
Document Title 1

Landmateriaal &
Aansprakelijkheid



2 Landmateriaal & Aansprakelijkheid

Passende oplossingen voor complex materiaal
Als ondernemer wilt u zich geen zorgen hoeven maken over eventuele schade aan, 
of veroorzaakt door, het werktuig dat u gebruikt, zowel op eigen terrein als op de 
openbare weg. Zeker niet omdat het vaak om kostbaar en complex materiaal gaat.

Jarenlange ervaring
Bij MS Amlin houden wij ons al vele jaren bezig met het verzekeren van 
landmateriaal. Door onze kennis en ervaring kennen wij de risico’s van dit materiaal 
als geen ander. Of het nu gaat om graafmachines, vorkheftrucks, combines of 
havenkranen, wij kunnen een snelle en passende verzekeringsoplossing bieden. 
Wij werken met gespecialiseerde acceptanten en schadebehandelaars, zowel op 
het gebied van materiële als letselschades.

Ons aanbod voor Landmateriaal
Wij bieden verzekeringen voor:

• Transport & Logistiek: vorkheftrucks, hoogwerkers, trailers, (mobiele) kranen

• Bouwnijverheid (droog en nat): graafmachines, dump trucks, hei-installaties

• Agrarisch: tractoren, oogstmachines, combines

• Vloten en verhuur

• Drones

Daarnaast kunnen we ook naar andere risico’s kijken. Behalve voor rolling stock 
is ons uitgangspunt dat wij een verzekeringsoplossing kunnen bieden voor alle 
werktuigen die zich zelfstandig kunnen voortbewegen.

Ons aanbod voor Aansprakelijkheid
Wij bieden verzekeringen voor:

• Bedrijfsaansprakelijkheid: bouwmaterialen, bouwnijverheid, installatiebedrijven, 
staalconstructie aannemers, GWW aannemers (Grond, Weg, Waterbouw)

• Beroepsaansprakelijkheid: design en construct voor ontwerpende bouwers 
(aannemers in de Burgelijke en Utiliteitsbouw en aannemers in de Grond-,  
Weg- en Waterbouw)
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Meer weten?
Neem contact op met een van onze specialisten.

Rotterdam

Amstelveen

Bob Houtman
Lead Underwriter 
Landbased Equipment

010 799 58 08 
bob.houtman@msamlin.com

Carlo van Amen
Underwriter 

010 799 58 13 
carlo.vanamen@msamlin.com

Marc Bosma
Lead Underwriter 
Casualty

020 503 14 08 
marc.bosma@msamlin.com

Joost Reus
Specialist Underwriter 
General Third Party Liability

020 503 16 95 
joost.reus@msamlin.com
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Bezoekadres
Van Heuven Goedhartlaan
939 1181 LD Amstelveen

Postadres
Postbus 2190
1180 ED Amstelveen

Telefoon
020 503 1100

msamlin.com
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