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Voor wie is de Landmateriaalverzekering?
Onze Landmateriaalverzekering is bedoeld voor bedrijven die gebruik 
maken van werktuigen in de ruimste zin van het woord. Ben je bijvoorbeeld 
zelfstandig agrariër, loonwerker, bouwondernemer of op de een of andere 
manier actief in het grondverzet, weg- of waterbouw? Dan is deze verzekering 
een verstandige keuze.

Landmateriaalverzekering
Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een 
volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking, zoals deze ook voor andere motorrijtuigen zoals auto’s geldt. Mocht je dus 
onverhoopt schade in het verkeer veroorzaken, dan is dat gedekt. Ook schade ontstaan tijdens werkzaamheden zoals graven 
is verzekerd. Uiteraard verzekeren wij ook het casco van je werktuigen, bijvoorbeeld bij beschadiging of diefstal.  
Het dekkingsgebied van deze verzekering is de hele Europese Unie, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Voordelen
- Dekking van schade aan en door werktuigen, zoals heftrucks, 

graafmachines en tractoren.

- Er geldt een volledige WA-dekking.

- Schade die ontstaat door een fout in de instructie van de 
opdrachtgever is standaard meeverzekerd.

- Cascodekking bij brand, diefstal, gevolgen van eigen gebrek  
en het eigen gebrek zelf.

- Bij afdoende beveiliging van kleine werktuigen vervalt de plicht om 
deze in een pand of container op te bergen.

- Voor grote werktuigen gelden standaard geen extra verplichtingen 
voor diefstalbeveiliging.

- Optioneel meeverzekeren van schade aan eigen lading bij werktuigen 
als heftrucks en stapelaars.

- Dekking binnen de hele Europese Unie, Noorwegen, het Verenigd 
Koninkrijk en Zwitserland.
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Wat krijg je vergoed?
Voor het verzekeren van werktuigen bieden wij standaard onderstaande 
dekkingen. Daarnaast kun je aanvullend verzekeren. Raadpleeg hiervoor de 
tabel op de volgende pagina.

Wettelijke aansprakelijkheidsdekking
Voor werktuigen die zich motorisch kunnen verplaatsen en op de open-
bare weg rijden, is een WA-verzekering verplicht. Een aansprakelijkheids-
verzekering voor bedrijven verleent géén dekking voor dit risico. Daarom 
biedt de Landmateriaalverzekering standaard WA-dekking voor werktuigen 
en aangekoppelde aanhangers. Voor het aansprakelijkheidsrisico gelden de 
volgende verzekerde bedragen:
- Voor schade aan personen € 6.100.000.
- Voor schade aan zaken € 2.500.000.
- Voor regiefouten € 2.500.000. Een regiefout is een schade die ontstaat 

door een fout in de instructie van de opdrachtgever.

De Wettelijke aansprakelijkheidsdekking biedt ook dekking voor het 
werkrisico. Het werkrisico dekt materiële- of letselschade die tijdens 
werkzaamheden met een werktuig aan een ander wordt toegebracht. Hiervoor 
geldt een maximum verzekerd bedrag van € 2.500.000. Daarnaast is schade 
aan eigen zaken standaard meeverzekerd tot een bedrag van € 500.000.

Cascodekking
Voor het verzekeren van het casco bieden wij verschillende dekkingen:
- Brand
- Brand/diefstal
- Casco standaard
- Casco uitgebreid

Dekkingen
Jij kiest Wij verzekeren

Brand Schade aan het casco van je werktuigen ontstaan door 
brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en 
blikseminslag (hierna: brand).

Brand en diefstal Schade aan het casco van je werktuigen ontstaan door 
brand en door diefstal, vermissing en verduistering (hierna: 
diefstal). Bij afdoende beveiliging van kleine werktuigen 
(wat per werktuig verschillend kan zijn) vervalt de plicht om 
deze in een pand of container op te bergen. Voor grote 
werktuigen gelden standaard geen extra verplichtingen 
voor diefstalbeveiliging.

Casco standaard Schade aan het casco van je werktuigen ontstaan door:
- Brand.
- Diefstal.
- Alle van buitenkomende onheilen.
- Botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg 

raken, ook als gevolg van eigen gebrek. 
- Gevolgen van eigen gebrek.

Casco uitgebreid Schade aan het casco van uw werktuigen ontstaan door:
- Brand.
- Diefstal.
- Alle van buitenkomende onheilen.
- Eigen gebrek.
- Gevolgen van eigen gebrek.
Deze dekking geldt alleen voor werktuigen die in nieuwe 
staat verkeren.
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Aanvullende dekkingen
Jij kiest Wij verzekeren

Schade aan eigen 
lading en last

Schade aan eigen lading en last voor een beperkt aantal 
werktuigen. Denk bijvoorbeeld aan pallettrucks, stapelaars 
en vorkheftrucks.

