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

Full omnium verzekering 
tot 7 jaar

Smering, onderhoud en reparatie 
door uw erkende Agri Dealer

Nieuwe en jonge tweedehands 
land- en werkmaterieel

INSURANCE
PLAN

Castrol Insurance Plan



5 goede redenen 
om u te verzekeren 
via het Castrol 
Insurance Plan ?

U geniet tot 7 jaar* van een 
uitgebreide cascoverzekering.

Het Castrol Insurance Plan 
verzekert volledig, soepel en 
snel.

Uw Castrol Agri Dealer is 
uw aanspreekpunt voor 
onderhoud, reparaties, 
inspectie én verzekering.

Zeer gunstige jaarlijkse 
premies

Met Castrol haalt u maximaal 
rendement.

*  Het betreft een jaarlijks opzegbare polis welke tot de ouderdom van 
7 jaar dekking biedt voor ‘casco uitgebreid’ en daarna automatisch 
overgaat in ‘casco standaard’ (enkel externe oorzaken).

**  Wanneer de verzekerde over een eigen onderhoudsbedrijf 
beschikt, dan mogen herstellingen, onderhoud en verversingen in 
eigen beheer uitgevoerd worden. Hierbij mag desgevallend enkel 
gebruik worden gemaakt van Castrol smeermiddelen waarvan de 
aankoopfacturen en het onderhoudsboekje als bewijs aangewend 
zullen worden

Aan welke voorwaarden dient u 
zich te houden?

Onderhoud dient: 
>  aantoonbaar bij de Castrol Agri Dealer
uitgevoerd te worden **;
>  te voldoen aan de voorgeschreven 

voorwaarden van de fabrikant;
>  zorgvuldig te worden geadministreerd in 

het onderhoudsboekje dat deel uit maakt 
van de polis.

De smeermiddelenkwaliteit dient minimaal 
door de fabrikant voorgeschreven te zijn.

Een jaarlijkse algehele keuring wordt 
uitgevoerd door de Castrol Agri Dealer. 
De hieruit gestelde aanbevelingen dienen 
binnen een redelijke termijn uitgevoerd te 
worden

Verolub NV, Authorised Castrol Dealer, werkt enkel samen met partners 
die voor kwaliteit en service staan. Daarom bieden wij het Castrol 

Insurance Plan samen aan met De Boever verzekeringen, dé specialist 
in land- en werkmaterieelverzekeringen.
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Welke machines 
komen in 
aanmerking?

  Nieuwe en jonge 
tweedehands

> landbouwmachines
>  grondverzet- en 

aannemerijmachines

  Uw Castrol Agri 
Dealer dient uw 
voertuigen te 
onderhouden.

Welke schades 
zijn verzekerd?

  Gedurende 7 jaar 
uitgebreide casco 
verzekering*

>  Alle schade aan 
interne onderdelen 
door eigen gebrek

>  Schade door externe 
oorzaken zoals brand, 
diefstal, ...

  Na 7 jaar valt 
u terug op 
de standaard 
cascoverzekering

>  Schade door externe 
oorzaken zoals brand, 
diefstal, …

www.verolub.be/ 

uwplan

Benieuwd hoe 
voordelig uw premie 
werkelijk is?

Vraag deze dan
online aan via
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