
Uw agrarisch bedrijf compleet verzekerd
Een pakket speciaal voor uw bedrijfstak



Uw bedrijfsrisico’s beperkt

Gewijzigde regelgeving, aangepaste milieueisen, nieuwe technologische 
ontwikkelingen. De agrarische sector is volop in beweging. Dat brengt kansen 
met zich mee, maar ook risico’s. Als agrarische ondernemer weegt u ze tegen 
elkaar af en neemt u de juiste beslissingen. Toch blijft de kans op schade 
bestaan. Een ongeluk met een landbouwwerktuig, het uitvallen van klimaat
regelapparatuur – het is niet uit te sluiten. Dan is het belangrijk dat u uw 
risico’s hebt afgedekt bij een verzekeraar die de agrarische wereld kent. 
Een verzekeraar zoals Fortis ASR.

2

Op elkaar afgestemd
Fortis ASR is al jarenlang gespecialiseerd in de agrarische 
sector. Dankzij die uitgebreide praktijkervaring is het verzeke
ringspakket van Fortis ASR compleet en afgestemd op de 
eisen van vandaag en morgen. U kunt zich verzekeren tegen 
schade aan bedrijfsmiddelen, verlies van bedrijfsinkomsten, 
milieuschade, claims en geschillen. Uw tussenpersoon brengt 
samen met de specialisten van Fortis ASR de risico’s van uw 
bedrijf in kaart. Gezamenlijk bekijkt u welke maatregelen u treft, 
welke risico’s u verzekert en welke risico’s u zelf draagt.

Oplopend voordeel
De verzekeringen zijn verdeeld over vijf rubrieken. Hoe meer 
rubrieken u opneemt in het Voordeelpakket agrarisch, hoe 
hoger uw korting. Kiest u bijvoorbeeld uit twee rubrieken een
verzekering, dan krijgt u 3% korting op het totale premie
bedrag. Elke extra verzekering uit een andere rubriek levert 
u nog eens extra korting op: uw korting kan dus oplopen tot 
12%. Uw tussenpersoon kan u helpen de verzekeringen te 
kiezen die u voor uw onderneming nodig hebt. Bovendien 
betaalt u geen polis of administratiekosten, ook niet wanneer u 
iets wilt wijzigen. En per maand betalen kost u ook niets extra.

Risicobeheer: een gezamenlijk belang
Risicobeheer gaat verder dan uw bedrijf zo goed mogelijk  
verzekeren. Risicobeheer draait om de balans tussen polis  
en preventie. Met preventieve maatregelen, tegen bijvoor
beeld brand, ontploffing en extreme weersomstandigheden,
verlaagt u niet alleen de schadekans, maar óók de premie
die u betaalt. In sommige gevallen kan Fortis ASR een risico 
uitsluitend accepteren als u bepaalde preventieve maatrege
len treft. Fortis ASR heeft preventieadviseurs in dienst. Dit 
zijn verzekeringspecialisten in uw vakgebied. Zij adviseren u 
graag over de preventieve maatregelen die u kunt treffen
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Voordelen van verzekeren bij Fortis ASR
• Alle schadeverzekeringen in één pakket
• De voornaamste bedrijfsrisico’s gedekt
• Gedifferentieerde premie per risico
• Geen dubbele dekkingen
• Gespreide betaling zonder toeslag
• Aantrekkelijke korting oplopend tot maximaal 12%
• Gratis waardevaststelling van gebouwen, inventaris,  

roerende zaken, levende have en bedrijfsschade

Voordeelpakket agrarisch

Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade
• Bedrijfsgebouwenverzekering
• Roerende zakenverzekering
• Milieuschadeverzekering
• Elektronicaverzekering
• Woonhuis en inboedelverzekering

Vervoer (middelen en goederen)
• Landbouwwerktuigenverzekering
• Bedrijfs en personenautoverzekering

Bedrijfsschade
• Bedrijfsschadeverzekering

Aansprakelijkheid
• Aansprakelijkheidsverzekering

Rechtsbijstand
• Rechtsbijstandverzekering

Korting
Hoe meer rubrieken u opneemt in uw Voordeelpakket 
agrarisch, hoe hoger uw korting

