
kleuren

grijswaarden

zwart-wit

negatief

Wij denken aan 
uw machines,
zodat u tijd hebt 
voor het echte werk.

Full Omnium verzekering tot 7 jaar 
en/of 7500 draaiuren

Smering, onderhoud en reparatie 
door erkende Castrol Agri Dealer

Nieuwe en jonge tweedehands 
landbouw- en aannemerij machines
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grijswaarden

zwart-wit

negatief

Verolub, Castrol Ambassador voor België en Luxemburg, 
werkt enkel samen met partners die kwaliteit en service 
bieden. Daarom kozen wij voor  De Boever Verzekeringen, 
dé specialist in Agri en aannemerij verzekeringen.
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Berekening

GESCHATTE 
JAARLIJKSE 
PREMIE2

Stempel Dealer



Waarom zou 
u zich verzekeren 
via het Castrol 
Performance 
Plan?

U wil maximaal rendement uit 
uw machines halen

Eén aanspreekpunt voor zowel 
onderhoud, reparaties, inspec-
tie en verzekering. Uw Erkende 
Castrol Agri Dealer zorgt er voor 
dat uw machines in topconditie 
blijven !

Uw Erkende Castrol Agri Dealer 
werkt enkel met Castrol Agri 
smeermiddelen.

Uw Erkende Castrol Agri Dealer 
repareert onmiddellijk. Zo wordt 
de stilstand van uw machine tot 
een minimum beperkt ! 

Het Castrol Performance Plan 
verzekert volledig, soepel en 
snel . Wat voor andere maat-
schappijen  uitzonderlijk lijkt, is 
voor ons dagelijkse praktijk.

Zeer gunstige jaarlijkse 
premies.

Welke machines 
komen in 
aanmerking?

Aan welke voorwaarden 
dient de verzekeringnemer 
zich te houden ?

Nieuwe en jonge tweede-
hands landbouw machines.

Nieuwe en jonge tweede-
hands grondverzet en aan-
nemerij machines.

Enkel machines die worden 
gesmeerd met Castrol smeer-
middelen. 

Castrol Performance Plan is 
een Full Omnium verzekering. 

Tot maximum 7 jaar en/of 
7500 draaiuren.

Vergoeding van schade t.g.v. 
externe oorzaken en eigen 
gebrek.

Onderhoudsbeurten moeten op de door de fabrikant 
voorgeschreven voorwaarden worden uitgevoerd.

De kwaliteit smeerolie moet minimaal de door de fabrikant 
voorgeschreven kwaliteit zijn.

Onderhoud moet zorgvuldig worden geadministreerd in een 
onderhoudsboek welke deel uitmaakt van de polis. 

Onderhoudsbeurten en verversingen dienen aantoonbaar bij de 
Castrol Agri Authorised Dealer.

Wanneer de verzekerde over een eigen onderhoudsbedrijf beschikt, 
dan mogen onderhouds- en verversingen alsook de nodige herstel-
lingen in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarbij moeten echter 
de hoogwaardige smeermiddelen, aangeduid door Castrol worden 
gebruikt en dient alles te worden (aankoop facturen) bijgehouden in 
het onderhoudsboekje met het oog op de controle juistheid van de 
gebruikte smeermiddelen.

1 maal per jaar dient het verzekerd object te 
worden onderworpen aan een algehele keuring, 
uitgevoerd door een Castrol Agri Authorised Dealer. 
De hieruit gestelde aanbevelingen dienen uitgevoerd 
te worden binnen een redelijke termijn.

Welke schades 
zijn verzekerd?


