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1. Basis van de BedrijfActiefPolis Agrarisch

De waarde van advies is groot
Agrarische ondernemers zijn op zoek naar passende 
oplossingen die zorgen voor continuïteit, zonder veel 
uitzoekwerk. In de zakelijke markt en bij adviesgevoelige 
producten bent u als adviseur van grote waarde. U kent 
het bedrijf van uw relatie. En ook de uitdagingen en risi-
co’s waar het voor staat. Daarom geloven zowel klanten 
als wij in de waarde van advies.

De basis van de BedrijfActiefPolis Agrarisch
Met de Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Agrarisch verze-
kert u bedrijfsrisico’s voor uw relatie met een agrarische 
onderneming. Uw relatie betaalt een premie die past bij 
het risicoprofiel. De verzekeringen staan overzichtelijk 
op 1 verzekeringsbewijs. Ook zijn ze zijn goed op elkaar 
afgestemd en sluiten ze aan bij de risico’s in de agrari-
sche sector. Met de duidelijke verzekeringsvoorwaarden 
zorgt dit ervoor dat uw relatie weet waar hij of zij aan toe 
is. En is er toch schade? Dan zijn wij 24 uur per dag be-
reikbaar. En kan uw relatie rekenen op een zorgvuldige 
schade-afhandeling. 

 
 

Unieke kenmerken:
• Overzichtelijke opbouw
• Zowel zakelijke als particuliere agrarische risico’s 

verzekerd
• Gebruik van onafhankelijke databronnen 
 
Systeem
Alleen verzekerd voor risico’s passend bij het bedrijf 
van uw relatie
U maakt eenvoudig een premievoorstel door de vragen  
in te vullen. Hoe beter de activiteiten van de agrarische  
ondernemer worden geïnventariseerd, hoe beter de dek- 
king aansluit bij de behoefte van uw relatie. En daarmee 
wordt ook de juiste premie bepaald. Alleen vragen die van 
toepassing zijn, worden gesteld. Ook de Digitale Waarde 
Bepaling, zoals we die kennen bij de ToplandPolis en 
BedrijfCompactPolis, is nu ingebouwd in het systeem. 

Voorwaarden 
Duidelijke voorwaarden die zijn afgestemd op de 
activiteiten van de agrarische sector
Relevante voorwaarden in duidelijke taal, vindbaar met 
1 klik op de link die op het digitale verzekeringsbewijs 
staat vermeld.

Voor agrarische ondernemers verandert de situatie voortdurend. Een belangrijke reden om ons  
huidige aanbod van verzekeringen te actualiseren, zodat agrarische ondernemers hun risico’s kunnen 
blijven afdekken. Avéro Achmea introduceert daarom een volledige nieuwe verzekeringsoplossing:  
de BedrijfActiefPolis Agrarisch
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De Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Agrarisch is dage-
lijks opzegbaar, zonder opzegtermijn. Elke verzekering 
krijgt 1 januari als prolongatiedatum. Wijzigingen in 
premie en voorwaarden worden per prolongatiedatum 
doorgevoerd.

Schade-afhandeling
Binnen 1 dag geholpen
Bij schade wil uw relatie zo snel mogelijk weer door. 
Daarom helpen onze experts, of iemand uit ons scha-
denetwerk, binnen 1 dag. Ook als de schade niet gedekt 
is, helpen wij verder. U bereikt ons 24 uur per dag en u 
kunt rekenen op een zorgvuldige schade-afhandeling.

Actualiseren
U als adviseur zorgt ervoor dat de verzekering van uw 
relaties periodiek geactualiseerd wordt. Met actualiseren 
zorgt u ervoor dat de verzekeringen weer up-to-date zijn 
en aansluiten op de huidige situatie van de klant. 

Voor teelten en dieren sluiten we aan bij de gegevens 
die de agrarisch ondernemer doorgeeft voor de land-
bouwtelling via de gecombineerde opgave. Soms heeft 
uw relatie omzet uit activiteiten die geen plaats hebben 
in de landbouwtelling. Die omzet zal u als adviseur nog 
steeds in de gesprekken met uw relatie moeten actuali-
seren op de polis.
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Producten
De rubriek Locatie Agrarisch bestaat uit onderstaande 
verzekeringsproducten:
1. Kas
2. Gebouw
3. Extra Bouwwerk
4. Teelt in Kassen
5. Veehouderij en Teelt in gebouwen
6. Bedrijfsschade
7. Inventaris
8. Voorraad
9. Teelt Buiten 

2. De rubriek: Locatie Agrarisch

In de rubriek Locatie Agrarisch verzekeren we onderstaande producten. Hiermee kan een 
ondernemer risico’s afdekken voor schade aan of verlies van vee en gewas en de opbrengst ervan. 
Ook schade aan of verlies van bedrijfsgebouwen en hulpmiddelen kan de ondernemer verzekeren.
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Wat verzeker je?
U leest hieronder welke gebouwsoorten onder de  
producten kas, gebouw of extra bouwwerk vallen.

• Kas ‒ inclusief de vaste inrichting zoals scherm- 
installatie, assimilatiebelichting, verwarming,  
teeltsysteem, dekwasser, zonnepanelen en de  
ondergrondse constructie. 

