VERZEKEREN IN DE
GLASTUINBOUW
Bij een verzekering voor kassen denkt u natuurlijk allereerst aan het verzekeren tegen een zware
hagelbui, storm of brand door blikseminslag.
Maar hoe zit het met inbraak? En wat gebeurt er
bij het doordraaien van beluchtings- en scherminstallaties? AgriVer kent de risico’s en heeft er
een passende verzekering voor.

UW RISICO ONZE
VERANTWOORDELIJKHEID!
Een verzekeraar moet dichtbij de mensen

Verzekering voor kassen
Hiermee dekt u het risico van schade aan uw kassen en de daarin ondergebrachte apparatuur ten
gevolge van bijvoorbeeld storm, sneeuwdruk,
hagel, windhoos, blikseminslag, brand, inbraak,
aanrijdingen, etc.

staan, weten wat er speelt. AgriVer is de grootste Nederlandse onderlinge gewassen te velde
en glastuinbouw verzekeraar.
De organisatie, opgezet en bestuurd door
agrarische ondernemers, werkt uitsluitend

GLAST UINB OU W
VE R Z EK ER I NG

tegen kostprijs. Verzekerden zijn lid van de
maatschappij en hebben invloed op het beleid.

Als er dus iemand is die uw wensen
kent ... Dan is dat AgriVer!
Voor iedere ondernemer in de land- en tuinbouw
is continuïteit van het bedrijf en inkomenszekerheid in sterke mate afhankelijk van de opbrengst
van de gewassen. Vanzelfsprekend geeft men
de voorkeur aan de opbrengst van de gewassen
boven de uitkering van een verzekering, maar
mocht u toch schade hebben dan wilt u er verzekerd van zijn dat dat goed geregeld wordt.

Met de klimaatveranderingen
neemt het risico op schade toe!
AgriVer heeft hiervoor speciale
verzekeringen ontwikkeld,
informeer naar de mogelijkheden!

Verzekering van gewassen in kassen
Hieronder vallen o.a. schades aan gewassen na
beschadiging van de kas, maar ook schade die
wordt veroorzaakt door het plotseling uitvallen

PREMIE IS AFHANKELIJK
VAN EEN AANTAL FACTOREN

van de gastoevoer, de voedingsunit en de ver-

AgriVer biedt u als ondernemer een verzeker-

warming- of belichtingsinstallatie.

ing op maat. Welke dekking of combinatie van
dekkingen voor uw bedrijf het beste is en welke premie daarbij hoort hangt natuurlijk af van:
- Het type kas of bedrijfsgebouw
- Staat van onderhoud
- Welke gewassen u teelt
- Contractstermijn
- Gewenste dekkingsvorm
- Genomen preventiemaatregelen
Vraag gerust vrijblijvend advies over uw
specifieke situatie.

BEDRIJFSGEBOUWEN EN
INVENTARIS

GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE
OFFERTE?

Hiermee dekt u de overige risico’s aan bijvoor-

Wij maken voor u graag een offerte op maat!

beeld schuren, ketelinstallaties, koelcellen,
WKK-systemen, oogstproducten en voorraad.
Denk met name aan brand en/of storm, ontploffing,

bliksem-inslag,

Vraag deze vrijblijvend aan via onze website.
www.agriver.com

elektronicadekking

voor computers, diefstal en opruimingskosten.

EIGEN RISICO KORTING

O.H.M. AgriVer B.A.

Voor kassen bedraagt het standaard eigen risico

8061 GE Hasselt

1% van het verzekerd bedrag met een maximum

Postbus 9, 8060 AA Hasselt

Burgemeester Royerplein 8

van € 1.125,-. Voor gewassen in kassen bedraagt
het eigen risico € 2.250. Het eigen risico voor

Telefoon: (038) 477 85 85

bedrijfsgebouwen /inventaris is € 1.125,- .

Website: www.agriver.com
E-mail: info@agriver.com

Wilt u een hoger eigen risico, dan vindt u dit
uiteraard terug in de premie.

