


Delta Lloyd is één van de toonaangevende verzekerings-

bedrijven in Nederland. Zij is begin 19e eeuw opgericht 

in Amsterdam en staat vooral in Nederland garant voor  

traditie, ervaring en kennis. Als totaalverzekeraar biedt   

Delta Lloyd uitgebreide dekkingsmogelijkheden. Het  

is een betrouwbare schadeverzekeraar voor de meest 

uiteenlopende branches en sectoren en heeft een grote 

betekenis op het gebied van levensverzekeringen.

 

Voor de Nederlandse commerciële glastuinbouw is in  

2007 een belangrijke nieuwe koers uitgezet. Met de over-

dracht van het glastuinbouw verzekeringenbestand van 

Delta Lloyd aan Gartenbau-Versicherung, Duitsland, is de  

verzekeringstechnische knowhow van een belangrijke  

Nederlandse verzekeraar gecombineerd met de branche-

specifieke vakkennis van een Duits verzekeringsbedrijf  

dat van oudsher uitsluitend actief is in de tuinbouw. 

Voor deze samenwerking stelt Delta Lloyd haar in de  

glastuinbouw ervaren medewerkers én haar verkoop-

organisatie ter beschikking. Naast haar functie als risico- 

drager legt Gartenbau-Versicherung zich ook toe op 

productontwikkeling en de belangrijke taak van het  

risicomanagement in de verzekerde bedrijven, met eigen  

medewerkers ter plaatse. Dit is een onderdeel van de  

filosofie achter de kwaliteitsverzekering HORTISECUR®. 

HORTISECUR® richt zich op de branche- en landspe- 

cifieke bijzonderheden van de tuinbouw. In Nederland  

worden de verkoop van HORTISECUR® en de bege- 

leiding van de verzekerde verzorgd door Delta Lloyd  

en zij is tevens contactpersoon in geval van schade. 

De goede samenwerking tussen Delta Lloyd en  

Gartenbau-Versicherung biedt met HORTISECUR® 

een succesformule die uniek is in Nederland.

Twweeee wetenn mmeer dan één. Daaaroom werkeeen we sammen  met DDelta Lloydd.
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Gartenbau-Versicherung VVaG werd in 1847 opgericht in  

Duitsland. De belangrijkste taak en doelstelling waren 

om tuinbouwbedrijven de best mogelijke dekking tegen  

faire voorwaarden te garanderen. Met deze taak in  

gedachten is Gartenbau-Versicherung sinds het ont-

staan uitgegroeid tot een succesvolle gespecialiseerde 

verzekeraar voor de tuinbouw. 

De gedachte ‘telers verzekeren telers’ is nog altijd  

actueel. Want optimale verzekeringsproducten, gericht  

op de speciale behoeften in de tuinbouw, zijn daarbij  

net zo belangrijk als een professioneel advies over  

risicomanagement. Onze medewerkers hebben daar- 

om overwegend een tuinbouwopleiding gevolgd. Door  

opleiding en werkervaring is iedere medewerker  

volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen  

in de moderne glastuinbouw.

Gartenbau-Versicherung is een onderlinge waarborg- 

maatschappij. Daardoor hebben onze leden via 

gekozen organen - de vergadering van de ledenver- 

tegenwoordigers en de raad van commissarissen  

- invloed op alle fundamentele beslissingen van het  

bedrijfsbeleid. Tot de ledenvertegenwoordigers en de  

raad van commissarissen behoren vooraanstaande  

en ervaren ondernemers uit de tuinbouw. Alle bedrijfs- 

beslissingen worden binnen de eigen commissies 

genomen, in het bijzonder door het bestuur. Voorop 

staat het principe van autonomie en de onafhankelijk- 

heid van aandeelhoudersbelangen.

Vanaf de jaren negentig is Gartenbau-Versicherung ook 

in toenemende mate actief in de Europese buurlanden. 

Tegenwoordig zijn dat Zwitserland, Italië, Frankrijk,  

Luxemburg en Nederland.

