
|   1 |   22/08/2019  |

Brede Weersverzekering
Agribex – do 5/12/19
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• Hagelunie is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, 
opgericht door tuinders en al ruim 80 jaar actief als verzekeraar van land- en tuinbouw. 

• Hagelunie is marktleider in de Nederlandse land- en tuinbouw.

• Hagelunie is een onderdeel van Achmea, één van de grootste spelers in de Nederlandse 
verzekeringsmarkt (25% van de Nederlandse Verzekeringsmarkt). Een solide partner.

• Hagelunie is al 50 jaar operationeel in België in de landbouw voor hagelverzekeringen in open 
teelten en verzekeringen voor serres.

• Ervaring in Nederland met de Brede Weersverzekering en in diverse landen met Hagelverzekering.

• Hagelunie heeft een breed scala aan schade-experts en taxateurs met enorm veel ervaring en 
kennis over open teelten.
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Wie is AG? Van 1824 tot vandaag

195
jaar 
expertis
e ten 
dienste 
van de 
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Onze klanten

2,7 miljoen Belgen 
vertrouwen op ons

Bijna 50 % van de gezinnen hebben een 
contract bij AG 

En 245.000 ondernemingen 
en zelfstandigen, en meer 
dan 15.000 landbouwers
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Zelfstandige 

makelaars

3.950

agenten

305

Bankverzekeringen

681

Onze klanten vinden onze producten bij                              

Cijfers 31/12/2018
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• Solide samenwerking
– Knowhow Hagelunie
– Distributiekracht AG Insurance

• Erkende Brede Weersverzekering van Hagelunie
• Aangeboden door AG Insurance, via de makelaar

Uniek Partnership &
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• Niet alle teelten hoeven verzekerd te worden

• Alle percelen van een teelt dienen aangeboden te worden

• De schade wordt bepaald door taxateurs en gewassenexperts
– Ook kwaliteitsschade is meeverzekerd

– Taxateurs/gewassenexperts zijn (oud)landbouwers

• Uitkering is tot 100% van het verzekerd bedrag

• Keuze voor vrijstelling is 20%, 30% of 40%

• Makelaar staat de landbouwer bij

Brede Weersverzekering: algemeen
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• Er is geen aparte norm opgesteld voor hagelschade. Onze 
taxateurs kennen het schadebeeld van hagel zeer goed in alle 
gewassen. 

Schade = schade

• Afhankelijk de stand van het gewas, oogsttijdstip en schade, 
wordt bepaald, of er nog meerdere beoordelingen komen.

• Dekkingsperiode is gedurende de verzekeringsperiode

• Geen uitsluitingen

Verzekerbaar risico: hagel
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• Norm voor storm is bij Hagelunie 52 km/u.
• Rukwinden zijn daarnaast ook meeverzekerd.

• De vaststelling van schade gebeurt in eerste instantie door 
raadpleging van het KMI.

• Dekkingsperiode is gedurende de verzekeringsperiode

• Uitkering schadevergoeding:
• Voor meerjarige teelten wordt de uitkering berekend op het verzekerd 

bedrag. 

• Toekomstige schade behoort in het verzekerd bedrag te zitten.

Verzekerbaar risico: storm
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• De norm voor vorst is lager dan  0°C,

• De vaststelling van schade gebeurt op basis van cijfers van het KMI en 
toonbare schade,

• Lentenachtvorst is mee ingedekt,

• Dekkingsperiode is gedurende de verzekeringsperiode

• Uitkering schadevergoeding:
– Van de ondernemer wordt verwacht, dat hij er alles aan doet, wat normaliter ook 

verwacht mag worden, om schade te voorkomen, zoals blijven beregenen e.d.

Verzekerbaar risico: vorst
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• Norm voor ijs is gewasschade

• De vaststelling gebeurt door taxateurs en gewasexperts.

• Dekkingsperiode is gedurende de verzekeringsperiode

• Ijs dan wel ijzel is een combinatie van neerslag en vorst. Deze 
combinatie is dus verzekerd.

• Sneeuw(druk) is niet meeverzekerd.

Verzekerbaar risico: ijs
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• Er is geen aparte norm opgesteld voor neerslagschade. 
Onze taxateurs beoordelen het schadebeeld van 
overvloedige neerslag. Schade is schade.

• De vaststelling gebeurt door taxateurs en gewasexperts.

• Dekkingsperiode is gedurende de verzekeringsperiode

• Uitsluiting: schade door overstroming.

Verzekerbaar risico: regenval
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• Er is geen aparte norm opgesteld voor droogteschade. Onze 
taxateurs beoordelen het schadebeeld van extreme droogte. 
Schade is schade. De vaststelling gebeurt door taxateurs en 
gewasexperts.

• Dekkingsperiode is gedurende de verzekeringsperiode

• Beperking: 
• Beregenen of irrigeren van het gewas heeft schade niet kunnen 

voorkomen.

Verzekerbaar risico: droogte
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• Verdere info: via uw makelaar

Brede Weersverzekering

Praktisch

Aanvraag voor premievoorstel 


