
Liberty Mutual Surety  
Uw zekerheid in een wereld zonder garanties
• Gesteund door de financiële kracht, stabiliteit en innovatieve 

aanpak van Liberty Mutual.
• Voorheen bekend en handelend als Nationale Borg in Nederland 

en België.
• Sinds 1893 gespecialiseerd in garanties.
• Legt geen beslag op uw werkkapitaal.
• Flexibele oplossingen op maat van uw noden.
• Vermogen om de schaalgrootte te variëren voor verschillende 

sectoren en projecten.
• Met BorgOnline werkt u snel en effectief. 
• Hoge kwaliteit en uitstekende service. 
• Eén vast aanspreekpunt die garant staat voor een persoonlijk  

en direct contact. 

Wij belasten uw bedrijf niet met kapitaalbeslag.
Werken met Liberty Mutual Surety in België biedt u grote voordelen. 
We vragen in principe geen onderpand om uw garantierisico in te 
dekken. Wij werken op basis van vertrouwen. Daarom beperkt een 
garantie van Liberty Mutual Surety uw financiële ruimte niet en staat 
het u volledig vrij om uw werkkapitaal optimaal in te zetten.

Wij zijn uw partner, ook in moeilijke tijden.
Uw succesvolle trackrecord creërt het vertrouwen waarop we onze 
diensten en beslissingen baseren. Ook als het u even tegenzit, zijn we 
er voor u. We proberen altijd in goed overleg met u te kijken naar de 
mogelijkheden die er zijn.

Liberty Mutual Surety
Als een van de grootste leveranciers 
van zekerheid ter wereld bieden 
we aanzienlijke capaciteit en 
uitstekende service, zowel lokaal 
als via ons wereldwijde netwerk.  
Liberty Mutual heeft een A rating 
van A.M. Best Company, een A2 
rating van Moody's en een A rating 
van Standard & Poor's.

Lokale kennis van garanties. 
Wereldwijde capaciteit.



www.libertymutualsurety.be
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Liberty Mutual Surety is flexibel en levert u altijd maatwerk
Een garantie van Liberty Mutual Surety wordt, voor zover mogelijk, per 
transactie voor u op maat gemaakt. Precies aansluitend op wat u met uw 
opdrachtgever bent overeengekomen. Dit zorgt ervoor dat u achteraf niet 
voor verrassingen of onverwachte verplichtingen komt te staan.

Onze specialisaties
Ons Liberty Mutual Surety Belgium-team is vooral gespecialiseerd in  
het uitgeven van uitvoeringsgaranties en vooruitbetalingsgaranties.  
We bieden ook garanties aan voor douane en accijnzen en “Wet Breyne”. 
Onze grote specialistische kennis biedt u de mogelijkheid om snel te 
handelen met een minimum aan risico’s.

Razendsnel alles regelen met BorgOnline
Met BorgOnline kunt u 24 uur per dag uw garanties inzien, wijzigen en 
nieuwe garanties aanvragen. BorgOnline biedt u snelheid en maximale 
flexibiliteit.

Trots op onze snelle en uitstekende service
Ons team staat altijd klaar om te helpen. We streven ernaar uw 
garantieaanvraag binnen 24 uur af te handelen. Op maat en naar uw wens.

De garantie van persoonlijke aandacht
Uw verhaal vinden wij net zo belangrijk als de koele cijfers. Daarom 
nemen we altijd de tijd om persoonlijk met u van gedachten te wisselen.
Bij Liberty Mutual Surety begrijpen we dat complexe zaken af en toe om 
extra toelichting vragen. Uw relatiemanager heeft altijd een gedegen 
financiële achtergrond en kent uw bedrijf en uw sector.

Liberty Mutual 
Surety. Uw borg in 
een wereld zonder 
garanties.

Liberty Mutual Surety.  
Onderdeel van het Liberty Mutual 
global network. 

Wilt u meer informatie over Liberty 
Mutual Surety en wat wij voor u en 
uw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan gerust contact met  
ons op. Bel +32 (0)3 285 98 80  
www.libertymutualsurety.be 

http://www.libertymutualsurety.nl
https://www.borgonline.nl/
http://www.libertymutualsurety.nl

