
Dè klassieker in het aanbod van WERKERS, al vijf 

decennia lang! Speciaal op maat van land- en tuin-

bouwers!

WAT IS HET?

Met onze bedrijfshulpverzekering kan u zich als 

land- of tuinbouwer indekken tegen de gevol-
gen van arbeidsongeschiktheid. Het werk op een 

landbouwbedrijf moet immers altijd doorgaan, ook 

 wanneer u of één van uw meewerkende familiele-

den of arbeiders plots uitvalt wegens ziekte, een on-

geval of – erger nog – door overlijden. Bedrijven die 

lid zijn van onze bedrijfshulpverzekering zijn in zo’n 

situatie meteen geholpen: een goed geschoolde be-

drijfsverzorger komt ter plaatse en neemt de taken 

over, met kennis van zaken èn tegen een verlaagd 

sociaal tarief.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Uw bedrijf sluit aan door betaling van een jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdrage.

Wij staan voor u paraat met een poule van zo’n 

50 bedrijfsverzorgers, stuk voor stuk vakmensen 

die van aanpakken weten en een hart hebben voor 

land- en tuinbouw.

Gebeurt er iets waardoor u of een ander verzekerd 

lid van uw bedrijf plots  arbeidsongeschikt is? Breng 

ons op de hoogte en wij zorgen voor een vervanger 
ter plaatse. U kan in alle vertrouwen de overeenge-

komen taken tijdelijk overlaten aan onze collega die 

uw bedrijf zal verzorgen alsof het haar/zijn eigen is.

 ‘BEDRIJFSHULP DIRECT’

 • Hulp aan sociaal tarief vanaf de 3e werkdag na 

melding van arbeidsongeschiktheid,

 • met een maximum van 12 kalendermaanden, 
nadien kostendekkend tarief

 • 40 uur hulp aan sociaal tarief omwille van 
vakantie en familiale omstandigheden

 • Keuze uit de verzekering van weekend- en of 

weekuren

‘BEDRIJFSHULP 1 MAAND’

 • Hulp aan sociaal tarief vanaf één maand na de 

melding van arbeidsongeschiktheid.

 • met een maximum van 11 kalendermaanden

 • Kostendekkend tarief in geval van vakantie en 

familiale omstandigheden

Alle modaliteiten van hulpverlening en tarifering 

worden uitgebreid beschreven in het ‘Reglement 

Bedrijfshulp’ dat jaarlijks wordt geëvalueerd en even-

tueel aangepast.

UW VOORDELEN

 • Een gerust gevoel: WERKERS staat altijd paraat
 • En dat aan een sociaal tarief
 • Voorzien van een goede verzekering voor 

eventuele schade

 • Alle lidgelden en facturen zijn volledig fi scaal 
aftrekbaar

 • Zeker van een vlotte communicatie en 

transparante facturatie
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KORTOM

Onze vaste bedrijfsverzorgers komen haast zonder 

uitzondering zèlf uit de land- of tuinbouw en ken-

nen hun stiel. Met hun zelfstandigen-spirit nemen zij 

uw bedrijf over, tot u zelf weer aan de slag kunt. Wij 

garanderen dat ze alle courante taken op uw bedrijf 

zelfstandig kunnen uitvoeren.

Als lid heeft u de zekerheid dat uw bedrijf per hul-

preden gedurende een kalenderjaar lang hulp kan 

krijgen aan een verlaagd tarief. Heeft u na deze 

periode nog hulp nodig? Geen probleem, de hulp 

is nog steeds gegarandeerd, zij het aan een hoger 

tarief.

Belangrijk om weten is dat wij ons zeer goed heb-

ben verzekerd voor elke schade die voortvloeit uit 

een professionele fout van onze medewerkers

Tot slot kunt op basis van onze bedrijfshulpverzeke-

ring ook hulp krijgen omwille van vakantie, familiale 

gebeurtenissen, opleiding. De aanleiding voor een 

hulpvraag hoeft dus niet steeds dramatisch te zijn!

“We hebben drie vaste bedrijfsverzorgers die 

ons helpen bij het melken. Stuk voor stuk 

schitterende jongens met het hart op de juiste 

plaats. Ze leven echt voor de boerenstiel. En wij 

leren trouwens ook veel van hen. WERKERS is 

voor ons een huis van vertrouwen.” 

Anne en Raf, Londerzeel 

HOOFDKANTOOR LEUVEN 016 28 64 64 info@werkers.be 

KANTOOR ROESELARE 051 21 26 34 roeselare@werkers.be

KANTOOR LOCHRISTI 09 355 38 65 lochristi@werkers.be

KANTOOR LIER 03 491 81 00 lier@werkers.be
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