
Het meest complete productadvies:
De Kroon-Oil advies database is een begrip in de markt en staat bekend als  
de meest uitgebreide en overzichtelijke in de markt. Uiteraard kunt u hier ook 
terecht voor smeermiddelenadvies voor industrie en grondverzet! Daarnaast 
staat onze ervaren technische dienst klaar voor al uw vragen op gebied van 
smeertechniek.

Een uitgebreid productassortiment: 
U bent verzekerd van een zeer uitgebreid pakket hoogwaardige 
smeermiddelen, aangeboden in uiteenlopende verpakkingsvormen. Wij zijn 
flexibel in ons productbeleid en kunnen zodoende snel inspringen, maar ook 
vooruitlopen op ontwikkelingen in de markt en specifieke vragen van onze 
klanten.

Olie analyse
Op verzoek kunt u tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik maken van 
onze laboratorium faciliteiten. Hier kunnen wij een uitgebreide olie analyse 
voor u verzorgen.

Meer dan 100 jaar ervaring: 
Kennis hebben is belangrijk, deze kennis delen is essentieel. Wij delen onze 
kennis graag met onze klanten door middel van digitale nieuwsbrieven, 
nieuwsitems op onze website en technische artikelen in ons relatiemagazine 
Lubevision. Ook bieden wij regelmatig technische (product-)scholingen en 
zijn wij te vinden op alle toonaangevende beurzen. 

MATERIEEL TOTAALPLAN
Kroon-Oil. Pure zekerheid.

Uw machinepark is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. 
Het bepaalt voor een groot deel de continuïteit van uw bedrijf.  Daarbij 
komt dat machines steeds complexer worden en de investeringen 
steeds hoger. Bij Kroon-Oil begrijpen we dat u deze investeringen wilt 
beschermen. Daarom hebben wij het Materieel Totaalplan+ ontwikkeld. 
 
Hiervoor bundelen wij onze krachten met een aantal sterke, 
gerenommeerde partners en bieden hiermee het meest uitgebreide 
materieel concept in de markt. Het Materieel Totaalplan+ bevat 
vier slimme producten die bijdragen aan het optimaliseren van uw 
bedrijfsvoering. De onderdelen versterken elkaar, maar kunnen ook los 
van elkaar worden gezien. 

Hieronder bespreken we de vier producten, daarna informeren wij u 
over de voordelen van afname van het totale concept.

BUNDELING VAN KRACHTEN

www.KROON-OIL.COm, EEN GOED ADVIEs!www.mATERIEELTOTAALPLAN.NL

• De meest complete advies database
• Uitgebreid productassortiment
• 100 jaar ervaring

Kroon-Oil biedt in het Materieel Totaalplan+: 



Het Kroon-Oil Materieel Totaalplan+ biedt een verzekeringsconcept met zeer 
goede voorwaarden en scherpe premies. Wij zijn ervan overtuigd dat deze 
verzekering een belangrijke bijdrage levert aan het verlagen van de kosten 
in uw bedrijf. Het uitgebreide verzekeringsplan geldt voor al het werk- en 
landbouwmaterieel (waaronder tractoren, oogstmachines, graafmachines, 
wielladers, mini-gravers, heftrucks, niet-zelfrijdend materieel maar ook tuin- 
& parkmachines). 
Dus alle loon-, grondverzet-, wegenbouw- en landbouwmechanisatiebedrijven, 
importeurs en natuurlijk de agrariërs zelf profiteren van dit concept. Dankzij 
de verschillende dekkingsmogelijkheden van het Kroon-Oil Materieel 
Totaalplan+ kan de dekking en de premie optimaal worden afgestemd op uw 
verzekeringsbehoefte. Het Kroon-Oil Materieel Totaalplan+ bestaat uit een 
uitgebreide WA en Casco (inclusief eigen gebrek) verzekering. 

Pluspunten Kroon-Oil materieel Totaalplan+ :

Laag eigen risico bij eigen gebrek

7 jaar eigen gebrek dekking inclusief vergoeding van onderdeel dat schade 
veroorzaakt 

Duidelijke en gunstige afschrijving op basis van draaiuren 

5 jaar nieuwwaardedekking

Extra premiekorting indien voorzien van Allsetra Tracking & Tracing systeem

Vergoeding voor kosten vervangend object na diefstal, verduistering, ver-
missing (max. 14 dagen). Mits object beveiligd is met Allsetra Tracking & 
Tracing systeem. 