 Aantal      Korting

 Een rubriek     0%

 Twee rubrieken     3%

 Drie rubrieken     6%

 Vier rubrieken     9%

 Vijf rubrieken     12%
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Gebouwen, bedrijfsmiddelen  
en milieuschade

Een blikseminslag waardoor uw boerderij in vlammen opgaat. Een storm die 
uw ligboxenstal voor een groot deel plat legt waardoor u dieren verliest en 
de ruimte voor lange tijd niet bruikbaar is. Deze ongelukken zijn nooit uit te 
sluiten. Naast materiële schade loopt u een flink deel van uw omzet mis. 
Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Als u goed verzekerd bent, 
kan dat. De verzekeringen voor bedrijfsgebouwen en roerende zaken van 
Fortis ASR dekken de materiële schade.
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Bedrijfsgebouwenverzekering
De Bedrijfsgebouwenverzekering vergoedt schade aan uw 
bedrijfsgebouwen en vaste inrichting. Jaarlijks worden het 
verzekerde bedrag en de premie aangepast aan de ont
wikkeling van de bouwkosten. Met de Bedrijfsgebouwen
verzekering hebt u de keus uit uitgebreide herstelmogelijk
heden, zoals moderne herbouw, herbouw op een andere 
locatie, aankoop van een ander gebouw of zelfs een andere 
vorm van exploitatie.

Roerende zakenverzekering
De Roerende zakenverzekering vergoedt schade aan of verlies 
van agrarische producten, bedrijfsvoorraden, machines, in
ventaris en levende have. Standaard is de inventaris op basis 
van dagwaarde verzekerd, maar u kunt ook kiezen voor de 
nieuwwaarderegeling. Deze verzekering kent meerdere extra’s 
zonder meerprijs, zoals een (gelimiteerde) dekking voor het 
verwijderen van verontreinigde mest en het uithalen van hooi 
bij broei. Pluimveebedrijven en varkenshouders kunnen schade 
meeverzekeren van dood van levende have door het uitvallen 
van klimaatregelapparatuur. Voor rundvee heeft Fortis ASR een 
specifieke veeverzekering.

Milieuschadeverzekering
De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten 
bij verontreiniging van de eigen locatie na verontreiniging van 
grond, grondwater en oppervlaktewater. Ook sanering van 
omliggende terreinen is gedekt als de vervuiling afkomstig 
is van uw eigen terrein. Naast verontreiniging door olie, 
bestrijdingsmiddelen, mest en andere stoffen geeft de polis 
dekking voor het opruimen van asbest en van met asbest 
besmette materialen.

Elektronicaverzekering
De Elektronicaverzekering vergoedt onvoorziene schade door 
diefstal, transport en ander van buiten komend onheil aan 
uiteenlopende elektronische apparatuur en programmatuur,
zoals melkwin, bijvoer en droogvoerinstallaties, apparatuur
voor klimaatbeheersing, melkkoeling en telefonie.

Gratis waardevaststelling
Fortis ASR biedt u een gratis waardevaststelling voor 
gebouwen, inventaris, roerende zaken, levende have en 
bedrijfsschade. Voor gebouwen en inventaris krijgt u na deze 
waardevaststelling garantie tegen onderverzekering. Voor 
roerende zaken, levende have en bedrijfsschade krijgt u 30% 
overdekking. Zo bent u altijd goed verzekerd en heeft u er 
geen omkijken meer naar.

Beperk risico en schade bij brand, storm en inbraak
Deze tips helpen om uw bedrijf zo goed mogelijk te 
beschermen:
• Zorg voor voldoende en geschikte blusmiddelen en houd 

deze werkend.
• Zorg bij grotere gebouwen voor voldoende brand en rook

werende scheidingen.
• Controleer regelmatig de onderhoudsstaat van uw dak

bedekking en voorkom losliggende delen.
• Zorg voor een goede verankering van voeder en kunst

mestsilo’s en voorkom leegstand.
• Blikseminslag is niet te voorkomen maar u kunt bliksem 
 wel veilig afleiden met een bliksembeveiligingsinstallatie.

• Verwijder tijdig stof uit gebouwen ter voorkoming van 
stofexplosies.

• Voorkom statische elektriciteit in systemen (zoals voeder
silo’s, kunstmestsilo’s en leidingen) door goed te aarden.

• Raadpleeg bij een vermoeden van hooibroei Fortis ASR, 
die een broeicontroleur kan inschakelen.

