
Uw 

verzuimkosten

verlagen?
 

Ontvang 

een gratis
 

voorstel!



Maak van uw probleem 
ons probleem! 
Een slimme werknemer is nog geen slimme klusser. 
Als uw werknemer iets overkomt, draait u als 
ondernemer op voor de kosten. Slechts 25% van 
het ziekteverzuim is werkgerelateerd.

Wat doen wij voor u? U kunt de risico’s van 
verzuim voorkomen of verminderen met de juiste 
verzuimverzekering en arbodienstverlening. Soms is de 
keuze eenvoudig. Andere keren is het een kwestie van 
afwegen en (be)rekenen. Wij helpen u hier graag bij.

Onze garantie: Een gesprek met één van onze adviseurs 
is altijd in uw voordeel!

Vraag vrijblijvend een offerte aan.



Wij komen uit de regio. Wij kennen de risico’s die spelen in uw branche 
en wat het effect daarvan is op uw bedrijfscontinuïteit. Graag stellen 
we een onafhankelijk en persoonlijk advies voor u samen. Dit is niet 
eenmalig, uw onderneming verandert immers en past zich aan de 
markt aan. Ook dan blijven we met u meedenken.
 
Verzuimverzekering én arbodienstverlening.
We werken samen met de arbodiensten van Assist Verzuim. Dit zijn 
no-nonsense arbodiensten, gespecialiseerd in het voorkomen en 
begeleiden van verzuim. Zij sluiten naadloos aan bij onze manier van 
dienstverlening. Deze arbodienstverlening is een mooie aanvulling op 
de verzuimverzekering van Veldsink Advies. Dit biedt u naast financiële 
voordelen een volledig beeld en effectieve aanpak van verzuim.
 

Voorkom verzuim
Bespaar op uw verzuimkosten

Wij blijven met u 
meedenken!



Ontvang een 
verzuimofferte op
maat en ontdek wat
u kunt besparen!
Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend 
en persoonlijk gesprek. We beoordelen de premie 
en voorwaarden van uw huidige verzuimpolis en 
vergelijken deze met de mogelijkheden die Veldsink 
Advies u kan bieden. Zo ontdekt u snel en eenvoudig 
of u goed verzekerd bent en hoeveel u kunt besparen.
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Wat is uw risico
bij ziekteverzuim?

Neem gerust contact met ons op  
of kijk op www.veldsink.nl/verzuim


