HORTISECUR KasGarant voor verzekeringnemers
Om schade aan uw kas(sen) zoveel mogelijk te voorkomen is professioneel onderhoud van groot
belang. Met een onderhoudsbedrijf dat werkt met een onderhoudscontract volgens de
uitgangspunten van HORTISECUR KasGarant bent u ervan verzekerd dat uw kas(sen) in
nieuwstaat blijven. Uw kas wordt niet alleen gerepareerd bij een zichtbare schade, maar wordt
jaarlijks volledig nagelopen op alle onderhoudsgevoelige punten. Ook wordt u bij schade aan de
kas(sen) snel door het onderhoudsbedrijf geholpen.
Uw beloning bij HORTISECUR KasGarant
Wij hechten veel waarde aan goed onderhoud van uw kassen. Als u een KasGarant
onderhoudscontract afsluit met een door ons goedgekeurd onderhoudsbedrijf ontvangt van ons
een korting van 7% op de premie van zowel uw HORTISECUR Bedrijfsuitrusting als uw Teelt
verzekering.
Wat moet u doen?
1. Een onderhoudscontract volgens de uitgangspunten van HORTISECUR KasGarant
afsluiten bij een goedgekeurd onderhoudsbedrijf
2. Het document ‘Kas Specificaties’ invullen. Dit mag u doen met uw verzekeringsadviseur,
maar dit mag het onderhoudsbedrijf ook voor u doen
3. Deze documenten door uw verzekeringsadviseur laten mailen naar glastuinbouw@nn.nl
4. Jaarlijks na het uitgevoerde onderhoud het onderhoudsrapport met de herstelverklaring
door het onderhoudsbedrijf laten invullen en naar uw verzekeringsadviseur sturen
Hoe vindt u een goedgekeurd onderhoudsbedrijf?
In het document ‘KasGarant Onderhoudsbedrijven’ vindt u de onderhoudsbedrijven die op dit
moment KasGarant kunnen uitvoeren.
Heeft u de voorkeur voor een ander bedrijf? Overlegt u dan met het betreffende bedrijf of ze aan
onze onderhouds afspraken kunnen voldoen. Kijkt u hiervoor bij ‘HORTISECUR KasGarant voor
onderhoudsbedrijven’ en de onderhoudsafspraken. Bent u er gezamenlijk van overtuigd dat ook dit
bedrijf het onderhoud kan uitvoeren? Dan kan u, uw verzekeringsadviseur of het onderhoudsbedrijf
een e-mail sturen met het verzoek of wij dit bedrijf willen beoordelen en op kunnen nemen bij de
lijst

van

goedgekeurde

onderhoudsbedrijven.

Deze

aanvraag

kan

u

sturen

naar
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HORTISECUR KasGarant voor onderhoudsbedrijven
Om als onderhoudsbedrijf op onze lijst met goedgekeurde bedrijven te komen moet u uw klanten
een contract kunnen aanbieden voor jaarlijks onderhoud van de kas(sen). Het jaarlijkse onderhoud
bestaat uit het volledig nalopen en controleren van de kas op alle punten zoals genoemd bij de
onderhoudsafspraken. Na het uitvoeren van al het noodzakelijk onderhoud vult u voor de klant het
onderhoudsrapport met de herstelverklaring in. Naast deze jaarlijkse controle staat u bij een
plotselinge schade garant dat u binnen 72 uur actie onderneemt.
Naast de onderhoudsafspraken moet een onderhoudsbedrijf voldoen aan het volgende:
•

VCA-gecertificeerd

•

Minimaal 5 gekwalificeerde onderhouds medewerkers

•

Voldoen aan Arbo en overige wettelijke bepalingen

Wilt u ook een onderhoudscontract volgens de uitgangspunten van HORTISECUR KasGarant
aanbieden?
Stuur dan uw aanvraag met een kopie van uw onderhoudscontract en een uitgebreide beschrijving
van uw bedrijf naar KasGarant@hortisecur.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op
om de mogelijkheden te bespreken.
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HORTISECUR KasGarant onderhoudsafspraken
HORTISECUR KasGarant omvat samengevat de volgende onderhoudsafspraken. Het gaat hierbij
om een volledige jaarlijkse controle, onderhouds- en herstelwerkzaamheden en afspraken over
een reactietermijn bij een plotselinge schade. Werkzaamheden op basis van afroep vallen hier dan
ook

niet

onder.

Al

onze

onderhoudsafspraken

moeten

opgenomen

worden

in

het

onderhoudscontract.
Glas en/of bedekking
•

Het volledige kasdek en de gevels worden nagelopen en gecontroleerd op breuken,
scheuren en/of barsten en waar nodig gerepareerd of vervangen.

Luchtmechaniek
•

Volledige controle of alle luchtramen goed sluiten en op de juiste plek zitten

•

Volledige controle of alle opdrukkers nog symmetrisch zijn

•

Alle tandbanen en bewegende delen smeren

•

Volledige controle van de motoren op olie- en vetlekkage en eventueel olie bijvullen

Hemelwaterafvoer
•

Volledige controle van de goede werking van het complete systeem

•

Controleren van alle standpijpen en de standpijpbeugels

•

Schoonmaken van alle goten en afvoerbakken

Staalconstructie
•

Controleren of alle schoren nog aanwezig zijn en vastzitten en waar nodig spannen

•

Controleren en vastzetten van de bevestigingsmoeren van de windverbanden

Reservemateriaal
•

Controleren op de aanwezigheid van voldoende reservemateriaal conform en waar nodig
aanvullen tot de vereiste hoeveelheden. In het document ‘Kas Specificaties’ vindt u een
tabel waarmee de vereiste hoeveelheden eenvoudig berekend kunnen worden.

Afspraak voor herstel
•

Geconstateerde gebreken worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden,
hersteld.

Afspraken bij schade, onder het motto: “ondersteuning om schade zoveel mogelijk te
beperken”
•

Binnen 72 uur inventarisatie van de situatie en maatregelen voorbereiden om schade te
herstellen en/of verdere schade te beperken

•

Supervisie bij reparatie

•

Volledige controle van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden en oplevering

Wijzigingen in bovenstaande onderhoudsafspraken zijn mogelijk als ontwikkelingen in de
markt daar om vragen
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