HAGELVERZEKERING
AgriVer verzekert alle akkerbouwgewassen, bloembollen en vollegrondsgroenten tegen het risico
op hagelschade. Kijk voor de meest recente productontwikkelingen op onze website.

Aanvullende dekkingen:
Naast de standaard hageldekking zijn veel gewassen ook aanvullend te verzekeren tegen het risico
van storm- en brandschade. Gedurende de periode van 1 mei tot 1 september kunnen aardappel-
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en, mais en suikerbieten ook verzekerd worden
tegen het risico van nachtvorst. Tevens kan tegen een geringe meerpremie het transportrisico
meeverzekerd worden.

Een verzekeraar moet dichtbij de mensen

Sinds enkele jaren is het ook mogelijk om het af-

staan, weten wat er speelt. AgriVer is de groot-
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ste Nederlandse onderlinge gewassen te velde
en glastuinbouw verzekeraar.
De organisatie, opgezet en bestuurd door

GEWAS SE N T E V E LDE
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agrarische ondernemers, werkt uitsluitend
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!

WATERSCHADE
In de afgelopen jaren zijn er diverse producten
ontwikkeld voor het verzekeren van het risico op
schade ten gevolge van overvloedige neerslag.
Wij adviseren u graag welke verzekering het
best bij uw bedrijfssituatie past. Ook hier geldt
dat zekerheid, lage premies en een correcte afhandeling van schade voorop staan!

PREMIE IS AFHANKELIJK VAN
DE LIGGING VAN UW BEDRIJF
De kans op hagel is niet overal in Nederland
even groot.
AgriVer hanteert een verdeling in zogenaamde
meer en minder hagelgevoelige regio’s, hoe
geringer het risico op de hagelschade des te
lager de premie.
Zo is de premieverdeling over het land in
overeenstemming met de feitelijke risico’s.

EIGEN RISICO
EN KORTINGEN
AgriVer hanteert standaard lage eigen risico’s.
Indien u dit wenst kunt u kiezen voor een verhoogd eigen risico, waardoor u korting krijgt
op uw premie.

De voordelen van AgriVer op een rij:
- Verzekeren met premie tegen kostprijs
- De mogelijkheid van premierestitutie in
verband met winstdeling

GRATIS EEN VRIJBLIJVENDE
OFFERTE?
Wij maken voor u graag een offerte op maat!

- Laagste eigen risico

Vraag deze vrijblijvend aan via onze website.

- Voor akkerbouw slechts één keer eigen

www.agriver.com

risico per seizoen per perceel

O.H.M. AgriVer B.A.
Burgemeester Royerplein 8
8061 GE Hasselt
Postbus 9, 8060 AA Hasselt

- Brede weers- of hagelverzekering op maat
voor ieder bedrijf
- Mogelijk om afname risico uien mee
te verzekeren
- Geen naheffing

Telefoon: (038) 477 85 85
Website: www.agriver.com
E-mail: info@agriver.com

