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Bouw aan uw toekomst

| informatie voor
de ondernemer |

Bouw aan uw
toekomst
met het Bouwpakket Agrarisch
U hebt investeringsplannen voor het bouwen van een nieuwe stal of een
bedrijfsgebouw. Of misschien plant u een aanbouw of een verbouwing. Voor,
tijdens en na deze bouwactiviteiten loopt u verschillende risico's. Hoe bouwt u
een veilig gebouw voor mens en dier? Kunt u bij brand snel genoeg ingrijpen?
Is uw gebouw verzekerbaar zonder brandmuren? Wat gebeurt er met uw
bedrijfsprocessen als de bouw later wordt opgeleverd? Het is goed over dit
soort vragen na te denken nog voor de bouwwerkzaamheden beginnen. Veel
risico’s kunt u vooraf verkleinen.

Wat is het?
Het Bouwpakket Agrarisch helpt u voor, tijdens en na uw bouwactiviteiten om de bijkomende
risico’s te beheersen. Door middel van Preventieadviezen. Of met een eigen CAR-verzekering,
zodat u niet afhankelijk bent van de verzekeringen van uw toeleveranciers. En als de bouw door
een verzekerde calamiteit vertraging oploopt, kunnen wij ook de bedrijfsschade vergoeden.
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Voor wie?
Het Bouwpakket Agrarisch is speciaal voor agrarisch ondernemers die gaan (ver)bouwen en de
bijkomende risico’s beheersbaar willen houden. Voor ondernemers die vooruitkijken en de voortgang
van hun bedrijf ook tijdens bouwactiviteiten vooropstellen.

Meer weten?
Interesse in het Bouwpakket Agrarisch van Avéro Achmea? Surf dan naar www.averoachmea.nl. Wilt
u gebruikmaken van het Bouwpakket Agrarisch? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

| preventieadviezen |
Wat is het?
De preventieadviezen van onze specialisten helpen u om schade te voorkomen en de veiligheid van uw
gebouwen te verbeteren. We adviseren over bijvoorbeeld brandveiligheid, stormbestendigheid, diefstal
tijdens de bouw en bedrijfscontinuïteit. Vooraf, zodat u bij het maken van de bouwplannen al rekening
kunt houden met de veiligheid en het verkleinen van uw risico’s. Zo kan het plaatsen van een brandmuur
ook voor uw verzekering van belang zijn. Vraag in een vroeg stadium onze preventieadviezen aan.

Voor wie?
Speciaal voor agrarisch ondernemers met bouwplannen.

Wat kost het?
De Preventieadviezen kosten u niets. Deze worden u als onderdeel van het Bouwpakket Agrarisch
aangeboden door uw verzekeringsadviseur en Avéro Achmea.
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| CAR-verzekering |
Wat is het?
De Construction All Risks (CAR)-verzekering dekt schade tijdens de bouw. Bijvoorbeeld materiaalschade,
constructiefouten of schade aan derden. Ook schade door partijen die bij de bouw betrokken zijn, kunt
u meeverzekeren. De verzekering eindigt na oplevering van de bouw en de eventueel meeverzekerde
onderhoudstermijn. De meeste aannemers hebben een CAR-verzekering, waarmee zij hun eigen risico’s
verzekeren. Sluit u als opdrachtgever de CAR-verzekering dan is het totale werk gedekt.

Voor wie?
Voor ondernemers die zelf regie willen voeren over risico’s tijdens hun bouwproject.
U wilt bij schade niet afhankelijk zijn van schuldvraagdiscussies tussen de aannemer(s) en toeleverancier(s). U
wilt snel zelf kunnen beschikken over middelen waarmee u de bouw kunt voortzetten.

Wat kost het?
De premie is afhankelijk van de duur en omvang van uw bouwproject. We stellen die premie per project op
maat vast.

Tip!
Als u zelf de CAR-verzekering afsluit, let er dan op dat aannemers de kosten hiervoor in mindering brengen
op de aanneemsom. Voor de meeverzekerde partijen gelden ook verplichtingen. Het is van belang hier vooraf
goede afspraken over te maken.
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| bedrijfsschadeverzekering |
Wat is het?
Vertraging in oplevering van het bouwproject door bijvoorbeeld brand, storm of hagel, is al vervelend
genoeg. Maar die vertraging zorgt ook voor een verstoring van uw werkproces en productieplanning
en mogelijk omzetverlies. De schade die hierdoor ontstaat, kunt u meeverzekeren. Wij helpen u zo snel
mogelijk weer in bedrijf te zijn.

