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ArtikeL 1

ALgeMene inforMAtie

ArtikeL 1.1

Betekenis ALgeMene voorwAArDen

Deze Algemene voorwaarden zijn op iedere in het 
Agrarisch ondernemerspakket gesloten verzeke-
ring van toepassing. ze vormen een geheel met de 
specifieke, per verzekering geldende voorwaarden. 
Bij verschil tussen deze Algemene voorwaarden en 
de bepalingen van de specifieke voorwaarden, gaan 
de specifieke voorwaarden vóór deze Algemene 
voorwaarden.

ArtikeL 1.2

recht vAn AnnuLering

tot 14 dagen na het afsluiten van een nieuwe ver-
zekering heeft de verzekeringnemer het recht de 
verzekering te annuleren. Dit betekent dat de  
verzekeringnemer de verzekering ongedaan kan 
maken zonder dat premie is verschuldigd.
De verzekeringnemer annuleert de verzekering  
door de maatschappij binnen 14 dagen na ontvangst 
van de polis en de bijbehorende voorwaarden schrif-
telijk te berichten dat hij/zij geen prijs stelt op de 
verzekering. onder schriftelijk wordt ook verstaan  
een bericht aan een door de maatschappij ter  
beschikking gesteld e-mailadres.
De verzekering wordt vervolgens geannuleerd per 
ingangsdatum. Dat betekent dat de verzekering  
geen dekking biedt voor in die tussentijd gevallen 
schaden.

ArtikeL 1.3

LooptijD/onzekerheiDsvereiste

een verzekering biedt alleen dekking als de schade  
het gevolg is van een gebeurtenis die zich tijdens 
de looptijd van de verzekering heeft voorgedaan en 
waarvan het voor de verzekerde ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst onzeker was dat deze 
gebeurtenis zich zou voordoen. Als bij een latere 
wijziging de dekking wordt uitgebreid, geldt voor 
de uitbreiding de wijzigingsdatum als het moment 
waarop de overeenkomst is gesloten.

ArtikeL 1.4

verzekeringsMAAtschAppij Die optreeDt ALs 
risicoDrAger

De verzekeringen in het Agrarisch ondernemers-
pakket zijn afgesloten voor rekening en risico van  
Delta Lloyd schadeverzekering nv, gevestigd te 
Amsterdam aan de spaklerweg 4, postbus 1000,  
1000 BA te Amsterdam (handelsregister 
kvk Amsterdam 33052073). Delta Lloyd 
schadeverzekering nv staat als aanbieder van 
(schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit 
financiële Markten (AfM) en heeft een vergunning  
van De nederlandsche Bank nv (DnB) om het  
schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.
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ArtikeL 1.5

MeDeDeLingen/ADres

Mededelingen van de maatschappij aan de verzeke-
ringnemer kunnen worden gedaan aan het 
–  laatste adres van de verzekeringnemer dat bij de 

maatschappij bekend is of 
–  het adres van de assurantieadviseur via wiens 

bemiddeling deze verzekering loopt.

ArtikeL 1.6

persoonsgegevens/privAcY BescherMing

Bij de aanvraag van een verzekering worden 
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de  
maatschappij verwerkt 
–  ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de 

verzekeringsovereenkomst, 
–  voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, 
–  ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid 

en integriteit van de financiële sector, 
–  voor statistische analyse en
–  om te kunnen voldoen aan wettelijke 

verplichtingen.
op de verwerking van persoonsgegevens is de 
gedragscode ‘verwerking persoonsgegevens financiële 
instellingen’ van toepassing. in deze gedragscode 
worden rechten en plichten van partijen bij de gege-
vensverstrekking weergegeven. De volledige tekst van 
de gedragscode kunt u opvragen bij het informatie-
centrum van het verbond van verzekeraars, postbus 
93450, 2509 AL Den haag, telefoon (070) 333 85 00, 
www.verzekeraars.nl.
verzekeraars die deelnemen aan de stichting cis 
kunnen ook onderling gegevens uitwisselen. Dit doen 
zij om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. 
hierbij is het privacyreglement van de stichting cis 
van toepassing (zie www.stichtingcis.nl).

ArtikeL 1.7

toepAsseLijk recht en kLAchteninstAnties

op de verzekeringen in het Agrarisch ondernemers-
pakket is nederlands recht van toepassing.

klachten over de uitvoering van de verzekerings- 
overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
–  De directie van Delta Lloyd
  De klacht kan worden gestuurd aan:  

De directie van Delta Lloyd schadeverzekering nv, 
spaklerweg 4, postbus 1000, 1000 BA Amsterdam.

–  kifid
  Als het oordeel van de maatschappij niet bevre-

digend is, kan de klacht worden gestuurd 
aan de stichting klachteninstituut financiële 
Dienstverlening (kifid). Adres: kifid, postbus 
93257, 2509 Ag Den haag (www.kifid.nl). het 
kifid behandelt alleen klachten van:

 –  natuurlijke personen die niet handelen in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf en

 –  rechtspersonen waarvan de doelstelling is 
gericht op het particuliere belang van  
bestuurders en/of deelnemers c.q. leden.

  Bij de stichting kifid werkt de ombudsman  
financiële Dienstverlening. hij probeert door 
bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is 

  er een geschillencommissie die een bindend  
advies kan geven.



–  De rechter
 geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan 

de rechter.

ArtikeL 1.8 

wAt Doet De MAAtschAppij Bij frAuDe

fraude is het misleiden, bedriegen of schenden van 
vertrouwen om daarmee een oneerlijk of onrecht-
vaardig voordeel te krijgen. Bijvoorbeeld het geven 
van onjuiste informatie bij het aanvragen van de 
verzekering of bij het melden van een schade. 
Als de maatschappij aanwijzingen heeft dat er fraude 
gepleegd is, gaat zij onderzoek doen.
Als blijkt dat er sprake is van fraude worden de 
volgende maatregelen genomen:
–  de verzekering wordt stopgezet
–  er wordt aangifte gedaan bij de politie
–  de gegevens van de fraudeur worden opgenomen

in het waarschuwingssysteem dat door verzeke-
raars wordt gebruikt

–  de verzekerde heeft geen recht op schadever-
goeding. Als er al schade vergoed is moet de
verzekerde deze bedragen terugbetalen.

De verzekerde moet de kosten vergoeden die de 
maatschappij gemaakt heeft.

ArtikeL 2

BegripsoMschrijvingen

ArtikeL 2.1

verzekeringneMer

De (natuurlijke) persoon of rechtspersoon die als 
verzekeringnemer op de polis is vermeld.

ArtikeL 2.2

verzekerDe

Degene die als verzekerde is aangeduid in de speci-
fieke, per verzekering geldende voorwaarden.

ArtikeL 2.3

De MAAtschAppij

De verzekeringsmaatschappij die blijkens de onder-
tekening van de polis als risicodrager voor de 
verzekering geldt, of de gevolmachtigde die namens 
de verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend.

ArtikeL 2.4

LooptijD vAn De verzekering

De periode vanaf de aanvang tot aan het einde van 
de verzekering.

ArtikeL 2.5

verzekeringsjAAr

De periode van de ingangsdatum van de verzekering 
tot de hoofdpremievervaldatum, en elke aansluitende 
periode van 12 maanden. De periode vanaf de laatste 
hoofdpremievervaldatum tot de beëindigingsdatum 
van de polis geldt als verzekeringsjaar, ook als deze 
korter is dan 12 maanden. Bij een looptijd van de 
verzekering korter dan 12 maanden is het verzeke-
ringsjaar gelijk aan de looptijd.

ArtikeL 2.6

kosten ter voorkoMing en verMinDering vAn 
schADe

De kosten van maatregelen die tijdens de looptijd 
van de verzekering door of namens een verzekerde 
worden getroffen en die redelijkerwijs noodzakelijk 
zijn om:
–  een door de verzekering gedekte schade te

beperken, of
–  een onmiddellijk dreigend gevaar van schade die

binnen de dekking van de verzekering zou vallen, 
af te wenden.

onder kosten van maatregelen wordt in dit verband 
ook verstaan: schade aan zaken die bij het nemen  
van de maatregelen worden ingezet.

ArtikeL 2.7

opruiMingskosten

Dit zijn de kosten, die niet al in de schadevaststel-
ling zijn begrepen, voor het afbreken, wegruimen 
en afvoeren van bovengronds aanwezige verzekerde 
zaken op de locatie van verzekerde en op de directe 
belendingen van die locatie. Dit voor zover de afbraak, 
het wegruimen en/of afvoeren het noodzakelijk gevolg 
is van een op de polis gedekte gebeurtenis en daar-
voor geen enkele behandeling of bewerking van grond 
of water is vereist.

ArtikeL 2.8

eigen risico

het bedrag dat bij schade voor rekening van verze-
kerde blijft.

ArtikeL 2.9

schADe

in deze Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket wordt onder schade ook verstaan 
de behandeling van een verzoek om rechtsbijstand.

ArtikeL 3

geLDigheiDsDuur en opzegMogeLijkheDen

ArtikeL 3.1

contrActterMijn / contrActvervALDAtuM

iedere verzekering in het Agrarisch ondernemers-
pakket wordt afgesloten voor een bepaalde periode. 
Deze periode, aan te duiden als eerste contracttermijn, 
eindigt op de contractvervaldatum die is vermeld in 
de polis voor de nieuwe verzekering. na afloop van de 
eerste contracttermijn wordt de verzekering, behou-
dens toepassing van een opzegmogelijkheid, telkens 
verlengd voor een periode van 12 maanden. De eind-
datum van een verlengingsperiode geldt als nieuwe 
contractvervaldatum.

ArtikeL 3.2

tijDstip Begin en einDe vAn een verzekering

De dekking van een verzekering gaat in om 00.00 uur 
van de in de polis vermelde ingangsdatum en eindigt 
om 24.00 uur van de datum die als beëindigingsdatum 
van een verzekering is overeengekomen.
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ArtikeL 3.3

opzegMogeLijkheDen voor De MAAtschAppij

De maatschappij kan een verzekering in de volgende 
situaties beëindigen door een schriftelijke opzegging.
1 opzegging per contractvervaldatum
   tegen het einde van een verstreken contractter-

mijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 
ten minste twee maanden. De verzekering eindigt 
in dat geval op de contractvervaldatum.

2   Bij achterstand in premiebetaling
 Als de verzekeringnemer de verschuldigde premie 
weigert te betalen of niet op tijd betaalt. in geval 
van niet tijdige betaling van de vervolgpremie 
kan de maatschappij de verzekering uitsluitend 
opzeggen als zij de verzekeringnemer na de 
premievervaldatum vruchteloos tot betaling heeft 
aangemaand. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum. Die datum zal 
bij niet tijdige betaling van de vervolgpremie niet 
eerder zijn dan een datum die twee maanden na 
de dagtekening van de opzeggingsbrief ligt.

3 Bij niet nakomen mededelingsplicht
 Binnen twee maanden na de ontdekking dat de 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het 
aangaan van de verzekering niet is nagekomen. 
De maatschappij kan de verzekering alleen 
opzeggen:
–  als de verzekeringnemer daarbij heeft gehan-

deld met het opzet de maatschappij te 
misleiden, of

–  als de maatschappij de verzekering niet zou
hebben gesloten als zij de ware stand van 
zaken had gekend.

 De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum.

4 Bij wijziging van het risico
 na een zodanige wijziging van het risico dat 

de maatschappij de verzekering niet of niet 
onder dezelfde voorwaarden kan voortzetten. 
Dit is het geval als de maatschappij een nieuwe 
aanvraag voor dit gewijzigde risico niet of niet 
onder dezelfde voorwaarden zou hebben geac-
cepteerd. Bij de opzegging om deze reden wordt 
een opzegtermijn van ten minste 30 dagen in acht 
genomen. Deze opzegmogelijkheid geldt alleen 
bij wijzigingen waarvan in artikel 6.1 van deze 
voorwaarden - of in de specifieke, per verzekering 
geldende voorwaarden - is aangegeven dat deze 
aan de maatschappij gemeld moeten worden.

