
 
 

KBC-Verzekering  Productieverlies 
 

De KBC-Patrimoniumpolis, de brandverzekering van KBC, verzekert al uw gebouwen, constructies, 
materieel, koopwaar, dieren en gewassen. Maar een brandverzekering is veel ruimer dan de naam 
doet vermoeden. Want ook andere risico’s zoals storm, diefstal en natuurrampen zijn verzekerd. 

Voor de sectoren Land- en Tuinbouw en Glastuinbouw gaat KBC nog een stap verder. Met de KBC-
Verzekering Productieverlies kunt u namelijk uw volledige productie veiligstellen. Zo geniet u 
financiële bescherming tegen heel wat risico’s die uw productie bedreigen. En wij garanderen uw 
bedrijfsresultaat. 

De KBC-Verzekering Productieverlies dekt de totale schade. Niet alleen worden uw dieren en 
gewassen nog ruimer verzekerd tegen “alle risico’s”, maar ook uw omzet en het productieverlies 
zijn automatisch meeverzekerd. Zo zorgt de KBC-Verzekering Productieverlies voor een snelle 
doorstart van uw bedrijf na een schadegeval. 

 
 

Doelgroep 
 
KBC biedt dit verzekeringsaanbod aan voor een aantal specifieke deelsectoren 

binnen de sector Land- en Tuinbouw en Glastuinbouw: 

 

• I. Dieren 

– melkvee 

– varkens (vleesvarkens en zeugen) 

– kippen (braad- en legkippen) 

 

• II. Teelt onder glas 

– volledige glastuinbouwsector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze fiche is louter informatief. Zij kan de bepalingen van een verzekeringscontract, zoals deze zijn vervat in de algemene en bijzondere 
voorwaarden, niet aanvullen, tegenspreken of wijzigen. 
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 I   KBC-Verzekering  Productieverlies:  Dieren 
 

Uw activiteiten zijn niet zonder risico’s. Een schadegeval is snel gebeurd, zeker als uw voornaamste 

productiefactor uit levende dieren bestaat. 

 

Materiële schade is één zaak, maar de financiële impact daarvan op het hele bedrijf is vaak veel 

groter dan u denkt. Als de kippen in uw stal gewond raken of sterven bij een grote brand of storm, 

is de impact op uw bedrijfsresultaat  uiteraard  groter  dan  enkel  de  waarde  van  uw  kippen.  En  

wat met de gemiste inkomsten als door  een  kortsluiting  in  de  melkinstallatie  uw  koeien  enkele  

dagen niet gemolken kunnen worden? Of als, na een brand in uw stallen, enkele varkens sterven en 

de rest door de stress hun optimale gewicht niet bereiken? Altijd is er sprake van inkomensverlies. 

Zowel bij grote  als  bij  kleine  schadegevallen. 

 

De KBC-Verzekering Productieverlies is een polis aangepast op uw maat. Niet alleen zijn uw dieren 

nog ruimer verzekerd tegen “alle risico’s”, maar ook uw omzet en het productieverlies zijn 

automatisch meeverzekerd. Zo wordt de motor van uw inkomsten nooit ontregeld. 
 
 

Doelgroep 
 

KBC biedt dit unieke verzekeringsaanbod aan voor 

 Melkvee 

 Varkens (vleesvarkens en zeugen) 

 Kippen (braad- en legkippen) 
 

 

Wat is verzekerd? 
 
We vergoeden het productieverlies (zowel de materiële schade als het financieel verlies) 

dat u lijdt door de volgende schadegevallen: 

 Ieder ongeval aan uw dieren (= “alle risico’s”) 

– ongeval: een plotselinge, externe gebeurtenis die een objectief vaststelbaar 

letsel of de dood tot gevolg heeft en waarvan de voornaamste oorzaak buiten 

het organisme van het dier ligt; 

– ook vandalisme en (poging tot) diefstal. 

 Zelfs als de dieren niet rechtstreeks beschadigd worden 

– bv. uw melkvee staat in de wei als een brand in de stal uitbreekt. De stal en de 

melkinstallaties gaan volledig verloren, maar uw dieren blijven ongedeerd. 

Toch wordt de daling van het bedrijfsresultaat vergoed. 
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Door die uitgebreide definitie van het begrip ongeval zijn uw dieren dus nog ruimer verzekerd. 

Bovendien is vandalisme aan de dieren buiten of in een niet-afgesloten gebouw ook automatisch 

meeverzekerd. Net als het uitvallen van de klimaatregeling na een verzekerd schadegeval (behalve na 

een blikseminslag of inwerking van elektriciteit). 

 

Wilt u ook verzekerd zijn voor de schade die u lijdt als de klimaatregeling onverwacht uitvalt (al dan  

niet na een blikseminslag of inwerking van elektriciteit), dan kan u hiervoor een bijkomende ver- 

zekering sluiten. 

 

Wat is niet verzekerd? 
 

“Alle risico’s” betekent dat alles verzekerd is, tenzij een risico uitdrukkelijk uitgesloten wordt. Een 

belangrijke uitsluiting die de KBC-Verzekering Productieverlies niet vergoedt, is de schade aan uw  

dieren door: 

• ziekte 

• complicaties bij dracht en bevalling 

• gebruik van wettelijk verboden middelen 
 

 

Ook dit moet u zeker weten! 
 

• Om volledig verzekerd te zijn, hoeft u ons enkel het totaal aantal vergunde dierplaatsen mee te 

delen. U hebt bovendien de garantie dat uw productieverlies wordt vergoed, rekening houdend 

met de actuele prijs van uw dieren. 

