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Interview: 
Elbert Hennipman uit Westbroek:  
“Een jaar niet gebouwd is een jaar  
niet geleefd” 

•    •    •    •    • 

Een auto uitlenen, is dat verzekerd? 
Vaak niet!

KLANT CLOSE-UP
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6 •	Hoe	veilig	is	uw		
bedrijfsuitje?

•	Alarmering	van	stal	of	
kas	met	ISDN	verdwijnt

•	Een	auto	(uit)lenen,	is		
dat	verzekerd?	Vaak	niet!
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•	Interview:		
Elbert	Hennipman	uit	West-
broek:	“Een	jaar	niet	gebouwd	
is	een	jaar	niet	geleefd”	

•	Met	de	boot	het	water	op?	
Een	goede	voorbereiding	
scheelt	de	helft!

•	Finagri	werkt	nauw		
samen	met	Plusdiensten

Finagri werkt nauw samen  
met Plusdiensten
Misschien hebt u inmiddels al kennisgemaakt met Plusdiensten bij een 
schade? Of hebt u eventueel al een polis ontvangen van Plusdiensten?

Even voorstellen:  
Linsey van Diest!

Sinds	enige	tijd	werkt	Finagri	nauw	samen	met	Plusdiensten.	Plusdiensten	heeft	de	bevoegdheid	om	
namens	van	diverse	verzekeraars	binnen	bepaalde	kaders	polissen	te	accepteren	en	op	te	maken.	Dit	
heet	een	volmacht.	Dit	gaat	vooral	om	auto-,	woonhuis-,	inboedel-	en	reisverzekeringen.	Ook	verzeke-
ringen	voor	het	MKB	worden	regelmatig	via	Plusdiensten	afgesloten.	Dit	zorgt	voor	korte	lijnen	en	extra	
klantgerichtheid

Wanneer	er	een	polis	via	Plusdiensten	wordt	opgemaakt,	blijft	Finagri	gewoon	de	 tussenpersoon	en	
blijft	de	premiebetaling	via	Insureq	lopen.	

Naast	een	acceptatieafdeling	heeft	Plusdiensten	ook	een	schadeafdeling.	Hier	worden	alle	schades	af-
gewikkeld,	ook	schades	op	polissen	die	niet	via	Plusdiensten	zijn	afgesloten.	De	schademedewerkers	
van	Finagri	zijn	inmiddels	verhuisd	naar	Plusdiensten,	waar	zij	de	schades	afwikkelen	op	de	manier	die	
u	gewend	bent.

Wie ben ik? 

Mijn	 naam	 is	 Linsey	 van	 Diest	 en	 ik	 ben	 26	 jaar	
oud.	Ik	ben	geboren	en	getogen	in	het	dorpje	Arkel,	
maar	inmiddels	ruim	1	jaar	woonachtig	in	Leerdam.	

In	 2015	 heb	 ik	 mijn	 MBO	 diploma	 Commercieel	 Medewerker	 behaald.	 Na	 het	 afronden	 van	 mijn		
opleiding	ben	ik	eerst	werkzaam	geweest	bij	een	bank	en	vervolgens	bij	een	verzekeraar.	Hierdoor	heb		
ik	de	nodige	praktijkervaring	opgedaan	in	het	bank-	en	verzekeringswezen.	

Per	1	mei	2019	ben	ik	werkzaam	als	Polis-	en	Relatiebeheerder	bij	Story	Assurantiën	in	Leerdam.	Werken	
in	de	verzekeringswereld	vind	ik	uitdagend,	omdat	elke	klant	en	situatie	weer	anders	is.	Hierdoor	is	er	
steeds	sprake	van	andere	risico’s.Aan	mij	de	uitdaging	om	te	ontdekken	wat	deze	risico’s	zijn,	de	klant	
hiervan	bewust	te	maken	en	de	risico’s	die	zij	zelf	niet	kunnen	dragen	door	middel	van	een	passende	
verzekering	af	te	dekken.	

Bij	mijn	functie	als	Polis-	en	Relatiebeheerder	komen	ook	administratieve	taken	kijken,	zoals	het	ma-
ken	van	offertes,	wijzigen	van	polissen	of	aanvragen	van	nieuwe	verzekeringen.	De	afwisseling	tussen		
het	klantcontact	en	de	administratieve	taken	geven	mij	variatie	in	mijn	werk.

•	Kijk	ook	eens	op		
paardenverzekeraar.nl

•	Hogere	boetes	voor		
ontbreken	RI&E	en		
plan	van	aanpak

•	Overweeg	eens	om	een	
nieuwe	machine	casco		
te	verzekeren
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‘Neem	mijn	auto	maar	even	mee.’	Een	vriendelijk	gebaar	naar	vrienden,	
kennissen	en	familie.	Af	en	toe	zit	iemand	verlegen	om	een	auto,	en	die	
persoon	maakt	dan	dankbaar	gebruik	van	uw	aanbod.	Of	andersom:	u	
hebt	even	snel	een	auto	nodig,	maar	uw	auto	is	bij	de	garage.	Veel	mensen		
staan	er	echter	niet	bij	stil	wat	de	gevolgen	zijn	als	er	iets	gebeurt	en	er	
schade	ontstaat.

