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Agrarische bedrijfsgebouwen-  
en roerende zakenverzekering
De Agrarische bedrijfsgebouwen- en roerende zakenverzekering bestaat feitelijk uit twee verzekeringen, die je ook apart 
kunt sluiten:
- De Agrarische bedrijfsgebouwenverzekering vergoedt schade aan je bedrijfsgebouwen en vaste inrichting.
- De Agrarische roerende zakenverzekering vergoedt schade aan of verlies van je agrarische producten, bedrijfsvoorraden, 

inventaris en vee. Deze vier categorieën kun je apart afsluiten. De verzekerde bedragen per categorie zijn verschillend.

Voor wie is de 
Agrarische bedrijfsgebouwen- en  
roerende zakenverzekering?
Deze verzekering is voor agrarische bedrijven.

 
Voordelen

- Vergoeding van schade aan je 
bedrijfsgebouwen en vaste inrichting, en 
van schade aan of verlies van je agrarische 
producten, bedrijfsvoorraden, inventaris en 
vee.

- Bij verlies van het bedrijfsgebouw is herbouw 
overal binnen Nederland toegestaan, zowel 
voor een gelijksoortig bedrijf als voor een 
ander agrarisch bedrijf.

- Sneeuwdruk is standaard meeverzekerd.
- Acht jaar lang garantie tegen onderverzekering 

van je bedrijfsgebouwen en inventaris, mits 
een kostenloze waardevaststelling heeft 
plaatsgevonden.

- De Agrarisch specialisten adviseren je graag 
over preventieve maatregelen.

- Pakketkorting tot 12% mogelijk in het 
Voordeelpakket agrarisch.

- Voor elke dekking is een eigen risico mogelijk, 
in het algemeen tegen premiekorting.



Wat krijg je vergoed?
Je hebt keuze uit verschillende dekkingen. Wij bieden 
standaard een ruime basisdekking. Daarnaast kennen wij 
een uitgebreide dekking die je naast de gebruikelijke 
schadeoorzaken beschermt tegen de specifieke risico’s 
voor agrarische bedrijven. Voor elke schadeclaim geldt een 
maximale vergoeding. De maximale vergoeding is gelijk 
aan het verzekerde bedrag.

Ruime basisdekking
Wij vergoeden schade aan je bedrijfsgebouwen en 
roerende zaken door:
- Brand, ontploffing, blikseminslag en luchtverkeer. 

Voor roerende zaken geldt deze dekking ook buiten 
gebouwen. 

- Storm en door storm bewegende voorwerpen.
- Beschadiging van het gebouw door sneeuwbelasting op 

daken en tegen muren (sneeuwdruk).
- Elektrocutie van vee, ook buiten gebouwen (alleen 

geldig bij de Agrarische roerende zakenverzekering).
- Verstikking van vee door een eerder genoemde 

gebeurtenis, ook buiten gebouwen  (alleen geldig bij de 
Agrarische roerende zakenverzekering).

In bovengenoemde gevallen vergoeden wij de schade tot 
maximaal het verzekerde bedrag.

Daarnaast vergoeden wij bij een gedekte gebeurtenis zoals 
hierboven omschreven:
- De kosten die nodig zijn om schade te verminderen of te 

voorkomen (bereddingskosten).
- De kosten van het verwijderen van verontreinigde mest 

uit de mestkelders. Wanneer vee is meeverzekerd, is 
ook de waardevermindering van de mest die daardoor 
ontstaat gedekt. Deze vergoeding bedraagt maximaal 
10% van het verzekerde bedrag voor vee en maximaal 
€ 5.000 per gebeurtenis (alleen geldig bij de Agrarische 
roerende zakenverzekering).

- De kosten van het uithalen van hooi bij hooibroei zonder 
brand, wanneer de brandweer of wij je hierom vragen, 
tot maximaal € 1.250 per gebeurtenis (alleen geldig bij 
de Agrarische roerende zakenverzekering).

- De eigendommen van directie en personeel die in het 
bedrijfsgebouw aanwezig zijn, tot maximaal 10% van 
het verzekerde bedrag (alleen geldig bij de Agrarische 
roerende zakenverzekering).

Tip
Wij bieden je een gratis waardevaststelling voor 
je agrarische bedrijfsgebouwen en je inventaris, 
goederen en vee. Een deskundige stelt namens 
a.s.r. de waarde vast. Deze waardevaststelling geeft 
vanaf de datum van jouw akkoord de volgende 
dekkingsverbetering:
- Voor gebouwen en inventaris krijg je na deze 

waardevaststelling acht jaar lang een garantie 
tegen onderverzekering. Je bent er dan van 
verzekerd dat het maximaal te vergoeden 
bedrag overeenkomt met de werkelijke waarde 
van je gebouwen en inventaris. Wanneer je gaat 
aan- of verbouwen dien je opnieuw de waarde 
te laten vaststellen om weer deze garantie tegen 
onderverzekering te krijgen.

