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RZB: risicoanalyse als 
core business
De verzekeringsmarkt kantelt. Daardoor wordt
het moeilijker om risico’s onder te brengen.
Risicoanalyses krijgen daardoor een steeds
belangrijkere plaats. Vaak hebben deze echter
de schijn van gekleurd advies, waardoor de
klanten verstoken blijven van de broodnodige
risicoinformatie. Deze ontwikkeling kan RZB
invullen. Wij analyseren maar adviseren niet,
dat is echt het terrein van intermediairs.

Verzekerd van een
onafhankelijke analyse
Wij werken in opdracht van intermediairs of
klanten (bedrijven of particulieren). Voor
intermediairs is het van belang om hun advies
zo goed mogelijk af te dichten, dit kan het
beste met een onafhankelijk rapport.

Objectiviteit versterkt 
uw positie
Ruim 30 jaar ervaring met het perfect in kaart
brengen van risico’s. Deze kennis is opgebouwd
bij diverse grote verzekeraars. Volledig bekend
met de verzekeringswereld werken we op
een onafhankelijke manier. Ons werk begint
voordat een verzekering wordt ondergebracht.

Er is geen binding met een verzekeraar. 
Dat resulteert dus in een goed risicoinzicht
waardoor het intermediair een beter advies
kan opbouwen.

Ervaar het voordeel van 
de transparante werkwijze
RZB werkt volgens een vast stappenplan.
Allereerst wordt een risicoanalyse van de
situatie gemaakt op basis van de door de
klant verstrekte gegevens door middel van
een intakegesprek. Deze gegevens worden
verwerkt in een plan, wat inzicht geeft in de
lopende risico's. Dan wordt ook duidelijk in
hoeverre deze zelf kunnen worden gedragen
of beter kunnen worden overgedragen aan
een verzekeraar. Hierbij horen natuurlijk ook
preventieadviezen. Vervolgens leveren wij ook

een risicobeoordelingsverslag af, welke wordt
gebruikt om in te zetten bij offerte-trajecten
bij verzekeraars. Wij bemiddelen dus niet bij
het afsluiten van verzekeringen. Wij werken
juist aan de voorkant met een grondige
analyse, in nauwe samenwerking met het
intermediair. U heeft altijd één aanspreekpunt,
een fijne gedachte.

Altijd een heldere oplossing:
* Onafhankelijke risicoanalyses omdat wij

geen belang hebben bij verzekeringen;
* Analyses met een perfect beeld omtrent de

risico’s die men loopt en hoe men deze kan
verminderen, elimineren of overdragen;

* Wij zorgen voor een makkelijkere acceptatie
van de aangeboden risico's bij verzekeraars.

RZB adviseert bedrijven 
en particulieren
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden 
voor uw situatie? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op of kijk op onze website
www.risicozonderbemiddeling.nl
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