5 Bij niet uitvoeren van preventiemaatregelen
 Als door de maatschappij voorgeschreven maatre-
gelen of voorzieningen ter beperking van het risico 
niet binnen de vastgestelde termijn zijn getroffen. 
De opzegtermijn bedraagt ten minste 14 dagen.

6 Bij onjuiste informatie na schade
 Als in geval van schade opzettelijk onjuiste gege-
vens zijn verstrekt. De maatschappij hoeft bij een 
opzegging in deze situatie geen opzegtermijn in 
acht te nemen.

7 Bij schademelding
 na een schademelding, als 

–  de opzeggingsbrief is verzonden uiterlijk op
de dertigste dag nadat de maatschappij de 
verzekeringnemer schriftelijk een definitief 
standpunt over de afwikkeling van de schade 
heeft laten weten, en
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–  de maatschappij de verzekeringnemer naar
aanleiding van eerdere schade al heeft gewaar-
schuwd voor de gevolgen van een ongunstig
schadeverloop.
 Bij opzegging om deze reden geldt een opzegter-
mijn van ten minste twee maanden.

ArtikeL 3.4

opzegMogeLijkheDen voor De verzekeringneMer  

De verzekeringnemer kan een verzekering in de 
volgende situaties beëindigen door een schriftelijke 
opzegging.
1 opzegging bij einde eerste contracttermijn
 tegen het einde van de eerste contracttermijn, 

met inachtneming van een opzegtermijn van ten 
minste twee maanden. De verzekering eindigt in 
dat geval op de contractvervaldatum.

2 opzegging na de eerste contracttermijn
 na het verstrijken van de eerste contracttermijn 

kan de verzekering ieder moment worden opge-
zegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 
ten minste één maand.

3 Bij wijziging van premie en of voorwaarden
 Binnen één maand na ontvangst van een mede-
deling van de maatschappij, die een wijziging 
van premie en/of voorwaarden ten nadele van 
verzekeringnemer en/of verzekerde inhoudt. De 
verzekering eindigt op de dag waarop de wijzi-
ging volgens de mededeling van de maatschappij 
ingaat, maar niet eerder dan een maand na de 
datum van dagtekening van bedoelde mededeling.

4 Bij niet nakomen mededelingsplicht
 Binnen twee maanden nadat de maatschappij 
tegenover de verzekeringnemer een beroep heeft 
gedaan op de niet-nakoming van de mededelings-
plicht bij het aangaan van de verzekering. 
De verzekering eindigt op de datum die in de 
opzeggingsbrief is vermeld. Als in de opzeggings-
brief geen datum wordt vermeld zal de datum van 
dagtekening van de opzeggingsbrief gelden als 
beëindigingsdatum.

5 Bij schademelding
 na een schademelding, als de opzeggingsbrief is 

verzonden uiterlijk op de dertigste dag nadat de 
maatschappij de verzekeringnemer schriftelijk 
een definitief standpunt over de afwikkeling van 
de schade heeft laten weten, en de maatschappij 
de verzekeringnemer naar aanleiding van eerdere 
schade al heeft gewaarschuwd voor de gevolgen 
van een ongunstig schadeverloop.
 Bij opzegging om deze reden geldt een opzeg-
termijn van twee maanden.

ArtikeL 4

De preMie

ArtikeL 4.1

preMieBetALing

1 premie verschuldigd per premievervaldatum
 premie is bij vooruitbetaling op de premieverval-

datum verschuldigd. Deze datum wordt altijd op 
het betalingsverzoek vermeld. in de premie zijn 
ook de assurantiebelasting en eventuele kosten 
begrepen.



2 gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
 De aanvangspremie is de eerste premie die 
verschuldigd wordt na het sluiten van de verze-
kering, of na een tussentijdse wijziging van 
de verzekering. Als de verzekeringnemer de 
aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag 
na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt, 
wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen, 
aanspraken en omstandigheden die plaatsvinden 
nadat 30 dagen zijn verstreken sinds de ingangs-
datum van de verzekering. hiervoor is geen 
aanmaning van de maatschappij vereist.

3 gevolg van wanbetaling bij vervolgpremies
 De vervolgpremie is de premie die verschuldigd 
wordt voor een tweede en/of volgende premieter-
mijn, of bij verlenging van de verzekering.
 Als de verzekeringnemer de vervolgpremie niet 
uiterlijk op de premievervaldatum betaald heeft, 
zal de maatschappij de verzekeringnemer schrif-
telijk aanmanen. Als betaling uitblijft, wordt geen 
dekking verleend voor gebeurtenissen, aanspraken 
en omstandigheden die plaatsvinden vanaf de 
vijftiende dag nadat de maatschappij de verzeke-
ringnemer heeft aangemaand.
 Als de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert 
te betalen, wordt geen dekking verleend voor 
gebeurtenissen, aanspraken en omstandigheden 
die plaatsvinden na de voor die premie geldende 
vervaldatum.

4 onvolledige premiebetaling
 Betaling van een deel van de verschuldigde 
(termijn)premie heeft dezelfde gevolgen als niet 
tijdige premiebetaling, tenzij
–  de verzekeringnemer bij de deelbetaling

aangeeft op welke verzekering(en) deze beta-
ling betrekking heeft, en

–  de deelbetaling toereikend is ter voldoening
van de daarvoor verschuldigde premie.

  in dat geval blijft de dekking, alleen voor die 
betreffende verzekering(en), van kracht.

5  premie blijft verschuldigd / herstel van dekking bij 
betaling achteraf

  ook al wordt de dekking wegens wanbetaling 
opgeschort of beëindigd, de verzekeringnemer 
blijft verplicht de premie te voldoen.
 De dekking wordt weer van kracht op de dag 
nadat de maatschappij het gehele bedrag dat de 
verzekeringnemer verschuldigd is (dus inclusief 
alle tot dan toe onbetaald gebleven opeisbare 
premietermijnen), heeft ontvangen. Dit betekent 
dat er vanaf de dag na de ontvangst van deze 
betaling weer dekking is voor gebeurtenissen, 
aanspraken en omstandigheden die plaatsvinden. 
gebeurtenissen, aanspraken en omstandigheden 
die hebben plaatsgevonden tijdens de periode 
waarin de verzekeringnemer in gebreke was, 
blijven uitgesloten van dekking.

ArtikeL 4.2

terugBetALing vAn preMie

Als de verzekering tussentijds wordt beëindigd, zal de 
maatschappij de teveel betaalde premie terugbetalen. 
De teveel betaalde premie is de premie die al betaald 
is en die betrekking heeft op de periode na de datum 
van de beëindiging. De omvang van het terug te 
betalen bedrag wordt naar billijkheid vastgesteld.
premie wordt niet aan de verzekeringnemer 

terugbetaald als:
–  de verzekering wordt beëindigd omdat er sprake

was van opzet om de maatschappij te misleiden of
–  de dekking geheel of gedeeltelijk is geschorst

wegens het niet, niet tijdig of niet naar behoren 
uitvoeren van maatregelen om schade te voor-
komen. De maatschappij kan alleen een beroep 
doen op deze bepaling als het gaat om maatre-
gelen die door verzekerde geaccepteerd zijn en die 
in de polis zijn opgenomen.

ArtikeL 4.3

preMievAststeLLing

De premie van de verzekeringen in het Agrarisch 
ondernemerspakket is gebaseerd op variabele 
factoren. De maatschappij heeft het recht de verze-
keringnemer periodiek om een opgave van deze 
premiebepalende factoren te vragen. het doel van 
deze opvraag is de vaststelling van de premie voor 
een volgend verzekeringsjaar. De verzekeringnemer is 
verplicht aan het verzoek te voldoen. het niet of niet 
tijdig voldoen aan het verzoek kan gevolgen hebben 
voor de premie en/of de dekking van de verzekering.

ArtikeL 5

wijzinging vAn preMie en/of voorwAArDen 

ArtikeL 5.1

tussentijDse AAnpAssing

De maatschappij heeft het recht om de premie en/of 
voorwaarden voor eenzelfde soort van verzekeringen 
tussentijds aan te passen aan nieuwe premie en/of 
voorwaarden. De maatschappij zal de verzekering-
nemer van tevoren schriftelijk informeren over de 
aanpassing.

ArtikeL 5.2

recht oM AAnpAssing te weigeren

1  uitoefenen recht van weigering
 Als de aanpassing leidt tot een hogere premie of 
tot voorwaarden die voor de verzekeringnemer 
nadeliger zijn, dan heeft de verzekeringnemer het 
recht de aanpassing schriftelijk te weigeren. De 
verzekeringnemer kan van dit recht gebruik maken 
tot 30 dagen na de datum waarop de aanpassing 
is gaan gelden. De verzekering zal dan eindigen op 
de datum waarop de aanpassing is gaan gelden.

2  uitzondering op recht van weigering
 De verzekeringnemer heeft niet het recht om de 
aanpassing van de premie en/of voorwaarden te 
weigeren als deze aanpassing:
–  voortvloeit uit wettelijke regelingen of

bepalingen;
– een verlaging van de premie inhoudt;
– uitbreiding van de dekking inhoudt;
–  verband houdt met een indexering zoals

omschreven in de specifieke, voor die
verzekering geldende voorwaarden.

3  Aanpassing van afzonderlijke onderdelen
 Als de verzekering bestaat uit verschillende 
onderdelen, dan geldt de regeling in dit artikel per 
onderdeel. een onderdeel is in dit verband een 
afzonderlijk in de polis vermeld en in de premie-
opstelling gespecificeerd element.
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ArtikeL 6

verpLichtingen / vervAL vAn rechten

ArtikeL 6.1

MeLDen risicowijziging

1  verplichting tot melden risicowijziging
  De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij 

in kennis te stellen bij  
–  iedere wijziging van de aard van de door de 

verzekeringnemer uitgevoerde bedrijfs- en/
of beroepsactiviteiten zoals op het polisblad 
vermeld en 

 –  iedere andere risicowijziging waarvan in de 
specifieke per product geldende voorwaarden is 
bepaald dat de verzekerde verplicht is deze aan 
de maatschappij te melden. 

  De melding moet binnen 8 weken na het intreden 
van de wijziging door de maatschappij ontvangen 
zijn. De maatschappij zal na ontvangst van de 
kennisgeving van de wijziging aan de verze-
keringnemer laten weten of er sprake is van 
verzekeringen die niet of niet op dezelfde voor-
waarden en premie voortgezet kunnen worden.

2  gevolgen bij te late melding  
Als de risicowijziging niet binnen 8 weken is 
gemeld, dan geldt bij schade die zich heeft 
voorgedaan na het intreden van de wijziging het 
volgende.

 –  Als de maatschappij aantoont dat zij de 
verzekering tegen een hogere premie zou 
hebben voortgezet, dan heeft de maatschappij 
het recht de schade te vergoeden in dezelfde 
verhouding als waarin de voor het intreden 
van de wijziging geldende premie staat tot de 
nieuw vastgestelde premie.

 –  Als de maatschappij aantoont dat zij de verze-
kering onder andere voorwaarden zou hebben 
voortgezet, dan heeft de maatschappij het 
recht de schade te vergoeden met inachtne-
ming van die andere voorwaarden.

 –  Als de maatschappij aantoont dat zij de 
verzekering vanwege de wijziging niet zou 
hebben voortgezet, dan vervalt elk recht op 
schadevergoeding.

