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Agrarische Milieuschadeverzekering 

De milieuwetten worden steeds strenger. Het kost 
bedrijven veel geld om aan deze wetten te voldoen. 
Toch kan er milieuschade ontstaan. Vooral gewas-
beschermingsmiddelen, asbest, minerale olie en mest 
kunnen schade aan het milieu veroorzaken. En een 
gewone Brandverzekering vergoedt niet de kosten 
voor het schoonmaken van vervuilde grond en water. 
Voor deze onvoorziene kosten heeft Delta Lloyd de 
Milieuschadeverzekering ontwikkeld.

Sluit u de Milieuschadeverzekering voor agrarische 
bedrijven af? Dan vergoeden wij de kosten om bodem 
en water schoon te maken na vervuiling. Ook schade 
aan bezittingen is verzekerd. Lijdt uw bedrijf schade 
door de milieuvervuiling? Ook daarvoor bent u  
verzekerd. Na milieuschade kunnen we altijd snel tot 
actie overgaan, ook als u milieuschade veroorzaakt  
bij anderen. 

Verzekering afgestemd op agrariër
Onze milieuschadeverzekering is speciaal ontwikkeld voor:
 - melkveehouders;
 - akkerbouwers;
 -  intensieve veehouderij (zoals varkens, pluimvee,  

vleesstieren, vleeskalveren);
 - glastuinders;
 - volle grondtelers;
 -  kwekers en telers van bloemen, bomen, champignons, 

groente, fruit en planten. 

Ook agrarische loonbedrijven, hoveniers en maneges 
komen voor deze verzekering in aanmerking.

Wat verzekeren we?
Hieronder leest u wat precies vergoed krijgt in verschil-
lende situaties. Dit is onderverdeeld in schade aan uw 
bedrijf en schade aan derden.
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Bedrijfsschade
Ontstaat er milieuschade aan of op het risicoadres dat u 
hebt verzekerd? Dan vergoeden wij (bij een verzekerde 
gebeurtenis):
 -  de kosten om uw terrein te saneren (bodem en/of 

water);
 -  zaakschade, inclusief schade die daaruit voortvloeit, als 

die is ontstaan op de verzekerde locatie;
 -  bedrijfsschade (subsidiair) doordat u niet of niet op 

normale wijze uw bedrijfsactiviteiten kunt uitoefenen. 
Onder de voorwaarde dat deze schade het directe en 
uitsluitend gevolg is van de sanering.

Specifieke voorwaarden
U krijgt schade vergoed per zogenoemde emissie of reeks 
van emissies die met elkaar samenhangen. Of uit elkaar 
voortvloeien. Per keer vergoeden wij niet meer dan:
A  het verzekerde bedrag, als de schade daadwerkelijk op 

het bedrijfsterrein is ontstaan. Dit bedrag vindt u op uw 
polis;

B  125.000 euro per gebeurtenis, met een maximum van 
250.000 euro per verzekeringsjaar, als de schade is 
ontstaan buiten het bedrijfsterrein;

C   50.000 euro per gebeurtenis, met een maximum van 
100.000 euro per verzekeringsjaar aan bedrijfsschade.

Schade aan derden
Met deze verzekering verzekert u ook milieuschade die 
derden oplopen. Dit betekent dat voor derden is verzekerd:
 - de kosten om hun locatie te saneren;
 -  andere zaakschade, inclusief daaruit voortvloeiende 

schade die is ontstaan buiten de verzekerde locatie. 
Onder zaakschade verstaan we ook: aantasting van de 
economische gebruikswaarde van zaken van derden. 
Behalve als de schade ontstaat door beschadiging, 
vervuiling, vernietiging of vermissing van die zaken.

 -  bedrijfsschade doordat de betrokkene niet of niet op 
normale wijze zijn bedrijfsactiviteiten kan uitoefenen. 
Onder de voorwaarde dat deze schade het directe en 
uitsluitend gevolg is van de sanering.

Specifieke voorwaarden
Derden krijgen schade vergoed per zogenoemde emissie 
of reeks van emissies die met elkaar samenhangen. Of uit 
elkaar voortvloeien. Per keer vergoeden wij niet meer dan 
het verzekerde bedrag. Hier trekken we uw vergoeding 
(voor de schade aan uw locatie) nog vanaf. 

Sluit u ook de bij-derdenverzekering af? Omdat u werk-
zaamheden verricht op een terrein buiten uw eigen 
risicoadres? Dan ontvangt u bij schade dezelfde vergoeding 
als die u zou krijgen voor uw eigen risicoadres. 

Wat verzekeren we?
Met de Milieuschadeverzekering voor agrarische bedrijven 
biedt Delta Lloyd de Uitgebreide verzekering. Hiermee 
verzekert u milieuschade door alle van buiten komende 
onheilen en door eigen gebrek. In principe komen alle  
agrarische bedrijven in aanmerking voor deze verzekering.

Verricht u werkzaamheden bij derden (bijvoorbeeld als  
agrarisch loonwerker)? Dan kunt u de Bij-derdenverzeke-
ring meeverzekeren. Hiermee verzekert u milieuschade  
als rechtstreeks gevolg van  werkzaamheden bij derden. 
Dus schade die ontstaat op de werklocatie, inclusief 
milieuschade vanaf die locatie. Deze verzekering is een 
aanvulling op de uitgebreide verzekering.

Wat zijn de voordelen van deze verzekering?
Met deze verzekering profiteert u van de volgende 
voordelen:
 -  Ook de milieuschade aan uw eigen locatie is 

meeverzekerd.
 -  Na schade geen discussie over wie nu eigenlijk  

aansprakelijk is; u kunt snel gaan saneren.
 -  Maakt u kosten om de milieuschade te beperken  

(bereddingskosten)? Dan vergoeden wij die boven op 
het verzekerde bedrag (zie polisblad).

 -  U combineert meerdere milieuverzekeringen onder  
één polis.

 -  De verzekering biedt soepele voorwaarden tegen 
scherpe premies.

 - U hoeft geen eigen risico te betalen.
 - Er is vaak geen verplicht bodemonderzoek nodig.

Wat verzekeren we niet?
Ontstaat de schade door een van de volgende  
gebeurtenissen? Dan is die schade niet verzekerd.  
Dit is in het geval van:
 - molest (opzettelijk aangebrachte schade);
 - atoom;
 - aardbeving;
 - overstroming;
 - merkelijke eigen schuld of goedvinden;
 - bestaande verontreiniging;
 - genetische schade (door genetische modificatie);
 -  bewuste overtreding milieuvoorschriften van de 

overheid.
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Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

Uw verzekeringsadviseur is: Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Agrarische Milieuschade-
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

Wat kost deze verzekering?
U betaalt geen eigen risico bij schade. Er bestaat  
daarnaast geen standaardpremie voor deze verzekering.  
Wij berekenen uw premie op basis van de volgende 
factoren:
 - basispremie;
 - (eventuele) toeslag vanwege de bedrijfsomvang;
 - toeslagen voor risicofactoren;
 - gekozen dekking;
 - aantal bebouwde locaties.

Wilt u deze verzekering?
Wilt u deze verzekering? Of hebt u vragen? Ga dan naar uw 
verzekeringsadviseur. Hij kan u hier alles over vertellen.  
De adviseur houdt rekening met uw wensen en geeft 
persoonlijk advies. Kijk op www.deltalloyd.nl voor een 
adviseur in uw buurt. 


