
Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?
Verzekerd is schade door extreem weer aan de oogst en de plantopstand van 
fruitgewassen.

Eventueel optredende vervolgschade, bijvoorbeeld vruchtrui, door hagel is 
niet verzekerd.

Extra informatie

Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag bepaalt u zelf door per ras per perceel een verwachte 
geldswaarde toe te kennen aan de oogst en de plantopstand. Het verzekerd 
bedrag voor de oogst dient in reële verhouding te staan met de verwachte 
oogst. OFH is bevoegd eventueel te hoge verzekerde bedragen te corrigeren.

Dekking Zijn er keuze- en dekkingsbeperkingen?
Voor de overige fruitgewassen geldt geen keuze in hageldekking. Hier geldt 
de standaarddekking (SD). 

Appels, peren en pruimen worden tegen hagel verzekerd op basis van een 
klasse I - verzekering. Dat wil zeggen dat alleen de klasse I - oogst is 
verzekerd tegen het risico van hagelschade. Bij de overige fruitgewassen is 
de volledige oogst verzekerd.

Eigen risico Zijn er dekkingsbeperkingen?
OFH past een eigen risico of een schadedrempel toe van tenminste 20%. 
Voor het hagelrisico neemt het gekozen eigen risicopercentage geleidelijk af 
naar mate de schade oploopt. De te kiezen eigen risicopercentages voor de 
overige verzekerde weerrisico's zijn vast.

De dekking van hagelschade aan plantopstanden gaat in op 15 juli en is 
beperkt tot de gewassen appels, peren en pruimen. De uitkering is beperkt tot 
5% van het verzekerd bedrag van de beschadigde plantopstand.

Bonus-malus systeem hagelschade Schade en schade-uitkeringen 
Een hagelschade-uitkering kan gevolgen hebben voor de hagelpremie die u 
gaat betalen in het volgende jaar. Dit is door OFH geregeld in een bonus-
malus systeem. De hagelschade-uitkering wordt daarbij uitgedrukt in een 
percentage van het verzekerd bedrag. Het bonus-malus systeem geldt voor 
alle fruitgewassen.

Ga nooit plukken voordat de schade aan uw verzekerde oogst door OFH is 
getaxeerd. U verliest dan het recht op een schade-uitkering.

Kortingen
OFH hanteert diverse hagelpremiekortingen:
- Bent u trouw lid van OFH dan kan OFH u premiekorting aanbieden.
- Verzekeringsjaren met een voor OFH lagere schadelast dan gemiddeld 
kunnen leiden tot een extra premiekorting in het volgende verzekeringsjaar.
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Dit informatiedocument geeft een samenvatting van de brede weersverzekering voor fruitgewassen in Vlaanderen. In de verzekeringsvoorwaarden staat uitgebreid 
beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden kunt u opvragen bij de maatschappij. Alleen aan de verzekeringsvoorwaarden 
kunnen rechten worden ontleend.

De brede weersverzekering verstrekt een financiële tegemoetkoming voor schade door extreem weer aan de oogst en de plantopstand van fruitgewassen in 
Vlaanderen. Deze verzekering is bestemd voor fruittelers met percelen in Vlaanderen.

Welk soort verzekering is dit?

Waar ben ik gedekt?

Voor appels en peren kunt u voor het hagelrisico per perceel kiezen tussen 
de standaarddekking (SD), uitgebreide dekking (UD) en uitgebreide dekking 
plus (UD+). De drie dekkingsvarianten verschillen in verlieswaarden die OFH 
toepast bij de taxatie van hagelschade aan uw verzekerde oogst.              
Voor alle fruitgewassen kunt u voor het vorstrisico per gewasgroep kiezen 

tussen een drempelwaarde van -10 0C en een drempelwaarde van -5 0C.

Brede weersverzekering voor fruitgewassen in Vlaanderen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderlinge Fruittelers Hagelverzekering (OFH) is een onderdeel van Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen U.A. (27048039)

Wilt u de verzekering voor het volgende jaar opzeggen dan dient u dit schriftelijk vóór 1 november aan OFH kenbaar te maken. De opzegging moet zijn voorzien van 
uw handtekening. Opzegging leidt tot verlies van uw trouw lidmaatschapskorting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

OFH brengt de premie in twee delen in rekening. Het eerste deel wordt in juni aan u in rekening gebracht. Het tweede deel wordt begin september aan u in rekening 
gebracht. Het is van belang dat u beide premiedelen tijdig aan OFH voldoet.

De verzekering geldt voor de op de polis vermelde fruitpercelen (locatie, gewas/ras).

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden met stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden. De verzekeringsdekking vangt aan na 
ontvangst van uw aanvraag en acceptatie door OFH, maar niet eerder dan de datum die geldt voor elk te onderscheiden weerrisico. De dekking voor de door u 
eventueel kenbaar gemaakte en door OFH geaccepteerde aanpassingen gaat in op de datum, die op de polis staat afgedrukt. Bij te late betaling schort OFH de 
dekking op.

Wanneer en hoe betaal ik?

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als u een brede weersverzekering aanvraagt geeft u eerlijk antwoord op de door OFH gestelde vragen. Per ras per perceel zorgt u voor een reële hoogte van het 
verzekerd bedrag voor de oogst. Alle fruitpercelen, die u in beheer hebt, maakt u aan OFH bekend. Welke fruitpercelen u wenst te verzekeren is uw keuze. 
Opgetreden schade aan uw verzekerde fruitgewassen meldt u binnen 3 werkdagen aan OFH. 