ArtikeL 6.2

verhuizing

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij 
vooraf in kennis te stellen als het in de polis 
omschreven bedrijf blijvend naar een ander adres 
wordt overgebracht. De maatschappij zal na ontvangst 
van de kennisgeving aan de verzekeringnemer laten 
weten of er sprake is van (een) verzekering(en) die 
niet of niet op dezelfde voorwaarden en premie voort-
gezet kan (kunnen) worden.
Als de verzekeringnemer verzuimt kennis te geven 
van een verhuizing zal de dekking vervallen 30 dagen 
na de datum van verhuizing. Dit geldt uitsluitend 
voor de binnen het Agrarisch ondernemerspakket 
verzekerde:
–  gebouwenverzekering
–  inventaris en bedrijfsvoorradenverzekering
–  dierenverzekering
–  oogstproductenverzekering
–  milieuschadeverzekering
–  bedrijfsschadeverzekering

ArtikeL 6.3

zorgpLicht, schADepreventie

De verzekerde en personen die in opdracht van  
verzekerde handelen in de uitoefening van het beroep 
of bedrijf, zijn verplicht:
–  gedurende de looptijd van de verzekering alle 

redelijke voorzorg te betrachten en de noodzake-
lijke maatregelen te nemen om het ontstaan van 
schade door een gedekte gebeurtenis te voor-
komen en

–  ervoor zorg te dragen dat de gebouwen en andere 
verzekerde zaken steeds in een goede staat van 
onderhoud verkeren en

–  bij aanleg, bediening en onderhoud van elektrische 
installaties en apparatuur alle geldende voor-
schriften in acht te nemen.

Als bij schade blijkt dat deze verplichtingen niet 
zijn nagekomen vervalt het recht op uitkering, 
tenzij de verzekerde aantoont dat de schade niet is 
ontstaan of vergroot door het niet nakomen van deze 
verplichtingen.

ArtikeL 6.4

inspecties

De maatschappij heeft het recht elke verzekerde 
zaak te (doen) inspecteren op tijden, waarop dat 
redelijkerwijs kan worden verlangd. verzekerde is 
verplicht daarbij alle medewerking te verlenen en 
de verlangde inlichtingen te verstrekken. De maat-
schappij kan de verzekerde naar aanleiding van een 
inspectie verplichten binnen een bepaalde termijn alle 
in redelijkheid te verlangen maatregelen te treffen die 
de maatschappij met het oog op de dekking van het 
verzekerde risico geboden acht.

ArtikeL 6.5

verpLichtingen Bij schADe

1  Algemene verplichtingen
  zodra de verzekeringnemer en/of de verzekerde 

kennis draagt van een gebeurtenis, aanspraak en/
of omstandigheid die voor de maatschappij tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, is verzeke-
ringnemer/verzekerde verplicht om:

 –  daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen 
aan de maatschappij. in geval van personen-
schade geldt deze verplichting ook wanneer 
de schade onder het eigen risico valt of lijkt te 
vallen; en  

 –  daarover zo spoedig mogelijk alle informatie en 
documenten te verstrekken, en

 –  de volle medewerking aan de schaderegeling te 
verlenen, en

 –  alles na te laten wat de belangen van de 
maatschappij zou kunnen schaden, zoals het 
erkennen van aansprakelijkheid, en

 –  op verzoek een schriftelijke en door hem/
haar zelf ondertekende verklaring over de 
oorzaak, toedracht en omvang van de schade 
te overleggen.

  De door de verzekeringnemer/verzekerde 
verstrekte opgaven zullen (mede) dienen tot de 
vaststelling van de omvang van de schade en het 
recht op uitkering.

BLAD

6/9 MoDeL LA 03.2.01 A  ALgeMene voorwAArDen AgrArisch onDerneMerspAkket



2  verplichting om schade te voorkomen of te 
verminderen

  Bij (dreiging van) een gebeurtenis, aanspraak en/
of omstandigheid die voor de maatschappij tot 
een verplichting tot uitkering kan leiden, is de 
verzekeringnemer/verzekerde verplicht om binnen 
redelijke grenzen alle maatregelen te nemen 
die tot voorkoming of vermindering van schade 
kunnen leiden.

3  verplichte aangifte bij de politie
  in geval van inbraak, vandalisme, diefstal, verlies, 

beroving, afpersing, joyriding of aanrijding door 
een onbekende dader is de verzekeringnemer/
verzekerde bovendien verplicht aangifte te doen 
bij de politie en het bewijs hiervan aan de maat-
schappij te overleggen. hetzelfde geldt bij de 
constatering dat er sprake is van een poging tot 
inbraak, vandalisme, diefstal, verlies, beroving, 
afpersing of joyriding.

4  Medewerking bij terugverkrijging na diefstal
  De verzekeringnemer/verzekerde is verplicht 

alle medewerking, zowel in als buiten rechte, te 
verlenen ten aanzien van opsporing en afgifte van 
gestolen of verloren (verzekerde) zaken.

5  eigendom overdragen na vergoeding van 
diefstalschade

  De verzekerde is verplicht om op verzoek van de 
maatschappij de eigendom van zaken die door 
diefstal verloren zijn gegaan, over te dragen aan 
de maatschappij. Deze verplichting bestaat alleen 
als de maatschappij de schade vergoedt.

  komen de gestolen zaken naderhand in bezit van 
de maatschappij dan zal de maatschappij deze op 
verzoek van verzekerde weer aan de verzekerde 
overdragen. De verzekerde moet dan wel het 
daarvoor uitgekeerde bedrag terugbetalen, onder 
aftrek van de kosten van herstel van de eventueel 
sinds de diefstal ontstane schade.

  Als gestolen zaken zonder tussenkomst van de 
maatschappij weer in het bezit komen van verze-
kerde, is de verzekerde verplicht de maatschappij 
daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

ArtikeL 6.6

vervAL vAn rechten Bij frAuDe en niet 
nAkoMen vAn verpLichtingen

naast de in het Burgerlijk wetboek geregelde verja-
ringstermijnen en het bepaalde in artikel 10.4.3 (niet 
tijdige melding terrorismeschade) van deze voor-
waarden, verliest verzekerde elk recht op dekking in 
de volgende gevallen.
1  niet nakomen van verplichtingen
  De verzekering geeft geen dekking als de verze-

keringnemer en/of de verzekerde een verplichting 
die voortvloeit uit deze verzekeringsovereenkomst 
niet is nagekomen, en daardoor de belangen van 
de maatschappij heeft geschaad.

2  opzettelijk onjuiste gegevens vertrekt (fraude)
  elk recht op uitkering vervalt, indien de verze-

keringnemer en/of de verzekerde bij schade 
opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.
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ArtikeL 7

vAststeLLing schADe

1  vaststelling schade
  De schade wordt vastgesteld zoals omschreven 

in de specifieke, per verzekering geldende 
voorwaarden.

2  inschakeling expert(s)
  Bij schade aan een verzekerde zaak wordt de 

omvang van de voor vergoeding in aanmerking 
komende schade vastgesteld in onderling overleg 
of door een door de maatschappij ingeschakelde 
expert. Als dit niet leidt tot een voor de verzeke-
ringnemer bevredigende afwikkeling kan deze ook 
zelf een expert inschakelen. wanneer op basis van 
de bevindingen van beide experts geen over-
eenstemming over de schadevaststelling wordt 
bereikt, zal een derde expert (deze is vooraf-
gaande aan de werkzaamheden van de tweede 
expert benoemd) binnen de grenzen van de  
voorgaande taxaties een bindende uitspraak  
doen. De expert en deskundige die verzekerde 
benoemt dienen zich te hebben geconformeerd 
aan de ‘gedragscode expertiseorganisaties’  
van het verbond van verzekeraars  
(www.verzekeraars.nl).

3  kosten van experts
  Alleen als in de specifieke, per product geldende 

voorwaarden vermeld staat dat de maatschappij 
het salaris en de kosten van alle experts bij  
schaderegeling vergoedt, geldt het volgende:

 –  het salaris en de kosten van de experts bij 
schaderegeling worden vergoed door de 
maatschappij.

 –  het salaris en de kosten van de expert die door 
de verzekerde benoemd is, worden vergoed tot 
maximaal het bedrag van salaris en kosten van 
de door de maatschappij benoemde expert.

 –  tot de kosten van de expert worden ook 
gerekend de kosten van personen die door de 
expert zijn geraadpleegd.

 –  de maatschappij vergoedt geen salaris en 
kosten van de experts en deskundigen die 
zich niet voorafgaand aan hun benoeming 
hebben geconformeerd aan de ‘gedragscode 
expertiseorganisaties’ van het verbond van 
verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

  in alle andere gevallen geldt: de maatschappij 
betaalt alleen de kosten verbonden aan de 
werkzaamheden van de door haar ingeschakelde 
expert. De kosten verbonden aan een door de 
verzekeringnemer/verzekerde ingeschakelde 
expert komen voor zijn eigen rekening. Bij inscha-
keling van een derde expert worden de daaraan 
verbonden kosten gelijkelijk verdeeld over de 
maatschappij en de verzekeringnemer/verzekerde.



ArtikeL 8

no-cLAiM korting

ArtikeL 8.1

opBouw no-cLAiMkorting

voor de voertuigverzekeringen (auto, bestelauto, 
landbouwwerktuigen, vrachtauto) geldt de no-claim-
regeling die in de specifieke, per verzekering geldende 
voorwaarden is beschreven. voor alle andere verzeke-
ringen in het Agrarisch ondernemerspakket geldt de 
volgende regeling.

Bij het afsluiten van de verzekering wordt de no-claim 
korting op de premie bepaald. Daarna kan de korting 
per jaar verschillen, afhankelijk van het aantal 
schades dat zich heeft voorgedaan. Aan het eind van 
ieder verzekeringsjaar wordt de no-claimkorting voor 
het volgende jaar vastgesteld volgens onderstaande 
tabel.

Als u  heeft en wordt de trede In het 

nu u een  eerstvolgende verzekerIngsjAAr

stAAt  kortIng

op vAn 

trede

    zonder bij 1 bij 2    bij 3
   schade schade schades of meer
      schades

0  0% 1 0 0 0
1  2% 2 0 0 0
2  4% 3 0 0 0
3  6% 4 0 0 0
4  8% 5 3 0 0
5  10% 6 4 3 0
6  10% 7 5 4 3
7  10% 8 6 5 4
8  10% 8 7 6 5

ArtikeL 8.2

geen terugvAL no-cLAiMkorting

na een schade vindt geen terugval in no-claim korting 
plaats als:
1  geen schadevergoeding betaald is door de maat-

schappij, of
2  een betaalde schade geheel is verhaald, of
3  een door de maatschappij betaalde schade door  

de verzekeringnemer is terugbetaald aan de 
  maatschappij, binnen 12 maanden nadat hem  

van het uitgekeerde bedrag bericht is gedaan.

ArtikeL 9

ALgeMene uitsLuitingen
 

ArtikeL 9.1

MoLest  

een verzekering van het Agrarisch 
ondernemerspakket geeft geen dekking voor schade, 
aanspraken en/of omstandigheden ontstaan of 
verband houdende met molest.

onder molest wordt het volgende verstaan.
–  gewapend conflict: elk geval waarin staten of 

andere georganiseerde partijen elkaar, of althans 
de een de ander, gebruikmakend van militaire 
machtsmiddelen, bestrijden. hieronder wordt 
mede verstaan het gewapend optreden van een 
vredesmacht van de verenigde naties.

–  Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde 
gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde 
staat.

–  opstand: georganiseerd gewelddadig verzet 
binnen een staat gericht tegen het openbaar 
gezag.

–  Binnenlandse onlusten: min of meer georgani-
seerde gewelddadige handelingen die zich op 
verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.

–  oproer: een min of meer georganiseerde plaatse-
lijke beweging, gericht tegen het openbaar gezag.

–  Muiterij: een min of meer georganiseerde geweld-
dadige beweging van leden van enige gewapende 
macht, gericht tegen het gezag waaronder zij 
gesteld zijn.

ArtikeL 9.2

AtooMkernreActies  

1  een verzekering van het Agrarisch ondernemers-
pakket geeft geen dekking voor schade, aanspraken 
en/of omstandigheden veroorzaakt door, voort-
vloeiend uit of verband houdend met een 
atoomkernreactie. onder atoomkernreactie is te 
verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrij-
komt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige 
en natuurlijke radioactiviteit, onverschillig hoe de 
reactie is ontstaan.

2  De uitsluiting van schade door atoomkernreacties 
geldt niet voor schade veroorzaakt door radioac-
tieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie 
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om 
gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, 
onderwijskundige, of (niet militaire) beveiligings-
doeleinden, mits er een door enige overheid 
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van 
kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en 
het zich ontdoen van radio-actieve stoffen.

  onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kern-
installatie in de zin van de wet Aansprakelijkheid 
kernongevallen (staatsblad 1979-225), evenals 
een kerninstallatie aan boord van een schip.

