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AKKER- EN TUINBOUW 

 VEREINIGTE HAGEL VANBREDA Risk & Benefits HAGELUNIE & AG INSURANCE 

       

EIGEN RISICO 20 %  optie: engelse franchise 8 % Naar keuze 20 % -30 % - 40 % Naar keuze 20 % -30 % - 40 % 

  Per PERCEEL Per REGIO/grondsoort (totaal)                 Per GEWASGROEP (totaal) 

NEERSLAG 50 mm/24 u. of 85 mm/48 u. of 110 mm/96 u. Geen minimale normen. Geen minimale normen. 

 Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode 

 Akkerbouw: maximum 70 % Waarde van productieverschil min eigen risico 100 % vergoeding min de vrijstelling min de 

 Speciaal gewassen: 50% - 70% Maximum vergoeding 50% bespaarde oogstkosten 

 Geen aftrek bespaarde oogstkosten    

DROOGTE Neerslagtekort: < 300 mm.  Geen minimale normen. Geen minimale normen. 

  Vroege gewassen neerslagtekort < 250 mm Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode 

  Op basis van verschillende periodes. Waarde van het Productieverschil min 100 % vergoeding min de vrijstelling min de  

  Dekkingsperiode is per gewas verschillend. het Eigen Risico. bespaarde oogstkosten 

  Maximum vergoeding 50 % -70 % per perceel. Maximum vergoeding 50%   

STORM Vanaf 63 km/u. Geen minimale normen. vanaf 51 km/u. (rukwinden zijn meeverzekerd) 

 Dekkingsperiode is per gewas verschillend. Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode 

 Akkerbouw: maximum 70 % Waarde van het Productieverschil min 100 % vergoeding min de vrijstelling min de  

 Speciaal gewassen: 25 % tot maximum 70 % het Eigen Risico.  Maximum vergoeding 50% bespaarde oogstkosten 

VORST/ Wintervorst en nachtvorst: < 0 °C Geen minimale normen. < 0°C lentenachtvorst is gedekt 

NACHTVORST Dekkingsperiode is per gewas verschillend. Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode 

  Akkerbouw: maximum 70 % Waarde van het Productieverschil min 100 % vergoeding min de vrijstelling min de  

  Speciaal gewassen: 25 % tot maximum 70 % eigen risico.  Maximum vergoeding 50% bespaarde oogstkosten 

IJZEL IJzel = onderkoelde regendruppels die wezenlijk Geen minimale normen. Geen minimale normen. Norm is gewasschade 

 kouder zijn dan 0 °C, maar nog vloeibaar zijn. Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode 

 Dekkingsperiode is per gewas verschillend. Waarde van het Productieverschil min 100 % vergoeding min de vrijstelling min de 

 Maximum 25-70 % van de verzekerde som. eigen risico.  Maximum vergoeding 50% bespaarde oogstkosten 

HAGEL Volgens de definities van het KMI: Geen minimale normen. Geen minimale normen. 

  
hagelstenen met een diameter van minimum 5 
mm. Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode Dekkingsperiode = de verzekeringsperiode 

  Dekkingsperiode is per gewas verschillend. Waarde van het Productieverschil min 100 % vergoeding min de vrijstelling min de 

  Maximum vergoeding 50 % -70 % per perceel. het Eigen Risico. Maximum vergoeding 50% bespaarde oogstkosten 
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