
€1,5 mln
Denieuwe verzekeringsmakelaarDeckheeft
een investering gekregen van€1,5mln van
verzekeringsdienstverlenerVoogd&Voogden
RDW-leverancierVWEAutomotive.De twee
partijendenkendat er eenmarkt is voorde
verzekeringmet een claimdrempel van€1000
voorwoningschade.Maarhet is de vraagof die
markt groter zal zijndaneenniche.
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V E R Z E K E R A A R S

Nieuweverzekeraar
zonder ‘veelclaimers’
haalt €1,5mlnop

Rutger Betlem
Amsterdam

Verzekeringsdienstverlener Voogd&Voogd
enRDWleverancierVWEAutomotive steken
€1,5mln in denieuwe verzekeringsmakelaar
Deck.Detweepartijenhebbenhogeverwach
tingen vande ondernemingdie een ‘eerlijke’
verzekering zonder fraude en veelclaimers
belooft.

Deck, dat vanaf vandaag in bedrijf is, stelt
datdeclaimcultuur inNederlanduitdebocht
is gevlogen. ‘Verzekerenmoet terug naar de
basis van een spaarpot’, aldus oprichter Bob
Stehmann. Volgens hem zit ‘75% van de ver
zekeringsclaimsinNederlandonderdegrens
van €1000’. Bij Deck geldt een claimdrempel
voorschadestot€1000aanhuisraadenwoning
en €500 voor autoschade.Het is eenbeproef
demethodeompremies laag tehouden, zegt
het Verbond vanVerzekeraars.

Deckverzorgtdepolis,deadministratieen
hetklantcontact.Dedekkingkomtvanbeken
deverzekeraarszoalsNationaleNederlanden,
AllianzenUnigarant.Voorherstel vanschade
aan dewoningwerkt het bedrijf samenmet
erkende schadeherstelbedrijven. ‘Wewillen
voorkomendatmensenzelfgaanrommelenof
deschadenietrepareren’,zegtStehmann.Jaar
lijkswordtbekekenofdepremienogpassend
is.Wie veel schade claimt, krijgt eenopslag.

Investeerder Voogd&Voogd, eigenaar van
Diks Verzekeringen en polisadministrateur
vanDelta Lloyd enNationaleNederlanden,
verwacht dat dit type verzekering een succes
kanworden, zegt directeur Bas de Voogd. ‘In
Nederland zijnwegewendgeraakt aan verze
kerenviavergelijkingssites.Datzorgtvooreen
splinterbom aan verzekeringenwaarbij het
overzichtontbreekt.Deckdoetprecieshet te
genovergestelde. Het is een ontnuchterend
initiatiefwaarbijmeer teltdanalleende laag
ste prijs.’

Niet iedereen is bereidmee te betalen aan
dekostenvaneenander,merktDeVoogd.Ze
kernietalshetomfraudegevoeligezakengaat
zoalshetreparerenvankapottegsmschermen
of kleine schades ten gevolge van achterstal
lig onderhoud. Verzekeraars hebben het aan
zichzelf te danken. ‘In de jacht op de klant is
heel langgezegd: “Wij regelenhet”.Dankrijg
jevanzelfonzinnigeclaimsenonbegrijpelijke
polissenmetkleine lettertjesomdieonzinni
ge claimsaf tedekken.’

Deck spreektwaarschijnlijk eenniche aan
in demarkt van kapitaalkrachtiger verzeker
den.Maar het zal nietmakkelijk worden om
demarktopnieuwoptevoeden, verwachtRo
gerPeverelli vanDigital InsuranceAgenda,een
platformdatdevernieuwingen indeverzeke
ringswereld volgt. ‘InZwitserland is€1000ei
genrisicoheelnormaal.Nederlandersvinden
hetheelnormaaleenzonnebril teclaimenna
devakantie. Zo isdemarktnueenmaalopge
voed.’

Het is terugnaardeessentievanverzekeren,
aldusPeverelli. ‘Alleendekkingvoorrisico’sdie
je zelf niet kunt dragen. De vraag is of dit een
voldoende grote groep aanspreekt. Verzeke
reniseen“lowinterest”product.Overstappen
gebeurtmondjesmaat. Het is heel lastig een
speler vanenigeomvang teworden.’

Met het concept van één polis en één dek
king isDeckuniek indemarkt, legthijuit.De
vraag is of dat verstandig is. Peverelli wijst op
verzekeringsvergelijkingswebsiteszoals Inde
penderenPriceWisediealleennaardemassa
kijkenennietnaaruniekeverzekeringen,zoals
de verzamelpolis vanDeck. ‘Jemoet heel die
pe zakkenhebbenomeenserieusmarktaan
deel te bereiken.De enige die dat gelukt is, is
Achmea’s dochter InShared.’

$ VerzekeringsmakelaarDeck
heeft éénpolis en ééndekking

$ Voogd&Voogd enVWE
Automotive investeren€1,5mln

$ Deck hanteert claimdrempel
van€1000voorwoningschade

75%
Driekwart van de verzeke-
ringsclaims in Nederland is
schade onder de €1000.
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