dezeeuwse.nl/hippisch

DÉ HIPPISCHE VERZEKERAAR
VAN NEDERLAND

HIPPISCHE
BEDRIJVEN

HIPPISCHE
BEROEPEN

HIPPISCHE
PARTICULIEREN

Vind hier uw hippisch adviseur Fimagro

ZAKELIJK
Als hippisch ondernemer heeft u een
passie voor paarden. Het werken met
en aan paarden brengt risico’s met
zich mee. U wilt deze risico’s natuurlijk
zoveel mogelijk beperken. Ieder
hippisch bedrijf is anders en daar is
maatwerk voor nodig. Daarom biedt De
Zeeuwse een maatwerkoplossing
specifiek voor uw onderneming.

HIPPISCHE BEDRIJVEN

Voor ieder hippisch bedrijf hebben wij een
maatwerk oplossing. Het kan voorkomen
dat een klant door uw stal loopt en een
trap krijgt van één van uw paarden.
Wanneer u daar niet voor verzekerd bent
lopen de kosten voor u al snel hoog op.
Zeker wanneer er sprake is van blijvend
letsel.

Wij bieden de oplossing!

HIPPISCHE BEROEPEN
Wij hebben mogelijkheden voor u als:
instructeur
trainer
equicoach
hoefsmid
gebitsverzorger
osteopaat
fysiotherapeut
gedragstherapeut
zadelpasser
bitfitter
masseur

Wij hebben mogelijkheden voor:

bedrijfsaansprakelijkheid
uw hippische locatie
inventaris, voorraden en paarden
rechtsbijstand
opruimingskosten
bedrijfsschade en extra kosten
milieuschade
paardenvrachtauto
paardentrailer
landbouwmaterieel
personenauto en bestelauto
arbeidsongeschiktheid
ongevallen
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PARTICULIER
Als particuliere paardenhouder wilt u
genieten van uw passie. Het houden
van paarden brengt echter ook risico’s
met zich mee. Het is mogelijk dat u
aansprakelijk wordt gesteld voor
schade die uw paard aan een ander
toebrengt. Daarnaast kan een
stalbrand enorme gevolgen hebben
voor u en uw paard(en).

PAARDENVERZEKERING
Brand en transportongevallen

De premie voor de dekking brand en
transportongevallen is slechts 1% van de
waarde van uw paard.

Hippisch particulier pakket

KOLIEKOPERATIE
Aanvullende dekking

Onder deze dekking vallen de kosten van
een noodzakelijke koliekoperatie en de
bijbehorende hospitalisatiekosten tot
maximaal € 5.000,-.

Wist u dat...

Een staleigenaar zich niet kan
verzekeren voor het brandrisico van uw
paard.
De premie voor de aanvullende dekking
koliekoperatie € 75,- per jaar is.

Voor u als paardenliefhebber hebben wij
een divers productaanbod, zodat u
onbezorgd van uw paarden kunt
genieten.
paarden
aansprakelijkheid
uw hippische locatie
zadels en tuigage
paardentrailer
paardenvrachtauto
ongevallen
rechtsbijstand
personenauto en bestelauto
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DÉ HIPPISCHE VERZEKERAAR
VAN NEDERLAND
De Zeeuwse Verzekeringen is van oorsprong een regionale verzekeraar maar opereert
inmiddels landelijk als nicheverzekeraar. Het bedrijf is gevestigd in Middelburg en is
opgericht in 1939.
De Zeeuwse heeft een passie voor de paardensport en heeft zich de afgelopen jaren
gespecialiseerd in de hippische sector. Wij geloven dat passie en persoonlijk maatwerk de
sleutel is tot een goede verzekeringsoplossing.
De Zeeuwse staat voor een persoonlijke dienstverlening. Daarom werken wij samen met
onafhankelijke verzekeringsadviseurs. Onze hippische adviseurs hebben net als u een
passie voor de paardensport en begrijpen wat er speelt binnen uw bedrijf. De adviseur bij u
in de buurt helpt u graag met een persoonlijk en onafhankelijk advies, want verzekeren is
maatwerk.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u als hippisch ondernemer of particuliere
paardenhouder? Neem dan contact op met één van onze hippische adviseurs.
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