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Preventiecampagne KBC:

Moeders Preventiewinkel

We maken het elke dag mee, spijtige ongevallen die heel vaak te voorkomen zijn. Helaas kunnen we de
tijd, noch het gebeuren terugdraaien. Wat we als bank‐verzekeraar wel kunnen, is proberen het leed op
een of andere manier te voorkomen of in te perken. Daarom opent KBC samen met 24+*, vanaf vandaag
Moeders Preventiewinkel (www.moederspreventiewinkel.be), een voor iedereen toegankelijke
webwinkel die tips en informatie geeft en preventieproducten te koop aanbiedt die pech kunnen
voorkomen.
Wie een probleem kan vermijden, voorkomt niet alleen financiële maar ook veel emotionele schade. En dat
laatste kan moeilijk worden becijferd. KBC ziet preventie dan ook als een logische aanvulling van
verzekeringen. Preventie is geen eenmalige en alleenstaande actie, maar maakt deel uit van het DNA van de
onderneming.
KBC opent vandaag, onder beheer van 24+*, Moeders Preventiewinkel, een webwinkel uniek op de
Belgische verzekeringsmarkt. Thema’s die aan bod komen in deze winkel zijn brand, waterschade, veiligheid
in en rond het huis en verkeersveiligheid. Niet alleen worden concrete tips gegeven over hoe de omgeving
veiliger te maken, de bezoeker (zowel cliënt als niet‐cliënt) kan er ook preventieproducten en
veiligheidspakketten kopen.
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De veiligheidspakketten zijn samengesteld op basis van een aantal thema’s: veilig naar school, veilig op kot
en inbraakpreventie. Het veilig‐met‐de‐fiets‐naar‐school‐pakket bestaat uit twaalf spaakreflectoren, een
fluohesje, multilights en fietslichtjes in verschillende kleuren; het veilig‐op‐kot‐pakket bestaat uit een
brandblusser in sprayvorm, oordopjes en een laptopslot en het veilig‐het‐huis‐achterlaten‐pakket uit een
tijdschakelaar, een buitenlamp en een sleutelkluis. Alle producten voldoen aan strenge kwaliteitsvereisten
en worden aan een correcte prijs aangeboden.

Voor meer informatie: http://www.kbcpreventieshop.be/.

* Uitgebaat door 24+NV, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, België, BTW BE 0895.810.836, RPR Antwerpen. Een onderneming van de
KBC-groep.
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