Veronderstel:	de	man	van	Patricia	heeft	net	gebeld	dat	hij	nog	in	de	file	
staat,	maar	de	kinderen	moeten	worden	opgehaald	van	school.	Gerjoke,	
de	vriendin	van	Patricia,	biedt	aan	haar	auto	even	te	gebruiken.	Daar	is	
Patricia	blij	mee	en	ze	neemt	de	autosleutel	in	ontvangst.	Maar	dicht	bij	
school	gaat	het	mis	en	Patricia	raakt	met	Gerjokes	auto	een	betonnen	
paaltje	-	de	auto	is	beschadigd.	Indien	de	auto	van	Gerjoke	alleen	WA	is	
verzekerd,	dan	wordt	alleen	de	schade	gedekt	die	met	de	auto	aan	ande-
ren	is	veroorzaakt.	De	schade	aan	de	auto	van	Gerjoke	is	niet	verzekerd.	
Patricia	heeft	de	auto	beschadigd	en	zij	is	aansprakelijk	voor	de	schade	
aan	de	auto	van	Gerjoke.

Patricia	wil	de	door	haar	veroorzaakte	schade	aan	de	auto	van	Gerjoke	
claimen	op	haar	aansprakelijkheidsverzekering	voor	particulieren	(AVP).	
Dit	 is	 een	 misvatting.	 Op	 een	 AVP	 is	 geen	 dekking	 voor	 schade	 aan		
geleende	motorrijtuigen.	Conclusie:	Patricia	zal	de	schade	uit	eigen	zak	
moeten	betalen.

Casco verzekerd
We	nemen	hetzelfde	voorbeeld,	maar	nu	heeft	Gerjoke	de	auto	volledig	
casco	verzekerd.	Hoe	gaat	het	dan?	De	schade	aan	de	auto	kan	worden	
geclaimd	 op	 de	 cascoverzekering,	 maar	 er	 geldt	 wél	 een	 eigen	 risico,	
dat	voor	rekening	is	van	Patricia.	Bovendien	heeft	de	geclaimde	schade		
directe	gevolgen	voor	de	terugval	in	schadevrije	jaren.	De	komende	jaren	
is	de	premie	van	Gerjokes	autoverzekering	hoger.

Wat	nu	als	Patricia	met	Gerjokes	auto	schade	had	veroorzaakt	aan	een	
ander?	Dan	zal	de	WA-verzekering	van	Gerjokes	auto	de	schade	van	de		
tegenpartij	 vergoeden.	 Maar	 er	 volgt	 wel	 een	 premieverhoging	 als		
gevolg	van	de	terugval	in	schadevrije	jaren.	Wie	gaat	dat	betalen?	Het	is	
een	direct	gevolg	van	Patricia’s	actie.

Hoe	 dan	 ook…	 er	 is	 geen	 verzekering	 waarop	 Patricia	 een	 beroep	 kan	
doen	na	het	lenen	van	Gerjokes	auto.

Auto lenen of uitlenen? Maak afspraken!
Het	is	dus	heel	verstandig	om	vooraf	goede	afspraken	te	maken,	mocht	
er	onverhoopt	schade	worden	veroorzaakt	wanneer	u	een	auto	uitleent	
of	zelf	een	auto	leent	van	iemand.	
Houd	daarbij	rekening	met	drie	mogelijke	gevolgen:
•	 Wie	betaalt	de	schade	aan	de	auto	bij	een	WA-schade?
•	 Wie	betaalt	het	eigen	risico	ingeval	van	een	cascodekking?
•	 	Wat	 doet	 u	 met	 de	 premieverhoging	 als	 gevolg	 van	 de	 terugval	 in		

schadevrije	jaren	na	een	claim?

Langere tijd uitlenen?
Leent	u	een	auto	voor	 langere	 tijd	uit,	of	 leent	u	zelf	andermans	auto?	
Dan	moet	dit	worden	gemeld	aan	de	verzekeraar	of	tussenpersoon	van	de	
autoverzekering.	De	premie	van	de	autoverzekering	is	namelijk	afgestemd	
op	de	regelmatige	bestuurder.	Wanneer	iemand	anders	voor	langere	tijd	
in	de	auto	rondrijdt,	en	zodoende	de	regelmatige	bestuurder	wijzigt,	wil	
de	verzekeraar	het	risico	herzien.	Dan	wordt	de	premie	opnieuw	berekend	
op	basis	van	de	gegevens	van	de	nieuwe	regelmatige	bestuurder.

