PERSBERICHT
Qooder en Actua Groep B.V. slaan handen ineen

Qooder-Actua all-risk verzekering biedt klant veel voordelen
Qooder Nederland zet een nieuwe stap om klanten méér te bieden. Samen met Actua is een
verzekeringspakket opgezet dat Qooder-rijders veel voordelen biedt. Zoals bij de all-risk variant, waarin de
garantie van 2 naar liefst 5 jaar wordt verlengd en er automatisch pechhulp in Nederland is geïntegreerd.
Bovendien komt elke polis voor een zeer concurrerend tarief in de markt. De Qooder-Actua-verzekering
kan eenvoudig online worden afgesloten.
Verzekeringsaanbod
“In onze merkvisie willen wij klanten in alles het ‘beste plaatje’ bieden”, aldus Freek Sanders van Well,
directeur Qooder Nederland. “We zijn nieuw, jong en dynamisch en hebben geen ballast uit het verleden.
Dan kun je vrij handelen. Omdat je Qooder mag rijden met je autorijbewijs, weten we dat het gros van
onze klanten de Qooder kiest náást de – zakelijke - auto. Wij helpen hen met kwaliteitsservice bij onze
exclusieve dealers, bieden een helmenprogramma en vanaf nu een prachtig verzekeringsaanbod, dat we
samen met Actua ontwikkeld hebben. Het is een uniek, merkgericht pakket zoals nergens bestaat en dat
direct bij Actua en bij onze exclusieve dealers is af te sluiten. In de nabije toekomst zullen we meer
vernieuwende producten, waaronder met Actua, introduceren.”
5 jaar garantie en scherp tarief
Raymond Peters, commercieel directeur Actua: “Wij zien veel in Qooder voor Nederland. Het is een
bijzonder product, dat al heel succesvol is en in de mobiliteit van meerwaarde zal blijken. We hebben er
groot vertrouwen in. Dus dachten wij, als specialist in innovatieve maatwerkoplossingen en unieke
verzekeringen, graag mee voor een specifieke Qooder-verzekering. Dit werd een pakket met bijzondere
voordelen. Zoals de all-risk variant met standaard verlenging van 2 jaar garantie naar 5 jaar garantie en
met pechhulp in Nederland geïntegreerd. Zo’n verzekering was er nog niet en we doen dat tegen zeer
gunstige prijzen; want zeker voor dat laatste moet je meestal bijbetalen. Samen met de importeur kunnen
we met dat scherpe tarief elke Qooder nog meer waarde meegeven.”

EINDE BERICHT
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Qooder Nederland, gevestigd in Tilburg, is de officiële importeur voor Qooder. Aan het eind van 2019
kwam de overeenkomst tot stand. Doorslaggevend waren de ervaring in verkoop en onderhoud van
motorscooters en de voortvarendheid in aanpak en visie voor de Nederlandse markt. Qooder Nederland
wil marktleider worden in zijn segment; momenteel heeft Qooder 16 exclusieve dealers* in het netwerk
van Bosch Car Service bedrijven. Juist omdat Qooders ook met B(E)-rijbewijs (vóór 19-1-2013) gereden
mogen worden, liggen er vele kansen voor dit Zwitserse product.

Meer informatie? Contact Freek Sanders van Well, directeur: freek@qoodernederland.nl, 013-737 0125.
De Qooder testen? Contact perscoördinator Harry Eskes: harry@eldapr.nl, 0653- 921 923.
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