 –   Per object 1 tot maximaal 3 gebruiken kiezen
• Gebouw ‒ zoals stal, schuur, bewaarloods, opslag-

ruimte en verwerkingsruimte
 –   Per object 1 tot maximaal 3 gebruiken kiezen

• Extra bouwwerk ‒ zoals mestsilo, mestbassin,  
watersilo, waterbassin, warmteopslagtank,  
gasreduceerstation, toren- en graansilo, hooiberg, 
voeder- en kunstmestsilo, CO2 opslagtank,  
folietunnel, terreinafscheiding, transformatorgebouw 
en zonnepanelen op de grond.

 –   Per object 1 soort bouwwerk 
 –   Verzamelobject per risicoadres
 –   Staat altijd buiten een gebouw of kas

• Limitatieve opsomming van de soorten extra  
bouwwerk in de begripsomschrijving

Bedrijfsgebouw (Kas, Gebouw, Extra Bouwwerk) 
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Bedrijfsgebouw (Kas, Gebouw, Extra Bouwwerk) Kenmerken

• Inclusief fundering en kelders verzekerd
• Geen verzekerd bedrag, behalve voor  

dekking Milieu (keuze uit €500.000, €750.000,  
of €1.500.000)

• Onderverzekering niet mogelijk
• Basisdekking met brand en alle belangrijke  

weercalamiteitenrisico’s
• Kosten om beschadigde delen (geen asbest) van  

het gebouw op te ruimen verzekeren wij  onder 
de dekkingen Basis, Uitgebreid en Totaal. 
Tot maximaal het bedrag dat nodig is om het 
bedrijfsgebouw opnieuw te bouwen. Ook als in 
die beschadigde delen asbest zit, verzekeren 
wij het opruimen. Bij een verzekerde schade 
is het  opruimen  verzekerd zowel op of buiten 
het risicoadres. Tot maximaal € 1.000.000 per 
 gebeurtenis. Voor alle verzekeringen binnen de 
rubriek Locatie Agrarisch (excl. Bedrijfsschade en 
Teelt buiten) van de BedrijfActiefPolis Agrarisch op 
het risicoadres samen.

• Kosten om maatregelen op last van de overheid 
door te voeren tot maximaal € 250.000

• Huurderving niet standaard meeverzekerd, hier-
voor sluit u een aparte bedrijfsschadeverzekering

• Het standaard eigen risico van € 2.500 voor de 
gehele rubriek Locatie Agrarisch. Keuze voor een 
lager of hoger eigen risico.

Dekkingen
We bieden 3 standaard dekkingen waaruit de klant kan kiezen: Basis, Uitgebreid en Totaal. Daarnaast bieden we de 
optionele dekking Milieu. In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 
'Bedrijfsgebouw'.

Dekkingsdetails Basis Uitgebreid Totaal

Brand, bliksem, overspanning door bliksem

Storm

Hagel

Sneeuwdruk

Inbraak, diefstal en vandalisme

Water en uitgebreide gevaren

Overige gebeurtenissen

Eigen gebrek

Milieu Optioneel Optioneel Optioneel
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Wat verzeker je?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het 
verzekeringsproduct 'Teelt in Kassen'.

• Materiële schade (teelt) en immateriële schade  
(omzet) verzekerd

• Teelt op het risicoadres (zoals tomaten, rozen, tulpen)
• Plantmateriaal (éénjarig/meerjarig)

 – Plantaardig materiaal dat op het risicoadres wordt 
geteeld

 – Zaad, plant- en pootgoed dat voor de teelt is  
bestemd: van 7 dagen voor de teelt tot het begin 
van de teelt

• Hulpmiddelen (éénjarig/meerjarig)
 – Middelen die nodig zijn voor de teelt van het plant-

materiaal: van 7 dagen voor de teelt tot het begin 
van de teelt

• Oogstproducten
 – Producten die van het plantmateriaal afkomen: 

vanaf de oogst tot 7 dagen na de oogst

Teelt in kassen
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Teelt in kassen Kenmerken

• Verzekering maar 1 keer opvoeren per productie
• Geen verzekerd bedrag. Onderverzekering is niet 

mogelijk
• Basisdekking met brand en alle belangrijke  

weercalamiteitenrisico’s
• Uitgebreide dekking en Totaaldekking inclusief  

transport (op wegen en terreinen). Maximaal  
€ 20.000 per transport

• Opkweekdekking (buiten het risicoadres). Maximaal 
20% van de omzet van de verzekerde teelt per jaar.

• Kosten om beschadigde delen (geen asbest) 
van het gebouw op te ruimen verzekeren wij 
onder de dekkingen Basis, Uitgebreid en Totaal. 
Tot maximaal het bedrag dat nodig is om het 
bedrijfsgebouw opnieuw te bouwen. Ook als in 
die beschadigde delen asbest zit, verzekeren 
wij het opruimen. Bij een verzekerde schade 
is het opruimen verzekerd zowel op of buiten 
het risicoadres. Tot maximaal € 1.000.000 per 
gebeurtenis. Voor alle verzekeringen van de 
BedrijfActiefPolis Agrarisch op het risicoadres 
samen. 

• Omzetverlies door milieuschade of asbestveront-
reiniging (verzekerde heeft de dekking Milieu)

• Het standaard eigen risico voor de gehele rubriek 
Locatie Agrarisch is € 2.500. Hierbij heb je de  
keuze voor een lager of hoger eigen risico.