3  voor zover krachtens de wet of een verdrag een 
derde voor de geleden schade aansprakelijk is,  
is lid 2 niet van toepassing. 

ArtikeL 9.3

AnDere verzekeringen  

Als een schade of aansprakelijkheid voor schade 
die gedekt is op een verzekering van het Agrarisch 
ondernemerspakket, ook gedekt is op een of meer 
andere verzekeringen, of daarop gedekt zou zijn als 
de verzekering van het Agrarisch ondernemerspakket 
niet bestond, geldt deze verzekering als excedent van 
die andere verzekering(en).
Dit betekent dat de verzekering van het Agrarisch 
ondernemerspakket alleen dekking biedt voor dat 
deel van de schade (of van het bedrag waarvoor 
aansprakelijkheid bestaat) dat niet onder de dekking 
van die andere verzekering(en) valt.
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ArtikeL 10

BijzonDere regeLing Bij terrorisMeschADen

ArtikeL 10.1

terrorisMe / preventieve MAAtregeLen

onder terrorisme wordt verstaan:
–  gewelddadige handelingen en/of gedragingen 

begaan in de vorm van een aanslag of een reeks 
van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende 
aanslagen, en/of

–  het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of 
stoffen

als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de 
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, 
bij mensen of dieren en/of schade aan zaken 
ontstaat, dan wel anderszins economische belangen 
worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze 
aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van 
ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig orga-
nisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met 
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze 
doelen te verwezenlijken.

onder preventieve maatregelen wordt hierbij 
verstaan:
van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/
of derde(n) getroffen maatregelen om het onmid-
dellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden 
of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de 
gevolgen daarvan te beperken.

ArtikeL 10.2

herverzekering Bij nht

De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico 
herverzekerd bij de nederlandse herverzekerings-
maatschappij voor terrorismeschaden nv (nht).

ArtikeL 10.3

uitkeringsprotocoL

op de regeling van terrorismeschade is het protocol 
afwikkeling claims van toepassing. een afschrift van 
de volledige tekst van het uitkeringsprotocol is te 
raadplegen op de website www.terrorismeverzekerd.nl.

ArtikeL 10.4

BijzonDere regeLing Bij vergoeDing vAn
terrorisMeschADen

1 Beperkte schadevergoeding
  Bij de dekking voor gebeurtenissen/aanspraken die 

(direct of indirect) verband houden met:
 –  terrorisme of preventieve maatregelen
 –  handelingen of gedragingen ter voorbereiding 

van terrorisme of preventieve maatregelen, 
  geldt dat de schadevergoeding kan worden 

beperkt tot het bedrag van de uitkering die de 
maatschappij ontvangt van de nederlandse  
herverzekeringsmaatschappij voor 
terrorismeschaden (nht). het protocol afwikkeling 
claims bij terrorismeschaden is van toepassing.

  De nht beslist of er sprake is van een terrorisme-
schade. op vergoeding kan niet eerder aanspraak 
worden gemaakt dan na deze beslissing en de 
bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.

2 Maximale uitkering per locatie
  Als de verzekering betrekking heeft op materiële 

schade aan onroerende zaken en/of de inhoud 
daarvan, dan wel op gevolgschade van dergelijke 
schade, dan geldt dat door de nht per verze-
keringnemer per verzekerde locatie per jaar 
maximaal 75.000.000 euro zal worden uitgekeerd, 
ongeacht het aantal afgegeven polissen.

  voor de toepassing hiervan geldt dat rechtsper-
sonen en vennootschappen die zijn verbonden in 
een groep, tezamen worden aangemerkt als een 
verzekeringnemer.

  onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan 
alle op het risicoadres aanwezige, door verze-
keringnemer verzekerde objecten alsmede 
daarbuiten gelegen objecten op minder dan  
50 meter afstand van elkaar gelegen en waarvan 
tenminste een op het risicoadres is gelegen.

3  verval van rechten bij niet tijdige melding van 
terrorismeschade

  in afwijking van hetgeen elders in de polis is 
bepaald, vervalt elk recht op schadevergoeding of 
uitkering wegens terrorismeschade als de melding 
van de claim niet is gedaan binnen twee jaar 
nadat de nht heeft beslist of er sprake is van een 
terrorismeschade.
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden agrarisch 
ondernemerspakket
de bepalingen van deze voorwaarden hebben 
betrekking op de volgens het polisblad  
afgesloten dekkingen voor gebouwen die  
dienen voor de bedrijfsuitoefening van de  
verzekeringnemer.

ArTikeL 1

BeGriPsoMschriJvinGen

in aanvulling op de begripsomschrijvingen uit de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
gelden de volgende begripsomschrijvingen.

ArTikeL 1.1

verzekerDe

Bij deze verzekering wordt onder verzekerde 
verstaan:
–  de verzekeringnemer en/of
–  iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 

grond van de polis rechten kan ontlenen aan de 
polis.

ArTikeL 1.2

verzekerD BeLAnG

het belang dat verzekerde heeft bij het behoud van de 
verzekerde zaken
–  omdat hij eigenaar is of een ander zakelijk recht 

heeft, of
–  omdat hij het risico draagt voor het behoud van de 

verzekerde zaken, of
–  omdat hij aansprakelijk is voor het behoud van de 

verzekerde zaken.

ArTikeL 1.3

GeBouw

een op het polisblad vermeld bouwwerk. De kelders, 
funderingen, silo’s en functionele inrichting maken 
deel uit van het gebouw. Grond, erf- of terrein-
afscheidingen, zonweringen, antennes en windmolens 
maken geen deel uit van het gebouw.

ArTikeL 1.4

FuncTioneLe inrichTinG

zaken die dienen voor de agrarische bedrijfsuitoefe-
ning in het gebouw, en die
–  naar aard en inrichting met het gebouw zijn 

verbonden en/of 
–  bedoeld zijn om duurzaam in het gebouw aanwezig 

te zijn.
regelkasten met meet- en regelapparatuur maken 
deel uit van de functionele inrichting.
Beeldschermen, toetsenborden, printers en andere 
los staande apparatuur maken geen deel uit van de 
functionele inrichting.
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ArTikeL 1.5

BrAnD

een vuur buiten een haard, dat 
–  door verbranding is veroorzaakt en
–  met vlammen gepaard gaat en
–  in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand 
beschouwd worden:
–  zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
–  doorbranden van elektrische apparaten en 

motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken van  

ovens en ketels.

ArTikeL 1.6

onTPLoFFinG

een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen. hierbij geldt het 
volgende.

Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet 
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de 
wand van het vat onder de druk van de zich daarin 
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze 
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of 
zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel 
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige 
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen 
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het 
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.

Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet 
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en 
dampen, welke door een scheikundige reactie van 
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 
gebracht.

in de nabijheid:
onder schade door ontploffing wordt ook verstaan 
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde 
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg 
van de nabijheid van schade door ontploffing aan 
andere dan verzekerde zaken.

implosie:
onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

ArTikeL 1.7

iMPLosie

een eensklaps verlopende vervorming van een 
gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere 
luchtdruk buiten het vat dan in het vat, dat de wand 
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan 
bieden.



ArTikeL 1.8

herBouwwAArDe

het bedrag dat nodig is voor herbouw van eenzelfde 
gebouw op hetzelfde erf en met dezelfde bestemming.

ArTikeL 1.9

verkooPwAArDe

De waarde van het gebouw bij verkoop, onder aftrek 
van de waarde van de grond.

ArTikeL 1.10

sLooPwAArDe

sloopwaarde is het bedrag dat op het moment voor 
het ontstaan van de schade verkregen zou kunnen 
worden voor de nog bruikbare onderdelen van het 
gebouw, verminderd met de kosten van het laten 
afbreken en afvoeren van overige delen van het 
gebouw.

ArTikeL 1.11

vorkBeDrAG

het bedrag dat in geval van schade maximaal vergoed 
zal worden, en dat lager is dan de herbouwwaarde 
van het verzekerde gebouw. Als een vorkbedrag van 
toepassing is, staat dit op het polisblad vermeld.
Partijen kunnen een vorkbedrag overeenkomen als de 
verwachting is dat een vervangend bedrijfsgebouw op 
hetzelfde erf voor een lager bedrag gerealiseerd kan 
worden.
De premie wordt berekend over het gemiddelde van 
de herbouwwaarde en het vorkbedrag.

ArTikeL 2

overGAnG vAn BeLAnG, oPheFFinG

1  verkoop
  Bij verkoop van het bedrijf eindigt de dekking 

30 dagen na de overgang van het belang, tenzij 
de nieuwe belanghebbende binnen deze periode 
aan de maatschappij heeft verklaard dat hij de 
verzekering over wil nemen. in dat geval heeft de 
maatschappij gedurende 2 maanden het recht de 
verzekering te beëindigen met een opzegtermijn 
van 30 dagen.

2  overlijden
  Bij overgang van belang door overlijden zal de 

dekking nog 3 maanden doorlopen. na deze 
periode is er alleen dekking als de verzekering is 
overgeschreven op naam van de nieuwe belang-
hebbende. Binnen de periode van 3 maanden 
hebben erfgenamen en de maatschappij het recht 
de verzekering te beëindigen met een opzegter-
mijn van 30 dagen.

3  overige situaties
  Bij iedere andere overgang van het verzekerde 

belang eindigt de dekking onmiddellijk, tenzij de 
verzekering is overgeschreven op naam van de 
nieuwe belanghebbende.

4  opheffing bedrijf
  Bij opheffing van het bedrijf eindigt de dekking na 

30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.

ArTikeL 3

wAT is verzekerD

ArTikeL 3.1

ALGeMeen

Deze verzekering dekt de op het polisblad vermelde 
gebouwen tegen materiële schade. voorwaarde voor 
dekking is:
–  de schade is het gevolg van een gebeurtenis 

zoals vermeld onder de dekking die volgens het 
polisblad voor het gebouw van toepassing is 
(basisdekking of uitgebreide dekking) en

–  de schade is het rechtstreekse gevolg van deze 
gedekte gebeurtenis en

–  de schade is uitsluitend het gevolg van deze 
gedekte gebeurtenis en

–  de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de loop-
tijd van de dekking voorgedaan en

–  de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het 
gevolg is van een eigen gebrek.

ArTikeL 3.2

BAsisDekkinG

Als op het polisblad vermeld staat dat voor het 
gebouw de basisdekking van toepassing is, is het 
gebouw verzekerd tegen materiële schade als gevolg 
van de volgende gebeurtenissen:

ArTikeL 3.2.1

BrAnD en BrAnDBLussinG

verzekerd is schade door brand. hieronder wordt ook 
verstaan:
–  schade aan het verzekerde gebouw, ontstaan door 

het bestrijden van de brand. Bijvoorbeeld schade 
veroorzaakt door bluswater;

–  schade aan het gebouw, ontstaan bij het redden 
van verzekerde zaken;

–  schade aan het gebouw tengevolge van een nabu-
rige brand.

ArTikeL 3.2.2

DieFsTAL en/oF verMissinG TiJDens BrAnD, 
BrAnDBLussinG en BereDDinG

verzekerd is diefstal en/of vermissing van onderdelen 
van het gebouw tijdens brand, brandblussing en 
beredding.

ArTikeL 3.2.3

BLikseMinsLAG

verzekerd is schade door blikseminslag. onder 
blikseminslag wordt verstaan een ontlading van 
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waar-
door op de plaats van de blikseminslag aantoonbare 
schade is ontstaan.
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ArTikeL 3.2.4

inDucTie / oversPAnninG ALs GevoLG vAn 
BLikseM

verzekerd is schade aan elektrische en elektronische 
apparatuur en/of installaties door inductie of over-
spanning als gevolg van bliksem. hierbij is niet van 
belang of zich een blikseminslag heeft voorgedaan.
De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% van 
het verzekerde bedrag van het gebouw waar de 
schade zich heeft voorgedaan, met een maximum  
van 125.000 euro per bedrijf per gebeurtenis.

