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V  erzekeren in de agrari-
sche sector is een aparte 
tak van sport. De vaak 

specifieke samenstellingen die 
bedrijven in deze sector heb-
ben, vragen om maatwerk én 
een deskundige blik. Een blik 
die Niels Meijer van TopTeam 
agrarische verzekeringen 
heeft. ,,Zeker gezien de ont-
wikkelingen in de laatste ja-
ren, denk onder andere aan 
technologische vernieuwing 
en schaalvergroting, vraagt 
de sector om specifieke ken-
nis op het gebied van verze-
keren’’, legt de adviseur uit. 
,,Nog meer dan voorheen het 
geval was. Het is onmisbaar 
om een eerlijk, onderbouwd 
en goed advies te geven.’’

Sinds begin 2017 is TopTeam vertegen-
woordigd in Noord-Holland. Meijer is in 
deze provincie het gezicht van de maat-
schappij die in 2004 is opgericht. De 
onderneming, die landelijk opereert, is 
specialist als het gaat om de agrarische 
sector en voorziet klanten van onafhan-
kelijk advies. 
,,We hebben ons niet gecommitteerd aan 

TopTeam Agrarische Verzekeringen is altijd dichtbij  

één of enkele verzekeraars. Door werke-
lijk onafhankelijk te werken, kunnen we 
onze klanten op de beste manier helpen. 
Want in de agrarische sector zijn de wen-
sen per klant vaak erg verschillend. Dat 
geldt ook voor de polissen die de verze-
keraars aanbieden. Aan ons de taak om 
voor elke individuele situatie de beste 
oplossing te vinden. Een agrariër met 
veel kwetsbare kassen heeft andere be-
hoeften dan een bloembollenbedrijf met 
stevige bedrijfshallen die nagenoeg geen 
schade oplopen bij een fikse hagelbui.’’ 
Dat ze bij TopTeam kunnen leunen op 
een team met jarenlange ervaring, is een 
groot voordeel. ,,Absoluut’’, zegt Meijer, 
die voordat hij vorig jaar bij TopTeam 
begon bij de Rabobank in dienst was. 

Daar werkte hij al veelvuldig met bedrij-
ven uit de agrarische sector. Vooral in de 
glastuinbouw, bloembollen en melkvee-
houderij, allen sterk vertegenwoordigd 
in Noord-Holland, weet Meijer zijn weg 
te vinden. ,,Het is fijn voor klanten dat ze 
iemand voor zich hebben die weet waar-
over het gaat en snapt hoe het werkt in 
hun wereld. Daarnaast kunnen we bin-
nen TopTeam uiteraard gebruik maken 
van elkaars kennis.’’
‘Verzekeren doe je dichtbij’ is het mot-
to van TopTeam. ,,We hebben in totaal 
veertien adviseurs verspreid over heel 
Nederland die allemaal veel affiniteit 
en kennis hebben van verzekeren én 
de agrarische sector. Mijn klanten, die 
zich bevinden in Noord-Holland en een 

deel van Flevoland, hebben mijn mobiele 
nummer’’, legt Meijer uit. ,,We zijn echt 
altijd dichtbij.’’ 
En mocht Meijer in gesprek zijn, dan 
worden de telefoontjes doorgeschakeld. 
,,De adviseurs werken vanuit huis en zo 
hebben we dus een stuk minder dure 
kantoorpanden nodig. Er is gekozen voor 
slechts twee kantoren met personeel die 
de adviseurs in het veld bijstaan. Hier-
door kunnen we altijd snel handelen als 
er iets acuuts speelt of bij schademeldin-
gen.’’ 
Nieuwe klanten kunnen bij TopTeam ge-
bruik maken van een gratis risicoanaly-
se. ,,Dan brengen we de situatie goed in 
kaart om te kijken hoe we het bedrijf en 
privé-eigendommen het best kunnen ver-
zekeren’’, legt Meijer uit. ,,Het geeft ons 
ook de mogelijkheid om kritisch naar het 
huidige pakket te kijken. Soms is er spra-
ke van oververzekering, of zijn er juist 
grote risico’s door een gebrek aan dek-
king. Een kritische kijk kan een hoop geld 
maar ook ellende besparen.’’
Omdat de agrarische sector een dynami-
sche bedrijfstak is waarin stevig wordt 
geïnvesteerd en veel vernieuwing plaats-
vindt, is een vinger aan de pols houden 
van groot belang. Daar is Meijer zich als 
geen ander bewust van. ,,Regelmatig zit 
ik met klanten om tafel om te checken of 
de polis nog toereikend is. Noem het een 
APK voor de verzekeringspolis’’, lacht 
Meijer. ,,Hierdoor kunnen onze klanten 
zich zorgeloos richten op hun bedrijf en 
weten dat als er onverhoopt iets gebeurt, 
wij altijd dichtbij zijn.’’
www.topteam.nl
T: 06-86809734

Bezoek het Royal FloraHolland House  

U  it onderzoek blijkt dat een omgeving met bloemen en 
planten gelukkiger maakt. Hoe kunnen we consumenten 
verleiden tot het kopen van meer bloemen en planten? 

Dat ontdekt u in het Royal FloraHolland House. U vindt er on-
der meer:

Masterclasses en demo’s, onder andere 
van toparrangeur Pim van den Akker
Informatie voor bloemisten over meer 
omzet halen uit de plantenhoek en inspi-
rerende winkelinrichting
Presentaties over het benutten van 
groeikansen in de markt

Workshops speciaal voor gepassioneer-
de kwekers en bloemisten

ONTDEK HET WORLD HORTI CENTER
Tijdens de Seasonal Trade Fair staan ook 
de deuren van het World Horti Center 
voor u open. Dit is een nieuw kennis- 

en innovatiecentrum voor de tuinbouw 
waar twaalf sierteeltbedrijven vertellen 
over hun producten. U kunt gebruikma-
ken van een pendelbus waarmee u in en-
kele minuten van de Seasonal Trade Fair 
naar het World Horti Center reist.

DOE DE GREEN WALK
De Green Walk voert u langs alle expo-
santen met een MPS GAP of een vergelijk-
baar duurzaamheidscertificaat. Ze zijn te 
herkennen aan de Green Walk-vloertegel 
voor de stand.

OPENINGSTIJDEN
Woensdag  14 maart 
van 9.00 tot 18.00 uur
Donderdag 15 maart 
van 9.00 tot 16.00 uur
 
LOCATIE: 
Royal FloraHolland
Middel Broekweg 29
2675 KB Honselersdijk


