
    

OOA en easeley gaan samenwerken. 

easeley is een nieuw online verzekeringsplatform speciaal voor zelfstandigen en ondernemers in 

Nederland, die voor de uitoefening van hun/haar beroep behoefte hebben aan adequate 

verzekeringsoplossingen.  

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. Speerpunten zijn de:  

• Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering  (€ 350,- / € 550,- per jaar inclusief kosten) 

• Cyberdekking en (€ 145,- oer jaar, inclusief kosten) 

• Arbeidsongeschiktheid. ( op aanvraag en binnen 24 uur een offerte)                                                                

 

De verzekeringsaanbiedingen van easeley hebben een aantal kenmerken:  

• Er is nimmer een eigen risico van toepassing* 

• Leden van de OOA krijgen 10% extra korting op de premies**  

• De verzekeringen zijn per dag te muteren en opzegbaar 

• easeley biedt een overstap service 

• Een aanvraag is binnen 24 uur afgewikkeld 

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

• Digitale verzending en opmaak van de stukken 

De mensen achter easeley de doelgroep en 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. 

 

 

 

 

 

*  Alleen van toepassing op de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen  

** Alleen van toepassing op de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en andere 

zakelijke schadeverzekeringen. 

 

Leiderdorp - Lochem, 7 maart 2022 

Bij de start van een samenwerking hoort natuurlijk een cadeau. Ieder lid van de OOA krijgt 
bij een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering nu op een cyberdekking een 
extra korting van € 50,- in het eerste jaar. (normale prijs € 145,-) Ga naar de website en 
bekijk de mogelijkheden van easeley 

 

https://easeley.nl/
https://easeley.nl/verzekeringen/beroepsaansprakelijkheid/
https://easeley.nl/verzekeringen/cyberdekking/
https://easeley.nl/verzekeringen/aov-taf/
https://easeley.nl/extra/overstap-service/
https://easeley.nl/

