
Pack Modulis Kapsalon
Specifieke waarborgen voor de geknipte bescherming!

Goedeklantbonus 10 %
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En dan is er uiteraard ook nog Business Comfort Modulis (02/541.91.19)

Een dienst die u ondersteuning en telefonische hulp biedt in diverse situaties 
verbonden aan uw professionele activiteiten. 

  1 |  Waarborgen aangepast aan uw activiteiten

U gaat nieuwe uitdagingen aan? U verandert van voertuig? U werft personeel aan? Modulis past zich 
altijd aan uw professionele situatie aan. U betaalt dus nooit twee keer voor hetzelfde risico en bent ook 
zeker dat u geen enkele waarborg mist.

Een goede raad: neem bij een verandering in uw situatie altijd contact op met uw makelaar. Hij is uw 
eerste aanspreekpunt en uw vertrouwenspersoon bij uitstek! 

 

  2 | Eén gepersonaliseerd dossier voor een duidelijke kijk

Met Modulis hebt u een duidelijke en gedetailleerde kijk op uw beroepsgebonden verzekeringen.  
Eén blik volstaat om alles terug te vinden: alle opties die u gekozen hebt, de verzekerde bedragen en 
het totaalbudget voor uw verzekeringen.

Bovendien kunt u ervoor kiezen om uw premies op uw eigen ritme te betalen: per jaar, per 6 of per  
3 maanden. Maak gerust gebruik van deze mogelijkheid, het kost u geen cent meer!   

  3 | En een jaarlijkse bonus!

U bent een van onze ‘Goede klanten’? Dan stort Modulis u, elk jaar, 10 % van de betaalde premies terug.

Modulis,  
voor een globale visie en een eenvoudiger beheer!

Knippen en kappen is uw lang leven. Maar als het op verzekeringen 
aankomt, zit u liever niet met de handen in het haar. 
Daarom verzekert Modulis u in een handomdraai ... en tegen bijzonder 
voordelige voorwaarden!
Via Modulis kunt u al uw beroepsgebonden verzekeringen in 
één dossier groeperen, met enkele belangrijke troeven.
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Pack Modulis Kapsalon,
 10 specifieke waarborgen  voor de geknipte bescherming!

De waarborgen van Pack Modulis Kapsalon sluiten perfect aan op uw beroepsactivi-
teiten en dekken u tegen een waaier van risico’s die nauw verbonden zijn met uw vak.

   U krijgt 250 EUR schadevergoeding bij: 
• een plotse en onvoorzienbare stroom- en/of gaspanne 

van minstens 3 uur,
• een plotse en onvoorzienbare onderbreking van de 

watervoorziening van minstens 1 uur,
• een panne van uw boiler of cv-ketel. 

Als dit op een vrijdag of zaterdag of op de dag voorafgaand 
aan een feestdag gebeurt, ontvangt u zelfs 500 EUR!

U bent bezig met een kleurspoeling. 
Wanneer u het haar wilt uitspoelen, 
komt er geen druppel (warm) water 
meer uit de kraan. En het probleem is 
niet meteen verholpen, zodat u ook 
nog enkele afspraken moet afzeggen ...

  1 | Financiële bescherming wanneer u uw kapsalon niet kunt uitbaten

   Wanneer u door ziekte of een ongeval niet kunt 
deelnemen aan beroepsopleiding, krijgt u per jaar 
tot 500 EUR terugbetaald voor de inschrijvings-
kosten. Zonder vrijstelling! U moet alleen een 
doktersattest voorleggen.

Omdat u graag op de hoogte blijft van 
de nieuwste haarmodetrends, schrijft 
u zich in voor een vakmanifestatie, 
een opleiding of een Lookshop. Maar 
geveld door griep moet u afhaken ... 

  2 | Terugbetaling van de kosten van geannuleerde opleidingen

     Wanneer een kleuring / permanent / balayage/ 
mèches / ontkrullen ... het haar van een klant 
beschadigt, krijgt u een forfaitaire vergoeding van  
75 EUR voor de herstelkosten van het kapsel. 
Zonder vrijstelling en tot 2 keer per jaar, maximaal 
5 keer in totaal. De klant moet de schade wel 
schriftelijk bevestigen.

U bent niet aan uw proefstuk toe met 
permanenten, maar toch gaat het – 
uitzonderlijk – eens mis.

 3 | Dekking voor de schade aan het haar van een klant
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    Wanneer een klant en/of zijn gezelschap in uw salon 
lichamelijk letsel oploopt, zonder dat u daarvoor 
aansprakelijk gesteld kunt worden, worden hun 
medische kosten vergoed en krijgen zij een vergoeding 
in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende 
invaliditeit of overlijden. Deze waarborg geldt niét 
voor uw medewerkers en onderhoudspersoneel.

Een klant struikelt in uw salon en 
scheurt zijn ligamenten.

  4 | Een individuele ongevallenverzekering voor klanten en hun gezelschap

    Wanneer u door een ongeval – tijdens uw privé- of 
beroepsleven - blijvend invalide wordt, krijgt u het 
grootste van deze 2 mogelijke kapitalen:

•   het ene, berekend op de lichamelijke schade (met boven 
25 % invaliditeit een verdubbeling, en boven 50 % een 
verdrievoudiging van het kapitaal), of

•   het andere, berekend volgens uw economische schade.

Er is bovendien géén vrijstelling.
 

U ontvangt een vergoeding vanaf de 1ste dag als uw 
arbeidsongeschiktheid (volledig of gedeeltelijk) langer 
duurt dan de carensperiode in uw basiscontract.

