Eneco
Comfort
Bonus
Professional

Trouwe zakelijke
klanten verdienen
iets extra

Eneco Comfort Bonus Professional
Dankzij de Eneco Comfort Bonus Professional kunt u rekenen op een mooi pakket aan relevante bijstandsdiensten voor uw zaak.
Omdat we u echt graag willen bijstaan op momenten waarop u dat goed kunt gebruiken. Eén telefoontje en we helpen u snel en
grondig uit de nood. Een hele opluchting, toch? Hoe langer u klant bent, hoe meer voordelen u geniet! We zetten ze voor u graag
op een rijtje. Hadden we al gezegd dat deze diensten helemaal gratis zijn?

Al na 1
maand
klant!
Na 1 maand klant te zijn bij
Eneco start uw Comfort Bonus
Professional-voordelentraject.
Vanaf dan mag u rekenen op een
aantal praktische voordelen die u
helpen het hoofd koel te houden
bij onvoorziene problemen
met uw zaak of onderweg. We
adviseren u ook over de meest
aangewezen verzekeringen voor
bedrijven. Want als ondernemer
neemt u vaak risico’s.
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Technische ondersteuning
Problemen bij het opladen van uw elektrische wagen?
Op zoek naar een loodgieter, slotenmaker of elektricien?
Gezondheidszorg nodig? Geen paniek. U kunt 24/7 bij ons
terecht. De interventiekost is dan wel voor u, maar we
helpen u zeker verder met het vinden van de specialist of
vakman die u nodig hebt.
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Poetshulp na waterschade
Heeft uw zaak ernstige waterschade opgelopen na een
interventie van de hulpdiensten zoals de brandweer of civiele
bescherming? Wij sturen een poetshulp om het teveel aan
water weg te pompen, ruimtes te drogen, schoon te maken
of de geurhinder weg te nemen. En dit tot 2 interventies per
jaar en maximum € 150 per interventie.
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Toegang coworking space
Door ernstige schade kan uw bedrijfspand onbruikbaar
worden. Wij geven u toegang tot een externe coworking
space, kantoor- of vergaderruimte (voor een maximaal
bedrag van € 500 per jaar). De huurperiode moet ingaan
binnen de 8 dagen na het vaststellen van de onbruikbaarheid
van uw bedrijfsruimtes.
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Verzekeringsaudit*
Op aanvraag wordt een gratis audit van uw verzekeringen
zoals aansprakelijkheid, brand- & bedrijfsschade,
ongevallen (zowel voor uzelf als uw medewerkers), auto,
bestuurdersaansprakelijkheid en cyberrisk uitgevoerd. Eerst
wordt er een inventarisdocument opgemaakt. Vervolgens
wordt dit getoetst aan de huidige markt en geoptimaliseerd
waar dat mogelijk is. Het voorstel is uiteraard vrijblijvend,
maar zeker het overwegen waard om uzelf en uw bedrijf
beter te beschermen.

*Vraag uw gratis verzekeringsaudit aan:
eneco.be/business/aanvraag-verzekering.

Bent u 1 jaar
klant bij Eneco?
Dat vieren we graag met een uitbreiding van
uw bijstandspakket. U blijft genieten van
alle voordelen na 1 maand klant. Wat daar
bovenop komt? Fietsbijstand, bijstand voor
een elektrische wagen en een tussenkomst
in de franchise wanneer u een elektrische
wagen huurt in Europa.
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Fietsbijstand
U probeert het nuttige aan het aangename te koppelen en
fietst naar uw afspraak met uw klant. Helaas staat u plots
aan de kant met pech. Of één van uw medewerkers krijgt
een lekke band op weg naar kantoor? Dankzij de fietsbijstand
bent u zo weer vertrokken.
•
Pechverhelping, transport en repatriëring.
•
Geldig voor alle (elektrische) fietsen van de
onderneming en haar medewerkers.
•
Bijstand in geval van een immobilisatie tijdens
een professionele verplaatsing (inclusief woonwerkverkeer) in België.
•
Maximum 2 interventies per jaar per Enecoklantnummer.

Bijstand elektrische wagen
Hebt u pech onderweg met uw elektrische wagen? We helpen u graag uit de nood.
•
Pechverhelping, transport en repatriëring in geval van een immobilisatie tijdens een
verplaatsing.
•
Geldig voor 1 elektrisch aangedreven personenwagen zonder verbrandingsmotor, van
de onderneming ingeschreven op het verbruiksadres.
•
Bijstand in België én in heel Europa.
•
Tot 5 dagen een vervangwagen bij een immobilisatie van meer dan 4 uur indien
bestuurder niet in fout is.
•
In geval van een menselijke fout van de bestuurder van het voertuig kunt u rekenen op
maximum 2 interventies per jaar per Eneco-klantnummer (enkel wegtakeling).

7

Dekking franchise elektrische huurwagen
Huurt u een 100% elektrische wagen in Europa? Doorgaans moet u bij schade een
franchisebedrag betalen. Dat valt helemaal weg dankzij de Comfort Bonus Professional!
•
In geval van schade aan uw elektrische huurwagen betalen wij de franchise tot een
maximum van € 500 per jaar terug.
•
Deze tussenkomst geldt enkel voor wie het energiecontract heeft afgesloten en beperkt
zich tot 2 interventies per jaar.
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Bijstand nodig vanuit het buitenland?
Bel 24/7 naar +32 15 299 600

Alle informatie over de Eneco Comfort Bonus Professional vindt u in de algemene voorwaarden op eneco.be/business/
comfortbonus. Door gebruik te maken van de Eneco Comfort Bonus Professional gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

V.U. Eneco Belgium nv, Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen.
Onder voorbehoud van wijzigingen, vergissingen en drukfouten.

Bijstand nodig in België?
Bel 24/7 gratis naar 0800 24 001