Dekkingen
We bieden 3 standaard dekkingen waaruit de klant kan kiezen: Basis, Uitgebreid en Totaal. Daarnaast bieden we  
optionele dekkingen aan. In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 
'Teelt in kassen'.

Dekkingsdetails Basis Uitgebreid Totaal

Brand, bliksem en inductie

Storm

Hagel

Sneeuwdruk

Water en overig

Inbraak, diefstal en vandalisme

Transport

Waterverontreiniging

Koeling

Kasklimaat

Water en voeding Optioneel

Gasvoorziening Optioneel

Licht Optioneel

Rookglas Optioneel
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Wat verzeker je?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het 
verzekeringsproduct ‘Veehouderij en Teelt in gebouwen. 

• Materiële schade (levende have of teelt) en  
immateriële schade (omzet) verzekerd

• Veehouderij op het risicoadres, ergens anders in 
Nederland of buiten Nederland (binnen 20 km)

 – Ook melk en eieren van de levende have
• Teelt op het risicoadres (zoals witlof, champignons)
• Plantmateriaal

 – Plantaardig materiaal dat op het risicoadres wordt 
geteeld

 – Zaad, plant- en pootgoed dat voor de teelt is  
bestemd: 7 dagen voor teelt tot begin van teelt

• Hulpmiddelen
 – Middelen die nodig zijn voor de teelt van het plant-

materiaal. 
 – En die direct met het plantmateriaal verbonden zijn 

of die tijdens de teelt worden verbruikt. 
 – En die in het gebouw, de koelcel of andere ruimte 

op het risicoadres aanwezig zijn. 
 – In de periode van 7 dagen voordat deze voor de 

teelt worden gebruikt tot 7 dagen na de oogst. 
• Oogstproducten

 – Producten die van het plantmateriaal afkomen: 
vanaf oogst tot 7 dagen na de oogst

Veehouderij en Teelt in gebouwen
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Veehouderij en Teelt in gebouwen Kenmerken

• Verzekering maar 1 keer opvoeren per productie
• Geen verzekerd bedrag. Onderverzekering is niet 

mogelijk
• Basisdekking met brand en alle belangrijke  

weercalamiteitenrisico’s
• Uitgebreide dekking inclusief transport (op wegen 

en terreinen). Maximaal € 20.000 per transport.
• Kosten om beschadigde delen (geen asbest) van 

het gebouw op te ruimen verzekeren wij onder 
de dekkingen Basis en Uitgebreid. Tot maximaal 
het bedrag dat nodig is om het bedrijfsgebouw 
opnieuw te bouwen. Ook als in die beschadigde 
delen asbest zit, verzekeren wij het opruimen. 
Bij een verzekerde schade is het opruimen 
verzekerd zowel op of buiten het risicoadres. 
Tot maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. 
Voor alle verzekeringen binnen de rubriek 
Locatie Agrarisch (excl. Bedrijfsschade en Teelt 
buiten) van de BedrijfActiefPolis Agrarisch op het 
risicoadres samen. 

• Omzetverlies door milieuschade of asbestveront-
reiniging (verzekerde heeft de dekking Milieu)

• Standaard eigen risico van € 2.500 voor de gehele 
rubriek Locatie Agrarisch. Keuze voor lager of 
hoger eigen risico.

Dekkingen
We bieden 2 standaard dekkingen waaruit de klant kan kiezen: Basis en Uitgebreid. Daarnaast bieden we  
optionele dekkingen aan. In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 
'Veehouderij en Teelt in gebouwen'.

Dekkingsdetails Basis Uitgebreid

Brand, bliksem en inductie

Storm

Hagel

Sneeuwdruk

Water en overig

Inbraak, diefstal en vandalisme

Transport

Koeling Optioneel

Diergezondheid Optioneel

Stalklimaat Optioneel
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Wat verzeker je?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het 
verzekeringsproduct ‘Bedrijfsschade’. 

• Bedrijven met niet agrarische activiteiten (productie) in 
het gebouw (zoals loonbedrijf, manege, tuincentrum)

• Immateriële schade (omzet) verzekerd
• Bedrijfsschade voor iedere niet-agrarische activiteit 

apart verzekeren. De niet-agrarische activiteiten staan 
op het verzekeringsbewijs.

• De omzet die verzekerde misloopt door schade aan 
het bedrijfsgebouw, de inventaris of de voorraad op 
het risicoadres

 – Door een verzekerde gebeurtenis
 – Het risicoadres staat op het verzekeringsbewijs
 – Het bedrijfsgebouw, de inventaris of de voorraad 

gebruikt verzekerde voor de verzekerde activiteit

Bedrijfsschade
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Bedrijfsschade Kenmerken

• Verzekering opvoeren per activiteit  
(verbijzonderen)

• Geen verzekerd bedrag. Onderverzekering niet 
mogelijk

• Basisdekking met brand en alle belangrijke  
weercalamiteitenrisico’s

• Uitgebreide dekking inclusief transportdekking tot 
maximaal € 20.000

• Standaard eigen risico van € 2.500 voor de gehele 
rubriek Locatie Agrarisch. Keuze voor een lager of 
hoger eigen risico.