ArTikeL 3.2.5

onTPLoFFinG

verzekerd is
–  schade door implosie
–  schade door ontploffing

ArTikeL 3.2.6

LuchT- oF ruiMTevAArTuiGen oF MeTeorieTen

verzekerd is schade door lucht- of ruimtevaartuigen  
of meteorieten. hieronder wordt verstaan het 
getroffen worden door:
–  een meteoriet of een vertrekkend, vliegend, 

landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of
–  een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, 

daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp of

–  enig ander voorwerp dat getroffen is door een  
van de hiervoor genoemde voorwerpen.

ArTikeL 3.2.7

sneeuwDruk en wATerAccuMuLATie

verzekerd is schade door sneeuwdruk en 
wateraccumulatie.
hieronder wordt verstaan het bezwijken van (een deel 
van) het gebouw door sneeuw en/of een opeenhoping 
van water.

ArTikeL 3.2.8

sTorM

verzekerd is schade door storm. onder storm wordt 
verstaan een windsnelheid van ten minste 14 meter 
per seconde (windkracht 7 of hoger).
Als bewijs kunnen dienen: waarneming door het 
knMi, verklaringen van getuigen en/of stormschade 
aan andere gebouwen in de omgeving.

ArTikeL 3.2.9

hAGeL
verzekerd is schade door hagel aan de buitenzijde  
van het gebouw.

ArTikeL 3.3

uiTGeBreiDe DekkinG

Als op het polisblad vermeld staat dat voor het 
gebouw de uitgebreide dekking van toepassing is, is 
het gebouw verzekerd tegen:
–  materiële schade als gevolg van alle onder 

Basisdekking genoemde gebeurtenissen, en
–  materiële schade als gevolg van de hierna in artikel 

3.3.1 tot en met 3.3.15 genoemde gebeurtenissen.
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ArTikeL 3.3.1

inBrAAk oF PoGinG DAArToe

verzekerd is schade door inbraak en poging tot 
inbraak.
onder inbraak wordt verstaan het met geweld 
verbreken van een afsluiting aan de buitenzijde van 
het gebouw of aan een gedeelte van het gebouw met 
het doel zich wederrechtelijk toegang te verschaffen.

ArTikeL 3.3.2

DieFsTAL vAn ToT heT verzekerDe GeBouw
BehorenDe onDerDeLen

verzekerd is schade door diefstal van onderdelen die 
zozeer onderdeel zijn van het gebouw, dat ze alleen 
met beschadiging van het gebouw kunnen worden 
losgebroken.

ArTikeL 3.3.3

vAnDALisMe

verzekerd is schade aangericht uit vernielzucht door 
één of meer personen die wederrechtelijk het gebouw 
of een gedeelte daarvan zijn binnengedrongen.

ArTikeL 3.3.4

wATer en sTooM

verzekerd is schade door water en stoom, voor zover 
deze onvoorzien gestroomd zijn uit binnen en buiten 
het gebouw gelegen:
–  vaste aan- en afvoerleidingen of
–  daarop aangesloten sanitaire en andere toestellen, 

of
–  centrale verwarmings- en 

airconditioningsinstallaties
als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van 
springen door vorst of door overlopen van water uit 
deze installaties en toestellen.
in geval van een gedekte waterschade zijn ook 
gedekt:
–  kosten van opsporing van het defect en het 

daarmee verband houdende hak-, breek-, en 
herstelwerk aan het verzekerde gebouw;

–  kosten van herstel van de installaties, leidingen en 
toestellen zelf alléén in geval van springen door 
vorst.

ArTikeL 3.3.5

reGen, sneeuw, hAGeL, sMeLTwATer

verzekerd is schade aan de binnenzijde van het 
gebouw door het onvoorzien binnendringen van regen, 
sneeuw, hagel of smeltwater, als gevolg van over-
lopen of lekkage van balkons, daken en dakgoten of 
van bovengrondse afvoerpijpen daarvan.
niet verzekerd is het binnendringen via deuren,  
ramen en vensters.

ArTikeL 3.3.6

uiTBreken vAn vee

verzekerd is schade door het uitbreken van vee.



ArTikeL 3.3.7

oLie

verzekerd is schade door het uitstromen van olie 
uit vaste leidingen, reservoirs of tanks van met olie 
gestookte verwarmings- of kookinstallaties.

ArTikeL 3.3.8

MesT

verzekerd is schade aan het verzekerde gebouw door 
het onvoorzien uitstromen of overlopen van mest uit 
mestbassins als gevolg van een daaraan plotseling 
opgetreden defect. hieronder wordt niet verstaan 
schade aan het mestbassin zelf.

Deze dekking is alleen van kracht als:
–  de bedoelde mestbassins eigendom zijn van en/of 

behoren tot het agrarisch bedrijf van verzekerde;
–  de mestbassins voldoen aan de door de over-

heid vastgestelde bouwtechnische richtlijnen die, 
afhankelijk van het bouwjaar van het mestbassin, 
van toepassing zijn;

–  de periodieke keuringen van de mestbassins 
binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn 
uitgevoerd.

ArTikeL 3.3.9

rook en roeT

verzekerd is schade door het plotseling uitstoten  
van rook en/of roet door een op de schoorsteen 
aangesloten verwarmings- of kookinstallatie.

ArTikeL 3.3.10

AAnriJDinG en AAnvArinG

verzekerd is schade door aanrijding en aanvaring van 
het verzekerde gebouw.

ArTikeL 3.3.11

AFGevALLen oF uiTGevLoeiDe LADinG vAn voer- 
oF vAArTuiGen

verzekerd is schade door lading die als gevolg van 
een aanrijding of aanvaring uit een voer- of vaartuig 
is gevallen of gevloeid.

ArTikeL 3.3.12

oMvALLen

verzekerd is schade door:
–  het omvallen van bomen, heistellingen, kranen, 

hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en 
lichtmasten;

–  het omvallen van en/of afbreken van delen van 
bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers, wind-
molens, vlaggenmasten en lichtmasten.

niet verzekerd is schade aan de genoemde zaken zelf.

ArTikeL 3.3.13

kAPPen oF snoeien vAn BoMen

verzekerd is schade als gevolg van het kappen of 
snoeien van bomen.

ArTikeL 3.3.14

reLLen, reLLeTJes, oPsTooTJes en werksTAkinG

verzekerd is schade als gevolg van:
–  rellen, relletjes, opstootjes
  hieronder wordt verstaan incidentele, collectieve 

geweldsmanifestaties.
–  werkstaking
  hieronder wordt verstaan het gemeenschappelijk 

niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van 
  het legitiem opgedragen werk door een aantal 

werknemers in een onderneming.

ArTikeL 3.3.15

LuchTDruk

verzekerd is schade door luchtdruk als gevolg van:
–  startende of proefdraaiende lucht- of 

ruimtevaartuigen;
–  het doorbreken van de geluidsbarrière.

ArTikeL 3.4

oPruiMinGskosTen

Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking 
opruimingskosten is meeverzekerd, worden bij een 
gedekte schade de opruimingskosten per gebeurtenis 
vergoed tot het op het polisblad vermelde bedrag, 
ongeacht de hoogte van de werkelijk te maken 
kosten. Dit bedrag wordt opgeteld bij een eventueel 
standaard meeverzekerd bedrag voor opruimings-
kosten (bij de uitgebreide dekking is standaard 
10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd voor 
opruimingskosten).

ArTikeL 3.5

AAnvuLLenDe verGoeDinGen

ArTikeL 3.5.1

BAsisDekkinG

Als op het polisblad vermeld staat dat voor het 
gebouw de basisdekking van toepassing is, worden in 
geval van een gedekte schade ook de volgende kosten 
vergoed, zonodig boven het verzekerde bedrag.
1  kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade
  De kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade zoals omschreven in de Algemene voor-
waarden Agrarisch ondernemerspakket.

2  salaris en kosten van experts bij schaderegeling
  het salaris en de kosten van alle experts bij 

schaderegeling worden vergoed zoals omschreven 
in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.

3  salvagekosten
  De kosten die door of namens de stichting salvage 

tijdens of direct na een brand worden gemaakt 
voor het bieden van hulpverlening en het treffen 
van de eerste en meest noodzakelijk maatregelen 
om de schade te beperken.

ArTikeL 3.5.2

uiTGeBreiDe DekkinG

Als op het polisblad vermeld staat dat voor het 
gebouw de uitgebreide dekking van toepassing is, 
worden in geval van een gedekte schade ook de 
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volgende kosten vergoed, zonodig boven het verze-
kerde bedrag.

1  Aanvullende vergoedingen basisdekking
  De kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade, het salaris en de kosten van experts en de 
salvagekosten zoals bepaald in artikel 3.5.1;

2  opruimingskosten
  Per gebeurtenis worden de opruimingskosten 

vergoed tot een maximum van 10% van het  
verzekerde bedrag van het beschadigde gebouw.

3  schade aan het erf
  verzekerd zijn de kosten van herstel van verhar-

ding, afrastering en/of toegang. Deze kosten 
worden alleen vergoed als zij het gevolg zijn van 
een schade aan een verzekerd gebouw door brand 
en brandblussing, ontploffing, blikseminslag of 
neervallen van lucht- of ruimtevaartuigen.

  De maximale vergoeding per gebeurtenis bedraagt 
10% van het verzekerde bedrag van het bescha-
digde gebouw met een maximum van 5000 euro.

4  herstelkosten van de tuin
  verzekerd zijn de kosten van het herstel van 

tuinaanleg en beplanting op het terrein van het 
gebouw na beschadiging door brand, brandblus-
sing, ontploffing, blikseminslag, aanrijding en 
aanvaring, of neervallen van luchtvaartuigen.

  De maximale vergoeding per gebeurtenis bedraagt 
10% van het verzekerde bedrag van het bescha-
digde gebouw met een maximum van 5000 euro.

5  extra investeringskosten
  na een gedekte schade worden de extra investe-

ringskosten vergoed tot maximaal 10% van het 
verzekerde bedrag voor het betreffende gebouw.

  extra investeringskosten zijn: de extra kosten die 
een verzekerde moet maken bij herstel of herbouw 
van het verzekerde gebouw, omdat het gebouw 
niet op dezelfde manier herbouwd mag worden 
wegens verplichtingen die door de overheid 
worden opgelegd. het aanbrengen van installaties 
en andere maatregelen voor brandpreventie valt 
niet onder deze dekking.

ArTikeL 4

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
  niet verzekerd is schade door aardbeving en 

vulkanische uitbarsting.
2 overstroming
  niet verzekerd is schade door overstroming. 

hieronder wordt verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, ongeacht of de overstroming 
oorzaak of gevolg is van een op deze polis gedekte 
gebeurtenis.

  Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand 
of ontploffing als gevolg van overstroming.

3 opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
  niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met 

opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of al 
dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze uitslui-
ting geldt alleen voor schade veroorzaakt door:

 – de verzekeringnemer, of
 – een verzekerde, of
 –  degene die in opdracht of met goedvinden van 

de verzekeringnemer of een verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf 
of een deel van het bedrijf van de verzeke-
ringnemer of van die verzekerde en die in die 
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.

  Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan 
het belang van verzekerde of aan het belang van 
andere verzekerden.

4  Beperkte dekking bij leegstand, buiten gebruik, 
kraken

  een gebouw dat leegstaat, buiten gebruik is of 
gekraakt is, is alleen verzekerd tegen schade door 
brand en brandblussing, ontploffing, blikseminslag, 
storm, hagel en lucht- of ruimtevaartuigen.

5 illegale activiteiten
  niet verzekerd is schade aan een gebouw dat zich 

bevindt op een risicoadres waar een wettelijk niet 
toegestane activiteit plaatsvindt, ongeacht of is 
aangetoond dat deze activiteit niet de oorzaak van 
de schade vormt of dat verzekerde (bijvoorbeeld 
als verhuurder) niet op de hoogte was van de ille-
gale activiteit.

  onder illegale activiteit wordt voor deze verzeke-
ring verstaan:

 –  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-
producten, XTc-pillen, heroïne, cocaïne, en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;

 –  het opslaan, verhandelen of bewerken 
van gestolen zaken (bijv. het zogenaamde 
‘omkatten’ van auto’s).