Bij een skiongeluk ontwricht u uw 
schouder en u houdt er een blijvende 
invaliditeit aan over. 

Tijdens een fietstochtje valt u en 
breekt u uw been. Van uw dokter mag 
u 6 weken niet werken … 

  5 | Herwaardering van de vergoeding bij blijvende invaliditeit en een  
        vergoeding vanaf de 1ste dag bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid
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In een moment van verstrooidheid 
struikelt u over het snoer van een 
haardroger. In een reflex probeert u 
zich vast te houden aan een warm-
telamp waardoor die ook valt en niet 
meer bruikbaar is …

  6 | Uitbreiding ‘Alle risico’s Materieel’

   Zonder dat u een inventaris moet opmaken, zijn 
alle machines en alle elektrische en elektronische 
toestellen in uw kapsalon tot 32.000 EUR 
verzekerd tegen alle risico’s.

 Wanneer uw ontvangsten gestolen worden,  
vergoeden wij u tot 500 EUR. Wanneer u in uw  
salon door agressie een blijvende invaliditeit oploopt 
of zou overlijden, keren wij tot 25.000 EUR uit, 
zonder vrijstelling.

Dieven gaan ervandoor met uw 
kassa …

  7 | Vergoeding bij agressie of overval 

Het is vrijdag, en uw afsprakenboek 
voor het weekend is méér dan goed 
gevuld. ‘s Morgens belt een van uw 
leermeisjes dat zij ziek is en 10 dagen 
niet kan komen. Daardoor moet u 
enkele afspraken afzeggen ...

  8 | Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van personeel

  Wanneer een medewerk(st)er door onvoorziene 
ziekte of lichamelijk ongeval niet kan komen werken, 
krijgt u, na een wachttijd van 7 kalenderdagen en 
gedurende maximaal 7 werkdagen, 125 EUR per 
dag. Deze waarborg geldt voor alle personeelsleden 
(stagiairs, leercontracten, arbeiders, bedienden ...) die 
door uw contract ‘Arbeidsongevallen’ verzekerd zijn. 
Er is maximaal 1 tussenkomst per jaar, en maximaal 3 
in totaal, enkel als de volledige arbeidsongeschiktheid 
door een doktersattest bevestigd wordt.
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  Zonder Pack Modulis Kapsalon is er in                                             
B.A. Onderneming altijd een vrijstelling van          
174 EUR. Met het pack is er geen vrijstelling voor 
schadegevallen van meer dan 50 EUR. Ongeacht 
om welk soort schade in B.A. Onderneming het 
gaat. Bij een totaal schadebedrag onder 50 EUR 
moet u dus zelf de klant vergoeden, bij een totale 
schade van meer dan 50 EUR neemt uw Pack 
Modulis Kapsalon de vergoeding volledig voor zijn 
rekening!

Hoe voorzichtig u ook bent tijdens 
het kleuren, toch kunnen er spatjes 
terechtkomen op de kledij van een 
klant.

  9 | Een Engelse vrijstelling van 50 EUR  
       voor schade in B.A.  Onderneming 

Uw klanten laten hun jassen en tassen 
in uw vestiaire. Maar daar kan jammer 
genoeg ook iets beschadigd worden, 
of verdwijnen ... 

  10 | Een B.A. Vestiaire met een Engelse vrijstelling van 50 EUR 

    Wanneer voorwerpen van klanten in de vestiaire 
van uw salon beschadigd of gestolen worden, 
krijgen zij een vergoeding. Wanneer de schade 
méér dan 50 EUR bedraagt, worden zij zelfs 
volledig vergoed.  
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U geniet de waarborgen hieronder naargelang de basisverzekeringen 
onderschreven in uw Modulis-dossier.

U geniet de waarborgen …
Als uw Modulis-dossier deze  
contracten bevat …

 Financiële bescherming wanneer u uw kapsalon niet kunt 
uitbaten

 Terugbetaling van de kosten van geannuleerde opleidingen
 Dekking voor de schade aan het haar van een klant
 Een individuele ongevallenverzekering voor klanten en hun 

gezelschap

 Herwaardering van de vergoeding bij blijvende  
invaliditeit en een vergoeding vanaf de 1ste dag bij tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid

  Een contract Formule 24  
Beroeps- en Privéleven

 Uitbreiding ‘Alle risico’s Materieel’   Een contract Top Handel

   Vergoeding bij agressie of overval
  Een contract Top Handel voor het 

gebouw en/of de inhoud

   Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van personeel   Een contract Arbeidsongevallen

 Een Engelse vrijstelling van 50 EUR voor schade in B.A. 
Onderneming

 Een B.A. Vestiaire met een Engelse vrijstelling van  
50 EUR

  Een contract B.A. Onderneming

Deze waarborgen  
geniet u standaard!
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Uw makelaar
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De troeven van Modulis
één enkel dossier met één vervaldag voor al uw beroepsgebonden 
verzekeringen.

Specifieke waarborgen
die uw zaak en uw beroepsactiviteiten beschermen.

De Goedeklantbonus
die u ieder jaar 10 % van de betaalde premies terugstort!

Contacteer uw makelaar en overloop samen uw Modulis-dossier.
Zo bent u zeker dat u altijd goed verzekerd bent!

3 goede redenen om
Pack Modulis Kapsalon te onderschrijven

Deze brochure bevat algemene informatie over dit product. De exacte voorwaarden en de draagwijdte van de  
waarborgen zijn beschreven in de Algemene Voorwaarden. U kunt ze raadplegen bij mij op kantoor of op de website  
www.aginsurance.be/broker.
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