- Voor je goederen en vee geven wij drie jaar 
lang een extra dekking van 30% bovenop het 
verzekerde bedrag. Zo zijn je goederen tijdens 
piekperioden extra gedekt. Als je je bedrijf gaat 
uitbreiden dien je opnieuw de waarde te laten 
vaststellen om weer deze overdekking te krijgen.



- De eigendommen van derden die de verzekerde 
beroepsmatig in zijn bezit heeft, tot maximaal 10% van 
het verzekerde bedrag (alleen geldig bij de Agrarische 
roerende zakenverzekering).

- De kosten van herstel van de tuin of de bestrating 
die bij het gebouw hoort, tot maximaal 10% van het 
verzekerde bedrag (alleen geldig bij de Agrarische 
bedrijfsgebouwenverzekering). Wij vergoeden geen 
herstelkosten bij diefstal, rellen, vandalisme, neerslag, 
storm en vorst.

- De aansprakelijkheid van de verzekerde (als eigenaar 
van het gebouw) voor schade aan eigendommen van 
derden in het gebouw en/of gebouwen van derden, tot 
maximaal 10% van het verzekerde bedrag (alleen geldig 
bij de Agrarische bedrijfsgebouwenverzekering).

Uitgebreide dekking
Bij de uitgebreide dekking vergoeden wij schade aan 
bedrijfsgebouwen en roerende zaken door:
- De verzekerde gebeurtenissen zoals omschreven in de 

ruime basisdekking.
- (Poging tot) diefstal, beroving en afpersing.
- Rellen, opstootjes en plundering.
- Vandalisme door iemand die het gebouw is 

binnengedrongen.
- Neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengekomen.
- Water en stoom die onvoorzien is gestroomd uit 

aan- en afvoerleidingen in het gebouw, de centrale   
verwarmingsinstallatie, de airconditioninginstallatie, een 
gecertificeerde sprinklerinstallatie of aquaria in het eigen 
of een aangrenzend gebouw.

- Olie, rook of roet die onvoorzien is gestroomd of 
uitgestoten uit een verwarmingsinstallatie.

- Een aanrijding of aanvaring van het gebouw door 
motorrijtuigen of vaartuigen. Wij bieden ook dekking 
voor schade aan het gebouw die is ontstaan door lading 

die valt van of vloeit uit motorrijtuigen of vaartuigen. Het 
eigen risico is € 1.000 per gebeurtenis.

- Het uit- of losbreken van vee in het bedrijf (alleen geldig 
bij de Agrarische roerende zakenverzekering). Wij 
vergoeden geen schade aan het uit- of losgebroken vee 
zelf.

- Mest dat als gevolg van een plotseling opgetreden 
fout niet voorzien stroomt of overloopt uit 
mestbassins, kelders, putten of andere bovengrondse 
mestopslagsystemen.

In bovengenoemde gevallen vergoeden wij de schade tot 
maximaal het verzekerde bedrag.

Daarnaast vergoeden wij bij een gedekte gebeurtenis 
(zoals omschreven in de basis- of uitgebreide dekking):
- De kosten en eigendommen zoals omschreven bij de 

basisdekking.
- Opruimingskosten, tot maximaal 10% van het verzekerde 

bedrag.
- Storing in de levering van elektriciteit of water 

veroorzaakt door een gebeurtenis zoals hierboven 
omschreven bij het nutsbedrijf. De storing en 
de daardoor veroorzaakte onderbreking in het 
productieproces moet ten minste 6 uur duren (alleen 
geldig bij de Agrarische roerende zakenverzekering).

- Reparatiekosten aan daken, dakgoten, balkons en 
afvoerpijpen door inslag van hagelstenen, tot maximaal 
10% van het verzekerde bedrag (alleen geldig bij de 
Agrarische bedrijfsgebouwenverzekering).

- Kosten voor noodvoorzieningen die de overheid je 
verplicht aan te brengen, tot maximaal 10% van het 
verzekerde bedrag (alleen geldig bij de Agrarische 
bedrijfsgebouwenverzekering).

- Gemiste huurinkomsten door het verlies van een 
verhuurd gebouw, tot maximaal 10% van het verzekerde 
bedrag met een maximum van 52 weken (alleen geldig 
bij de Agrarische bedrijfsgebouwenverzekering). 