Dekkingen
We bieden 2 standaard dekkingen waaruit de klant kan kiezen: Basis en Uitgebreid. In de tabel hieronder ziet u de 
belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 'Bedrijfsschade'.

Dekkingsdetails Basis Uitgebreid

Brand, bliksem en inductie

Storm

Hagel

Sneeuwdruk

Water en overig

Inbraak, diefstal en vandalisme

Transport
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Wat verzeker je?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het 
verzekeringsproduct ‘Inventaris’. 

• Losse zaken die in het bedrijf worden gebruikt, zoals 
gereedschappen, niet-zelfrijdende werktuigen,  
machines en fust. 

• Bij de uitvoering kan gekozen worden voor:
 – Standaard: Normale hoeveelheid inventaris van 

normale kwaliteit (excl. bewaarkisten, meermalig 
fust en werktuigen/machines)

 – Uitgebreid: Grotere hoeveelheid inventaris van 
hogere kwaliteit (excl. bewaarkisten, meermalig fust 
en werktuigen/machines)

Inventaris
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Inventaris Kenmerken

• Onder inventaris vallen ook motorrijtuigen zonder 
zit- of staplaats

• Onder inventaris vallen ook niet-zelfrijdende  
werktuigen

• Geen verzekerd bedrag; onderverzekering niet 
mogelijk

• Basisdekking met brand en alle belangrijke  
weercalamiteitenrisico’s

• Onder Uitgebreide dekking is ook transport  
meeverzekerd

• Kosten om beschadigde delen (geen asbest)  
van het gebouw op te ruimen verzekeren wij  
onder de dekkingen Basis en Uitgebreid. Tot  
maximaal hetbedrag dat nodig is om het bedrijfs- 
gebouw opnieuw te bouwen. Ook als in die be-
schadigde delen asbest zit, verzekeren wij het 
opruimen. Bij een verzekerde schade is het  
opruimen verzekerd zowel op of buiten het  
risicoadres. Tot maximaal € 1.000.000 per  
gebeurtenis. Voor alle verzekeringen binnen de 
rubriek Locatie Agrarisch (excl. Bedrijfsschade  
en Teelt buiten) van de BedrijfActiefPolis  
Agrarisch op het risicoadres samen.

• Standaard eigen risico van € 2.500 voor de  
gehele rubriek Locatie Agrarisch. Keuze voor  
lager of hoger eigen risico.

Dekkingen
We bieden 2 standaard dekkingen waaruit de klant kan kiezen: Basis en Uitgebreid. Daarnaast bieden we optionele 
dekkingen aan. In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 'Inventaris'. 

Dekkingsdetails Basis Uitgebreid

Brand, bliksem en inductie

Storm

Hagel

Sneeuwdruk

Inbraak, diefstal en vandalisme

Water en overig

Transport

Geld Optioneel Optioneel

Van buiten komend gevaar Optioneel

Eigen gebrek Optioneel

Diefstal zonder braak Optioneel
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Wat verzeker je?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het 
verzekeringsproduct ‘Voorraad’.

• Producten op het bedrijf die worden verbruikt  
zoals voer en kunstmest

• Oogstproducten voor latere levering, zoals  
aardappelen, uien en fruit

Voorraad
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Voorraad Kenmerken

• Basisdekking met brand en alle belangrijke  
weercalamiteitenrisico’s

• Bewaarregeling standaard meeverzekerd
• Geen verzekerd bedrag; onderverzekering niet 

mogelijk
• Kosten om beschadigde delen (geen asbest) 

van het gebouw op te ruimen verzekeren wij  
onder de dekkingen Basis, Uitgebreid en Totaal. 
Tot maximaal het bedrag dat nodig is om het 
bedrijfsgebouw opnieuw te bouwen. Ook als in 
die beschadigde delen asbest zit, verzekeren 
wij het opruimen. Bij een verzekerde schade is 
het opruimen verzekerd zowel op of buiten het 
risicoadres. Tot maximaal € 1.000.000 per gebeur-
tenis. Voor alle verzekeringen binnen de rubriek 
Locatie Agrarisch (excl. Bedrijfsschade en Teelt 
buiten) van de BedrijfActiefPolis Agrarisch op het 
risicoadres samen.

• Standaard eigen risico van € 2.500 voor de  
gehele rubriek Locatie. Keuze voor lager of hoger 
eigen risico.

Dekkingen
We bieden 3 standaard dekkingen waaruit de klant kan kiezen: Basis, Uitgebreid en Totaal. In de tabel hieronder ziet 
u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 'Voorraad'.

Dekkingsdetails Basis Uitgebreid Totaal

Brand, bliksem en inductie

Storm

Hagel

Sneeuwdruk

Inbraak, diefstal en vandalisme

Water en overig

Transport

Koeling
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Wat verzeker je?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het 
verzekeringsproduct ‘Teelt buiten’.

• Bedrijven met agrarische activiteiten (productie) op 
het perceel

• Opbrengst van de teelt op het verzekeringsbewijs 
verzekerd

• Teelt op het perceel (zoals aardappelen, bloemkool, 
bessenstruiken, hortensia, lelie-/tulpenbollen)

• De teelt bestaat uit producten die op het perceel  
worden geteeld om hun economische waarde

 – Het telen begint vanaf het zaaien of planten in volle 
grond of in potten (containerteelt) en eindigt direct 
na het oogsten.