Voor wie?
Voor alle agrarisch ondernemers. Vooral ondernemers die werken met seizoensgebonden producten
kunnen grote schade ondervinden als hun werkproces wordt onderbroken.

Wat kost het?
Hebt u al een bedrijfsschadeverzekering? Dan wordt in de meeste gevallen aanbouw of nieuwbouw
zonder extra premie meeverzekerd na uw melding. Hebt u nog geen bedrijfsschadeverzekering? Uw
verzekeringsadviseur geeft u graag een premie op maat.

'Bouwen is meer dan het stapelen van stenen.
Het is werken aan de toekomst van je bedrijf.
Het beheersen van risico’s kan van levensbelang
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de voordelen
Uw bestaande verzekeringen bieden niet automatisch dekking bij aanbouw of nieuwbouw. Informeer bij
uw verzekeringsadviseur welke risico’s u loopt en hoe u deze risico’s kunt beperken. Voor, tijdens en na uw
bouwproject.

Tijdig afstemmen
Door in een vroeg stadium na te denken over risico's kunt u de juiste preventiemaatregelen nemen. Deze
maatregelen kunt u meenemen in de financieringsaanvraag voor uw bouwproject.

Preventieadviezen
Onze Preventieadviezen helpen uw risico’s beheersbaar te houden. Door de risico’s te beperken bouwt u
kwalitatief beter. Dat is goed voor uw bedrijfscontinuïteit en kan leiden tot een gunstige dekking en premie.

Compleet en onafhankelijk
De CAR-verzekering (Construction All Risks) is tijdens het gehele bouwtraject van kracht. Als u de CARverzekering afsluit, bent ú de verzekeringnemer en niet afhankelijk van andere partijen. Bij schade ontvangt ú
de schade-uitkering.
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op een rij
Gratis opendagdekking
Als u gebruik maakt van het Bouwpakket Agrarisch, dan krijgt u gratis een dekking voor schade aan bezoekers
tijdens een open dag.

Extra voordeel
De Bedrijfsschadeverzekering kunt u veelal gratis uitbreiden met een nieuwbouw-/aanbouwdekking tijdens
de bouw.

| meer weten? |
Deze brochure geeft u een beeld van de belangrijkste zaken. Wilt u meer weten? Op www.averoachmea.nl
vindt u meer productinformatie, onze verzekeringsvoorwaarden en ook onze preventieadviezen.
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Deze brochure is bedoeld ter informatie en vormt geen advies. Hij is met zorg samengesteld, maar er kunnen onjuistheden in staan.
Voor de leesbaarheid is het opnemen van de letterlijke teksten van de voorwaarden zoveel mogelijk vermeden. Voor de vaststelling
van de rechten en plichten tussen u en Avéro Achmea zijn uitsluitend de polis en de voorwaarden bepalend.
Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen de Achmea
Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor het
waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen” van toepassing. Voor zorgverzekeraars is daarnaast de “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars”
van kracht. Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw
e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Avéro Achmea, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal
Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie
vindt u op www.stichtingcis.nl.
Toepasselijk recht en klachtenbehandeling
Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo’n geval eerst contact op met uw adviseur of
contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen, dan kan dit per e-mail via onze website www.averoachmea.nl (“klacht doorgeven”)
of schriftelijk bij Avéro Achmea, t.a.v. Klachtenbureau Avéro Achmea, Postbus 1717, 3800 BS Amersfoort. Als wij er, naar uw mening,
niet in slagen om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen, dan kunt u indien u een natuurlijk persoon bent die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257,
25 09 AG Den Haag, telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut ), www.kifid.nl.

4805-09-09

Over Avéro Achmea
Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke bemiddelaars en
adviseurs. Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, KvK nr. 08053410.
Achmea Schadeverzekeringen N.V. staat bij de AFM ingeschreven onder nummer 12000606. Het kantoor van Avéro Achmea bevindt
zich aan de Lange Marktstraat 26 (8911 AD) in Leeuwarden, Nederland. www.averoachmea.nl

www.averoachmea.nl

