
 

 

 

De Product Recall verzekering van HDI-Gerling 

dekken de financiële gevolgen van terugroepacties en 

bieden directe ondersteuning in de vorm van een 

crisisresponseteam. 

 

Waarom een Recall verzekering? 

 
Een productaantasting, opzettelijk of niet, kan elke 

producent overkomen. De gevolgen van een 

terugroepactie (recall) kunnen de continuïteit van 

een bedrijf ernstig in gevaar brengen. Een bijkomend 

probleem is dat het kostenplaatje van een recall van 

tevoren moeilijk in te schatten is, vooral wanneer 

producten internationaal worden verhandeld. 

Daarnaast is het managen van een recall zeer 

complex en tijdrovend, waardoor het inschakelen van 

een specialist noodzakelijk is. 

Een Recall verzekering biedt dekking voor de 

kosten van een terugroepactie. Bovendien kunnen 

verzekerden, binnen de dekking van de polis, continu 

een beroep doen op bijstand van een crisis-

adviseur. 

 

Doelgroep 

 
De Recall verzekering van HDI-Gerling zijn in principe 

bedoeld voor ondernemingen in de voedings-

middelen-, (fris)dranken- en cosmetica-industrie. 

 

 

 

 

Soorten verzekering 

 
Wij bieden drie verzekeringsvarianten aan, 

afgestemd op de aard van de onderneming en de 

omzet: 

 
Contaminated Product Insurance (CPI) 

 
De CPI is de meest uitgebreide Recall verzekering. 

Deze verzekering is – naast de bovengenoemde 

doelgroep – tevens geschikt voor bedrijven met 

‘private labelling’. 

• Premie-indicatie : vanaf € 8.000 

• Eigen risico (indicatie) :  

€ 10.000 - 15.000 (moedwillige productaantasting) 

: vanaf € 25.000 (toevallige productaantasting) 

• Verzekerd bedrag : vanaf € 1.000.000 

 
Middle Market Recall (MMR) 

 
De MMR-verzekering is bedoeld voor middelgrote 

ondernemingen met een omzet tot € 75.000.000. 

• Premie-indicatie : € 2.100 - 5.000  

(omzet < € 25.000.000) 

: € 4.200 - 10.000  

(omzet € 25.000.000 – 75.000.000) 

• Eigen risico (indicatie) :  

€ 3.500 - 5.000 (moedwillige productaantasting) 

: € 10.000 - 20.000 (toevallige productaantasting) 

• Verzekerd bedrag : € 500.000 - 1.500.000 
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Basis Recall 

 
De Basis Recall verzekering is bestemd voor 

producenten/handelaren van eindproducten, met een 

omzet tot € 75.000.000. 

• Premie-indicatie : vanaf € 1.700 

• Eigen risico (indicatie) :  

€ 3.500 - 5.000 (moedwillige productaantasting) 

: € 9.000 - 17.000 (toevallige productaantasting) 

• Verzekerd bedrag : € 500.000 - 1.500.000 

 
Premies en verzekerde bedragen zijn omzet-

afhankelijk. Het eigen risico is afhankelijk van de 

omzet en/of het verzekerd bedrag/product. 

 

Dekking 

 
De verzekeringen maken onderscheid tussen twee 

typen recall-dekking: 

• in geval van een moedwillige productaantasting of 

een dreigement daartoe. 

Denk aan een verbolgen medewerker die 

opzettelijk vergif in de producten mengt. 

• in geval van een toevallige productaantasting. 

Denk aan vervuilde producten als gevolg van een 

niet goed schoongemaakte machine. Er dient dan 

wel sprake te zijn van een gevaar voor de 

gezondheid. 

 
Overzicht dekkingsonderdelen per verzekering: 

 

1. Zoals onderzoeks-, transport- en mediakosten,      

    kosten van extra ingehuurd personeel,    

    opslagkosten, annuleringskosten en   

    vernietigingskosten 

2. Brutowinstderving 

3. Nettowinstderving op teruggeroepen product 

 

 

 

 

 

Benodigde informatie voor een 

offerte 

 
Voor het maken van een offerte ontvangen wij graag 

de volgende informatie: 

• een volledig ingevuld aanvraagformulier 

• omschrijving van de producten 

• de omzet, opgesplitst naar product 

• het recallplan 

• het internetadres van de onderneming. 

 

Meer informatie 

 
Op het inloggedeelte van www.hdi-gerling.nl kunt u de 

vragenformulieren en de voorwaarden voor de 

Product Recall verzekering downloaden. 

Op www.productaantasting.info vindt u ook een aantal 

publicaties rond recall die u kunt gebruiken om uw 

relaties bewuster te maken van de risico’s. 

 

Contact 
 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met het 

Team van Crisis Management op telefoonnummer 

010-441 82 50 of 010-441 82 84 of 

crisismanagement@hdi-gerling.nl. 

 

 

 CPI 
 

MMR 
Basis 
Recall 

Recall kosten
1
  √ √ √ 

Crisis consultant √ √ √ 

Wereldwijde dekking √ √ √ 

Winstderving √ √  

Rehabilitatiekosten √   
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