Teelt buiten
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Teelt buiten

Kenmerken

Dekkingen
We bieden 1 standaard dekking, namelijk Basis. Daarnaast bieden we optionele dekkingen aan. In de tabel hieronder 
ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 'Voorraad'.

Dekkingsdetails Basis

Hagel

Storm Optioneel

Brand en vandalisme Optioneel

Vorst Optioneel

• In het acceptatiesysteem adviesbedragen voor klant
• Gewassenlijst vereenvoudigd en uitgelijnd met de 

gewassen van de Landbouwtelling
• Basisdekking met hagel voor alle teelten (1 maart  

tot 1 december)
• Hageldekking tijdens wintermaanden mogelijk (clausule) 

Let op, dit geldt niet voor alle gewassen
• Hageldekking inclusief opkweekdekking  

(op perceel van ander bedrijf)
 – Maximaal 10% van verzekerd bedrag van  

verzekerde teelt

• Optionele dekkingen storm, brand/vandalisme en vorst 
teelten die gevoelig zijn voor deze risico’s

• Premie pro rata in plaats van jaarpremie. Klant kan 
verzekering alleen opzeggen als er nog geen risico  
is gelopen, anders stopt de verzekering per 1 januari.

• Eigen risico per verzekeringsjaar
 –  Bij schade aan meerdere teelten geldt voor iedere 

teelt een eigen risico
 –  Akkerbouwgewassen, groente open grond en 

bloembollen en -knollen: percentage van de waarde 
van de beschadigde oppervlakte van de teelt

 –  Bloemkwekerijgewassen, boomkwekerijgewassen 
en fruit: percentage van de waarde van de totale 
teelt, dit komt als een bedrag op het verzekerings-
bewijs te staan

• Digitaal teeltplan voor doorgeven van teeltgegevens
 –  Geen papieren formulier
 –  Invoeren teeltgegevens van digitaal teeltplan  

door acceptatie
 –  Automatische koppeling met acceptatiesysteem 

volgt



| 3520 inhoud

3. De rubriek: Bedrijfsactiviteit

In de rubriek Bedrijfsactiviteit verzekeren we de risico's die te maken hebben met de activiteiten 
die een bedrijf uitvoert. De activiteiten zijn door u als adviseur opgevoerd bij de bedrijfsgegevens 
van uw relatie. Wilt u weten hoe u de bedrijfsgegevens opvoert? Bekijk dan de instructievideo 
“Bedrijfsgegevens”. 

Voor agrarische activiteiten sluiten we voor de inventarisatie van de bedrijfsomvang aan bij de 
landbouwtelling. Geef een activiteit op in de bedrijfsgegevens die hierbij aansluit.

Producten
In deze rubriek kunnen de volgende verzekeringen  
worden afgesloten:
1. Bedrijfsaansprakelijkheid
2. Bedrijfsaansprakelijkheid bestuurders en  
 toezichthouders
3. Bedrijfsrechtsbijstand
4. Goederentransport
5. Zakelijke reis

https://www.averoachmea.nl/adviseur/introductie-bedrijfactiefpolis-agrarisch/instructievideo
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Kenmerken
• Uitloop van 5 jaar bij bedrijfsbeëindiging
• Werkgeversaansprakelijkheid is uitgebreid meeverze-

kerd. Dus ook voor verkeersongevallen, woon-werk 
verkeer én voor door de werkgever georganiseerde 
bijeenkomsten buiten werktijd (denk aan uitjes)

• Mogelijkheid voor directe verzekering van werkge-
versaansprakelijkheid (zonder bedrijfsaansprakelijk-
heidsvraagstuk). Dit is zowel voor ongevallen als  
voor beroepsziekten, woon-werk verkeer én door 
werkgever georganiseerde bijeenkomsten buiten 
werktijd (denk aan uitjes)

• Alle motorvoertuigen zonder zit- of staplaats
• Standaard werelddekking exclusief USA/Canada 

(USA/Canada optioneel mee te verzekeren)
• Milieuschade werklocatie (directe dekking, dus zonder 

aansprakelijkheid)
• Eigen risico is standaard € 250 voor de hele rubriek. 

Keuze voor hoger eigen risico van € 1.250, € 2.500 of 
€ 5.000. Het eigen risico geldt niet bij letselschade.

Bedrijfsaansprakelijkheid

1 Directe Schade Werknemers en Milieuschade werklocatie: geen aansprakelijkheid nodig
2 Zuivere vermogensschade alleen voor beperkt aantal MKB activiteiten mogelijk

Dekkingsdetails Bundel Aansprakelijkheid Bundel Aansprakelijkheid / 
schade werknemers