GGaartenbau--Versicheruunng: wwij kennnnen de rrisico’s die  u looopt.
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De glastuinbouw in Europa is de afgelopen decennia 

snel veranderd. Bedrijven hebben zich ontwikkeld van 

traditionele kwekerijen tot grote productiebedrijven  

die allemaal gebruik maken van complexe teelt- 

methoden en innovatieve technieken. Zo ontstaan ook  

nieuwe risicosituaties, die speciale dekkingsmogelijk- 

heden vereisen.

 

Gartenbau-Versicherung biedt met HORTISECUR®  

dekking voor een veelvoud aan risico’s die zich in de  

moderne glastuinbouw in Europa kunnen voordoen. 

In Nederland gebeurt de verkoop van HORTISECUR®  

door Delta Lloyd schadeverzekering. Na zorgvuldige  

risico-analyse en deskundig advies door buitendienst- 

medewerkers van Delta Lloyd - vaak ook in samen- 

werking met experts van Gartenbau-Versicherung  

- ontstaat een verzekeringspolis op maat, in nauw  

overleg met u als ondernemer.

HORTISECUR® is flexibel opgebouwd in modules.  

Daardoor kunt u de verzekering exact op uw bedrijf  

en uw risico’s toesnijden. Onder andere kassen,  

glastuinbouwinstallaties, gewassen, machines en  

apparatuur zijn apart van elkaar te verzekeren.  

Bovendien kunt u bedrijfsgebouwen en de inventaris 

verzekeren.

Afhankelijk van de gekozen omvang van de verze- 

kering biedt HORTISECUR® dekking tegen tal van 

natuurrisico’s: bijvoorbeeld storm, hagel of sneeuw- 

druk. Ook kan schade als gevolg van brand, tech-

nische mankementen of sabotage of vandalisme 

worden verzekerd. Kijk voor het samenstellen van de 

dekking op de uitklappagina achterin de brochure. 

DDee meest gesspecialiseerdde vverzzekeraar van Europa  verzekert nu ookk de 

NNeedderlanddse glastuinbouww: mett HORTISSSECUR®.

Bedrijfs-
inventaris

en -voorraden

Gewassen Tuinbouw-
kassen

Bedrijfs-
gebouwen

Installaties
en

apparatuur 

Bedrijf

Storm | Natuurgevaren | Hagel
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HORTISECUR ®
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TTuuinnboouuuwkkkassseen

De kas van vandaag is een high-tech productieruimte. 

En tegelijkertijd is de kas ook een kwetsbare fac- 

tor in uw bedrijfsvoering. Storm, hagel, sneeuwval of 

brand: er zijn veel risico’s die uw kas kunnen treffen.  

HORTISECUR® is de verzekering die u de mogelijkheid 

geeft om voor uw kas een andere aanpak te kiezen  

dan voor de andere bestanddelen van uw bedrijf.

Wat is er precies verzekerd?    

- Glas en/of kunststof in dek en gevels 

- Luchtramen en luchtmechaniek 

- Goten 

- Constructie, onderbouw en fundamenten

Uw voordeel met HORTISECUR®

 

-  U verzekert uw kassen tegen de kosten van herbouw 

na schade.

-  U dekt gevolgen van prijsstijgingen af door waarde-

garantie mee te verzekeren, zodat u niet met onder-

verzekering geconfronteerd kunt worden.

-  U kunt al in het nieuwbouwstadium het risico van 

brand of natuurgevaren verzekeren, tegen gunstige 

voorwaarden.

-  U kiest zelf hoe u de kosten voor het afbreken en  

opruimen van de restanten en extra kosten verzekert. 

Bedrijfs-
inventaris

en -voorraden

Gewassen Tuinbouw-
kassen

Bedrijfs-
gebouwen

Installaties
en

apparatuur 

Bedrijf
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IInnstaalllaties eenn appparaatuur

Moderne installaties en geavanceerde apparatuur  

zijn het hart van uw bedrijfsproces. Een vitaal hart.  

