
Heeft u er genoeg van dat slechte weersomstandigheden voor oplopende kosten 
en lagere inkomsten zorgen? Dit kan u nu onder controle krijgen. 

Wat we doen 
Met CelsiusPro kan u uw onderneming profes-
sioneel beschermen tegen de gevolgen van slecht 
weer. 
 
Bezoek ons online op www.celsiuspro.com, 
evalueer uw weerrisico, stel een weercertificaat op 
maat samen, en ontvang een persoonlijke offerte 
volgens uw wensen en budget. 
 
Als de door u vastgelegde weersomstandigheden 
voorvallen, volgt de uitkering prompt en automa-
tisch, zonder dat u een claim hoeft in te dienen. 

Uw voordelen 

 Bescherm uw bedrijf tegen slecht weer in en-
kele muiskliks. 

 
 Automatische uitbetaling in geval van slecht 

weer, zonder claims te hoeven indienen. 
 
  Weercertificaten, eenvoudig en transparant.  
 
 We gebruiken data van officiële weerstations 

in Europa, Noord-Amerika en Australië. 

Rain Season - Keert een door u gekozen be-
drag uit voor elke mm dat de cumulatieve re-
genval boven uw vastgelegde waarde ligt. 
 
 
Rain Day - Keert een door u gekozen bedrag 
uit voor elke dag dat de dagelijkse regenval 
boven uw vastgelegde waarde ligt. 
 
 
Frost Day - Keert een door u gekozen bedrag 
uit voor elke dag dat de dagelijkse minimum-
temperatuur onder uw vastgelegde waarde ligt. 
 

 
Meer Weercertificaten kan u terugvinden op onze web-
site: www.celsiuspro.com 
 
 
We zijn lid van: 
WRMA - Weather Risk Management Association 
 
 
We werken samen met deze nationale bouwverenigingen: 
Bouwend Nederland, Nederland 
FMB - Federation of Master Builders, Verenigd Koninkrijk 
CIF - Construction Industry Federation, Ierland 

Onze Weercertificaten 



SwissRe is onze strategische partner voor weerrisico management en risicotransfer. Dit document dient enkel om te informeren en mag niet 
worden opgevat als aanbod, aanbeveling of verzoek tot het afsluiten van een transactie of als beleggingsadvies. 

Contacteer ons voor een Weercertificaat op maat! 

Bouw BV ZONDER een CelsiusPro Weercertificaat 

Bouw BV MET een CelsiusPro Weercertificaat 

Bouw BV werkt volgens een erg strakke plan-
ning voor een nieuw project. Begin oktober 
volgt een fase waarin ze zeer weersgevoelige 
werken moeten uitvoeren. 
 
Overvloedige regen gedurende deze pe-
riode zou tot extra kosten leiden owv: 
 Inzetten van pompen en extra afdekking 
 Boetes voor vertragingen 
 
 
Bouw BV rekent als volgt: 
 Risicoperiode: 1 t/m 9 oktober 
 Gem. regenval in deze periode: 30mm 
 Max. regenval in deze periode: 90mm 
 Bescherming als regenval: >40 mm 
 Max. extra kosten als gevolg van regen: 

€120’000 

Bouw BV is bezorgd dat veel regen hun inkom-
sten sterk kan doen dalen. Gezien het klimaat 
de voorbije jaren erg variabel was, willen ze dit 
risico niet lopen. 
 
Bouw BV beslist aan te kopen: 

 
CelsiusPro Rain Season Certificate   
Keert een door u gekozen bedrag uit voor 
elke mm dat de cumulatieve regenval 
boven uw vastgelegde waarde ligt. 
 

Voorbeeld parameters: 
 Periode: 1 t/m 9 oktober 
 Weerstation: Amsterdam-Schiphol 
 Eigen risico/Strike: regen >40mm 
 Uitkering per mm: €2’000 
 Maximale uitkering: €100‘000 
 Premie: €17’500 

De grafiek toont de kostenvariatie (in duizend) in samen-
hang met de cumulatieve regenval over de hele periode. 
 
Zonder: Best case €0, Worst case €120’000 

De grafiek toont de kostenvariatie (in duizend) in samenhang 
met de cumulatieve regenval over de hele periode. Kosten 
nemen toe omwille van de premie en nemen af omwille van 
de uitkering (groen). 
Met: Best case €17’500, Worst case €38’000 