Gebeurt	dit	niet	en	blijkt	na	een	schade	dat	iemand	anders	dan	degene	
die	bij	de	verzekeraar	bekend	is	de	regelmatige	bestuurder	is,	dan	hoeft	
de	verzekeraar	niet	de	volledige	schade	uit	te	keren.	Bovendien	mag	de	
autoverzekeraar	de	verzekering	beëindigen.

Een auto (uit)lenen, is dat verzekerd? Vaak niet!
Heeft u onverhoopt een schade, dan staan we bij Finagri voor u klaar! Jaarlijks worden er bij ons zo’n  
500 schades gemeld. In het Finbulletin brengen we regelmatig een schade uit de praktijk bij u onder  
de aandacht.
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Ik	 heb	 geen	 agrarische	 achtergrond”,	 begint	 Elbert	 zijn	 verhaal.	 “Mijn		
vader	deed	wel	vaak	klusjes	bij	boeren	en	dan	ging	ik	altijd	mee.	Toen	ik	
tien	jaar	was,	heeft	hij	geregeld	dat	ik	op	zaterdag	aan	het	werk	kon	bij	de	
familie	Wijnen	in	Westbroek.	Zij	hadden	daar	een	melkveebedrijf	en	had-
den	zelf	geen	kinderen.	Ik	heb	daar	heel	mijn	jeugd	geholpen	en	ik	heb	op	
die	plek	ook	de	interesse	voor	de	agrarische	sector	ontwikkeld.	Het	liefst	
wilde	ik	naar	de	Middelbare	Agrarische	School,	maar	omdat	ik	zelf	geen	
bedrijf	had,	heeft	mijn	vader	me	naar	de	Hogere	Agrarische	School	(HAS)	
gestuurd,	zodat	ik	met	dat	diploma	aan	het	werk	kon	in	de	periferie	van	
de	agrarische	sector.”

Bouwkundig tekenaar
Toen	Elbert	echter	afgestudeerd	was,	stelde	de	familie	Wijnen	voor	om	
in	een	maatschap	 te	gaan.	Als	het	van	beide	kanten	zou	bevallen,	dan	
kon	 Elbert	 later	 het	 bedrijf	 overnemen.	 Elbert	 nam	 deze	 stap,	 maar	
bleef	daarnaast	ook	nog	werken	eerst	bij	een	mengvoerfabrikant	en	la-
ter	bij	een	agrarisch	bouwkundig	 tekenbureau.	“Op	de	HAS	heb	 ik	wat	

bouwkundige	 vakken	 gevolgd	 en	 zo	 ben	 ik	 in	 aanraking	 gekomen	 met	
bouwkundig	tekenen”,	legt	Elbert	uit.	Na	een	aantal	jaren	in	loondienst	
te	zijn	geweest	als	tekenaar	begon	hij	in	2013	voor	zichzelf.	Nog	steeds	
tekent	hij	2,5	dag	per	week,	o.a.	woonhuizen,	stallen	en	loodsen.	“Het	is	
heel	mooi	om	iemands	droom	op	papier	vorm	te	geven.	Ik	krijg	er	altijd	
heel	 veel	 positieve	 energie	 van.	 De	 uitdaging	 is	 om	 een	 compromis	 te	
vinden	dat	past	binnen	de	kaders	van	de	overheden	en	het	ontwerp	dat	
een	klant	in	zijn	hoofd	heeft”,	legt	Elbert	uit.

CLOSE-UP

“Onze visie is lage kosten 
en simpel boeren. Ik houd niet

van onnodige extra’s.”

Elbert Hennipman uit Westbroek:  
“Een jaar niet gebouwd is een jaar niet geleefd” 
Een melkveebedrijf overnemen zonder een agrarische achtergrond en het bedrijf in 16 jaar tijd laten groeien 
van 200.000 kg melk naar 1.600.000 kg melk. In Westbroek is het gerealiseerd door de familie Hennipman. 
Nu de nieuwe stal staat en in gebruik is genomen maken we kennis met de ondernemers achter deze toch  
wel bijzondere prestatie.
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Van witruggen naar holsteiners
Op	het	moment	dat	Elbert	Hennipman	in	2003	in	de	maatschap	stapte,	
had	het	bedrijf	200.000	kg	melk	met	vooral	lakenvelders	en	witruggen.	
Vanaf	 dat	 moment	 begon	 het	 melkveebedrijf	 te	 groeien.	“Met	 behulp	
van	familie	en	vrienden	hebben	we	langzaamaan	alle	gebouwen	opge-
knapt	 en/of	 aangepast.	 Alles	 is	 in	 eigen	 beheer,	 en	 zoveel	 mogelijk	 op	
basis	 van	 lage	 kosten	 gerealiseerd.”	 Uiteindelijk	 nemen	 Elbert	 en	 zijn	
vrouw	 Jannie	 het	 bedrijf	 over	 in	 2011.	 Er	 werd	 toen	 500.000	 kg	 melk		
geleverd.	 Anno	 2019	 hebben	 de	 witruggen	 en	 lakenvelders	 plaats-	
gemaakt	voor	holsteiners	en	wordt	er	1.600.000	kg	melk	geleverd	door	
170	 stuks	 melkvee.	Voor	 het	 jongvee	 is	 Elbert	 een	 samenwerking	 aan-
gegaan	met	een	andere	boer.	Deze	fokt	het	jongvee	op.	Elbert	doet	het	
meeste	werk	op	het	bedrijf	zelf.	Er	is	voor	10	uur	in	de	week	een	medewerk-
ster	aangenomen.	Daarnaast	zijn	ze	een	erkend	leerbedrijf	voor	stagaires		
waardoor	die	er	ook	met	regelmaat	te	vinden	zijn.	Jannie	werkt	3	dagen		
in	 de	 week	 in	 het	 UMC	 ziekenhuis	 als	 specialistisch	 verpleegkundige.		
“De	familie	Wijnen	is	beretrots	op	het	bedrijf	zoals	het	er	nu	bij	staat”,	
lacht	Elbert.