Schade aan installaties en apparatuur kan grote  

financiële gevolgen met zich meebrengen. Die risico’s  

mogen uw continuïteit nooit in gevaar brengen. Met  

HORTISECUR® beschikt u over een verzekering die 

rekening houdt met de technische- en technologische 

ontwikkelingen. 

Wat is er precies verzekerd?

    

- Verwarmings-/koelinstallatie

- Warmtekrachtinstallatie

- Watervoorzieningsinstallatie

- Scherminstallatie 

- Elektrische-, belichtings- en verlichtingsinstallatie

- Proces-automatiseringsapparatuur

Uw voordeel met HORTISECUR®

 

-  U verzekert uw installaties en apparatuur tegen de 

kosten van vervanging op basis van nieuwwaarde.

-  U dekt gevolgen van prijsstijgingen af door waarde-

garantie mee te verzekeren, zodat u niet met onder-

verzekering geconfronteerd kunt worden.

-  U kiest zelf welke installaties en apparatuur u verzekert. 

Dus: maatwerk!

Bedrijfs-
inventaris

en -voorraden

Gewassen Tuinbouw-
kassen

Bedrijfs-
gebouwen

Installaties
en

apparatuur 

Bedrijf
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Lorema lectus

Lorema lectus

Lorema lectus

Lorema lectus

Lorema lectus

Bedrijf

BBedrijfssinventaarris en beeedrijfssvoorrraden

In een bedrijfsgebouw is niet zelden voor een enorm  

bedrag aan inventaris en voorraden te vinden. Bij schade  

kunt u zich geen stagnatie in uw bedrijfsvoering veroor- 

loven. Daarom is HORTISECUR® optimaal toegesneden  

op het grote belang van alles wat maar in uw bedrijfs-

gebouw staat.

Wat is er precies verzekerd?  

 

Bedrijfsinventaris

Alle zaken die u langer dan één productieproces  

gebruikt. Denk hierbij aan kantoorinventaris, intern 

transportmiddelen, veilingkarren, weegschalen, etc.

Bedrijfsvoorraden

Brand- en meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen,  

substraten, kantinevoorraden, verpakkingsmaterialen.

Agrarische producten

Land- en tuinbouwproducten, geoogst en in opslag, 

waaronder bloembollen en -knollen, zaad en plant-

materiaal.

Uw voordeel met HORTISECUR®

 

-  U kiest zelf welke bedrijfsinventaris en bedrijfsvoor-

raden u verzekert. Dus: maatwerk!

Bedrijfs-
inventaris

en -voorraden

Gewassen Tuinbouw-
kassen

Bedrijfs-
gebouwen

Installaties
en

apparatuur 

Bedrijf
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BBeddrrijfsggeebooouwwen

Uw voordeel met HORTISECUR®

 

-  U verzekert uw bedrijfsgebouwen tegen de kosten 

van herbouw na schade.

-  U dekt gevolgen van prijsstijgingen af door waarde-

garantie mee te verzekeren, zodat u niet met onder-

verzekering geconfronteerd kunt worden.

-  U kunt al in het nieuwbouwstadium het risico van 

brand of natuurgevaren verzekeren, tegen gunstige 

voorwaarden.

-  U kiest zelf hoe u de kosten voor het afbreken en 

opruimen van de restanten en extra kosten verzekert.

De bedrijfsgebouwen van moderne glastuinbouw- 

bedrijven zijn al lang niet meer uitsluitend functioneel. 

Ook de uitstraling telt tegenwoordig. Duurdere materia- 

len en bouwtechnieken doen hun intrede. Mocht zich 

ooit schade voordoen aan uw gebouw, dan kunt u van 

uw HORTISECUR® verzekering verwachten dat u weer 

op dezelfde voet verder kunt.

Wat is er precies verzekerd?   

Het bedrijfsgebouw inclusief vaste inrichting zoals 

door u wordt gebruikt op het moment voorafgaande 

aan een schade. 

Bedrijfs-
inventaris

en -voorraden

Gewassen Tuinbouw-
kassen

Bedrijfs-
gebouwen

Installaties
en

apparatuur 

Bedrijf
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Kassenconstr. 