6 storm en hagel
 Bij schade door storm en/of hagel is niet 
verzekerd:
–  schade die verband houdt met slijtage,
–  schade die verband houdt met een slechte 

staat van onderhoud van het gebouw,
– schade aan hooibergen,
–  schade aan rietmatten en rieten wanden,
–  schade aan glazen of lichtdoorlatende kunststof 

bouwsels die aan het gebouw bevestigd zijn,
–  schade door hagel die niet van invloed is 

op het functioneren van de verzekerde 
zaak. Bijvoorbeeld schade die bestaat uit 
krassen, schrammen, deuken of andere lichte 
beschadigingen.

7 sneeuwdruk en wateraccumulatie
  Bij schade door sneeuwdruk of wateraccumulatie is 

niet verzekerd:
 –  schade die verband houdt met slijtage
 –  schade die verband houdt met een slechte 

staat van onderhoud van het gebouw,
–  schade aan rietmatten en rieten wanden,
–  schade aan glazen of lichtdoorlatende kunststof 

bouwsels die aan het gebouw bevestigd zijn.

Als op het polisblad vermeld staat dat voor het 
gebouw de uitgebreide dekking van toepassing is, 
geldt voor die dekking ook de volgende uitsluiting.
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8 water- en neerslagschade
niet verzekerd is water- en neerslagschade als 
gevolg van:
–  binnendringen van neerslag via de begane 

grond of openbare weg;
–  binnendringen van riool- of grondwater;
–  terugstromen van rioolwater;
–  vocht- of waterdoorlating van muren, vloeren 

of in kelders;
–  neerslag binnengedrongen door openstaande 

ramen, deuren of luiken alsmede schade die 
optreedt tijdens de duur van en verband houdt 
met reparatiewerkzaamheden;

–  slecht onderhoud;
–  constructiefouten.
ook is niet verzekerd schade aan isolatiemateriaal 
in de bedrijfsruimten.

ArTikeL 5

verPLichTinG MeLDen risicowiJziGinG

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij 
schriftelijk in kennis te stellen van iedere wijziging 
die invloed heeft op het risico en/of op de verzekerde 
bedragen van de gebouwen. voorbeelden van een 
dergelijke wijziging zijn:
–  het buiten gebruik zijn van het gebouw of een als 

zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende 
een aaneengesloten periode die naar verwachting 
meer dan 8 weken zal duren;

–  wijziging van de bouwaard en/of het gebruik van 
het gebouw;

–  wijzigingen in de functionele inrichting;
–  verbouw, aanbouw, nieuwbouw of sloop van de 

gebouwen;
–  leegstand van het gebouw of een als zelfstandig 

aan te merken deel daarvan;
–  het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het 

gebouw;
–  het verkrijgen van een sloopvergunning;
–  beëindiging van de bewoning op het risicoadres.

De melding moet zo spoedig mogelijk gedaan worden, 
en in elk geval binnen 8 weken nadat de wijziging 
is opgetreden. Dit geldt niet als de verzekering-
nemer niet op de hoogte was van de wijziging en 
kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet op de hoogte 
kon zijn. De maatschappij zal na ontvangst van de 
kennisgeving van de wijziging aan de verzekering-
nemer laten weten of de verzekering op dezelfde 
voorwaarden en premie kan worden voortgezet.  
De maatschappij behoudt zich het recht voor om  
op basis van de opgave van risicowijziging geen  
voortzetting van de waardegarantie te verlenen.

Als de maatschappij niet tijdig op de hoogte is gesteld 
van de risicowijziging kan dit gevolgen hebben voor de 
hoogte van de schadevergoeding, zoals omschreven 
in artikel 6.1 van de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.
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ArTikeL 6

schADeBePALinGen

ArTikeL 6.1

schADevAsTsTeLLinG en verGoeDinG

De gebouwen zijn verzekerd op basis van herbouw-
waarde, tenzij op het polisblad vermeld staat dat op 
basis van verkoopwaarde of sloopwaarde is verzekerd.

schadevaststelling op basis van herbouwwaarde
Als het gebouw naar herbouwwaarde is verzekerd, 
zal de schade als volgt worden vastgesteld:
–  het schadebedrag op basis van herbouwwaarde 

wordt bepaald. Dit is het verschil tussen de waarde 
van het gebouw onmiddellijk vóór de schade en 
de waarde van de restanten onmiddellijk na de 
schade.

–  50% van dit bedrag wordt in één termijn vergoed.
–  de overige 50% van dit bedrag worden vergoed 

nadat de uitgaven voor herstel of herbouw op 
dezelfde locatie zijn gedaan.

–  in geval van herbouw of aankoop op een andere 
locatie in nederland, wordt de overige 50% van 
dit bedrag alleen vergoed als het de herbouw 
of aankoop van eenzelfde gebouw betreft, met 
eenzelfde bestemming, om een bedrijfseconomisch 
gelijkwaardig agrarisch bedrijf op te bouwen. het 
bedrag wordt vergoed nadat de uitgaven voor 
herbouw of aankoop zijn gedaan. Als bij herbouw 
op een andere plaats in nederland de kosten hoger 
uitvallen dan bij herbouw op dezelfde plaats, dan 
worden de meerkosten niet vergoed.

schadevaststelling op basis van verkoopwaarde
De schade zal worden vastgesteld op basis van 
verkoopwaarde als:
–  op het polisblad vermeld staat dat het gebouw 

naar verkoopwaarde is verzekerd;
 of als reeds voor de schade
–  het voornemen bestond het gebouw af te breken, 

of
–  het gebouw was voorbestemd voor afbraak of 

onteigening, of
–  het gebouw door de gemeente onbewoonbaar of 

onbruikbaar was verklaard.
in de volgende situaties zal de schade worden 
vastgesteld op basis van verkoopwaarde tenzij een 
herbouwplicht bestaat:
–  als het gebouw of een als zelfstandig aan te 

merken deel ervan leeg stond of langer dan 
8 weken buiten gebruik was en te koop stond 
aangeboden;

–  als het gebouw geheel of gedeeltelijk was 
gekraakt.

Bij vaststelling van de schade op basis van verkoop-
waarde zal het schadebedrag worden gesteld op  
het verschil tussen de vastgestelde verkoopwaarde 
van het gebouw onmiddellijk vóór de schade en de 
waarde van de restanten onmiddellijk na de schade.
Als de herbouwwaarde van het gebouw onmiddellijk 
vóór de schade lager is dan de verkoopwaarde, zal het 
schadebedrag worden gesteld op het verschil tussen 
de vastgestelde herbouwwaarde van het gebouw 
onmiddellijk vóór de schade en de waarde van de 
restanten onmiddellijk na de schade.



het vastgestelde schadebedrag wordt in één termijn 
vergoed.

schadevaststelling op basis van sloopwaarde
De schade zal worden vastgesteld op basis van sloop-
waarde als op het polisblad vermeld staat dat het 
gebouw naar sloopwaarde is verzekerd. het vastge-
stelde schadebedrag wordt in één termijn vergoed.

ArTikeL 6.2

keLDers en FunDerinGen

Bij schade vergoedt de maatschappij de waarde van 
kelders en funderingen tenzij deze uitdrukkelijk zijn 
uitgesloten. De waarde van meeverzekerde kelders 
en funderingen wordt ook vergoed wanneer deze na 
een gedekte gebeurtenis onbeschadigd zijn gebleven 
maar:
–  deze zijn onbruikbaar geworden doordat herbouw 

op dezelfde plaats van overheidswege niet wordt 
toegestaan en

–  de overheid is zelf niet tot schadeloosstelling 
verplicht.

ArTikeL 6.3

eiGen risico’s

1  Algemeen
  verzekerde draagt alleen een algemeen eigen 

risico als dat op het polisblad is vermeld. Dit 
eigen risico is niet van toepassing bij schade door 
inductie/overspanning, storm, hagel, sneeuw-
druk en wateraccumulatie (in dat geval gelden de 
hierna vermelde eigen risico’s).

2  inductie / overspanning
  Bij schade door inductie/overspanning door 

bliksem draagt verzekerde een eigen risico van 
350 euro per gebeurtenis voor alle binnen het 
Agrarisch ondernemerspakket gesloten verzeke-
ringen tezamen.

3  storm, hagel, sneeuwdruk en wateraccumulatie
  Bij schade door storm, hagel, sneeuwdruk en/

of wateraccumulatie geldt een eigen risico van 
1250 euro per gebouw met een maximum van 
2000 euro per gebeurtenis per risicoadres. voor 
gebouwen die verbouwd worden of in aanbouw 
zijn, wordt het eigen risico bij schade door storm, 
hagel, sneeuwdruk en/of wateraccumulatie met 
100% verhoogd.

4  uitbreken van vee
  voor schade door uitbreken van vee geldt een 

eigen risico van 250 euro per gebeurtenis. Als 
op het polisblad vermeld staat dat een algemeen 
eigen risico van toepassing is, en dit algemene 
eigen risico is hoger dan 250 euro, dan geldt bij 
schade door uitbreken van vee dit hogere eigen 
risico.

ArTikeL 6.4

onDerverzekerinG

er is sprake van onderverzekering als het verzekerde 
bedrag lager is dan:
–  de herbouwwaarde van het verzekerde gebouw op 

het moment onmiddellijk voor de schade, of
–  de verkoopwaarde of de sloopwaarde van het 

verzekerde gebouw op het moment onmiddellijk 
voor de schade, als op die basis verzekerd is.

in geval van onderverzekering worden de schade en 
de eventuele aanvullende uitkeringen en vergoedingen 
vergoed naar de verhouding van het verzekerde 
bedrag tot de werkelijke herbouwwaarde (of de 
verkoopwaarde of sloopwaarde, afhankelijk van de 
wijze van schadevaststelling zoals bepaald in artikel 
6.1).

ArTikeL 6.5

wAArDeGArAnTie

waardegarantie
waardegarantie is alleen van toepassing als dit 
vermeld staat op het polisblad. waardegarantie 
houdt in dat de in artikel 6.4 omschreven regeling 
bij onderverzekering niet zal worden toegepast. Dit 
betekent dat een gedekte schade op basis van de 
werkelijke herbouwwaarde vergoed zal worden, zelfs 
als het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag 
niet toereikend blijkt te zijn. waardegarantie is niet 
van toepassing bij schadevergoeding op basis van 
verkoopwaarde of sloopwaarde.

Geldigheidsduur
Als waardegarantie van toepassing is, staat op het 
polisblad vermeld tot welke datum de waardegarantie 
voor het betreffende gebouw geldt. na afloop van 
de termijn kan de waardegarantie verlengd worden, 
als blijkt dat het verzekerde bedrag nog in over-
eenstemming is met de werkelijke herbouwwaarde. 
De maatschappij zal de verzekeringnemer vragen 
om gegevens op basis waarvan dit vastgesteld kan 
worden. Als uit deze toetsing blijkt dat er aanwij-
zingen zijn dat het verzekerde bedrag niet meer 
overeenkomt met de werkelijke herbouwwaarde, zal 
de maatschappij de herbouwwaarde opnieuw (laten) 
vaststellen of herberekenen.

einde geldigheid bij niet melden risicowijziging
De waardegarantie eindigt als de verzekerde een 
risicowijziging zoals vermeld in artikel 5 niet binnen 
8 weken na het intreden ervan heeft gemeld bij de 
maatschappij.

ArTikeL 6.6

AAnvuLLenDe uiTkerinG

Als op het polisblad vermeld staat dat een aanvullende 
uitkering is meeverzekerd, ontvangt de verzekerde 
in geval van een gedekte schade een aanvullende 
uitkering. Dit betekent dat het bedrag van de vergoe-
ding voor de materiële schade verhoogd wordt met 
het percentage dat op het polisblad vermeld staat. in 
totaal zal nooit meer worden betaald dan het op het 
polisblad vermelde verzekerde bedrag.

