
Voel je 
verzekerd
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Boval, meer dan 50 jaar 
een begrip in uw branche
Boval is een onafhankelijke brancheconsultant 

op het gebied van advisering en financiële 

dienstverlening. Boval is vanuit haar geschiedenis 

met name gericht op de agrarische loon- 

en grondverzetsector, de grond-, weg- en 

waterbouw, alsmede de transportsector en op- 

en overslagbedrijven. Boval heeft alle producten 

en dienstverlening in eigen hand en geeft een 

onafhankelijk advies. En dat hebben al veel van onze 

klanten naar volle tevredenheid mogen ervaren.

“De ondernemer laten ondernemen”

Als ondernemer heeft u genoeg aan uw hoofd; 

zorgen voor uw omzet, continuïteit en werknemers. 

Boval stelt ondernemers en ondernemingen in staat 

de focus te leggen op de kernactiviteiten van het 

bedrijf. Boval ontzorgt de ondernemer door het 

regelen van de verzekeringen/risicomanagement, 

(juridisch) advies, bedrijfsondersteuning, leasing en 

verzuimmanagement.

Verzekeringen
Succesvol ondernemen brengt risico’s met zich 

mee die u het liefst zo goed mogelijk heeft 

afgedekt. Boval biedt maatwerkverzekeringen die 

passen bij de risico’s van uw bedrijf, met altijd één 

aanspreekpunt en uw eigen accountmanager.

Schadeverzekeringen
Schade kan grote gevolgen hebben op de 

continuïteit van uw bedrijf. Met verschillende 

schadeverzekeringen kunt u dit risico dekken. Ook 

voor zwaar en moeilijk te verzekeren risico's hebben 

wij een oplossing.

Inkomensverzekeringen
Een inkomensverzekering beschermt u of uw 

medewerkers tegen de financiële risico’s als gevolg 

van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of 

overlijden. Met ons Inkomenspakket bieden wij u de 

totale verzuimdienstverlening: verzuimverzekering 

en -begeleiding, preventie en re-integratie. Omdat 

het pakket bestaat uit verschillende modules, kan 

onze dienstverlening geheel afgestemd worden op 

uw specifieke behoeften.

Verzekeringsinzicht
Met Verzekeringsinzicht.nl heeft u 24-uur per dag, 7 

dagen per week inzicht in uw verzekeringen. Zo kunt 

u uw eigen persoonlijke verzekeringsportefeuille 

inzien, veranderingen doorvoeren en nieuwe 

verzekeringen aanvragen.

“Met Boval voel ik mij 
verzekerd als ondernemer en 
als werkgever. Dit geeft mij 
de mogelijkheid te focussen 
op het laten groeien van mijn 
bedrijf.”
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Lease
Werkmaterieel en/of landbouwmachines kunnen 

worden gekocht, maar dat is in één keer een 

behoorlijke investering. Met het leasen van 

machines spreidt u de kosten, investeert u 

zonder inbreuk te maken op het werkkapitaal 

en de liquiditeit van uw bedrijf blijft intact. 

Voor zowel nieuw werkmaterieel en/of nieuwe 

landbouwmachines als gebruikte objecten biedt 

Boval Lease mogelijkheden:

• Operationele Lease - U betaalt een vast bedrag, 

maar wordt geen eigenaar.

• Financiële Lease - U spreidt de financiering, 

maar bent wel eigenaar.

• Occasion Lease - U kunt hiermee goede, 

gebruikte objecten leasen. 

Arbodienstverlening
Consense Arbodienst ondersteunt en adviseert 

werkgevers en werknemers op alle gebieden van 

arbodienstverlening. Als gecertificeerde arbodienst 

bieden zij diensten aan op het gebied van preventie, 

veiligheid, verzuim en re-integratie.

Kenmerkend is een proactieve aanpak, vaste 

contactpersonen en goed afgewogen adviezen. 

Gericht op het bijdragen aan een gezondere 

organisatie.

Door strategische samenwerkingen met erkende 

artsennetwerken, re-integratiebedrijven, 

verzekeraars en juridische dienstverleners zijn zij 

in staat om u en uw medewerkers optimaal te 

begeleiden.

Juridische dienstverlening
De juristen van Frontyr kunt u benaderen voor 

zaken als arbeidsrecht, personeel en organisatie, 

algemene voorwaarden, overeenkomsten en 

incasso. De juristen zijn gespecialiseerd in het 

eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de 

WGA. Als eigenrisicodrager kunt u van Frontyr 

een deskundig advies verwachten omtrent onder 

andere de te leveren re-integratie-inspanningen, het 

opleggen van maatregelen en de mogelijkheden tot 

het beperken van de schadelast. 

Preventie
Als ondernemer dient u aan tal van wetten en regels 

op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu 

te voldoen. Boval biedt verschillende certificeringen, 

onderzoeken, keuringen en geeft duidelijk advies 

over bijvoorbeeld hoe bedrijfs- en gezondheidrisico's 

beperkt kunnen worden. Zo bieden wij onder andere  

Preventief Medisch Onderzoek (PMO), VCA cursus 

en ISO Certificeringen. 
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