• Merk, taxeer en registreer uw waardevolle en diefstal
gevoelige zaken voor een snellere schadeafhandeling.

• Zorg voor een bedrijfszeker noodstroomaggregaat dat 
voldoende vermogen levert om bij netuitval uw belangrijkste 
installaties te laten doordraaien.
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Vervoer (middelen en goederen)

Meer efficiency en hogere kwaliteit. Zulke doelstellingen haalt u dankzij nieuwe 
technologie. Geavanceerde landbouwmachines versnellen de werkzaamheden. 
Klimaatbeheersing, melkkoeling en voederprocessen controleert u optimaal met 
behulp van moderne computerprogramma’s. Maar uw machines en apparatuur 
zijn ook kwetsbaar. Gelukkig zijn ze goed te verzekeren. Vanzelfsprekend dekt 
Fortis ASR de schade aan uw tractoren en andere landbouwwerktuigen.

Landbouwwerktuigenverzekering
De Landbouwwerktuigenverzekering vergoedt schade veroor
zaakt aan derden tot een maximum van € 2.500.000. Schade 
aan eigen gebouwen en motorrijtuigen is meeverzekerd tot  
€ 50.000. Daarnaast is het mogelijk om uw landbouwwerktuig 
tegen het risico van cascoschade te verzekeren. Is het object 
nieuw, dan kan de cascodekking worden uitgebreid met een 
eigen gebrekdekking voor de duur van ten hoogste 5 jaar.
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Bedrijfsschadeverzekering
De Bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gederfde brutowinst 
als gevolg van gedekte schade aan uw bedrijfsgebouwen, 
machines, inventaris, bedrijfsvoorraden, agrarische producten 
en levende have. Ook de extra kosten voor de herstart van uw
bedrijf worden vergoed. En met een speciale clausule voor
komt u over of onderverzekering. Aan de hand van een 
accountantsverklaring vindt aan het eind van het boekjaar de 
nacalculatie plaats. Voor bedrijfsschade als gevolg van het 
uitvallen van klimaatregelapparatuur heeft Fortis ASR ook 
mogelijkheden.

Bedrijfsschade

Schade kan onvoorziene gevolgen hebben voor uw bedrijf. Welke gevolgen 
heeft de opgelopen schade voor de winst van de onderneming? De bedrijfs
schadeverzekering zorgt voor de continuïteit van uw bedrijf.
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Aansprakelijkheid

Ook uw aansprakelijkheid vraagt om aandacht. Want een verkeerde levering 
of de vervuiling van het terrein van uw buurman kunnen verstrekkende ge
volgen hebben. Het verzekeringspakket van Fortis ASR is volledig afgestemd 
op de nieuwste ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht. Ook de 
particuliere aansprakelijkheid van u en uw gezin is meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering
De Aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade als 
 gevolg van wettelijke aansprakelijkheid voor het beschadigen 
van andermans zaken, het toebrengen van letsel, product
aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.
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Rechtsbijstandverzekering
De Rechtsbijstandverzekering dekt alle rechtsgeschillen 
waarmee agrarische ondernemers te maken kunnen krijgen. 
Alle motorrijtuigen – zakelijk zowel als particulier – zijn gedekt 
en rechtsbijstand in privésituaties wordt eveneens vergoed. 
Als extra optie kunt u kiezen voor een aanvullende dekking 
voor geschillen over quota, milieukwesties en nietagrarische 
nevenactiviteiten.

Een geschil, waar moet u aan denken?
Of u een juridisch geschil wint of verliest hangt af van de 
bewijsvoering. Het is daarom essentieel dat uw documen
tatie en administratie goed op orde zijn.

Denk daarom aan de volgende tips:
• Vraag degene die u aansprakelijk stelt om dit schriftelijk 

te doen.
• In de schriftelijke aansprakelijkstelling moet staan hoe  

de schade is ontstaan, wat de aard van de schade is,  
om welk bedrag het gaat en waarom de tegenpartij u  
aansprakelijk stelt.

• Ook al bent u het eens met de tegenpartij, erken niet  
meteen uw aansprakelijkheid en doe geen toezeggingen  
over betaling. Juridisch gezien kan de zaak anders 
liggen.