ArTikeL 7

uiTzonDerinGen

ArTikeL 7.1

inDeXvoorwAArDen GeBouw

Als op het polisblad vermeld staat dat het verzekerde 
bedrag van het gebouw geïndexeerd wordt, dan geldt 
het volgende.
–  het peil van de bouwkosten is uitgedrukt in het in 

de nota vermelde indexcijfer.
–  na afloop van ieder verzekeringsjaar wordt het 

verzekerde bedrag, en als gevolg daarvan de 
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premie, verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten 
overeenkomstig het laatst vastgestelde indexcijfer 
voor bouwkosten zoals door de maatschappij 
gehanteerd.

–  Bij de regeling van een schade geldt een verzekerd 
bedrag dat overeenkomt met het indexcijfer op het 
moment van de schade. Als maximum geldt 125% 
van het op de laatste premievervaldatum vastge-
stelde verzekerd bedrag.

–  Als tijdelijk nog een verzekering elders loopt, die 
niet op indexvoorwaarden is gesloten, geldt het 
volgende: de wijziging als gevolg van verandering 
van het indexcijfer zal worden toegepast over  
het totale op het gebouw verzekerde bedrag, dus 
inclusief het elders verzekerde bedrag.

ArTikeL 7.2

verBruGGinG

op deze verzekering is de verbruggingsregeling van 
toepassing. Dit betekent het volgende: als bij schade 
blijkt dat sommige zaken voor een te hoog bedrag 
zijn verzekerd (oververzekerd) en andere zaken voor 
een te laag bedrag (onderverzekerd), dan mag de 
teveel betaalde premie worden benut ten gunste van 
de zaken die voor een te laag bedrag zijn verzekerd. 
hierbij gelden de volgende bepalingen.
1  welke verzekeringen
  verbruggen is alleen mogelijk van en naar 

(onderdelen van) verzekeringen binnen het 
Agrarisch ondernemerspakket waarop de verbrug-
gingregeling van toepassing is. Dit zijn de 
gebouwenverzekering, de inventaris- en bedrijfs-
voorradenverzekering, de dierenverzekering en de 
oogstproductenverzekering.

2  Gedekte gebeurtenis
  verbrugging is alleen mogelijk tussen verzekerde 

zaken die verzekerd zjin tegen de gebeurtenis die 
de schade heeft veroorzaakt.

3  herberekening premie
  De jaarpremie wordt voor elk van de te hoog of te 

laag verzekerde onderdelen herberekend op basis 
van de werkelijke waarde onmiddellijk vóór de 
gebeurtenis tegen het voor het betrokken onder-
deel geldende premiepromillage.

4  schaderegeling
 –  als na de herberekening blijkt dat het totaal 

van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk 
is aan of groter is dan het totaal van de herbe-
rekende premiebedragen, dan wordt de schade 
vergoed op basis van de werkelijke waarde 
onmiddellijk vóór de gebeurtenis.

 –  als na de herberekening blijkt dat het totaal 
van de oorspronkelijke premiebedragen kleiner 
is dan het totaal van de herberekende premie-
bedragen, wordt het overschot aan premie 
van de oververzekerde zaken toegerekend aan 
de onderverzekerde zaken. Dit gebeurt naar 
verhouding van het premietekort per onderver-
zekerde zaak. De op deze manier toegerekende 
premiebedragen worden vervolgens omgere-
kend naar een verhoging van het verzekerde 
bedrag voor de betreffende onderverzekerde 
zaak. Dit gebeurt op basis van het voor die 
zaak geldende premiepromillage. De schade-
vergoeding zal plaatsvinden op basis van het 
verhoogde verzekerde bedrag

 

 –  voor zaken die al dan niet getaxeerd verzekerd 
zijn geldt: als deze zaken niet meer aanwezig 
zijn, dan worden de vrijvallende bedragen 
aangewend voor de vervangende zaken. Dit 
geldt niet voor zaken die op declaratiebasis 
verzekerd zijn.

5  uitzonderingen
 verbrugging is niet mogelijk naar en van:
 –  premier risquebedragen (verzekerde bedragen 

die geen relatie hebben met de werkelijke 
waarde van de verzekerde zaken);

 –  zaken waarvoor het verzekerde bedrag uitdruk-
kelijk is beperkt;

 –  aanvullende dekkingen;
 –  zaken waarvan het verzekerde bedrag volgens 

de polis is gebaseerd op een (geldige) taxatie.
6 opruimingskosten
  in afwijking van het bepaalde onder uitzonderingen, 

geldt de verbruggingsregeling ook voor de dekking 
opruimingskosten. Dit betekent het volgende: 
als bij een of meer van de verzekeringen voor 
gebouwen, inventaris- en bedrijfsvoorraden, 
dieren en oogstproducten op het polisblad een 
verzekerd bedrag voor opruimingskosten is 
vermeld, kan dit verzekerde bedrag ook worden 
aangewend voor het opruimen van de zaken die 
verzekerd zijn op de andere genoemde verzeke-
ringen, ook als op die andere verzekeringen de 
dekking opruimingskosten niet is meeverzekerd. 
De artikelen 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4 zijn onvermin-
derd van toepassing. 
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden agrarisch  
ondernemerspakket

ArtIKeL 1

BeGrIPsoMschrIjvInGen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen uit de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
gelden de volgende begripsomschrijvingen.

ArtIKeL 1.1

verZeKerDe

Bij deze verzekering wordt onder verzekerde 
verstaan:
–  de verzekeringnemer en/of
–  iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 

grond van de polis rechten kan ontlenen aan de 
polis.

ArtIKeL 1.2

verZeKerD BeLAnG

het belang dat verzekerde heeft bij het behoud van  
de verzekerde zaken
–  omdat hij eigenaar is of een ander zakelijk recht 

heeft, of
–  omdat hij het risico draagt voor het behoud van  

de verzekerde zaken, of
–  omdat hij aansprakelijk is voor het behoud van  

de verzekerde zaken.

ArtIKeL 1.3

InventArIs

Alle roerende zaken die gebruikt worden voor de 
uitoefening van het op het polisblad vermelde bedrijf 
van verzekerde.
hieronder wordt niet verstaan:
–  de functionele inrichting;
–  huurdersbelang;
–  geld en geldswaardig papier;
–  motorrijtuigen en zelfrijdende 

landbouwvoertuigen;
–  bedrijfsvoorraden;
–  dieren;
–  oogstproducten.

ArtIKeL 1.4

fUnctIoneLe InrIchtInG

Zaken die dienen voor de agrarische bedrijfsuit- 
oefening in het gebouw, en die
–  naar aard en inrichting met het gebouw zijn 

verbonden en/of
–  bedoeld zijn om duurzaam in het gebouw  

aanwezig te zijn.
regelkasten met meet- en regelapparatuur maken 
deel uit van de functionele inrichting.
Losstaande beeldschermen, toetsenborden, printers 
e.d. maken geen deel uit van de functionele  
inrichting.
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ArtIKeL 1.5

BeDrIjfsvoorrADen

Kunstmeststoffen, veevoeder, gewasbeschermings-
middelen, brandstoffen, onderdelen, zaai-, plant- en 
pootgoed en andere zaken die de verzekerde op voor-
raad heeft voor de uitoefening van het bedrijf.
voorraden voor levering (bijvoorbeeld melk, melkpro-
ducten en eieren) gelden alleen als bedrijfsvoorraden 
als dit op het polisblad vermeld is. Geen bedrijfsvoor-
raden zijn: opgeslagen oogstproducten, de natuurlijke 
meststoffen, hooi, stro, inventaris, geld en gelds-
waardig papier, motorrijtuigen, landbouwvoertuigen 
en dieren.

ArtIKeL 1.6

LAnDBoUwvoertUIGen

De zelfrijdende landbouwvoertuigen die gebruikt 
worden voor de uitoefening van het bedrijf van 
verzekerde.

ArtIKeL 1.7

hUUrDersBeLAnG

De kosten van de in of aan de opstal aangebrachte 
verbeteringen en functionele inrichting, voor zover 
deze voor rekening zijn van de verzekerde die huurder 
of pachter is van het gebouw.

ArtIKeL 1.8

nIeUwwAArDe

het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen en 
bedrijfsklaar opstellen van nieuwe zaken van gelijke 
kwaliteit en met dezelfde of vergelijkbare technische 
specificaties als de verzekerde zaken.

ArtIKeL 1.9

DAGwAArDe

De nieuwwaarde minus een bedrag wegens waarde-
vermindering door gebruik of slijtage of technische 
en/of economische veroudering.
voor bedrijfsvoorraden, hooi en stro is de dagwaarde 
het bedrag waarvoor zaken van dezelfde soort en 
kwaliteit op dat moment te koop zijn.

ArtIKeL 1.10

BrAnD

een vuur buiten een haard, dat
–  door verbranding is veroorzaakt en
–  met vlammen gepaard gaat en
–  in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.

Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand 
beschouwd worden:
–  zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
–  doorbranden van elektrische apparaten en 

motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens 

en ketels.



ArtIKeL 1.11

ontPLoffInG

een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen. hierbij geldt het 
volgende.

Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet 
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de 
wand van het vat onder de druk van de zich daarin 
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze 
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of 
zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel 
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige 
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen 
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het 
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.

Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet 
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en 
dampen, welke door een scheikundige reactie van 
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 
gebracht.

In de nabijheid:
onder schade door ontploffing wordt ook verstaan 
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde 
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg 
van de nabijheid van schade door ontploffing aan 
andere dan verzekerde zaken.

Implosie:
onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

ArtIKeL 1.12

IMPLosIe

een eensklaps verlopende vervorming van een 
gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere 
luchtdruk buiten het vat dan in het vat, dat de wand 
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan 
bieden.

ArtIKeL 2

overGAnG vAn BeLAnG, oPheffInG

1  verkoop
  Bij verkoop van het bedrijf eindigt de dekking 30 

dagen na de overgang van het belang. De dekking 
eindigt niet als de nieuwe belanghebbende binnen 
deze periode aan de maatschappij heeft verklaard 
dat hij de verzekering over wil nemen. In dat geval 
heeft de maatschappij gedurende 2 maanden het 
recht de verzekering te beëindigen met een opzeg-
termijn van 30 dagen.

2  overlijden
  Bij overgang van belang door overlijden zal de 

dekking nog 3 maanden doorlopen. na deze 
periode is er alleen dekking als de verzekering is 
overgeschreven op naam van de nieuwe belang-
hebbende. Binnen de periode van 3 maanden 
hebben erfgenamen en de maatschappij het recht 

de verzekering te beëindigen met een opzegter-
mijn van 30 dagen.

3  overige situaties
  Bij iedere andere overgang van het verzekerde 

belang eindigt de dekking direct, tenzij de verze-
kering is overgeschreven op naam van de nieuwe 
belanghebbende.

4  opheffing bedrijf
  Bij opheffing van het bedrijf eindigt de dekking na 

30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.

ArtIKeL 3

wAt Is verZeKerD

ArtIKeL 3.1

ALGeMeen

Deze verzekering dekt de op het polisblad vermelde 
zaken tegen materiële schade. voorwaarde voor 
dekking is:
–  de materiële schade is het gevolg van een gebeur-

tenis zoals vermeld onder de dekking die volgens 
het polisblad van toepassing is (basisdekking of 
uitgebreide dekking) en

–  de materiële schade is het rechtstreekse gevolg 
van deze gedekte gebeurtenis en

–  de materiële schade is uitsluitend het gevolg van 
deze gedekte gebeurtenis en

–  de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de  
looptijd van de dekking voorgedaan en

–  de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het 
gevolg is van een eigen gebrek.

Dekking op het risicoadres
De dekking geldt voor verzekerde zaken die zich 
bevinden op het risicoadres dat op het polisblad 
vermeld wordt. verzekerde zaken die zich buiten 
gebouwen bevinden zijn niet verzekerd tegen schade 
door storm en/of hagel.