Niet gelukt zonder familie en vrienden
“Ik	zeg	ook	altijd	dat	de	kern	van	het	succes	alle	hulp	 is	die	we	gehad	
hebben	van	familie	en	vrienden.	Zonder	hen	had	dit	er	nooit	gestaan.	Ik	
ben	heel	dankbaar	voor	al	deze	mensen	om	ons	heen.	Daarnaast	denken	
wij	dat	het	succes	ook	mede	te	verklaren	is	door	onze	positief	christelijke	
levensovertuiging.	Wij	 voelen	 ons	 rijk	 gezegend,	 waardoor	 wij	 ons	 ook	
willen	en	kunnen	inzetten	voor	de	maatschappij;		zegt	Elbert.	We	zitten	
midden	in	het	dorp,	nemen	uitgebreid	deel	aan	het	sociale	leven	en	zijn	
bestuurlijk	 erg	 actief	 zowel	 in	 het	 verenigingsleven,	 het	 jeugdwerk	 als	
in	de	kerk.	

Visie
“Onze	visie	is	lage	kosten	en	simpel	boeren.	Ik	houd	niet	van	onnodige	
extra’s.	Ik	voer	bijvoorbeeld	geen	mineralen	en	ik	doe	niet	mee	aan	het	
stamboek	of	de	officiële	melkcontrole	sinds	we	robots	hebben	die	vet/
eiwit	kunnen	meten.	Ik	wil	niet	in	het	lijstje	komen	bij	de	boeren	met	de	
meeste	liters	per	koe.	Nee,	ik	wil	altijd	in	het	lijstje	zijn	bij	de	boekhouder	
met	de	10-15%	financieel	best	draaiende	bedrijven.	Wat	dat	betreft	ben	
ik	misschien	meer	ondernemer	dan	veehouder.”	Een	melkrobot	past	niet	
direct	in	die	visie.	Elbert	legt	uit:	“Er	was	in	deze	regio	veel	concurrentie	
op	het	gebied	van	personeel.	De	bouw	trekt	veel	zzp’ers	aan,	waardoor	
het	moeilijk	was	om	het	personele	plaatje	op	orde	te	krijgen.	Bovendien	
kostte	al	die	uren	zzp’ers	bij	elkaar	toch	ook	heel	wat!	Daarom	hebben	
we	gekozen	voor	de	3	melkrobots.”	De	robots	zijn	eind	2018	gekomen	en	
draaien	naar	tevredenheid.	“Ik	heb	mijn	bedrijfsomvang	aangepast	aan	
de	robots.	In	het	voorjaar	van	2018	molk	ik	zelf	nog	120	koeien,	tegen	het	
einde	van	het	jaar	bij	de	start	van	robot	melken	waren	dat	er	150	en	sinds	
begin	2019	zijn	dat	er	170.	De	snelle	groei	betekende	ook	dat	er	fors	aan	
fosfaatrechten	bijgekocht	moest	worden.”

Elbert	 vervolgt:	 “Ik	 ben	 continu	 aan	 het	 berekenen	 wat	 er	 anders	 en		
beter	kan.	Hoe	kan	ik	het	bedrijf	verder	optimaliseren	en	ontwikkelen?	Dat	
vind	ik	het	mooiste	aan	boeren.”	Daarnaast	is	het	voeren	van	de	koeien		
zijn	 favoriete	 bezigheid.	 “Het	 is	 mooi	 om	 te	 zien	 hoe	 ogenschijnlijk		

