
Agrarische Bedrijfsschadeverzekering Pag. 1/2 L 01.1.06 -1112

Waar is deze verzekering voor?
De agrarische bedrijfsschadeverzekering verzekert het 
verlies van uw inkomen als uw bedrijf stil ligt door schade 
aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld door brand, bliksem, storm 
of inbraak. Met de Agrarische Bedrijfsschadeverzekering 
verzekert u zich tegen deze daling van uw inkomen.

Wat verzekeren we?
We verzekeren uw brutowinst van maximaal 52 weken 
achter elkaar. Dit doen we als uw bedrijf stil ligt door een 
schade die onder deze verzekering valt. U kunt zich ook 
verzekeren voor een periode langer dan 52 weken. Hebt 
u extra kosten, omdat u maatregelen wilt nemen om de 
schade te verminderen of te voorkomen? Dan vallen die 
kosten ook onder de verzekering. 

Wat verzekeren we niet?
We verzekeren niet de directe schade aan uw bedrijf door 
bijvoorbeeld brand, bliksem, storm of inbraak. Die schade 
kunt u verzekeren met de Agrarische Brandverzekering van 
Delta Lloyd.  

In de polisvoorwaarden staat waarvoor u verder niet bent 
verzekerd. Lees de polisvoorwaarden daarom goed.

Wat kost deze verzekering?
Hoeveel premie u betaalt, hangt af van verschillende 
dingen.
 - Wat voor soort agrarisch bedrijf u hebt.
 - Het aantal dieren dat u hebt.
 - Hoe groot uw productie is.

Een verzekeringsadviseur kan u vertellen hoeveel premie 
u precies betaalt. U kunt de agrarische bedrijfsschadever-
zekering ook afsluiten als onderdeel van het Agrarisch 
Ondernemerspakket. U betaalt dan minder premie.

Wat zijn de voordelen van deze verzekering?
 -  Met deze verzekering bent u verzekerd tegen bedrijfs-

schade door veel verschillende oorzaken.
 -  Deze verzekering heeft een overdekking.  

Dat betekent dat als het verzekerde bedrag lager blijkt 
dan de schade, wij het verzekerde bedrag verhogen. 
Standaard is dit 15%.

Agrarische  
Bedrijfsschadeverzekering



Agrarische Bedrijfsschadeverzekering Pag. 2/2 L 01.1.06 -1112

Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

Uw verzekeringsadviseur is: Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Agrarische Bedrijfsschade-
verzekering van Delta Lloyd? Neem dan contact op  
met ons. Wij gaan graag met u in gesprek.

Delta Lloyd Schadeverzekering NV 

Postbus 1000  

1000 BA Amsterdam 

 

www.deltalloyd.nl

Wilt u deze verzekering?
Wilt u deze verzekering? Ga dan naar uw verzekerings-
adviseur. Hij kan u alles vertellen over deze verzekering. 
De adviseur houdt rekening met uw wensen en geeft u 
persoonlijk advies. Kijk op www.deltalloyd.nl voor een 
adviseur bij u in de buurt.