Schade aan werktuigen 
tijdens verhuur

Schade aan werktuigen die je aan een ander hebt 
verhuurd. Wij kunnen de dekking voor de verhuurde 
werktuigen op een aantal punten aanpassen.

Extra kosten tijdens 
reparatie van 
werktuigen

Kosten die ontstaan tijdens reparatie van een werktuig. 
Denk bijvoorbeeld aan kosten voor huur van een 
vervangend werktuig. Vermogensschade is niet gedekt.

Wat krijg je niet vergoed?
Wij bieden je graag helderheid over wat deze verzekering niet dekt. 
De belangrijkste uitsluitingen zijn:
- Die is ontstaan als de bestuurder van het voertuig meer dan de wettelijk 

toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed heeft, of ls de bestuurder 
onder invloed is van een middel of stof waardoor hij niet meer in staat is 
de vrachtauto veilig te besturen; ook als de bestuurder bij aanhouding 
een ademtest of een urine- of bloedproef weigert;

- Als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis geen geldig 
rijbewijs heeft voor het werktuig, terwijl dat volgens de wet wel moet.

- Schade door loonsproeien.
- Schade door opzet.
- Schade door een oorlog.
- Schade door onvoldoende onderhoud.
- Kosten die ontstaan door normale slijtage.
- Schade door afwijkend gebruik.

Wat is de looptijd van de verzekering?
Je sluit een verzekering af voor één jaar. Daarna verlengen we de 
verzekering stilzwijgend voor opnieuw een jaar. De dekking Casco 
uitgebreid geldt zolang het verzekerde werktuig niet ouder is dan vijf jaar, 
gerekend vanaf de datum dat je het werktuig in nieuwe staat kocht.  
Na deze periode is automatisch de dekking Casco standaard van kracht.  
Een afwijkende termijn is mogelijk.

Wil je de premie weten? Of je eigen risico?
Als je kiest voor de casco standaard- of casco uitgebreid dekking, dan 
wordt de premie berekend over de cataloguswaarde. Als je kiest voor 
een Brand- of Brand en diefstal dekking, dan wordt de premie berekend 
over de dagwaarde. Ook hangt de premie af van de aard van het werktuig 
en het gebruik daarvan. Wil je een park van werktuigen verzekeren? 
Dan hanteren wij daar andere tarieven voor. Voor schade aan je eigen 
landmateriaal geldt een eigen risico vanaf € 250. Spreek je met ons een 
hoger eigen risico af? Dan is premiekorting mogelijk. Voor schade ontstaan 
bij graafwerkzaamheden geldt een eigen risico van € 500. En voor schade 
aan eigen zaken geldt een eigen risico van € 1.000.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen 
onafhankelijke adviseur adviseert je graag. Kijk voor een 
verzekeringsadviseur bij jou in de buurt op www.asr.nl/zakelijk.
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Container-/opleggerverzekering
Deze verzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging aan je containers, trailers en opleggers. Je kunt containers, 
opleggers een trailers verzekeren die je huurt of die aan jou ter beschikking zijn gesteld.

Voor wie is de Container-/oplegger verzekering?
Deze verzekering is voor bedrijven die eigen containers, trailers en 
opleggers gebruiken en/of containers, opleggers en trailers inzetten die 
gehuurd of geleend zijn.

Wat krijg je vergoed?
Heb je gekozen voor een uitgebreide dekking? Dan vergoeden wij bij 
schade het volgende:
- Bij verlies de waarde van de containers, opleggers of trailers vlak voor 

de schade.
- De reparatiekosten. Als de reparatie tot gevolg heeft dat het 

beschadigde object in waarde is gestegen, dan brengen wij deze 
waardetoename in mindering op de uitkering.

- Noodzakelijke kosten voor bewaking, takelen, bergen en/of opruimen 
van de containers, opleggers of trailers als gevolg van een gedekte 
gebeurtenis.

- Kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde herstelplaats.
-  Proceskosten en kosten van rechtsbijstand.
- Bij je eigen containers, opleggers of trailers die niet ouder zijn dan 3 jaar 

krijg je bij eigen gebrek ook de gebrekkige onderdelen vergoed.

Heb je gekozen voor een beperkte dekking? Dan krijg je de schade 
ontstaan door brand en/of diefstal vergoed.

Voordelen
 - Containers, opleggers en trailers zijn verzekerd tegen diefstal en 

schade.

 - Ruime dekking voor beschadigingen van buitenaf.

 - Indien gewenst is een beperkte dekking mogelijk (brand en/of 
diefstal), vooral interessant voor oudere objecten.

 - Dekking voor eigen gebrek van eigen objecten tot 3 jaar oud 
standaard verzekerd.