minieme	verschillen	in	het	rantsoen	verschil	kunnen	maken	voor	de	koe	
en	de	melkgift.	Die	melkgift	vind	ik	overigens	niet	het	allerbelangrijkst.	
Het	 moet	 de	 koe	 simpel	 afgaan.	 Met	 een	 goed	 rantsoen	 krijg	 je	 een		
goede	 gezondheid	 en	 dat	 resulteert	 in	 makkelijk	 drachtig	 worden	
en	 weinig	 gezondheidsproblemen.	 Nee,	 bij	 mij	 mag	 niet	 iedereen	 de		
koeien	voeren!”,	 lacht	Elbert.	De	onbetrouwbare	overheid	noemt	Elbert	
het	minst	leuke	van	het	bedrijf.	“Ik	probeer	goed	op	de	hoogte	te	blijven	
van	alle	regelgeving	en	heb	naast	plan	A	ook	altijd	een	plan	B.	Je	moet	als	
agrariër	in	Nederland	een	goede	basis	hebben,	zodat	je	altijd	meerdere	
kanten	op	kan	met	je	bedrijf.”

Een jaar niet gebouwd…
Ondanks	de	nieuwe	stal	is	het	bedrijf	van	familie	Hennipman	nog	niet	
af.	“Ik	heb	nog	een	heel	lijstje	van	wensen	en	verbeteringen.	Een	jaar	niet	
gebouwd	 is	 een	 jaar	 niet	 geleefd”,	 lacht	 Elbert.	“Ook	 qua	 grond	 wil	 ik		
nog	 uitbreiden.	 Momenteel	 is	 dat	 ons	 kwetsbaarste	 punt.	We	 hebben		
40	hectare	grond	in	eigendom	en	40	hectare	pacht.	Grondaankopen	is	
in	ons	gebied	 lastig	doordat	er	veel	 landbouwgrond	wordt	omgezet	 in	
natuurgrond	door	Natuurmonumenten.”

Korte lijnen bij Finagri
De	 familie	 Hennipman	 gaat	 bewust	 om	 met	 risico’s	 in	 het	 bedrijf.		
“De	kleinere	risico’s	dragen	wij	zelf	als	dat	mogelijk	is.	Niet	alles	wordt	
dus	verzekerd.	Ruim	10	jaar	geleden	zijn	wij	klant	geworden	bij	Finagri	
vanwege	een	op	prijs	concurrerende	offerte	en	omdat	de	zaken	daar	net-
jes	op	orde	waren.	Nog	steeds	zijn	we	tevreden.”	Vooral	de	korte	 lijnen		
spreken	 Elbert	 aan.	“Als	 ik	 een	 auto	 koop,	 is	 een	 appje	 voldoende	 om		
dekking	te	hebben.	Dat	is	gewoon	heel	fijn”,	besluit	Elbert.

“Het bedrijf groeide 
in 16 jaar van 200.000 naar 

1.600.000 kg melk.”

Op 15 maart jl. organiseerde de familie Hennipman samen met 
mengvoercoöperatie AR een open dag ter gelegenheid van de nieuwe 
ligboxenstal en de 3 Lely-melkrobots. Ook Finagri was aanwezig met 
een stand. Het was een zeer geslaagde dag met veel aanloop.
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De	RI&E	(risico-inventarisatie	&	-evaluatie)	vormt	de	basis	voor	een	goed	beleid	voor	gezond	en	veilig	werken	op	organisatieniveau,	en	is	ver-
plicht.	Toch	beschikt	slechts	45%	van	de	bedrijven	in	Nederland	over	een	RI&E.	Dit	vindt	staatssecretaris	Van	Ark	(SZW)	een	ongewenste	situatie,	
en	daarom	is	dit	voorjaar	besloten	dat	de	boetes	die	worden	opgelegd	voor	het	ontbreken	van	een	RI&E	of	plan	van	aanpak	worden	verhoogd.	
Dit	heeft	de	staatssecretaris	aan	de	voorzitter	van	de	Tweede	Kamer	laten	weten.	Op	de	website	www.rie.nl	vindt	u	alle	beschikbare	informatie.

Een	kort	voorbeeld:	wanneer	een	bedrijf	met	15	medewerkers	geen	RI&E	heeft,	dan	kan	een	boete	worden	opgelegd	van	1.500	euro.	
Let	op:	een	eventuele	boete	is	geen	afkoopsom.	Er	moet	nog	steeds	een	RI&E	worden	opgesteld.	

Hebt u vragen over de RI&E of het plan van aanpak? Neem contact op met een van onze adviseurs. 

Hogere boetes voor ontbreken RI&E  
en plan van aanpak

Dit	 soort	 machines	 zijn	 tegenwoordig	 veel	
geavanceerder,	groter	en	breder,	en	daarmee	
ook	 veel	 waardevoller.	 Bovendien	 lopen	 deze	
machines	 meer	 risico	 op	 schade	 dan	 vroeger	
omdat	 ze	 groter	 en	 breder	 zijn.	 Wordt	 met	
een	 dergelijk	 nieuw	 object	 in	 aangekoppelde	
toestand	schade	aan	anderen	veroorzaakt,	dan	
valt	dat	-	uiteraard	-	onder	de	WA-verzekering.	
Maar	op	basis	hiervan	is	er	geen	dekking	voor	
schade	aan	de	machine	zelf.	En	dat	terwijl	de	
kosten	wel	snel	flink	kunnen	oplopen.	