Aansprakelijkheid Algemeen

Aansprakelijkheid Producten en Diensten

Aansprakelijkheid Werkgever beroepsziekten

Aansprakelijkheid Werkgever ongevallen

Aansprakelijkheid Werkgever verkeer

Schade Werknemers1

Opzicht Bewerking zaken Optioneel Optioneel

Opzicht Gehuurde of gebruikte zaken Optioneel Optioneel

Opzicht Gestalde Objecten Optioneel Optioneel

Opzicht Bespoten Gewassen Optioneel Optioneel

Zuivere vermogensschade beroepen2 Optioneel Optioneel

Milieu op werklocatie1 Optioneel Optioneel

Dekkingen
We bieden 2 bundels, namelijk Bundel Aansprakelijkheid en Bundel Aansprakelijkheid/schade werknemers. 
Daarnaast bieden we optionele dekkingen aan. In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per  
dekking voor het product 'Bedrijfsaansprakelijkheid'.
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Kenmerken
• Ruime kring van verzekerden:
• Bestuurders of toezichthouders
• Medewerkers die voertuigen besturen tijdens hun 

werk
• Bestuurders van een managementvennootschap die 

de directie voert over rechtspersonen van de klant
• Bestuurders, toezichthouders, commissarissen of  

medewerkers die als bestuurder of toezichthouder 
voor een andere rechtspersoon werken of gewerkt 
hebben

• Bestuurders of toezichthouders zijn ook verzekerd als 
ze bestuurlijke taken uitoefenen bij een rechtspersoon 
die verbonden is aan het bedrijf maar die geen  
meerderheidsbelang heeft (Outside Directors Liability) 
als dat in opdracht van uw klant gebeurt

Bedrijfsaansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders 
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Kenmerken
• Dekking voor geschillen met toeleveranciers en  

afnemers voor de meeste activiteiten
• Volledige dekking inclusief incasso met afnemers
• Contractuele geschillen voor vrachtauto’s en motorrij-

tuigen van tuincentra en loonbedrijf meeverzekerd
• Verkeersgeschillen niet meeverzekerd (wel verzekerd 

onder de rubriek Vervoer)
• Standaard dekkingsgebied voor alle dekkingen: 

Benelux en Duitsland
• Geen eigen bijdrage
• Franchise sluit aan bij het eigen risico van de rubriek 

Bedrijfsactiviteit

Bedrijfsrechtsbijstand 

Dekkingen
We bieden 1 standaard bundel, namelijk Bundel Basis. Daarnaast bieden we optionele dekkingen aan. In de tabel 
hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 'Bedrijfsrechtsbijstand'.

Dekkingsdetails Bundel Basis

Basis

Inkoop

Verkoop

Arbeid Optioneel

Verhuur onroerende zaken Optioneel
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Kenmerken
Uitgebreidere dekking:
• Standaard 20% van de imaginaire winst op  

inkomende zendingen
• Intercompany transporten binnen Benelux en 

Duitsland
• Ruime dekking voor hulpmaterialen bij vervoer tot 

max. € 5.000
• Bij eigen vervoer zijn persoonlijke eigendommen 

chauffeur en bijrijder tot maximaal € 1.000  
meeverzekerd

• Dekking voor opruiming en bereddingskosten

Goederentransport 

Dekkingen
We bieden 3 standaard bundels, namelijk Bundel Evenementen, Evenementen/Diefstal en All Risk. In de tabel  
hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 'Goederentransport'. 

Dekkingsdetails Bundel  
Evenementen

Evenementen / 
Diefstal

All risk

Evenementen

Diefstal

All risk
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Kenmerken
• Geen eigen risico, behalve voor bagage

Zakelijke reis

Dekkingen
We bieden 1 standaard bundel, namelijk Bundel Basis. Daarnaast bieden we optionele dekkingen aan. In de tabel 
hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 'Zakelijke reis'.

Dekkingsdetails  Bundel Basis

Personenhulp

Geneeskundige kosten

Annulering Optioneel

Bagage Optioneel
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4. De rubriek: Bedrijfsmobiliteit

In de rubriek Bedrijfsmobiliteit verzekeren we motorrijtuigen, aanhangwagens en zelfrijdende 
werktuigen.

Niet-zelfrijdend werkmaterieel verzekert u in de rubriek Locatie Agrarisch. Dit kan onder de Inventaris-
verzekering. Meer informatie over de Inventarisverzekering vindt u in het deel Locatie Agrarisch.

Producten
De rubriek Bedrijfsmobiliteit bestaat uit 5 producten:
1. Personenauto
2. Bestelauto
3. Vrachtauto
4. Aanhangwagen
5. Rijdend werkmaterieel



| 3527 inhoud

Dekkingen

Dekkingsdetails WA WA + beperkt 
casco

WA - casco Alleen casco3

Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Schade aan eigen zaken1

Brand

Diefstal

Vervangend vervoer bij diefstal2

Inbraak

Storm / Natuur

Ruit

Vandalisme

Aanrijding

Foutief gebruik1

Optionele dekkingen
• Schade Inzittenden (en opzittenden)
• No-claimbeschermer4

• Pakket Pechhulp Nederland4

• Pakket Pechhulp Buitenland4

• Opbouw eigen gebrek5

• Opbouw foutief gebruik5

• Opbouw schade aan eigen zaken5

• Eigen gebrek6

• Bergen en slepen7

• Rechtsbijstand motorrijtuigen8

4 Alleen voor Personenauto en Bestelauto
5 Alleen voor Bestelauto, Vrachtauto en Aanhangwagen
6 Alleen voor Rijdend werkmaterieel
7 Alleen voor Vrachtauto
8 Niet bij Aanhangwagen (want: onder trekkend voertuig)

Bedrijfsmobiliteit

1 Alleen Zelfrijdend Werktuig
2 Niet bij Vrachtauto en Aanhangwagen
3 Alleen bij Aanhangwagen
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Bedrijfsmobiliteit Kenmerken