 - Geen onderverzekering mogelijk.

 - Dekkingsgebied naar keuze.

 - Ondersteuning door deskundige specialisten.

 - Dekking voor schade aan banden door een van buiten komend 
onheil.

 - Dekking voor de huur (maximaal € 1.500) van een vervangende 
container of oplegger bij een gedekte schade.

 - Schade aan je eigen banden als gevolg van een oorzaak van 
buitenaf. Wij vergoeden dan de dagwaarde van de banden.
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Wat krijg je niet vergoed?
Wij bieden je graag helderheid over wat deze verzekering niet dekt.  
Wij vergoeden geen schade door
- Opzet van de verzekeringnemer.
- Verlies of beschadiging van de zich in de container bevindende lading.
- Roest, oxidatie en slijtage.
- Atoomkernreacties, inbeslagneming, oorlogen en stakingen.

Wat is de looptijd?
Je sluit de verzekering af voor een jaar. Daarna verlengen we de verzekering 
elk jaar automatisch met een jaar. Na de eerste verlenging heeft je 
verzekering een opzegtermijn van een maand.

Wil je de premie weten? Of je eigen risico?
De tarieven voor de container-/opleggerverzekering zijn afhankelijk van het 
verzekerde bedrag en het dekkingsgebied.

Wij geven je extra service
Weet je niet welke risico’s je loopt? Via je adviseur kan je een vrijblijvend 
adviesgesprek met onze Transportspecialist aanvragen. Tijdens dit 
gesprek krijg je:

Gratis risicoanalyse
In een gesprek bekijkt de specialist samen met je adviseur welke risico’s 
je loopt, hoe groot deze risico’s zijn, hoe vaak zij voorkomen en wat de 
gevolgen kunnen zijn.

Advies op maat
Op basis van de risicoanalyse en je wensen bespreek je met je adviseur 
en de specialist van a.s.r. welke dekking het beste bij je past.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Of wil je de premie weten? Je eigen 
onafhankelijke adviseur adviseert je graag. Kijk voor een 
verzekeringsadviseur bij jou in de buurt op www.asr.nl/zakelijk.
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Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij de keuze van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je bedrijf past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn.
Deze kan oplopen tot 10%.

Voorschot bij schade
Heeft je adviseur of eventueel een schade-expert vastgesteld dat 
de schade gedekt is? Je ontvangt dan een voorschot, als je na een 
grote schade snel geld nodig hebt om de continuïteit van je bedrijf te 
waarborgen.

Per maand betalen is niet duurder
Of je de premie nu per jaar of per maand betaalt, je bent altijd
hetzelfde totaalbedrag kwijt. Ook betaal je bij ons geen polis- of
administratiekosten. Ook niet als je tussentijds dingen wilt wijzigen.

Overleg met je adviseur
Bespreek met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert
er iets in je bedrijfssituatie, geef dat dan meteen door aan je adviseur.
Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

De Landmateriaalverzekering is  
onderdeel van het Voordeelpakket  
bedrijven 
De Landmateriaalverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket 
bedrijven. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan 
zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één 
overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en wat je niet hebt 
verzekerd. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt: bepaal samen 
met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je nodig hebt.
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Het Voordeelpakket bedrijven 
van a.s.r. biedt je een compleet 
verzekeringspakket

Bescherming van je bedrijf 
en personeel

   Aansprakelijkheid voor bedrijven

   Rechtsbijstand

   Bedrijfsschade

   Verkeersschade voor werknemers

   Bouw- en montage (doorlopend)

Transport en je materieel
   Eigen Vervoer (doorlopend)

   Goederentransport (doorlopend)

   Vervoerdersaansprakelijkheid

   Landmateriaal

Je bedrijf op de weg
   Personenauto

   Bestelauto

   Vrachtauto

   Motor

   Bromfiets

   Oldtimer

In en om je bedrijf
   Bedrijfsgebouwen

   Inventaris- en goederen

   Milieuschade

Hoe werkt de pakketkortingsregeling?
Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn. 
Deze kan oplopen tot 10%.

2 verzekeringen = 2% pakketkorting
3 verzekeringen = 3% pakketkorting
4 verzekeringen = 4% pakketkorting
5 verzekeringen = 5% pakketkorting
6 verzekeringen = 6% pakketkorting
7 verzekeringen = 7% pakketkorting
8 verzekeringen = 8% pakketkorting
9 verzekeringen = 9% pakketkorting
Vanaf 10 verzekeringen = 10% pakketkorting

-  Heb je twee of meer verzekeringen van dezelfde soort in je pakket 
(bijvoorbeeld twee bedrijfsgebouwenverzekeringen)? Dan tellen 
deze als éen verzekering. 

-  De verzekeringen in de categorie ‘Je bedrijf op de weg’ tellen als 
één verzekering.
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