
verzekeringen

Agrarisch 
ZekerheidsPakket



hierlangs afscheuren

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon: dhr./mevr.

Adres:

Postcode:  

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Deze kaart kunt u zo op de post doen, een postzegel is niet nodig

Alles in één pakket

In het Agrarisch ZekerheidsPakket kunt u vrijwel alle verzekeringen 

onderbrengen die u als agrarisch ondernemer nodig heeft.  

De volgende rubrieken kunnen in het pakket worden opgenomen:

•	 Woonhuis

•		Inboedel

•		Agrarische	gebouwen

•		Bedrijfsschade

•		Roerende	zaken

•		Aansprakelijkheid	particulier/bedrijf

•		Rechtsbijstand

•		Tractoren	en	landbouwwerktuigen

Zelfs over uw particuliere verzekeringen ontvangt u dezelfde 

korting als in het Agrarisch ZekerheidsPakket.  Dit geldt voor de 

volgende verzekeringen:

•	 Motorrijtuigen

•		Caravan

•		Doorlopende	reisverzekering

•		Ongevallen

•		Kostbaarheden

Bovendien heeft Vrieling Adviesgroep bij Delta Lloyd Agrarische 

Verzekeringen een kortingsregeling afgesproken. Voor deze, 

speciaal voor de agrarische sector ontwikkelde verzekeringen, 

ontvangt u een korting van 10% als u deze heeft gesloten in 

combinatie met het Agrarisch ZekerheidsPakket van Vrieling 

Adviesgroep. Dit geldt voor de volgende verzekeringen: 

•	 Gevolgschade uitval regelapparatuur

•		Gewassen	te	velde

•		Rundveeverzekering

•		Technische	apparatuur

•		Milieuschade

•		Tuinbouwkassen	(installaties/apparatuur/gebouwen)

Overzichtelijk

Vrijwel alle verzekeringen voor het bedrijf in één pakket;

Dat	is	gemakkelijk	en	overzichtelijk.	Op	het	polisblad	ziet	u

in één oogopslag welke risico’s u heeft verzekerd. 

Alle polisvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op 

www.vrieling.nl/polisvoorwaarden. Uiteraard kunt u de 

voorwaarden	uitprinten	voor	uw	administratie.	Op	verzoek	

sturen wij de papieren polisvoorwaarden graag toe.

Pakketkorting

Het Agrarisch ZekerheidsPakket kent naast een lage 

basispremie voor de verschillende verzekeringen ook nog een 

aantrekkelijke kortingsregeling. Dit komt erop neer, dat de 

korting hoger wordt, naarmate er meer verzekeringen in het 

pakket worden ondergebracht. De korting kan oplopen tot 10%!

Kortingstabel

Aantal rubrieken korting

2 rubrieken 3%

3 rubrieken 5%

4 rubrieken 7%

5 rubrieken 10%

Gespreid betalen

Het Agrarisch ZekerheidsPakket biedt de mogelijkheid om 

de premie gespreid te betalen. Hiervoor wordt geen rente of 

premie-opslag in rekening gebracht.

Het Agrarisch ZekerheidsPakket

Het Agrarisch ZekerheidsPakket is een pakket verzekeringen voor zaken waar u als agrarisch 

ondernemer mee te maken krijgt. Het pakket combineert uitstekende voorwaarden met een 

lage premie. Het is ontwikkeld door Vrieling Adviesgroep in samenwerking met een aantal 

solide verzekeringsmaatschappijen.

Risico	analyse

Door middel van een risico-analyse wordt de inhoud van uw  

pakket zorgvuldig afgestemd op zowel uw bedrijfssituatie als uw 

gezinssituatie. Deze risico-analyse geeft u inzicht in de risico’s 

die u als agrarisch ondernemer loopt. Uiteraard bepaalt u zelf 

welke risico’s u wilt afdekken. Door middel van onze periodieke 

controle blijven uw verzekeringen actueel. 

Voor u een zorg minder!

Waardegarantie opstallen

Als uw opstallen in het kader van een risico-analyse door één van 

onze adviseurs zijn geïnventariseerd, is het mogelijk om deze te 

verzekeren met een waardegarantie tegen onderverzekering. 

Het verzekerd bedrag zal jaarlijks automatisch worden 

geïndexeerd en de garantie is vijf jaar geldig.

No-claim regeling voor tractoren
en landbouwwerktuigen

Het Agrarisch ZekerheidsPakket beloont schadevrij rijden 

met uw tractor(en) en landbouwwerktuig(en). Hoe langer u 

schadevrij rijdt, hoe hoger de korting. Deze No-claimkorting 

kan oplopen tot 50%. Wanneer u een schade claimt valt u nooit 

méér terug dan 30%.

Advies

Een goed pakket verzekeringen is één, maar een deskundig en 

vertrouwd advies is twee! Daarom hebben klanten van ons kan-

toor twee vaste contactpersonen: een buitendienstadviseur en 

een binnendienstadviseur. Dat vinden wij belangrijk, omdat je pas 

een goed advies kunt geven, als je de ondernemer en zijn bedrijf 

goed	kent.	Op	die	manier	kunnen	we	bovendien	garanderen	dat	

wij altijd voor u bereikbaar zijn om u ten allen tijde persoonlijk 

van dienst te zijn. 

Zorg en Inkomen

Naast alle schadeverzekeringen genoemd in deze brochure, zijn 

er voor de agrarisch ondernemer meer verzekeringen van belang. 

Te denken valt aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een 

zorgverzekering, een uitvaartverzekering en andere verzekerin-

gen	op	het	gebied	van	zorg	en	inkomen.	Ook	hiervoor	kunt	u	bij	

Vrieling Adviesgroep terecht.

Pensioen

Pensioen is ook voor de agrariër een belangrijk onderwerp, 

maar tegelijkertijd zeer gecompliceerd. Daarom heeft Vrieling 

Adviesgroep hiervoor een pensioenadviesbureau in huis:  

ABC Pensioen. De pensioenadviseurs zijn deskundig op het 

gebied van pensioenen voor de particulier, maar ook voor u  

als ondernemer.

Deze kaart kunt u ook invullen op www.vrieling.nl/offerte

Ja, ik wil graag informatie over het
Agrarisch Zekerheidspakket
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Vrieling Adviesgroep is gevestigd in Hardenberg en Dedemsvaart
Stelling 5, 7773 ND Hardenberg     Postbus 444, 7770 AK Hardenberg

Langewijk 47, 7701 AB Dedemsvaart     Postbus 100, 7700 AC Dedemsvaart
T  (0523) 28 27 26     F  (0523) 28 27 16     mail@vrieling.nl     vrieling.nl

Gevolmachtigde van:  Aegon  |  Allianz Global Assistance  |  De Amersfoortse  |  Arag  |  Delta Lloyd  |  De Goudse  |  London  |  Monuta
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