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Voor wie? 
Gaat u een machine via BNP Paribas Leasing Solutions N.V. 
leasen? Den Hartigh Adviesgroep heeft voor BNP Paribas 
Leasing Solutions N.V. een verzekering op maat waarop 
werkmaterieel wordt verzekerd. 
 
Wat wordt verzekerd? 
Individuele werk- en landmaterieel objecten t/m gehele 
machineparken bestaande uit onder andere: 

• Tractoren, combines, veldspuiten en ander zwaar 
landbouwmaterieel 

• GPS-systemen kunnen meeverzekerd worden 
• Opleggers, trailers, aanhangers en andere getrokken 

objecten 
• Zwaar materieel zoals grondverzetmachines en 

tractoren voor niet agrarisch gebruik 
• Overige objecten zoals compressoren, 

beregeningsinstallaties, gereedschappen, container 
hefinstallaties, laad- en loskranen 

• Interne transportmiddelen zoals heftrucks, verreikers, 
pallettrucks, zelfrijdende hoogwerkers, mobiele 
kranen. 

 
Type product? 
Objectverzekering. 
Hier kunnen aanvullende producten bij worden afgesloten op 
aanvraag. 
Standaard voor nieuwe objecten is WA + Casco incl. eigen 
gebrek. 
Voor gebruikte objecten kan ook WA + Casco excl. eigen 
gebrek aangeboden worden en voor getrokken of gekoppelde 
objecten is er ook de mogelijkheid voor een Casco incl. eigen 
gebrek verzekering. Indien dit object gebruikt is kan hiervoor 
Casco exclusief eigen gebrek aangeboden worden. 
 
 
 
 

Cascodekkingen  
Casco exclusief eigen gebrek 
Brand, diefstal, storm, ruitschade en kwaadwillige beschadiging. 
Alle van buiten komende onheilen. 
Casco inclusief eigen gebrek 
Brand, diefstal, storm, ruitschade en kwaadwillige beschadiging. 
Alle van buiten komende onheilen inclusief eigen gebrek 
Eigen gebrek kan t/m 7 jaar met maximaal 10.000 draaiuren 
verzekerd worden. 
 

De verzekering: 

• Eenvoudig product met een ruime standaard dekking:   
WA + Casco incl. eigen gebrek. Eigen gebrek tot en met 
7e jaar (voor nieuwe objecten), met maximaal 10.000 
draaiuren. Incl. banden, GPS etc.  

• Vergoeding inhuurkosten voor vervangend object bij 
schade 

• Eén vast contactpersoon 
• Makkelijk schademelden 
• Eerste 5 jaar nieuwwaarde dekking (tractoren, 

hakselaars, oogstmachines, persen en spuiten)  
• Getrokken of gekoppelde werktuigen eenvoudig en 

goedkoop mee te verzekeren 
• Dekking voor schade aan ondergrondse kabels en 

leidingen  
• Dekking voor schade aan eigen zaken tot EUR 250.000,- 

met een eigen risico vanaf EUR 250,- per gebeurtenis 
• Dekking tot 250 km vanaf de grenzen van de Benelux 
• Deskundige hulp bij vragen en overleg mogelijk 
• Vaste verzekeringskosten gedurende de looptijd van de 

leaseovereenkomst 
 

Eigen risico (casco en eigen gebrek) 
• Landbouwmaterieel        EUR 250,- per gebeurtenis 
• Constructie materieel         EUR 450,- per gebeurtenis 
• Vorkheftrucks en verreikers     EUR 450,- per gebeurtenis 
• Overig materieel         EUR 450,- per gebeurtenis 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Verzekering voor al uw werkmaterieel 
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Eigen risico diefstal 

Extra eigen risico van 10%, met een minimum van EUR 1.000,-. 
Dit eigen risico zal niet worden toegepast indien wordt aangetoond 
dat: 

- Het object is uitgerust met een SCM goedgekeurd 
beveiligingssysteem met minimaal klasse W2 

 
Eigen risico WA 

• Alle materieel  EUR 0,- per gebeurtenis 
 

Dekking vervangend object 
Indien u als gevolg van een gedekte schade de beschikking krijgt 
over een vervangend object, dan zal de dekking voor het 
vervangende object gelijk zijn aan het op de polis verzekerde 
object. 
Echter voor de dekkingen Wettelijke Aansprakelijkheid en Casco, 
geldt: 
- Dat het een gelijksoortig object moet zijn (waarde tot maximaal 
115% van het op de polis verzekerde object). 
- De dekking secundair op andere van toepassing zijnde dekkingen 
is. 
- De dekking voor een periode van 30 dagen geldt. 
- Schadevergoeding geschiedt op basis van dagwaarde. 
 
Inhuur vervangend object 
Verzekeraar zal bij een gedekte schade de kosten voor het inhuren 
van een gelijksoortig vervangend object vergoeden voor een 
periode van maximaal 14 dagen. 
Bij diefstal en/of verduistering gaat de Inhuurdekking in na twee 
wachtdagen. 
De maximale uitkering onder deze verzekering is € 2.500,- per keer 
met een maximum van € 5.000,- per object per kalenderjaar. Het 
eigen risico is 10% van de gemaakte extra kosten met een 
minimum van € 250,-. 
 
Specificatie dekkingen en mogelijkheden 
Wettelijke aansprakelijkheid (motorrijtuigen) 

• EUR 2.500.000,- materiële schade 
• EUR 6.070.000,- letselschade 
• EUR 250.000,- voor schade aan eigen eigendommen 

 
 
 

• EUR 2.000.000,- voor schade aan ondergrondse kabels 
en leidingen 

• Regiefouten 
 

Dekking 
Agrarisch materieel (tractoren, hakselaars, oogstmachines, 
persen en spuiten) 

- Total loss uitkering o.b.v. nieuwwaarde (tot 5 jaar) 
Overig materieel 

- Total loss uitkering o.b.v. dagwaarde 
 
Schademelding 
Melding van schade dient direct door u aan  
TPA Broadspire plaatsvinden. TPA Broadspire handelt de 
schade af namens Den Hartigh Adviesgroep. 
Gegevens: 
TPA Broadspire 
088 – 453 58 16  
bpls@broadspire.nl 
https://extranet.insuranceserviceproviding.eu/bpls/Login.aspx 
 
Vragen? 
Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op 
www.leaseverzekeringen.nl. 

Ook kunt u contact opnemen met BNP Paribas Leasing Solutions 
N.V. (Bas van Veen) via telefoonnummer 073 – 63 99 421 of via 
bas.vanveen@bnpparibas.com. 

Of met Den Hartigh Adviesgroep op telefoonnummer  
078 – 676 90 00 of via info@leaseverzekeringen.nl. 
In de context van deze brochure, zijn ‘wij’ en ‘onze’ verwijzingen naar BNP Paribas 
Leasing Solutions N.V., Kamer van Koophandel-nummer 24271429 
kantoorhoudende te Hambakenwetering 4, 5231 DC ’s-Hertogenbosch. 
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