Je kunt de Agrarische bedrijfsgebouwen- en roerende zakenverzekering uitbreiden met:

Optionele dekking Wij verzekeren

Bij gebouwen

Funderingen Funderingen zijn mee te verzekeren zonder toeslag op de premie. 
Het verzekerde bedrag moet dan wel inclusief de waarde van de 
funderingen zijn.

Wanneer funderingen zijn meeverzekerd, worden bij herbouw de 
funderingen ook vergoed wanneer deze onbruikbaar zijn geworden, 
zonder dat ze beschadigd zijn.

Bij roerende zaken

Klimaatschadeverzekering voor pluimveebedrijven en varkenshouders Wij bieden dekking voor de schade die een gevolg is van de dood of 
waardevermindering van pluimvee en varkens door het plotseling en 
onverwacht uitvallen van of storing in:
- De klimaatregeling.
-  De automatisch werkende voeder-, drink- en verlichtingssystemen.

Catastrofe Rundveeverzekeringen Wij bieden dekking voor de materiële schade aan of het verlies van 
rundvee, veroorzaakt door:
- Ziekte van twee of meer dieren met een direct verband tussen de 

aan de dieren geconstateerde verschijnselen.
- Een ongeval.
- Diefstal, verduistering en vermissing.

 
Bij verlies van je bedrijfsgebouw(en) door een verzekerde gebeurtenis biedt de Agrarische bedrijfsgebouwenverzekering de 
keuze uit uitgebreide herstelmogelijkheden, zoals moderne herbouw, herbouw op een andere locatie, aankoop van een ander 
gebouw of zelfs een andere vorm van exploitatie. Als het aankoopbedrag voor een bestaand gebouw onder het bedrag ligt van 
de vastgestelde schade, mag je het restant gebruiken voor het geschikt maken van het gebouw voor het specifieke product wat 
je verwerkt.



Wat krijg je niet vergoed?
Wij zijn graag duidelijk over wat de verzekering niet dekt. 
Wij vergoeden geen:
- Schade door opzet.
- Schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend 

conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer of muiterij.

- Waarde van grond die bij het gebouw hoort.
- Schade door slecht onderhoud en/of constructiefouten 

van het gebouw.
- Kosten die gemaakt worden voor het schoonmaken 

van verontreinigde bodem, oppervlaktewater of 
ondergronds(e) water(gang) en voor het verwijderen 
en/of afvoeren van asbest of van zaken die 
met asbest vermengd zijn. Hiervoor kun je een 
Milieuschadeverzekering afsluiten.

Wat is de looptijd?
De looptijd van deze verzekering is drie jaar. Wij 
verlengen de verzekering telkens met één jaar. Nadat wij 
de verzekering voor de eerste keer hebben verlengd is 
deze dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van een 
maand.

Wil je de premie weten? Of je eigen 
risico?
De premie is afhankelijk van de hoogte van het verzekerde 
bedrag, de gekozen dekkingsdelen, de gekozen dekking, 
het gebruik van het bedrijf, de ligging, de bouwaard en van 
de getroffen preventiemaatregelen voor bijvoorbeeld
inbraak en brand.
Er is voor elke dekking een eigen risico mogelijk, in het 
algemeen tegen premiekorting. Daarnaast geldt een 
standaard eigen risico voor de volgende onderdelen:
- Het eigen risico bij aanrijdingschade aan het gebouw 

bedraagt € 1.000 per gebeurtenis.

- Voor iedere schade aan een silo of foliebassin door storm 
en/of sneeuwdruk geldt per gebeurtenis een eigen risico 
van € 350.

- Voor iedere schade aan het bedrijfsgebouw door storm 
en/of sneeuwdruk geldt per gebeurtenis een eigen risico 
van 2‰ van het verzekerde bedrag met een minimum 
van € 250. Voor alle verzekerde gebouwen geldt een 
maximum eigen risico van € 1.250.

Wij kunnen tijdens de looptijd van de verzekering de 
premie of de voorwaarden voor alle verzekerden tegelijk 
veranderen. Als wij dit doen, ontvang je van ons een brief 
met informatie over deze verandering. Als je premie door 
deze verandering hoger wordt of de dekking minder wordt, 
kun je de verzekering stopzetten.

Wij geven u extra service
Weet je niet welke risico’s je precies loopt en wat voor 
jou het beste is? Vraag je verzekeringsadviseur om een 
vrijblijvend advies van onze Agrarisch specialist. Tijdens dit 
gesprek krijg je een:
- Gratis risicoanalyse:
 In een gesprek bekijkt onze specialist samen met 

jou welke risico’s je loopt, hoe groot ze zijn en welke 
gevolgen ze kunnen hebben.