• Als u het niet eens bent met de tegenpartij, meld dan  
dat u de kwestie zult opnemen met uw tussenpersoon.

• Als u iemand aansprakelijk wilt stellen, neem dan de 
namen en adressen op van getuigen die bereid zijn uw 
verhaal te bevestigen.

• Zorg dat u de schade, die de tegenpartij u heeft toe
gebracht, kunt aantonen. Bijvoorbeeld door beschadigde 
objecten te bewaren of foto’s of opnamen te maken van 
de schade.

Rechtsbijstand

De samenleving verandert en het agrarische bedrijfsleven verandert mee.  
U hebt te maken met nieuwe bouw en bestemmingsplannen, aangepaste  
milieueisen en quota. U loopt steeds meer risico op geschillen. Het 
verzekeringspakket van Fortis ASR biedt dekking voor alle rechtsgeschillen
die u kunnen treffen. Daarbij is het prettig dat de rechtsbijstand van u en 
uw gezin is meeverzekerd.
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Meer verzekeren dan het pakket alleen

Met het Fortis ASR verzekeringspakket voor uw agrarisch bedrijf zorgt u dat 
schade geen gevaar kan vormen voor de continuïteit van uw bedrijf. Het kan 
daarnaast geen kwaad om stil te staan bij de risico’s die u als agrarisch on
dernemer óók loopt, maar die niet binnen het verzekeringspakket voor agra
riërs vallen. U kunt bijvoorbeeld ziek worden of arbeidsongeschikt. Zo kennen 
wij geen inkomenstoets voor onze Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering
Uitgebreid tot een bedrag van € 25.000, voor zowel rubriek A en B. Daarnaast 
beschikt deze verzekering over een no-claimkorting (tot 25%). Fortis ASR 
heeft diverse verzekeringen op het gebied van zorg en inkomen, zowel voor   
u als uw personeel. En omdat ook de opbouw van uw oudedagsvoorziening
grotendeels op uzelf neerkomt, is het goed om te weten dat u bij ons ook aan 
het goede adres bent voor goede oudedagsvoorzieningen. Zowel voor uzelf 
als voor uw personeel.

Wat kan uw tussenpersoon voor u doen?
Wilt u uw bedrijfsrisico’s beheersbaar maken? Uw tussen
persoon kan een scherpe analyse maken van de risico’s,  
vertelt u meer over beveiliging en preventie en berekent 
welk verzekeringspakket het best past bij uw profiel.



10 11

Meer verzekeren dan het pakket alleen

Met het Fortis ASR verzekeringspakket voor uw agrarisch bedrijf zorgt u dat 
schade geen gevaar kan vormen voor de continuïteit van uw bedrijf. Het kan 
daarnaast geen kwaad om stil te staan bij de risico’s die u als agrarisch on
dernemer óók loopt, maar die niet binnen het verzekeringspakket voor agra
riërs vallen. U kunt bijvoorbeeld ziek worden of arbeidsongeschikt. Zo kennen 
wij geen inkomenstoets voor onze Beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering
Uitgebreid tot een bedrag van € 25.000, voor zowel rubriek A en B. Daarnaast 
beschikt deze verzekering over een no-claimkorting (tot 25%). Fortis ASR 
heeft diverse verzekeringen op het gebied van zorg en inkomen, zowel voor   
u als uw personeel. En omdat ook de opbouw van uw oudedagsvoorziening
grotendeels op uzelf neerkomt, is het goed om te weten dat u bij ons ook aan 
het goede adres bent voor goede oudedagsvoorzieningen. Zowel voor uzelf 
als voor uw personeel.

Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten. Net als haar 
moederbedrijf Fortis, bouwt Fortis ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten de zekerheid dat 
zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. Fortis ASR werkt intensief samen met onafhankelijke inter
mediairs en ondersteunt ze met specialistische informatie, handige software en passende oplossingen. Die samenwerking levert 
tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen uit de beste producten die passen bij zijn persoonlijke 
situatie. En dat is wat telt. 



Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl52
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Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning  
van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van het 
verzekeringsbedrijf en is opgenomen in het register van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000478. 
Zij kan optreden als aanbieder van schadeverzekeringen.  
Voor de klachtenprocedure van Fortis ASR kunt u kijken 
op www.fortisasr.nl bij ’contact’.


