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             September 2020 

 

Beste lezer, 

 

Tryg Nederland is een vestiging van Tryg Forsikring A/S, één van de grootste schadeverzekeraars 

van Scandinavië, met hoofdkantoor in Denemarken. Al bijna 300 jaar biedt Tryg  financiële zekerheid 

voor miljoenen particuliere en zakelijke klanten.  

 

Onder de naam Tryg Garanti verstrekken wij garanties voor bouwbedrijven en producenten en 

leveranciers van kapitaalgoederen ten gunste van hun opdrachtgevers, maar wij stellen op verzoek 

van onze klanten ook garanties ten gunste van overheidsinstanties voor belastingen, EU-subsidies en 

andere verplichtingen. Met kantoren in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland, 

Oostenrijk en Nederland zijn wij een ervaren verstrekker van garanties in Europa en marktleider in 

Scandinavië.  

 

Tryg herverzekert de door haar gestelde garanties bij vooraanstaande wereldwijde herverzekeraars.  

 

Tryg staat onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder Finanstilsynet (www.dfsa.dk). De 

Nederlandse vestiging van Tryg is opgenomen in het openbare register van De Nederlandsche Bank. 

Wij zijn bevoegd om garanties te verstrekken aan begunstigden in Nederland en daarbuiten. 

 

Tryg is genoteerd aan de beurs Nasdaq OMX in Kopenhagen en beschikt over een rating A1 (stabiele 

outlook) van credit rating agency Moody’s. Meer informatie over Tryg, waaronder het meest recente 

jaarverslag, vindt u op www.tryg.com.  

 

Tryg is lid van de wereldwijde vereniging International Credit Insurance & Surety Association 

(www.icisa.org).  

 

Onze garanties bieden solide zekerheid voor elke begunstigde. Wij zijn er trots op dat toonaangevende 

Europese en Nederlandse bedrijven tot onze klantenkring behoren en dat duizenden begunstigden op 

onze garanties vertrouwen.  

 

Mocht u meer informatie over ons willen ontvangen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen 

via post@tryggaranti.nl of bezoek onze website: www.tryggaranti.nl.  

 

William Wesseling 

Country Manager - Tryg Garanti Nederland 
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