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Johan Stigter: 

`In 2014 trok er een vroege hagelbui over Jaarsveld, wat voor mij en mijn vrouw Linda een reden was om in 2015 te gaan rekenen aan de Brede Weersverzekering ,̀ 
vertelt fruitteler Johan Stigter uit het Utrechtse Jaarsveld. `Bij deze berekening kwam Vereinigte Hagel zeer positief uit de bus. Vooral het lage eigen risico van 20% 
was zeer interessant voor onze clubrassen.̀  

`Het was een moeilijke beslis-
sing om te switchen van verzeke-
ringsmaatschappij;  je weet wat je 
hebt maar niet wat je gaat krijgen. 
Uiteindelijk hebben we, na goed 
en eerlijk advies van Maarten van 
Dijk, toch de knoop doorgehakt. 
De hulp en begeleiding was goed 
geregeld en er werd met mij als te-
ler mee gedacht over hoe het fruit 

het beste verzekerd kon worden 
en wat realistische waarden zijn. 
Ook waren er nog andere pun-
ten in de voorwaarden die in hun 
voordeel uitkwamen.” 

Hagelbui in 2015
“Onze zorg begon toen in het 
voorjaar van 2015 een lichte ha-
gelbui over het perceel trok. Hoe 
zou Vereinigte Hagel dit aanpak-
ken?, was de vraag. Er werd enkele 
dagen na de hagelbui contact met 
mij opgenomen of de taxateurs 
een voortaxatie konden komen 
doen om te peilen hoe groot de 
schade was. Er werd toen direct 
verteld dat de de!nitieve taxatie 
net voor de pluk plaats zou vin-
den. Doordat de taxateurs zelf 
ook fruittelers zijn, is een pré 
en het was voor ons een hele 
geruststelling.

Transparante taxatie
“Bij de de!nitieve taxatie vroegen 
de taxateurs mij om mee te kij-
ken hoe de verdeling werd ge-
maakt tussen de klasse 1, 2 of 3. 
Voorafgaand aan de taxatie werd 
mij duidelijk uitgelegd dat er zo-
wel voor - als achterin het perceel 
tellingen gedaan werden om te 
kijken of er verschil was in het 
schadebeeld. Bij de telling wer-

den er 50 vruchten uit de kop ge-
plukt en 25 aan elke buitenkant 
van de boom. Bij deze vruchten 
was namelijk de kans aanwezig 
dat ze geraakt te waren door 
de hagel. Vervolgens werd elke 
vrucht zorgvuldig bekeken of deze 
beschadigd was door de hagel. 
Afhankelijk van de schade wer-
den de vruchten per schadeklas-

se bij elkaar gelegd. In ons geval 
maakte het niet uit of het een klas-
se 2 of 3 was, door de gekozen 
TOP-dekking was van beide klas-
sen de waardedaling 85%.
Na de taxatie hebben we met een 
goed gevoel een kopje ko#e ge-
dronken en hebben we besproken 
hoe er achteraf op de taxatie te-
ruggekeken werd. Ik heb de taxa-
teurs verteld dat het heel eerlijk en 
correct gedaan is en dat er positief 
teruggekeken werd op een onbe-
kend avontuur.

Geen premiestijging ondanks 
schade
“Bij het afsluiten van de verzeke-
ring werd er een schade-uitke-
ringsformulier afgegeven. Na de 
schadetaxatie hebben we aan de 

hand van dit formulier zelf bere-
kend wat er ongeveer uitgekeerd 
zou worden. Dit hebben we ver-
volgens geveri!eerd bij het kan-
toor in Smilde. 
In het voorjaar van 2016 was het 
onze bedoeling om het een en 

ander wijzigen in de verzekering. 
Ik heb Maarten van Dijk uitge-
nodigd om het een en ander uit 
te rekenen. Tot onze verbazing 
was er, ondanks een grote scha-
de-uitkering, geen sprake van 
een premiestijging. Dit was ach-
teraf één van de voordelen dat 
we voor een 5-jarig contract had 
gekozen. Helemaal top! Daar bo-
venop kwam ook nog eens een 
jaarlijkse korting van 10%!

Interesse?

Meer weten over de verzekeringen 
van Vereinigte Hagel?
Neem vrijblijvend contact op met 
Maarten van Dijk:
Tel: +31 (0)6 52579008 of mail: 
m.vandijk@vereinigte-hagel.nl

Fruitteler Johan Stigter uit Jaarsveld kijkt tevreden terug op zijn overstap 
naar de Vereinigte Hagel.


