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U wilt als agrarisch ondernemer goed verzekerd zijn, 

want het is ontzettend vervelend als u er bij schade 

achterkomt dat dat niet zo is. Met Delta Lloyd 

Agrarische Verzekeringen overkomt u dat niet. Voor 

alle soorten agrarische ondernemers en bedrijven 

hebben onze agrarische specialisten passende 

verzekeringen ontwikkeld. U kunt deze 

verzekeringen voordelig onderbrengen in het 

Agrarisch Ondernemerspakket; wel zo overzichtelijk. 

Hieronder leest u een aantal redenen waarom u met 

het Agrarisch Ondernemerspakket van Delta Lloyd 

uitstekend verzekerd bent. 

 

• De verzekeringen worden ondergebracht in het 

Agrarisch Ondernemerspakket waarbij u een 

maximale no-claimkorting krijgt van 10%. Op 

landbouwwerktuigen is de maximale no-

claimkorting zelfs 40%. 

• Gratis waardebepaling door Delta Lloyd met een 

waardegarantie voor de agrarische gebouwen 

gedurende 6 jaar, en een waardemarge voor de 

roerende zaken.  

• Geen poliskosten en geen kosten voor 

verzekeringsbewijzen.  

• Bij jaarbetaling krijgt u een premiekorting van 

4%. 

• De functionele inrichting van een gebouw is 

verzekerd op basis van herbouwwaarde, al dan 

niet met waardegarantie. Wij schrijven hier dus 

niet op af! 

• U krijgt keuze uit een Basisdekking of een 

uitgebreide dekking. 

• Onder de Basisdekking is ook standaard schade 

door hagel, sneeuwdruk, wateraccumulatie en 

inductie verzekerd. 

• Zowel de Basis als de Uitgebreide dekking 

kennen de mogelijkheid om schade door onder- 

en overspanning mee te verzekeren. 

• Bij de Uitgebreide dekking is ook 

inbraak/diefstalschade gedekt indien er slechts 

sprake is van binnenbraak. 

• Kelders en funderingen zijn standaard 

meeverzekerd. (indien niet verzekerd wordt dit 

geclausuleerd op de polis). 

• U mag zelf bepalen waar u binnen Nederland uw 

onderneming opnieuw opzet, of u kunt een 

bestaand bedrijf kopen van gelijke 

bedrijfseconomische waarde. 

• Uw bedrijfsinventaris is ook gedekt indien deze 

maximaal 3 maanden in Duitsland en/of België is. 

• De opruimingskosten verzekering kent geen 

uitsluiting indien er sprake is van 

verontreinigingen. 

• De productenaansprakelijkheid binnen Europa is 

standaard verzekerd voor het gebied waar u 

naartoe exporteert. 

• Onder de WA-dekking voor landbouwvoertuigen 

(land en tuinbouwbedrijven) is de schade aan 

eigen gebouwen en voertuigen, evenals aan 

lading van derden standaard meeverzekerd. 

• Voor agrarische ondernemers is de 

aansprakelijkheid verzekerd voor schade door 

graafwerkzaamheden aan ondergrondse zaken 

zoals kabels, buizen en leidingen. 

• Schadevrij rijden met landbouwwerktuigen 

wordt beloond. De no-claim regeling is voorzien 

van een no-claim bescherming! (uniek voor 

landbouwwerktuigen) 

• De dekking foutieve bediening en 

onoordeelkundig gebruik is standaard gedekt 

onder de cascodekking van landbouwwerktuigen. 

• Voor alle zelfrijdende werktuigen kunt u een 

Schade Verzekering voor de Inzittenden (SVI) 

afsluiten. 

• Onder de aansprakelijkheidsverzekering is de 

werkgeversaansprakelijkheid standaard 

meeverzekerd, evenals dekking voor de 

bestuurder (ondergeschikten) van 

motorrijtuigen. 

• Delta Lloyd kent geen geïndexeerde premies. 

• Delta Lloyd kent geen franchise bij GUR-schade. 

• Bij de MilieuSchadeVerzekering heeft u tevens 

dekking voor het risico van inkomende 

asbestverontreiniging (van derden) op uw 

locatie. 

• Bij de Rechtsbijstandverzekering zijn automatisch 

ALLE voertuigen van uw agrarische bedrijf 

meeverzekerd. 

• De Rechtsbijstandverzekering kent geen eigen 

bijdrage per gemelde zaak. 

• Delta Lloyd Agrarische Verzekeringen handelt bij 

schade snel en keert snel uit. Bovendien denken 

we actief met u mee, zodat u zo snel mogelijk uw 

(bedrijfs)activiteiten weer kunt hervatten. 

• Delta Lloyd heeft een team van deskundige 

mensen welke gespecialiseerd zijn op het gebied 

van agrarische verzekeringen. 

 

De genoemde punten hebben betrekking op het Nieuw Agrarisch 

Ondernemerspakket (NAOP) van Delta Lloyd. Aan deze brochure kunt u geen 

rechten ontlenen. In de verzekerings-voorwaarden leest u de exacte 

bepalingen, vergoedingen en uitsluitingen. 
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