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Waar is deze verzekering voor?
Met de Landbouwwerktuigenverzekering verzekert u 
uw tractoren en andere landbouwwerktuigen tegen 
beschadiging en diefstal. Hebt u of iemand anders schade 
veroorzaakt bij anderen met deze werktuigen? En bent 
u verantwoordelijk voor die schade? Dan betalen wij de 
schade.

Wat verzekeren we?
Deze verzekering bestaat uit twee delen:
1  Een aansprakelijkheidsverzekering voor schade die u  

of iemand anders met uw zelfrijdende landbouwwerk-
tuigen bij anderen veroorzaakt. Dit kan schade zijn aan 
zaken of aan personen. Bijvoorbeeld als iemand gewond 
raakt. Deze verzekering moet u volgens de wet hebben.  
Ook als u uw werktuigen bijna niet gebruikt op de 
openbare weg.

2  Een verzekering voor schade aan uw eigen werktuigen. 
Uw accessoires, zoals uw radio, zijn meeverzekerd tot 
maximaal 500 euro per gebeurtenis. 

U kunt ervoor kiezen ook schade door fouten in uw werk-
tuigen mee te verzekeren. Bijvoorbeeld een as die zomaar 
breekt. Als u juist een minder uitgebreide verzekering wilt, 
kunt u voor een mini-cascodekking kiezen.

Wat verzekeren we niet?
We verzekeren bijvoorbeeld geen schade aan uw werk-
tuigen doordat u ze te vol heeft geladen met producten.  
In de verzekeringsvoorwaarden leest u wat we precies  
niet verzekeren.

Wat kost deze verzekering?
Hoeveel premie u betaalt, hangt af van bijvoorbeeld  
het soort werktuig en hoe vaak u het werktuig gebruikt. 
Uw verzekeringsadviseur kan u vertellen hoeveel premie u 
betaalt. Deze verzekering kunt u los afsluiten, maar ook als 
onderdeel van het Agrarisch Ondernemerspakket. 
Als u meerdere verzekeringen in dit pakket afsluit, krijgt u 
korting op de premie.
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Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

Uw verzekeringsadviseur is: Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Landbouwwerktuigen-
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 zijn de voordelen van deze verzekering?
 -  U bepaalt zelf uw eigen risico. Dit geldt alleen voor 

schade aan uw eigen werktuigen. Hoe hoger uw eigen 
risico, hoe lager de premie.

 -  Hebt u een landbouwbedrijf of een tuinbouwbedrijf? En 
gebruikt u uw tractoren maar heel weinig? Dan betaalt 
u minder premie voor de aansprakelijkheidsverzekering 
voor schade die u bij anderen veroorzaakt.

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.