GGeewassseen in kassssenn en/offf bedriijfsgebbouwenn

Uw voordeel met HORTISECUR®

-  U kunt al in het nieuwbouwstadium het risico van 

brand of natuurgevaren verzekeren tegen heel gun-

stige voorwaarden.

-  U kiest zelf welke gevaren of risico’s voor welke uit- 

keringstermijn worden verzekerd. Dus: maatwerk!

Uw gewas is uw kapitaal. En met de toegenomen  

bedrijfsgrootte in de glastuinbouw vertegenwoordigt  

dat kapitaal in de meeste gevallen een flinke waarde. 

Begrijpelijk daarom dat u zelf wilt bepalen hoe u dit 

“levende kapitaal” verzekert. Die keuze is aan u.  

HORTISECUR® biedt u de verzekering die bij u en bij 

uw gewas past.

Wat is er precies verzekerd?    

 

Gewas(sen)

Uw oogstproducten en indien gewenst ook het meer-

jarig plantmateriaal voor zover dat aanwezig is op uw 

bedrijf.

Plantmateriaal

Planten met inbegrip van bollen, knollen en stekken,  

in een grondmengsel of voedingsbodem en bestemd 

om door u verder te worden geteeld.

Bedrijfs-
inventaris

en -voorraden

Gewassen Tuinbouw-
kassen

Bedrijfs-
gebouwen

Installaties
en

apparatuur 

Bedrijf
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Op basis van onze jarenlange ervaring in de schade- 

analyse zet Gartenbau-Versicherung samen met  

Delta Lloyd in op een actief risicomanagement in de 

bedrijven. Het eigenlijke advies over de verzekering 

wordt dus steeds voorafgegaan door een individueel 

op het bedrijf afgestemde risico-analyse met deskundig  

advies over risicovermindering/risicobeheersing.

Professioneel risicomanagement begint bij ons reeds 

in de vroege planningsfase van een nieuwe investering.  

Het is ook een onderdeel van de schaderegeling met  

betrekking tot reparatiemethoden en herbouw. Actief  

risicomanagement wordt ondersteund door al onze  

buitendienstmedewerkers. Zij doen dit samen met u 

ter plaatse in uw bedrijf. Door hun beroepsopleiding en  

ervaring kunnen zij bijvoorbeeld zeer goed een oordeel  

vellen over de keuze van de geschikte materialen, de  

noodzaak om bepaalde beveiligingssystemen te instal- 

leren, de kwaliteit van technische bedrijfsinstallaties  

of de effectiviteit van preventiemaatregelen.

Advies over risicomanagement staat voor ons in direct  

verband met onze verzekeringsactiviteiten. Als een 

door ons aanbevolen risicovermindering wordt uitge-

voerd,  heeft dit meestal ook invloed op de hoogte van 

het premiebedrag. Bovendien zien wij risicomanage-

ment ook vooral als een uitbreiding van onze service: 

in het deskundig gesprek komen vaak ook vragen  

over tuinbouwtechniek aan bod. Hier gaat het allang 

niet meer alleen om verzekeringsadvies, maar veelal 

ook om advies bij de keuze van toe te passen mate- 

rialen en uitvoeringen bij nieuwe investeringen.

Risicomanagement betekent voor ons niet alleen het 

gesprek met de afzonderlijke teler. Ook de actieve 

medewerking aan het ontwikkelen en instandhouden 

van normen en algemene veiligheidsvoorschriften in de  

tuinbouw en het uitgeven van eigen publicaties horen  

daarbij. We citeren bijvoorbeeld onze reeks publicaties  

“Bijdragen aan de bedrijfszekerheid” in Duitsland of  

de gezamenlijke Nederlandse uitgave van de brochure  

“Assimilatiebelichting - Controle en Onderhoud”. 

Via uitgebreide contacten met de in de tuinbouw  

actieve toeleveranciers en onderzoeksinstellingen  

en de medewerking van beide maatschappijen in 

commissies van branche- en vakorganisaties staat 

onze medewerkers de benodigde specialistische 

kennis en achtergrondinformatie ter beschikking.  

