
 

 

Sterke punten / belangrijkste punten – Verzekering voor Mechanisatiebedrijven Model VVMB2022 

- Een verzekering die specifiek gemaakt is voor bedrijven die werkzaam zijn als: 
landbouwmechanisatiebedrijf, mechanisatiebedrijf gespecialiseerd in bouw/grondverzet 
en mechanisatiebedrijf gespecialiseerd in tuin en parkmachines;  

- 1 specifieke verzekeringspakket met alle belangrijke verzekeringen voor een 
mechanisatiebedrijf. 

- Hoe meer verzekeringen er in het pakket worden gesloten hoe hoger de pakketkorting; 
- Standaard een 3- jarig contract. 1-jarig contact kan tegen een premie toeslag ook worden 

aangevraagd; 
- Handelsvoorraad, handelaarskentekens en motorvoertuigen het wagenpark zijn standaard 

120 maanden volledig casco dekking, daarna beperkt casco dekking; 
- Standaard (zonder meer premie )een SVI dekking voor het gehele wagenpark inclusief 

handelaarskentekens; 
- Standaard (zonder meer premie) WEGAM/WEGAS dekking inclusief goed werkgeverschap 

op basis van artikel 7:611 BW; 
- Onbeperkt inloopdekking op de aansprakelijkheidspolis bij  een schoon omstandigheden 

verklaring; 
- Eigen gebrek dekking; 
- Indien van toepassing kan de AVB polis gratis worden uitgebreid met dekking voor 

eigenaar/verhuurder van onroerend goed; 
- Gestaffelde no-claimkorting op basis van het schadepercentage van het afgelopen 

verzekeringsjaar. Dus 1 schade betekent niet direct terugval naar 0%; 
- Een algemeen indexering op de pakketpolis, waarmee je elk jaar de premie indexeert 

waardoor je grote excessen door algemene premie verhoging op bepaalde momenten 
probeert te voorkomen; 

- Standaard gratis verplichte preventiebezoek bij bedrijven; 
- Naar aanleiding van bovenstaande technische inspectie ontvangt de relatie een duidelijk 

rapport inclusief eventuele bijlages met preventie vereisten en maatregelen; 
-  Premie, aansprakelijkheid, cliëntenobjecten en wettelijke aansprakelijkheid gebaseerd op 

loonsom en omzet cijfers, dit betekent wanneer een garagebedrijf een voertuig er extra bij 
krijgt voor het WA-risico dit geen meer premie betekent; 

- Premie op basis van premievaststelling en niet op basis van premie na-verrekening, 
behalve bij bedrijfsschade, daar is nog sprake van na-verrekening; 

- Duidelijke / transparante premie opbouw; 
- Maatwerk mogelijk door het gebruik maken van verschillende maatwerk clausules; 

Bijvoorbeeld keuze uitsluitend een branddekking voor de handelsvoorraad, of een 
beperkte dekking voor de brandverzekering; 

- Maatwerk, meedenken met de klant, altijd in overleg met MS Amlin mogelijk; 
- De niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires zijn gratis meeverzekerd tot  

EURO 1.500,-. 



- De klant is bevoegd een schade tot ten hoogste EURO 1.250,- direct te laten herstellen; 
- Geen eigen risico bij ruitreparatie, bij ruitvervanging EURO 150,- bij personen en 

bestelwagens en EURO 450,- bij alle overige objecten; 
- Grote diversiteit in eigen risico’s; 
- Dekking voor deelname aan optochten; 
- Dekking voor beschikbare gestelde voertuigen en objecten voor evenementen door en aan 

derden; 
- Bedrijven kunnen bij een acceptabel premie schade statistiek kiezen om de no-claim af te 

kopen en te kiezen voor een vaste premie; 
- Bij grote relatie is het mogelijk om na overleg met MS Amlin te kiezen voor een eventuele 

winstcommissie; 
- Insluiting en in insluiping worden gelijk gesteld aan inbraak; 
- Commercieel verhuur van werk of land(bouw)materieel is in overleg met MS Amlin 

mogelijk; 
- Uitgebreide brand/bedrijfsschade voorwaarden, sneeuwdruk en wateraccumulatie zijn 

standaard meeverzekerd; 
- Gratis EURO 2.500,- aan geld en geldswaardig papier meeverzekert; 
- Standaard bij brand/bedrijfsschadeverzekering een stuk Eigen vervoerverzekering 

meegenomen + machinebreuk; 
- Uitgebreide MSV polis; 
- Een eigen aan en afmeldsysteem waarop een relatie 24 uur per dag zelf de kentekens kan 

aan en afmelden met uitgebreide mogelijkheden om statistieken te draaien. 
 


