
    

OOA en easeley zijn samen 1 jaar onderweg. 

Waar meestal verzekeren voor de meeste ondernemers ingewikkeld is kun je bij easeley, zoals de naam al 

zegt, makkelijk online je verzekeringen afsluiten met een eenvoudig proces, passende dekkingen en 

concurrerende scherpe premies. easeley kent door de jarenlange ervaring de verzekeringsmarkt op haar 

duimpje en weten precies wat de leden van de OOA nodig hebben. easeley koopt mantelovereenkomsten 

slim in bij grote moderne risicodragers, waardoor de premies laag en de condities uitstekend te noemen zijn.  

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (basisdekking € 350,- of uitgebreide dekking € 550,- per jaar, inclusief 

kosten en assurantiebelasting) 

Voor managementconsultants en organisatieadviseurs heeft easeley een speciaal cover bij Hiscox 

Nederland. Hiscox is gespecialiseerd in het verzekeren van zelfstandig ondernemers in de zakelijke 

dienstverlening, ondersteuning door gespecialiseerde advocaten en de ze hanteren de volgende 

claimfilosofie:  

“Snel, fair, altijd correct. Het zijn de beginselen van hun claimafhandeling. Ze verzekeren risico’s die te complex of te 

ongebruikelijk zijn voor andere verzekeraars. Dient je een claim in? Dan doen ze niet moeilijk. Zo luidt hun stelregel. 

Wat niet uitdrukkelijk is uitgesloten, is per definitie gedekt. Het is een manier van zakendoen en meedenken die even 

aangenaam als correct is. En die past in dit segment” 

Cyberdekking (€ 145,- per jaar, inclusief kosten en assurantiebelasting) 

Er zijn veel situaties denkbaar waarin je als managementconsultant aansprakelijk wordt gesteld omdat uw 

systemen zijn gehackt. Soms dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor managementconsultants 

dit, soms ook niet. Afpersing, systeeminbraak, verlies van data, diefstal van persoonsgegevens zijn gedekt en 

worden door de verzekeraar hersteld. 

Belangrijk: In de beroepsaansprakelijkheid en cyberdekking is inbegrepen juridische ondersteuning bij een 

schade. M.a.w. de verzekeraar neemt direct de verantwoordelijkheid door juridisch verweer te voeren om de 

schade te beperken, zo snel mogelijk op te lossen of af te wijzen bij een onterechte claim. Hiervoor heb je dus 

geen aparte rechtsbijstandsverzekering nodig! 

Deze verzekeringsaanbiedingen van easeley hebben een aantal kenmerken:  

• Geen eigen risico  

• Leden van de OOA krijgen 10% extra korting  

• Per dag opzegbaar 

• Een aanvraag is binnen 24 uur afgewikkeld 

• 24/7 contact via de chat, mail of telefoon 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Easeley heeft een samenwerking met Movir voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een AOV is een 

complex en impactvol product. Als je twijfelt over je uitgangspunten of je weet niet zeker of Movir de juiste 

partij voor je is, neem dan contact met ons op.  

easeley kan je bijstaan met een adviestraject, waarin we je dekking samenstellen en een passende 

verzekeraar voor je vinden. Onze adviseur AOV Michiel Tjepkema kun je via onze AOV-pagina op de website 

bereiken via info@tjepkema.nl  

https://easeley.nl/verzekeringen/beroepsaansprakelijkheid/
https://easeley.nl/verzekeringen/cyberclear/
https://easeley.nl/verzekeringen/arbeidsongeschiktheid-movir/
mailto:info@tjepkema.nl


Voor alle andere zaken en advies kun je altijd bellen met easeley (06-18583959) of een bericht sturen naar 

info@easeley.nl of michel@easeley.nl  

De mensen achter easeley zijn telkens op zoek naar verzekeringsproducten die het leven van de ondernemer gemak 

en comfort bieden. Inhoudelijk juist, scherp geprijsd en flexibel inzetbaar. Zij kennen als geen ander de wensen van 

de ondernemers binnen het speelveld met opdrachtgevers. Bovenal is de grootste gemene deler de passie voor het 

ondernemen en het optimaal bedienen van klanten 

mailto:info@easeley.nl
mailto:michel@easeley.nl