Samen met Delta Lloyd ziet Gartenbau-Versicherung 

zichzelf bovendien ook als schakel tussen glas- 

tuinbouwbedrijven en de toeleveringsindustrie. Zo 

stellen wij onze ervaringen ook aan de toeleveran-

ciers ter beschikking en formuleren we van daaruit 

richtlijnen ter verbetering van de bedrijfsvoering en 

de bedrijfszekerheid. Kijk voor meer informatie op de 

uitvouwpagina achterin deze brochure.

WWijj begrijjpen dat uw risiicoo’s aanders zzzijn dan ddie van  uuw buurmaan.
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Aan het regelen van schade herkent u de schade- 

verzekeraar. Naast het bieden van de best mogelijke  

dekking beschouwen wij het behandelen van een  

schadegeval daarom als de centrale taak van ons 

bedrijf. Voorop staat een snelle, onbureaucratische 

en professionele schaderegeling.

In Nederland staan meerdere onafhankelijke, betrouw- 

bare expertisebureau’s voor ons klaar bij de beoordeling  

van schadegevallen. Dit zijn deskundige experts die  

gespecialiseerd zijn in de glastuinbouwsector. Samen  

met het buitendienstteam van Delta Lloyd en van   

Gartenbau-Versicherung stellen zij ter plaatse objectief  

de schade vast. Onderdeel van de schaderegeling is 

een betrouwbaar advies bij het beperken van teelt-

schade en de keus van geschikte reparatiemethoden 

en herbouw. Daarbij putten wij uit de eigen ervaringen 

die we bij talloze schadegevallen hebben opgedaan.

BBijj schaadeeregeling bbennt ú  altttijd het uitganngspunt.
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Strasbourg

Zürich

Milano

Wiesbaden

Amsterdam

HORTISECUR® is geschikt voor de meest uiteenlopende  

regionale eisen. Gartenbau-Versicherung is niet voor  

niets dé gespecialiseerde verzekeraar voor glastuin-

bouwbedrijven in Europa en is momenteel al in zes  

landen actief. Nog elke dag komen er nieuwe telers bij.

Kwaliteitsborging en een eigen intern risicomanagement 

zijn belangrijke aspecten bij de ontwikkeling van ons  

verzekeringsaanbod. Een belangrijk instrument voor  

deze aspecten is de vrijwillige ratingmethode waar  

Gartenbau-Versicherung zich elk jaar aan onderwerpt.  

ASSEKURATA, een gerenommeerd ratingkantoor spe- 

ciaal voor verzekeringsbedrijven, is verantwoordelijk  

voor deze uitgebreide controle en evaluatie. Sinds  

het begin in 2001 heeft Gartenbau-Versicherung elk  

jaar het hoogste kwaliteitsoordeel gekregen: A++,  

uitstekend. Bijzonder aan deze controle is dat de  

beoordelingscriteria worden gekozen vanuit het stand- 

punt van de verzekeringnemer, dus de leden/klanten.  

Bij deze kwaliteitsbeoordeling staan zekerheid en  

tevredenheid van de klant centraal. Daarom is de  

beoordeling bij uitstek geschikt voor onderlinge waar- 

borgmaatschappijen zoals Gartenbau-Versicherung.  

Het oordeel van ASSEKURATA is voor u als klant een  

nuttig handvat op het gebied van kwaliteit en zekerheid 

van de verzekeringsproducten en de kostenefficiency.  

Gartenbau-Versicherung gebruikt de rating intern als  

een instrument om de eigen bedrijfsvoering te toetsen, 

met name voor het management en het bieden van een 

zekere toekomst.

DDee kwaliiteitsverzekering  vvoor de EEuropesse glastuuinbouw.   
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Gartenbau-Versicherung VVaG

Von-Frerichs-Str. 8

D - 65191 Wiesbaden

www.hortisecur.nl

In Nederland vertegenwoordigd door:

Delta Lloyd Agrarische Verzekeringen

Postbus 1000

NL - 1000 BA Amsterdam

T +31 (0)20 594 4180

www.deltalloyd.nl/agrarisch
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