In Nederland worden jaarlijks zo’n 1.500 stuks zwaar materiaal gestolen. 
De diefstal van materieel heeft gevolgen voor uw bedrijfscontinuïteit en 
zorgt voor grote schade. Binnen het Kroon-Oil Materieel Totaalplan+ is het 
“werkmaterieel beveiligingsconcept” opgenomen waarmee de schade zoveel 
mogelijk beperkt wordt en de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft. Dit 
concept gaat verder dan preventieve diefstalbeveiliging alleen. Zie plusplunten 
hiernaast.
Het Kroon-Oil Materieel Totaalplan+ biedt tevens de mogelijkheid het 
beveiligingsconcept uit te breiden met een onderhoudsalarm. Dit alarm zorgt 
ervoor dat u per E-mail geïnformeerd wordt als uw machine toe is aan de 
periodieke servicebeurt. 

Pluspunten Kroon-Oil materieel Totaalplan+ :

Speciale prijs voor Tracking & Tracing systeem

Professionele montage op locatie 

Machinepaspoort

Locatie en draaiuren materieel online inzichtelijk

Rapportages o.a. in PDF-formaat

Aangifte diefstal en afhandeling met de politie wordt verzorgd

Snelle en adequate opsporing en veiligstelling gestolen materieel

Extra verzekeringspremiekorting met het Allsetra werkmaterieel

• 7 jaar eigen gebrek 
• 5 jaar nieuwwaardedekking 
• Duidelijke en gunstige afschrijving op basis van draaiuren

• Speciale prijs voor Tracking & Tracing systeem
• Machinepaspoort
• Onderhoudsalarm

• Maatwerk in leasing 
• Onafhankelijk advies 
• Eerlijke leasetarieven

Leasing is een belangrijke en flexibele financieringsvorm die veel toegepast 
wordt bij investeringen in landbouw- en grondverzetmachines. Via het Kroon-
Oil Materieel Totaalplan+ kunt u als loon-, grondverzet- en bouwbedrijf, 
agrariër of hovenier gebruik maken van op maat gesneden leaseconstructies. 
Deze constructies worden u tegen goede voorwaarden en eerlijke tarieven 
aangeboden. 

Dus heeft uw bedrijf te maken met seizoensinvloeden, wilt u gebruik maken 
van fiscale voordelen of zoekt u lage maandlasten? Het Kroon-Oil Materieel 
Totaalplan+ biedt u de leasemogelijkheden die bij uw bedrijf passen, bij een 
betrouwbare partner die thuis is in uw branche. En wist u dat u met leasing 
via het Totaalplan+ kunt besparen op uw kosten? 

COmBINATIE VOORDEEL

+
Het gebruik van Kroon-Oil 
smeermiddelen in combinatie met de 
advies database biedt garantie dat 
u altijd het juiste smeermiddel heeft. 
Hiermee zijn op smeertechnisch 
gebied alle risico’s uitgesloten.
+
Indien u schade ondervindt op een 
andere manier, dan biedt de Kroon-
Oil zekerheidspolis uitkomst.
+
U profiteert van een speciale prijs 
voor het Tracking & Tracing systeem.

+
U ontvangt 10% korting op uw 
volledige verzekeringspremie met 
een Tracking & Tracing systeem. Bij 
diefstal vervalt eigen risico en wordt 
een vervangend object geregeld.
+
U heeft de mogelijkheid een 
onderhoudsalarm te laten installeren. 
+
Bij lease van machines is 
betrouwbare en onafhankelijke 
advisering essentieel.

Alles is centraal op één plek te vinden en te regelen; van smeermiddelenadvies 
tot en met verzekeringen, preventie van diefstal, urenregistratie en 
financiering. Daarnaast versterken de vier producten elkaar in uw voordeel: 

ONZE PARTNERs
VERZEKERING:    Claeren Risicobeheersers
TRACKING & TRACING:   Allsetra B.V.
LEASING:    Mentoor B.V.

www.kroon-oil.com

www.mATERIEELTOTAALPLAN.NL

Bezoek onze website voor meer informatie: 


