wij zijn
verplicht hierover 21% assurantiebelasting in rekening te brengen (totaal dus € 15,13). Het maakt daarbij niet
uit hoeveel verzekeringen je bij Musicbox regelt. Eigenlijk geldt hoe meer verzekeringen je in je pakket bij ons
onderbrengt, hoe voordeliger onze dienstverlening voor jou in verhouding wordt.
Geen schade? Dan € 50 terug… hoe werkt dat
Wanneer je een volledig kalenderjaar klant bent bij ons en je betaalt een premie voor je verzekeringen van
minder dan € 50 per maand (los van de Dienstverleningsovereenkomst) en je claimt geen schade dan krijg je
€ 50 terug voor je muziekvereniging. Deze € 50 wordt in het 1e kwartaal van het daarop volgende jaar
rechtstreeks uitgekeerd aan de muziekvereniging die jij bij ons hebt aangegeven. Als je geen volledig
kalenderjaar klant bent en geen schade hebt geclaimd dan doen wij een teruggave naar rato.
Digitale polis en nota
Musicbox heeft gemak voor jou als klant hoog in het vaandel, maar ook duurzaamheid. We werken daarom ook
nagenoeg volledig digitaal. Je krijgt bij ons een eigen digitale polismap waarin je altijd alle verzekeringen en
correspondentie kunt terugvinden. Wel zo makkelijk en geen onnodig papierverbruik.
Groepsgevoel
Wij stellen het bijzonder op prijs dat je ervoor kiest om klant bij Musicbox te worden. Wij doen ons uiterste
best om een langdurige tevreden relatie met jou aan te gaan. Daarnaast vinden wij het groepsgevoel ook
minstens zo belangrijk. Je profiteert daarom als klant ook van alle acties en aanbiedingen. Kijk daarvoor
regelmatig op onze website.
De MEZZOFORTE dienstverlening voor jouw schadeverzekeringen in één overzicht

MEZZOFORTE
Vergoeding dienstverlening per maand*
Af te sluiten bij een maandpremie van
Jaarlijkse teruggave bij geen schade
Gratis check-up van je verzekeringen
Persoonlijke begeleiding
Online / digitale polismap
Inventariseren en analyseren van de verzekerbare risico’s
Advies over welke verzekeringen het meest passend zijn
Onderhandelen over en afsluiten van jouw verzekeringen
Beheren van de verzekeringen ( w.o. mutaties doorvoeren)
Volledige schadebehandeling
Overstapservice (opzeggen huidige verzekeringen)
Gratis deelname aan acties van Musicbox (zie website)
* exclusief 21% assurantiebelasting
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€ 12,50
Minder dan € 50,€ 50,Iedere 5 jaar