 

• Verbeterde Bonus Malus ladder
• Geen Bonus Malus bij Aanhangwagen en  

Rijdend werkmaterieel
• Aantrekkelijke aanschafwaarderegeling
• Gratis leenauto na schade als reparatie plaats-

vindt bij een met Avéro Achmea samenwerkende 
hersteller

• Ruimere vergoeding voor vervangend vervoer bij 
diefstal, verduistering en joyriding

• Soepele beveiligingseisen
• Opbouw is geen apart werkmaterieel meer
• Commerciële korting maximaal 5% op WA/ 

(beperkt) Casco.
• Accessoires voor € 1.000 standaard mee- 

verzekerd, voor Rijdend werkmaterieel € 5.000
• Eigen risico is standaard € 250 voor de hele  

rubriek, dit kan verhoogd worden naar € 1.250,  
€ 2.500 of € 5.000

Aanvullende kenmerken voor alleen  
zelfrijdend werkmaterieel
• Voor de leeftijd van de bestuurder sluiten we aan bij 

de wetgeving
• Motorrijtuigen met zit- en staanplaats apart  

verzekeren
• Eigen gebrek-dekking ook mogelijk voor niet-fabrieks 

nieuwe werktuigen
• Zelfontbranding/kortsluiting is zonder einddatum  

verzekerd
• Waarden beschikbaar in het acceptatiesysteem voor 

de meeste werktuigen (Lectura)
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5. De rubriek: Particulier

In de rubriek Particulier verzekeren we de agrarisch ondernemer en zijn gezin in particuliere 
hoedanigheid. Een particulier zonder agrarisch bedrijf verzekeren we niet onder deze verzekering, 
ook al hebben ze zakelijke verzekeringen bij ons.

Producten
De rubriek Particulier bestaat uit onderstaande  
verzekeringsproducten:
1. Woonhuis
2. Inboedel
3. Aansprakelijkheid particulier
4. Rechtsbijstand particulier
5. Personenauto particulier
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Wat verzeker je?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het verzekeringsproduct ‘Woonhuis’. 

• Alles wat in of aan de woning vastzit
• De fundering
• Leidingen in de grond
• Bijgebouwen op het adres
• Erfafscheiding
• Garage op een ander adres
• Duurzame verbeteringen die vastzitten aan de  

woning/onderdeel tuin
• De tuin inclusief beplanting, tuinmeubilair
• Bouwmaterialen in woning/bijgebouw/container

Woonhuis Kenmerken

• Voorwaarden gelijk aan woonhuisverzekering 
Alles in één polis. Alleen is op een aantal punten 
‘verzekeringnemer’ vervangen door ‘eigenaar’. En 
er is een opzegmogelijkheid voor ons toegevoegd 
als er op de polis alleen verzekeringen in de  
rubriek Particulier zijn afgesloten.

• Geen verzekerd bedrag en dus geen onder- 
verzekering.

• Orange risk bij type woonhuis ‘Woonboerderij’  
of ‘Schuur/stal’.

• Orange risk bij inhoud woonhuis is 1.500 m3  
of meer.

• Bij een rieten dak automatisch clausule met  
beveiligingseisen brand (vonkenvanger).

• Alleen een eigen risico van €200  bij storm- 
schade. Niet bij breuk of lekslag van glas in de 
woning door storm.
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Wat verzeker je?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het verzekeringsproduct ‘Inboedel’. 

• Spullen van verzekerde, bijvoorbeeld meubels
• Geld en waardepapieren
• Diefstalgevoelige inboedel
• Hobbydieren
• Sierraden, horloges e.d.
• Fietsen, bromfietsen, rolstoelen
• Aanhangwagens, vaartuigen met accessoires
• Losse onderdelen en accessoires van een motorrijtuig
• Accessoires van caravans
• Motorrijtuigen zonder kenteken
• Modellen van luchtvaartuigen, drones, auto's en boten.
• Wapens en munitie
• Bedrijfsinventaris van een bedrijf of kantoor aan huis.
• Losse bouwmaterialen
• Spullen van een ander
• Huurdersbelang of eigenaarsbelang

Inboedel Kenmerken

• Voorwaarden gelijk aan Inboedelverzekering  
allrisk van de Alles in één Polis. Alleen is op een 
aantal punten ‘verzekeringnemer’ vervangen  
door ‘eigenaar’. En er is een opzegmogelijkheid 
voor ons toegevoegd als er op de polis alleen  
verzekeringen in de rubriek Particulier zijn  
afgesloten 

• Bij Alles in één Polis 2 dekkingen: Inboedel 
Uitgebreid en Inboedel All-risk

• Dekking voor overige plotselinge gebeurtenissen
• Geen verzekerd bedrag en dus geen onder- 

verzekering
• Diefstalgevoelige zaken tot €35.000 verzekerd. 

Voor hogere bedragen gelden preventie-eisen
• Orange risk bij diefstalgevoelige inboedel van 

meer dan €100.000
• Eigen risico van €200 voor stormschade 
• Eigen risico van €100 voor overige plotselinge 

gebeurtenissen
• Premie op dit moment uitgelijnd met de inboedel-

verzekering van de Alles in één Polis. Geringe 
premieafwijking door verschil in kosten, provisie 
en pakketkorting
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Wie zijn de verzekerden?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het verzekeringsproduct ‘Aansprakelijkheid Particulier’. 