• We vergoeden de daling van uw bedrijfsresultaat gedurende een vergoedingsperiode van 12 

maanden. Voor legkippen wordt die vergoedingsperiode gelijkgesteld met hun legperiode tot 14 

maanden. 

• Bij een zwaar schadegeval moeten heel wat zaken opgevolgd en berekend worden. Dat is logisch. 

Bij kleinere schadegevallen wil u natuurlijk ook uitgebreid vergoed worden, maar zeker dan is een 

snelle regeling belangrijk. Zonder al te veel discussies, expertises of tijdverspilling. Daarvoor 

hebben we een forfaitaire schaderegeling uitgewerkt. Snel en ruim, op uw maat. 

• De KBC-Verzekering Productieverlies verzekert de totale schade, zowel de schade aan uw dieren 

als het bijhorend financieel verlies. We bieden dit aan tegen een concurrentieel tarief. 
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 II   KBC-Verzekering Productieverlies: Teelt onder glas 
 

Het telen van gewassen is niet zonder risico’s, zeker als de teelt gebeurt onder glas. Tijdens het pro- 

ductieproces kan er heel wat mislopen. Gewassen kunnen beschadigd worden door een schadegeval  

aan de installaties of aan de serre zelf. 

 

Materiële schade is één zaak, maar de financiële impact daarvan op het hele bedrijf is vaak veel  

groter dan u denkt. Want wat als een hevige hagelstorm de serre en de gewassen beschadigt en er  

geen tijd meer is om nieuwe gewassen te kweken? En wat met de gemiste inkomsten als een brand 

de klimaatregeling beschadigt en de tomaten niet goed kunnen groeien? Altijd is er sprake van 

inkomensverlies.  Zowel  bij  grote  als  bij  kleine  schadegevallen. 

 

De KBC-Verzekering Productieverlies is een polis aangepast op uw maat. Niet alleen worden uw 

gewassen nog ruimer verzekerd tegen “alle risico’s”, maar ook uw omzet en het productieverlies zijn 

automatisch meeverzekerd. Zo wordt de motor van uw inkomsten nooit ontregeld. 
 

Doelgroep 
 

KBC biedt dit verzekeringsaanbod aan voor de hele glastuinbouwsector, dus voor alle teelt in serres en 

folieserres (uitgezonderd plastiektunnels). 
 
 

Wat is verzekerd? 
 

We vergoeden het productieverlies (zowel de materiële schade als het financieel verlies) dat u lijdt  

door de volgende schadegevallen: 

 Iedere onverwachte beschadiging of diefstal van uw gewassen (= “alle risico’s”) 

 zelfs als uw gewassen niet rechtstreeks beschadigd worden 

 

Uw gewassen zijn dus zeer ruim verzekerd. Zelfs beschadiging door het uitvallen van de klimaat- 

regeling na een verzekerd schadegeval (behalve na een blikseminslag of inwerking van elektriciteit) is 

automatisch meeverzekerd. Wilt u ook verzekerd zijn voor de schade die u lijdt als de klimaatregeling 

onverwacht uitvalt (al dan niet na een blikseminslag of inwerking van elektriciteit), dan kan u hiervoor 

een bijkomende verzekering sluiten. 

 

De uitgebreide dekkingen zijn bovendien niet alleen in uw serres en andere gebouwen van toepassing, 

maar ook op beurzen, evenementen  en  veilingen.  Zelfs  in  opkweekbedrijven  (voor  20%  van het 

totaal verzekerde bedrag van uw gewassen) en het transport dat u zelf uitvoert. 

 

Als de gewassen zich buiten uw serres en andere gebouwen bevinden, blijft de dekking wel beperkt  

tot brand, ontploffing, blikseminslag en aanrijding door voer- en luchtvaartuigen. 
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Wat is niet verzekerd? 
 

“Alle risico’s” betekent dat alles verzekerd is, tenzij een risico uitdrukkelijk uitgesloten wordt. Een 

belangrijke uitsluiting die de KBC-Verzekering Productieverlies niet vergoedt, is schade aan uw  

gewassen door: 

• ziekte 
• meststoffen 
• sproeistoffen en substraten 

 

 

Dit moet u zeker weten! 
 

• Om volledig verzekerd te zijn, hoeft u ons enkel de omzet van uw bedrijf mee te delen (exclusief 

de omzet afkomstig uit de levering van elektriciteit aan derden). Als de  schade  dat  verzekerde 

bedrag overschrijdt, vergoeden we tot  30%  boven  dit  bedrag.  Zo  geven  we  u  de  extra  

zekerheid die u verdient en vangen we de prijsevoluties op. 

• We vergoeden de daling van uw bedrijfsresultaat gedurende een vergoedingsperiode van 12 

maanden. 

• De KBC-Verzekering Productieverlies verzekert de totale schade, zowel de schade aan uw gewas- 

sen als het bijhorend financieel verlies. We bieden dit aan tegen een concurrentieel tarief. 
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Wettelijk verplichte vermeldingen 
 

 De KBC-Verzekering productieverlies kan volgende verzekeringen bevatten: 
 

Verzekering productieverlies Dieren Dit is een verzekering productieverlies 

Verzekering productieverlies Teelt 
onder glas 

Dit is een verzekering productieverlies 

 
 Op dit product is het Belgische recht van toepassing 

 De verzekeringen in deze polis gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij 

ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. 

 Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot 

overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 

100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 

016 86 30 38. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de 

Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 

1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.  

U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.  

 
 Voor een offerte van de KBC-Patrimoniumpolis Productieverlies kunt u terecht bij uw KBC-

verzekeringstussenpersoon. 
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