Overweegt	 u	 daarom	 eens	 om	 een	 nieuwe	
schudder,	 maaier,	 of	 hark,	 enz.,	 casco	 te	
verzekeren.	

Wanneer	 de	 machine	 helemaal	 nieuw	 is,	
kunt	 u	 ook	 overwegen	 eigen	 gebrek	 mee	 te	
verzekeren.	Hiermee	verzekerd	u	gebreken	aan	
de	 machine	 zelf.	 U	 kunt	 hiermee	 de	 garantie	
(die	vaak	maar	1	jaar	geldt)	als	ware	verlengen	
via	 uw	 verzekeraar	 tot	 wel	 5	 jaar.	 Let	 op:	 u	
kunt	eigen	gebrek	niet	meer	verzekeren	na	het	
aflopen	van	de	garantieperiode.	Eigen	gebrek	
dient	dus	direct	bij	aanschaf	meeverzekerd	te	
worden.

De	casco-premie	is	relatief	laag	en	ingeval	van	
schade	voorkomt	u	een	behoorlijke	aanslag	op	
uw	portemonnee.

Overweeg eens om een nieuwe machine  
casco te verzekeren
Een oude schudder, maaier, of hark is vaak alleen tegen brand en/of storm verzekerd onder de post 
‘inventaris’ op uw verzekering. Bij schade wordt de dagwaarde gehanteerd.

Kijk ook eens op paardenverzekeraar.nl
Sinds	kort	is	Finagri	eigenaar	van	de	website	paardenverzekeraar.nl.	Deze	
site	bevat	alle	 informatie	rondom	het	verzekeren	van	paarden.	Wij	zijn	
het	enige	assurantiekantoor	dat	met	álle	professionele	paardenverzeke-
raars	samenwerkt.	Wij	verzekeren	individuele	paarden	en/of	pony’s	van		
particulieren	 met	 een	 op	 maat	 gemaakte	 paardenverzekering,	 maar		
we	 bemiddelen	 ook	 in	 paardgerelateerde	 verzekeringen	 voor	 paarden-
bedrijven.	Ook	hebben	we	speciale	tarieven	voor	o.a.	rijtuigen,	paarden-
trailers,	paardenvrachtwagens,	paardenzadels	(tuig),	enz.	

Of	 het	 nu	 om	 uw	 hobbypaard	 gaat	 of	 om	 een	 professioneel	 paarden-
bedrijf,	 wij	 zoeken	 samen	 met	 u	 naar	 de	 paardenverzekering(en)	 die	
naadloos	aansluit(en)	op	uw	specifieke	situatie.	De	verzekeringsvorm	en	
de	premie	zijn	daarbij	maatwerk.	

Werkt	u	met	paarden	of	hebt	u	een	paard	voor	uw	plezier?	Neem	dan	
eens	een	kijkje	op:	paardenverzekeraar.nl.
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Deze	vraag	is	niet	gemakkelijk	te	beantwoorden.	De	specifieke	omstandig-
heden	 van	 het	 bedrijfsuitje	 zijn	 van	 groot	 belang.	 Wordt	 het	 uitje		
georganiseerd	 in	 verband	 met	 het	 gebruikelijke	 werk?	 Is	 deelname		
verplicht	of	wordt	het	als	een	verplichting	gevoeld?	Wordt	het	belang	van	het		
bedrijf	gediend	door	het	uitje?	Als	dat	allemaal	het	geval	 is,	bent	u	als		
werkgever	 wel	 degelijk	 verantwoordelijk	 voor	 de	 veiligheid	 tijdens	 het	
bedrijfsuitje.	 Ook	 als	 het	 programma	 bijvoorbeeld	 op	 een	 zaterdag		
wordt	georganiseerd.	U	moet	er	als	werkgever	op	toezien	dat	het	uitje	
veilig	 wordt	 georganiseerd.	 Schiet	 u	 tekort,	 dan	 kunt	 u	 aansprakelijk		
worden	gesteld.

Goed werkgeverschap
Wat	als	het	ongeval	zich	heeft	voorgedaan	buiten	de	uitoefening	van	de	
werkzaamheden	om?	Als	de	activiteiten	toch	enigszins	werkgerelateerd		
zijn,	 bent	 u	 als	 werkgever	 nog	 steeds	 verantwoordelijk,	 dit	 vanuit	 het	
idee	van	‘goed	werkgeverschap’.	U	hebt	een	zorg-	en	preventieplicht	en		
er	wordt	van	u	verwacht	dat	u	zich	rekenschap	geeft	van	de	risico’s	van		
het	 bedrijfsuitje	 en	 dat	 u	 de	 kans	 op	 schade	 tot	 een	 minimum	 wilt		
beperken.	 U	 kunt	 bijvoorbeeld	 waarschuwen	 voor	 de	 gevaren,	 veilig-
heidsmaatregelen	treffen	en	eventueel	een	goede	verzekering	afsluiten.