- Advies op maat:
 Op basis van de risicoanalyse en je specifieke wensen 

adviseert onze specialist welke dekking het best bij je 
bedrijf past.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je 
eigen onafhankelijke adviseur adviseert jou graag. 
Kijk voor een verzekeringsadviseur bij jou in de buurt op 
www.asr.nl/zakelijk.



De Agrarische bedrijfsgebouwen- en roerende zakenverzekering is onderdeel 
van het Voordeelpakket 

De Agrarische bedrijfsgebouwen- en roerende zakenverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket agrarisch. 
Wij kennen deze sector en de risico’s door en door. Het Voordeelpakket is speciaal afgestemd op jouw sector. Sluit alle 
schadeverzekeringen in één pakket en dek zo de belangrijkste bedrijfsrisico’s af.

Je profiteert ook van pakketkorting. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger de pakketkorting kan zijn. Bij schade 
krijg je van ons en van je adviseur alle hulp om de schade snel en met zo weinig mogelijk bedrijfsstilstand af te handelen. In 
sommige gevallen bieden we je direct een voorschot. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt bovendien: bepaal 
samen met je adviseur wat je nodig hebt. Dan betaal je ook alleen wat je nodig hebt.

Voordelen

Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij de keuze van de juiste 
schadeverzekeringen en de dekking die bij je bedrijf past. 
Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Gratis waardevaststelling van gebouwen en inventaris
Bij a.s.r. is de waardevaststelling voor gebouwen, inventaris, 
goederen en vee gratis. Na deze waardevaststelling krijg je 
een garantie tegen onderverzekering  voor gebouwen en 
inventaris. Voor goederen en vee krijg je gedurende drie 
jaar een extra dekking van 30% bovenop het verzekerde 
bedrag. Zo ben je altijd goed verzekerd.

Pakketkorting
Onze verzekeringen zijn verdeeld over vijf rubrieken. Hoe 
meer rubrieken je opneemt in het Voordeelpakket, hoe 
hoger je korting. Kies je bijvoorbeeld uit twee rubrieken 
ieder één verzekering, dan krijg je 3% korting op het totale 
premiebedrag. Elke verzekering uit een andere rubriek 
levert nog eens extra korting op. De korting kan oplopen 
tot 12%. 

Voorschot bij schade
Heeft je adviseur of eventueel een schade-expert 
vastgesteld dat de schade gedekt is? Je ontvangt dan een 
voorschot, als je na een grote schade snel geld nodig hebt 
om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen.

Schadeherstel op jouw manier
Heeft je adviseur of eventueel een schade-expert 
vastgesteld dat de schade te herstellen is? Dan heb je bij 
ons alle vrijheid om te bepalen hoe je de schade herstelt. 
Je doet het zelf bijvoorbeeld. Of je laat je verzekerings-
adviseur alles regelen. Je kan ook een leverancier 
inschakelen. Je kiest dus zelf de manier die voor jou het 
beste werkt.

Overleg
Bespreek met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. 
Verandert er iets in je bedrijfssituatie, geef dat dan meteen 
door aan je adviseur. Ook dan kan je Voordeelpakket 
worden aangepast.

Per maand betalen is niet duurder
Of je de premie nu per jaar of per maand betaalt, je 
bent altijd hetzelfde totaalbedrag kwijt. Ook betaal je bij 
ons geen polis- of administratiekosten. Ook niet als je 
tussentijds dingen wilt wijzigen.



De Voordeelpakketten van a.s.r. bieden je een compleet  
pakket aan verzekeringen, onderverdeeld in vijf rubrieken: 

Gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade
 Agrarische gebouwenverzekering

 Agrarische roerende zakenverzekering

 Computer, elektronica en instrumentenverzekering

 Milieuschadeverzekering

Bedrijfsschade
 Bedrijfsschadeverzekering

Aansprakelijkheid
 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Rechtsbijstand
 Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

Vervoer (middelen en goederen)
 Personenautoverzekering

 Bestelautoverzekering

 Landmateriaalverzekering
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ASR Schadeverzekering N.V. heeft een vergunning van  
De Nederlandsche Bank om schadeverzekeringen aan te  
bieden. Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  
staan wij geregistreerd onder nummer 12000478 en bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 30031823. Wil je 
informatie over de klachtenprocedure van a.s.r.?  
Kijk dan op www.asr.nl/klantenservice.


