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Verzekeren om te overleven
Een paar cijfers die tot nadenken stemmen: van de ruim 7000 hoveniers in
Nederland is slechts 20 % verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid (AOV).
En ruim 2/3 van de hoveniers is niet of onvoldoende verzekerd voor
wettelijke aansprakelijkheid. ‘Verontrustende cijfers’, aldus Matthijs de Jong,
verzekeringsintermediair van Hovenierverzekerd.nl. ‘Er hoeft maar dít te
gebeuren of het financiële leed is voor de betreffende hovenier niet te overzien’.

Een voorbeeld uit de praktijk: een hovenier
snoeit een boom, er gaat iets fout bij het
snoeien, de boom valt om en verplettert
een tuinhuisje. Ander voorbeeld: het is wat
krap op de oprijlaan, je moet er toch langs
met de kruiwagen en in de haast trek je een
diepe kras van voor tot achter in de lak van
de dure Audi van de opdrachtgever. Ook een
klassieker: je maakt een draai met de ladder
op de schouder en tikt behalve een kostbaar
tuinbeeld, in de val mee ook de zijwand van
een broeikas aan diggels.
“Ongelukken die ieder hovenier kunnen
overkomen”, aldus Matthijs. “Hoe je daar
tegen te wapenen? Door je goed te
verzekeren. De cijfers laten echter zien dat

veel hoveniers liever het risico nemen, ervan
uitgaande dat het hun niet overkomt. Een
illusie: een ongeluk zit in een klein hoekje
en kan overal en altijd gebeuren. Ben je daar
niet tegen verzekerd, dan ben je in één klap
je verdiensten -of zelfs meer- kwijt.”
Waarom verzekeren veel hoveniers zich niet
of onvoldoende? Matthijs: “Heel simpel: de
premies die betaald moeten worden. De
marges in de branche zijn vaak laag en er
wordt waar mogelijk op alles bespaard.
Het merkwaardige is dat er wél wordt
geïnvesteerd in goed gereedschap, omdat
dat concreet is. Je ziet direct effect van je
investering.
Bij het betalen van de maandelijkse premie
voor je verzekering, is dat effect veel minder

zichtbaar. Een denkfout natuurlijk, want o
wee als er wat gebeurt.
Dan is Leiden in last en zou je als hovenier
wensen dat alles goed verzekerd was
geweest.” Zo ook de Arbeidsongeschiktheid
Verzekering. “We hebben daar al heel
vaak schrijnende gevallen van gezien.
Een hovenier die verminkt raakt door
een kettingzaag, uiteindelijk in de
bijstand terecht komt en voor het
werkvoorzieningschap aan het schoffelen
mag gaan. Of een hovenier die voor
langere tijd ziek raakt maar met kans op
volledig herstel, onvoldoende buffer heeft
gereserveerd en tijdens zijn ziekteproces zijn
bedrijf naar de knoppen ziet gaan. Trieste
gevallen, die verzacht hadden kunnen
worden als je je maar goed had verzekerd.”
Het gegeven: de hovenier weet dat hij een
risico neemt, wil zich ook wel verzekeren,
maar schrikt terug van de premies.
“Natuurlijk zijn er maatschappijen die lage
premies aanbieden. Maar daar staat ook
een ander product tegenover dan wij als
Hovenierverzekerd.nl aanbieden.
Bij ons is de groensector een aparte
discipline, die volledig is afgestemd op de
wereld van de hoveniers. Wij doen groen ‘er
niet even bij’, maar hebben daar specialisten
en mensen uit de praktijk op zitten. Die de
taal van de hovenier spreken en weten wat

Matthijs de Jong.
er binnen de sector speelt. Wij roepen dan
ook niet dat we de goedkoopste zijn, maar
wel de beste in groen. Voor nog geen 300
euro per maand ben je als hovenier tegen
alle nare dingen die je vanuit het werk
kunnen overkomen verzekerd. Dat lijkt
misschien relatief veel, maar bedenk dan als
hovenier wel dat een ongeluk in een klein
hoekje kan zitten. Een klein hoekje, maar die
je wel je bedrijf kan kosten. Goedkoop is dan
duurkoop.”
hovenierverzekerd.nl