Werkgeversaansprakelijkheid
Werkgeversaansprakelijkheid	is	een	ruim	begrip	waardoor	u	in	beginsel		
aansprakelijk	kan	worden	gehouden	voor	ongevallen	tijdens	een	bedrijfs-	
uitje.	 Als	 een	 medewerker	 dan	 schade	 oploopt,	 kan	 dat	 op	 u	 worden		
verhaald.	Hoe	gaat	u	om	met	dat	risico?	
Uw	 aansprakelijkheidsverzekering	 voor	 het	 bedrijf	 is	 niet	 altijd	 vol-	
doende!	 Een	 werknemerschadeverzekering	 dekt	 het	 risico	 vaak	 wel		
volledig	af.

Neem	contact	op	met	ons	kantoor	om	te	bespreken	hoe	u	werkgevers-
aansprakelijkheid	 kunt	 verzekeren,	 en	 of	 een	 collectieve	 ongevallen-	
verzekering	een	goed	idee	is.

Er	zijn	verschillende	mogelijkheden	om	de	kans	op	het	‘niet	ontvangen’	van	
een	alarm	te	verkleinen.	Bijvoorbeeld:	

•	 	Geef uw alarm een aparte verbinding, los van internet
	 	U	verkleint	hiermee	ook	het	risico	van	cyberaanvallen.	Dit	kan	(nog)	via	

een	analoge	lijn,	maar	ook	via	de	satelliet.	
•	 Zorg altijd voor een dubbele verbinding
	 	Een	alarmmelder	met	één	lijn	waarover	het	alarm	uitbelt,	 is	kwetsbaar.	

Kies	daarom	altijd	voor	een	tweede	lijn,	bijvoorbeeld	gsm.	Dit	geeft	meer	
zekerheid.

•	 	Laat uw internetlijn bewaken door een particuliere alarmcentrale
	 	Zij	testen	of	de	lijn	beschikbaar	is	om	het	alarm	uit	te	laten	gaan.	Zorg	er-

voor	dat	dit	elke	drie	minuten	getest	wordt.	Eén	keer	per	dag	is	niet	genoeg.
•	 Test uw alarmen
	 	Test	wekelijks	het	alarm	van	een	alarminstallatie.	Zorg	ervoor	dat	u	de	com-

plete	alarmlus	maandelijks	test.	Test	niet	alleen	de	installatie	die	meestal	
alarm	geeft,	dit	is	geen	garantie	dat	de	rest	van	de	installatie	ook	werkt.	

Dit	 zijn	 maar	 een	 paar	 voorbeelden.	 Laat	 u	 door	 uw	 installateur	 goed		
adviseren	over	de	beste	optie	voor	uw	bedrijf.

AgroAlarm
Voor	 het	 welzijn	 van	 uw	 dieren	 of	 een	 optimale	 gewasgroei	 heeft	 u		
een	 betrouwbare	 alarminstallatie	 nodig.	 Daarvoor	 heeft	 PinC	 Agro,	 in	
samenwerking	 met	 een	 aantal	 partijen,	 een	 nieuw	 en	 innovatief	 alarm-
systeem	 ontwikkeld:	 AgroAlarm.	 Dit	 systeem	 werkt	 via	 een	 satelliet-	
verbinding	en	is	daardoor	zeer	betrouwbaar.	Met	een	back-upsysteem	en		
een	 alarmcentrale	 die	 uw	 verbindingen	 elke	 minuut	 bewaakt,	 biedt		
AgroAlarm	 u	 veiligheid	 voor	 dier	 en	 gewas.	 Lees	 meer	 informatie	 op	 de	
website:	www.agroalarm.com.

Begin op tijd!
Met	het	uitfaseren	van	ISDN	ontstaat	er	nog	meer	drukte	bij	installateurs.	
Wacht	daarom	niet	tot	het	laatste	moment	met	overstappen.

Hoe veilig is uw bedrijfsuitje?
Dat u verplicht bent om uw werknemers te beschermen op de werkvloer, is vanzelfsprekend. In principe bent 
u aansprakelijk voor arbeidsongevallen die plaatsvinden tijdens de uitoefening van het werk. Maar wat nu als 
het ongeval plaatsvindt tijdens een bedrijfsuitje? Bent u als werkgever dan ook aansprakelijk? Een bedrijfsuitje 
vindt immers plaats tijdens het werk. 