• Gezinshoofd (= particuliere belanghebbende)
• Personen waarmee het gezinshoofd samenwoont
• Kind of partner in een tehuis
• Kind dat studeert
• Kind dat bij ex-partner woont en regelmatig bij  

gezinshoofd is
• Logés zonder AVP
• Huispersoneel

Aansprakelijkheid Particulier Kenmerken

• Bij Alles in één Polis 2 dekkingen: 
Aansprakelijkheid en Aansprakelijkheid en Jacht. 
Alleen is op een aantal punten ‘verzekeringnemer’ 
vervangen door ‘gezinshoofd’. En er is een opzeg-
mogelijkheid voor ons toegevoegd als er op de 
polis alleen verzekeringen in de rubriek Particulier 
zijn afgesloten

• Voorwaarden gelijk aan aansprakelijkheids- 
verzekering Alles in één Polis

• Jachtdekking (nog) niet beschikbaar
• Verzekerd bedrag € 2,5 miljoen per gebeurtenis.
• Geen eigen risico
• Premie op dit moment uitgelijnd met de aanspra-

kelijkheidsverzekering van de Alles in één Polis.
Geringe premieafwijking door verschil in kosten, 
provisie en pakketkorting
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Wie zijn de verzekerden?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het verzekeringsproduct ‘Rechtsbijstand particulieren’. 

• Gezinshoofd (= particuliere belanghebbende)
• Kind of partner in een tehuis
• Kind dat studeert
• Kind dat bij ex-partner woont en regelmatig bij  

gezinshoofd is

Rechtsbijstand particulieren Kenmerken

• Geen franchise
• Eigen bijdrage van €250 bij vrije advocaatkeuze

Dekkingen
In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 'Rechtsbijstand  
particulieren'. We bieden 2 standaard dekkingen waaruit de klant kan kiezen: Standaard en Uitgebreid. Ook bieden 
we een aantal optionele dekkingen.

Dekkingsdetails Rechtsbijstand Rechtsbijstand uitgebreid

Rechtsbijstand Basis

Rechtsbijstand Medisch

Consument

Wonen

Werk

Inkomen

Rechtsbijstand Verkeer Optioneel Optioneel
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Wie zijn de verzekerden?
In onderstaande opsomming ziet u wat valt onder het verzekeringsproduct ‘Personenauto particulier’. 

Personenauto particulier Kenmerken

• Verzekeringsvoorwaarden van de autoverzekering 
van de Alles in één polis.

• Dekking Vandalisme in Beperkt casco in lijn met 
personenauto zakelijk

• Ook een No-claimbeschermer
• Orange risk bij cataloguswaarde auto van  

€ 200.000 of meer
• Bij auto met een cataloguswaarde van € 75.000 

of meer en leeftijd jonger dan 5 jaar automatisch 
clausule met beveiligingseisen diefstal en  
joyriding.

• 2e gezinsauto- ofwel partnerregeling (nog) niet 
mogelijk

• Eigen risico voor Beperkt casco/Casco van €0, 
€150 of €300.

Dekkingen
In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste dekkingsdetails per dekking voor het product 'Personenauto Particulier'.
We bieden 3 standaard dekkingen waaruit de klant kan kiezen: WA. WA en Beperkt casco en WA en Casco. Ook 
bieden we een aantal optionele dekkingen aan.

Optionele dekkingen
• No-claimbeschermer
• Pakket pechhulp Nederland
• Pakket pechhulp Buitenland
• Schade inzittenden

Dekkingsdetails WA WA en Beperkt casco WA en Casco

Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

Brand/storm/natuur

Diefstal

Inbraak

Ruit

Vandalisme

Aanrijding



Goed om te weten
Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen, financiële diensten en producten aan.
We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze 
klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Zij geven u 
onafhankelijk advies.

Wij horen bij Achmea 
Avéro Achmea is een merk van Achmea Schadeverzekeringen 
N.V. in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van 
Nederland. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 08053410 en de AFM 
onder nummer 12000606.

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering, financiële dienst of product af? Dan  
hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres en 
woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekening- 
nummer. Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. 
Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van 
uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor? 
Kijk dan in ons Privacy Statement op averoachmea.nl/privacy. 
Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt 
maken tegen verwerking van uw gegevens.

Staan er fouten in deze brochure?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat u 
alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er kan altijd ergens een fout 
staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die 
fout.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Uw en onze rechten en plichten staan in de productvoorwaarden. 
Staat in deze brochure wat anders dan in de productvoorwaarden? 
Dan gelden de productvoorwaarden.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten
Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? Dan horen wij 
dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen.  
Kijk voor meer informatie en ons klachtenformulier op  
averoachmea.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook een brief sturen naar:
Avéro Achmea 
Klantsignaalmanagement 
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Meer informatie over Avéro Achmea
Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze producten 
en onze gegevens op averoachmea.nl. 

De adressen van Avéro Achmea zijn:
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP Apeldoorn

Sophialaan 50
8911 AE Leeuwarden
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http://www.averoachmea.nl/privacy
http://www.averoachmea.nl/klachtdoorgeven
http://www.averoachmea.nl
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