
Milieuaansprakelijkheid

Wanneer u wordt geconfronteerd met een  
milieu-incident is een professionele, specialistische  
en betrouwbare respons belangrijk. 

PIER Europe
Pollution Incident and  
Environmental Response
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Het ongeëvenaarde responsnetwerk 
van AIG biedt u in geval van een  
milieu-incident betrouwbare en  
gespecialiseerde ondersteuning 
wanneer uw bedrijf dit het meest 
nodig heeft.

PIER Europe helpt onze klanten bij het in contact komen met 
professionals en het coördineren van een allesomvattende respons in 
het geval van zowel grote als kleine milieu-incidenten teneinde onze 
klanten te helpen hun normale bedrijfsactiviteiten te hervatten en 
kosten en mogelijke aansprakelijkheden te beperken.

Het PIER Europe network is beschikbaar in 32 landen. Via dit netwerk kunt u in 
contact komen met plaatselijke gespecialiseerde bedrijven die u kunnen helpen bij 
het ontwikkelen van een schadeherstelplan, het beperken van de schade en het 
minimaliseren van eventuele reputatieschade. 

PIER Europe is toegankelijk voor alle klanten van AIG die een milieuverzekering 
hebben. Het netwerk kan klanten direct in contact brengen met dienstverleners, zodat 
zij volledig de controle houden over de te nemen maatregelen. Als het milieu-incident 
niet is gedekt door de milieuverzekering, kan de klant nog steeds gebruik maken van 
de door AIG onderhandelde lagere prijzen voor door de klant ingekochte diensten.

Krachtige en Specifieke Aanpak

PIER Europe brengt u in contact met specialisten voor:

 ✓ milieuverontreiniging en opruiming

 ✓ schadeherstel en beperking

 ✓ milieu consultancy

 ✓ afval management

 ✓ oorzakelijk onderzoek.

Crisis communicatie en PR 
PIER Europe geeft eveneens toegang tot professionele communicatie-adviseurs die 
kunnen helpen uw reputatieschade te beperken. Deze service wordt geleverd door 
ervaren professionals en kan op aanvraag aan uw AIG milieuverzekering worden 
toegevoegd.

Gespecialiseerde Claims Expertise
Iedere milieuverzekering van AIG wordt bediend door het grootste en meest ervaren 
in-house milieuschade claims team, bestaande uit meer dan 100 professionele 
schadebehandelaren wereldwijd. 

Incidenten van 

ELKE GROOTTE  
worden door deze service bediend.

Een speciale hotline is

24 UUR PER DAG / 
365 DAGEN PER JAAR 
beschikbaar.  

Een

GESPECIALISEERD
responsnetwerk in heel Europa inclusief 
crisis communicatie consultants.

Diensten zijn beschikbaar in

40 TALEN
Beschikbaar in 

32 LANDEN
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PIER Europe is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar 
op telefoonnummer +44 (0)1273 400965. Geef uw 
contactinformatie door en geef een korte beschrijving van het 
incident.

Doe daarnaast melding van uw schade zoals omschreven in 
uw polis.

AIG zal vervolgens contact met u opnemen en de details van 
uw milieu-incident bespreken. PIER Europe beveelt op basis 
van het specifi eke incident en uw behoefte het meest geschikte 
bijstandsteam aan.

Wij blijven beschikbaar om u te ondersteunen en uw schade te 
behandelen. 

Hoe meldt u een milieu-
incident bij PIER Europe?

+44 (0)1273 400965

24h/365

PIER Europe is beschikbaar in 32 landen:, België, Bulgarije, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, 
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.



www.aig.com

American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organisation serving customers in 
more than 130 countries and jurisdictions.  AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and 
retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. 

This material is for information purposes. Products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates 
of American International Group, Inc. and may not be available in every jurisdiction. For additional information, 
please visit our website at www.aig.com. 

Registered in England: company number 1486260. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, 
London EC3M 4AB

AIG Europe Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct 
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