Alarmering van stal of kas met ISDN verdwijnt
Per 1 september a.s. verdwijnt ISDN (Integrated Services Digital Network). Als alternatief wordt bellen en 
alarmeren via glasvezelinternet aangeboden. Hiertoe is wel een internetverbinding nodig. En daar ligt 
precies het gevaar. Door onderhoudswerkzaamheden, overbelasting of storingen is een internetverbinding 
nooit 100% betrouwbaar. Andere processen die ook via internet gaan, kunnen vertraging oplopen. 
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U	bent	klaar	met	de	voorbereidingen	en	de	trossen	kunnen	los.	Plezier	op	
het	water	gaat	hand	in	hand	met	veiligheid,	en	die	hebt	u	voor	een	belang-
rijk	deel	zélf	in	de	hand.	Veilig	varen	is	net	zo	belangrijk	als	in	het	gewone	
verkeer.	Vaar	een	duidelijke	koers	zodat	andere	schippers	zien	wat	u	doet.	
Houd	stuurboordwal	(rechts)	aan.	Geef	binnenvaartschepen	de	ruimte,	
bewaar	 afstand	 en	 blijf	 uit	 de	 dode	 hoek	 van	 een	 vrachtschip.	 Houd	
de	snelheid	in	de	gaten	en	zorg	dat	anderen	geen	last	hebben	van	uw	
boeg-	en	hekgolf.	Kijk	regelmatig	achterom	zodat	u	weet	of	er	achterop-	
komende	 schepen	 zijn.	 Met	 een	 marifoon	 legt	 u	 contact	 met	 andere	
schippers	en	brug-	en	sluiswachters.	Luister	uw	marifoon	ook	uit,	zodat	u	
weet	wat	er	in	uw	omgeving	gebeurt.	En	ook	op	het	water	geldt:	alcohol	
en	veilig	varen	gaan	niet	samen.

Wat te doen tegen diefstal
Uw	plezier	kan	worden	verstoord	door	dieven.	Elk	jaar	worden	duizenden	
booteigenaren	 de	 dupe	 van	 diefstal	 van	 hun	 boot	 en/of	 buitenboord-
motor.	 Wat	 kunt	 u	 zelf	 doen	 om	 dit	 te	 voorkomen?	 Wij	 hebben	 een		
aantal	tips.
•	 	Leg	 uw	 boot	 altijd	 vast	 met	 een	 ketting	 of	 kabel,	 gecombineerd		

met	een	goedgekeurd	slot.

•	 Leg	ook	de	buitenboordmotor	vast,	bijvoorbeeld	met	een	kabel	of	slot.
•	 	Installeer	een	elektronisch	beveiligingssysteem,	denk	aan	een	vaartuig-	

volgsysteem.	
•	 	Zorg	voor	een	goede	beveiliging	met	een	goedgekeurd	slot	(koppelings-	

slot,	wielklem)	als	uw	boot	op	een	trailer	staat.
•	 	Zet	met	SDNA	het	registratienummer	op	de	boot	en	buitenboordmotor.	

SDNA	is	een	onzichtbare	markeringsvloeistof	die	oplicht	onder	uv-licht.	
•	 	Gebruik	de	‘Registratiekaart	pleziervaartuig’	om	alle	gegevens	vast	te	

leggen.	Daarmee	hebt	u	in	elk	geval	alle	gegevens	bij	de	hand	en	is	het	
traceren	een	stuk	gemakkelijker.

De verzekering
Uw	boot	kan	op	verschillende	manieren	worden	verzekerd.	Indien	u	kiest	
voor	alleen	een	WA-verzekering,	dan	wordt	slechts	de	schade	vergoed	die	
u	veroorzaakt	aan	anderen.	Een	aanvullende	verzekering	biedt	meer.	Of	
dat	nodig	is,	hangt	af	van	de	waarde	van	de	boot,	hoe	vaak	u	vaart	en	of	
u	 onverwachte	 kosten	 eventueel	 zelf	 kunt	 dragen.	 U	 kunt	 bijvoorbeeld	
de	inboedel	aan	boord	verzekeren	en	u	kunt	zich	indekken	tegen	diefstal,	
brand	en/of	blikseminslag.	Kijk	goed	wat	het	beste	bij	u	past.	Uiteraard	
helpen	wij	u	graag	bij	het	maken	van	de	juiste	keuze.

Met de boot het water op?  
Een goede voorbereiding scheelt de helft!
U hebt een motorboot, zeilboot of sloep en het is mooi weer? Dan gaat u natuurlijk weer genieten op 
het water. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk! Controleer uw boot, zorg voor voldoende 
brandstof, en kijk het oliepeil, het koelwater en de accu na. Zijn er genoeg reddingsvesten? Is de EHBO-
kist up-to-date? Natuurlijk zorgt u ook voor de juiste informatie aan boord, zoals waterkaarten en een 
almanak. U kent de vaarregels, boeien, borden en tekens en natuurlijk het Binnenvaartpolitiereglement 
(BPR). En last but not least… checkt u de weersverwachting.