Dekking buiten het risicoadres
Buiten het risicoadres is er uitsluitend dekking voor:
–  verzekerde inventaris en bedrijfsvoorraden die zich 

bevinden binnen gebouwen in nederland, België of 
Duitsland;

–  verzekerde landbouwvoertuigen die zich bevinden 
in nederland, België of Duitsland.

hierbij gelden de volgende beperkingen:
–  schade door storm, hagel, sneeuwdruk en/of 

wateraccumulatie is niet verzekerd;
–  voor bedrijfsvoorraden buiten het risicoadres 

wordt maximaal 10% van het verzekerde bedrag 
vergoed;

–  voor inventaris geldt de dekking onder voorwaarde 
dat de inventaris niet langer dan drie maanden 
buiten het risicoadres verblijft, en dat de inventaris 
wordt gebruikt door de verzekeringnemer of voor 
de bedrijfsuitoefening van de verzekeringnemer. 
Als de inventaris zich langer dan drie maanden 
buiten het risicoadres bevindt, biedt de verzeke-
ring alleen dekking binnen gebouwen in nederland, 
tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Zonweringen, uithangborden, naamplaten, antennes 
en lichtreclames
Zonweringen, uithangborden, naamplaten, antennes 
en lichtreclames die bevestigd zijn aan de buitenzijde 
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van de gebouwen op het op het polisblad vermelde 
risicoadres zijn als volgt meeverzekerd:
–  als op het polisblad vermeld staat dat voor de 

inventaris de basisdekking verzekerd is, zijn de 
hiervoor genoemde zaken verzekerd tegen de 
gevaren genoemd in artikel 3.2.1 t/m 3.2.7 (brand 
en brandblussing, blikseminslag, inductie/over-
spanning ten gevolge van bliksem, ontploffing,  
lucht- of ruimtevaartuigen);

–  als op het polisblad vermeld staat dat voor de 
inventaris de uitgebreide dekking verzekerd is,  
zijn de hiervoor genoemde zaken daarnaast  
verzekerd tegen de gevaren genoemd in 3.3.8  
t/m 3.3.13 (olie, rook en roet, aanrijding/ 
aanvaring, afgevallen en uitgevloeide lading, 
omvallen, kappen en snoeien);

roerende zaken en inventaris van derden
De dekking geldt ook voor inventaris en landbouw-
voertuigen van derden die de verzekerde tijdelijk 
onder zich heeft uit hoofde van zijn beroep of bedrijf. 
Deze zaken zijn alleen meeverzekerd als:
–  zij zich bevinden in een gebouw op het risicoadres 

dat op het polisblad vermeld wordt, en
–  zij vallen onder de omschrijving van de op het 

polisblad vermelde verzekerde zaken en
–  het verzekerde bedrag hiervoor ruimte biedt en
–  de zaken niet of niet voldoende zijn verzekerd op 

een andere verzekering.

ArtIKeL 3.2

BAsIsDeKKInG

Als op het polisblad vermeld staat dat voor de verze-
kerde zaken de basisdekking van toepassing is, zijn  
de verzekerde zaken verzekerd tegen materiële 
schade als gevolg van de volgende gebeurtenissen:

ArtIKeL 3.2.1

BrAnD en BrAnDBLUssInG

verzekerd is schade door brand. hieronder wordt ook 
verstaan:
–  schade ontstaan door het bestrijden van de brand. 

Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door bluswater;
–  schade ontstaan bij het redden van verzekerde 

zaken. hieronder wordt ook verstaan schade 
als gevolg van maatregelen die op last van de 
bevoegde autoriteiten genomen worden om de 
voortgang van de brand te stuiten;

–  schade tengevolge van een naburige brand.

ArtIKeL 3.2.2

DIefstAL en/of verMIssInG tIjDens BrAnD, 
BrAnDBLUssInG en BereDDInG

verzekerd is diefstal en/of vermissing van de 
verzekerde zaken tijdens brand, brandblussing en 
beredding.

ArtIKeL 3.2.3

BLIKseMInsLAG

verzekerd is schade door blikseminslag. onder 
blikseminslag wordt verstaan een ontlading van 
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waar-
door op de plaats van de blikseminslag aantoonbare 
schade is ontstaan.
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ArtIKeL 3.2.4

InDUctIe / oversPAnnInG ALs GevoLG vAn 
BLIKseM

verzekerd is schade aan elektrische en elektronische 
apparatuur en/of installaties door inductie of over-
spanning als gevolg van bliksem.
De schadevergoeding bedraagt maximaal 25% 
van het verzekerde bedrag voor inventaris met 
een maximum van 125.000 euro per bedrijf per 
gebeurtenis.

ArtIKeL 3.2.5

ontPLoffInG

verzekerd is
–  schade door ontploffing
–  schade door implosie

ArtIKeL 3.2.6

LUcht – of rUIMtevAArtUIGen of MeteorIeten

verzekerd is schade door lucht- of ruimtevaartuigen of 
meteorieten. hieronder wordt verstaan het getroffen 
worden door:
–  een meteoriet of een vertrekkend, vliegend, 

landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of
–  een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, 

daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp of

–  enig ander voorwerp dat getroffen is door een van 
de hiervoor genoemde voorwerpen.

ArtIKeL 3.2.7

sneeUwDrUK en wAterAccUMULAtIe

verzekerde zaken die zich in een gebouw bevinden 
zijn verzekerd tegen schade die ontstaat doordat  
(een deel van) het gebouw bezwijkt door sneeuw  
en/of een opeenhoping van water.

ArtIKeL 3.2.8

storM

verzekerd is schade door storm. onder storm wordt 
verstaan een windsnelheid van ten minste 14 meter 
per seconde (windkracht 7 of hoger).
Als bewijs kunnen dienen: waarneming door het 
KnMI, verklaringen van getuigen en/of stormschade 
aan andere gebouwen in de omgeving.
schade door storm is alleen gedekt als de verzekerde 
zaken zich bevinden in een gebouw dat zelf door 
storm is beschadigd.
De dekking geldt niet voor roerende zaken in
–  hooibergen en
–  gebouwen die niet verzekerd zijn tegen 

stormschade.

ArtIKeL 3.2.9

hAGeL

verzekerd is schade door hagel aan verzekerde zaken 
die zich bevinden in een gebouw dat zelf door storm 
en/of hagel is beschadigd.



ArtIKeL 3.3

UItGeBreIDe DeKKInG

Als op het polisblad vermeld staat dat voor de  
verzekerde zaken de uitgebreide dekking van  
toepassing is, zijn deze zaken verzekerd tegen:
–  materiële schade als gevolg van alle onder 

Basisdekking genoemde gebeurtenissen, en
–  materiële schade als gevolg van de hierna 

in artikel 3.3.1 tot en met 3.3.14 genoemde 
gebeurtenissen.

ArtIKeL 3.3.1

DIefstAL vAn InventArIs en BeDrIjfsvoorrADen 
nA InBrAAK

verzekerd is diefstal van de verzekerde zaken. 
voorwaarde voor dekking is dat de diefstal mogelijk is 
geworden door inbraak. onder inbraak wordt verstaan 
het met geweld verbreken van een afsluiting aan de 
buitenzijde van het gebouw of aan een gedeelte van 
het gebouw met het doel zich wederrechtelijk toegang 
te verschaffen. De diefstal is niet verzekerd als deze 
mogelijk is geworden doordat ramen, luiken, deuren 
of andere toegangen niet zijn afgesloten.
niet verzekerd is diefstal van of uit 
verkoopautomaten.

ArtIKeL 3.3.2

AfPersInG en BerovInG of PoGInG DAArtoe

verzekerd is schade door
–  afpersing of beroving;
–  poging tot afpersing of beroving.
De schade is alleen verzekerd als de genoemde 
gebeurtenis gepaard gaat met geweld of bedreiging 
met geweld tegen één of meer personen.

ArtIKeL 3.3.3

vAnDALIsMe

verzekerd zijn beschadigingen aangericht uit 
vernielzucht door één of meer personen die weder-
rechtelijk het gebouw of een gedeelte daarvan zijn 
binnengedrongen.

ArtIKeL 3.3.4

wAter en stooM

verzekerd is schade door water en stoom, voor zover 
deze onvoorzien gestroomd zijn uit binnen en buiten 
het gebouw gelegen:
–  vaste aan- en afvoerleidingen of
–  daarop aangesloten sanitaire en andere toestellen, 

of
–  centrale verwarmings- en 

airconditioningsinstallaties
als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van 
springen door vorst of door overlopen van water uit 
deze installaties en toestellen.

Alleen als de verzekerde huurder is van het gebouw 
waarin de verzekerde zaken zich bevinden, zijn in 
geval van een gedekte schade door uitstromend water 
en/of stoom ook verzekerd:

–  de kosten van opsporing van het defect en het 
daarmee verband houdende hak-, breek- en 
herstelwerk aan muren, vloeren en andere onder-
delen van het gebouw;

–  alléén in geval van springen door vorst: de kosten 
van herstel van de installaties, leidingen en 
toestellen zelf.

Deze kosten zijn alleen verzekerd als zij niet worden 
vergoed door de eigenaar van het gebouw of zijn 
verzekeraar.

ArtIKeL 3.3.5

reGen, sneeUw, hAGeL, sMeLtwAter

verzekerd is schade door regen, sneeuw, hagel en 
smeltwater. voorwaarde voor dekking is dat de 
regen, sneeuw, hagel en/of smeltwater onvoorzien 
het gebouw zijn binnengedrongen als gevolg van 
overlopen of lekkage van balkons, daken en dakgoten 
of van bovengrondse afvoerpijpen daarvan. Alleen 
verzekerde zaken die zich in een gebouw bevinden 
zijn verzekerd tegen deze schade.
niet verzekerd is het binnendringen via deuren, ramen 
en vensters.

ArtIKeL 3.3.6

UItBreKen vAn vee

verzekerd is schade door het uitbreken van vee.

ArtIKeL 3.3.7

Mest

verzekerd is schade door het onvoorzien uitstromen 
of overlopen van mest uit mestbassins als gevolg van 
een daaraan plotseling opgetreden defect.

Deze dekking is alleen van kracht als:
–  de bedoelde mestbassins eigendom zijn van en/of 

behoren tot het agrarisch bedrijf van verzekerde;
–  de mestbassins voldoen aan de door de overheid 

vastgestelde bouwtechnische richtlijnen die, afhan-
kelijk van het bouwjaar van het mestbassin, van 
toepassing zijn;

–  de periodieke keuringen van de mestbassins 
binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn 
uitgevoerd.

ArtIKeL 3.3.8

oLIe

verzekerd is schade door het uitstromen van olie 
uit vaste leidingen, reservoirs of tanks van met olie 
gestookte verwarmings- of kookinstallaties.

ArtIKeL 3.3.9

rooK en roet

verzekerd is schade door het plotseling uitstoten van 
rook en/of roet door een op de schoorsteen aange-
sloten verwarmings- of kookinstallatie.

ArtIKeL 3.3.10

AAnrIjDInG en AAnvArInG

verzekerd is schade door aanrijding en aanvaring 
van het gebouw waarin de verzekerde zaken zich 
bevinden.

BLAD

5/10 MoDeL L 03.2.21 G  voorwAArDen InventArIs en BeDrIjfsvoorrADen AGrArIsch



ArtIKeL 3.3.11

AfGevALLen of UItGevLoeIDe LADInG vAn 
voer- of vAArtUIGen

verzekerd is schade door lading die als gevolg van  
een aanrijding of aanvaring uit een voer- of vaartuig  
is gevallen of gevloeid.

ArtIKeL 3.3.12

oMvALLen

verzekerd is schade door:
–  het omvallen van bomen, heistellingen, kranen, 

hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en 
lichtmasten;

–  het omvallen van en/of afbreken van delen van 
bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers,  
windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten.

niet verzekerd is schade aan de genoemde zaken zelf.

ArtIKeL 3.3.13

KAPPen of snoeIen vAn BoMen

verzekerd is schade als gevolg van het kappen of 
snoeien van bomen.

ArtIKeL 3.3.14

reLLen, reLLetjes, oPstootjes en werKstAKInG

verzekerd is vernieling of beschadiging van de  
verzekerde zaken als gevolg van:
–  rellen, relletjes, opstootjes
  hieronder wordt verstaan incidentele, collectieve 

geweldsmanifestaties.
–  werkstaking
  hieronder wordt verstaan het gemeenschappelijk 

niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het  
legitiem opgedragen werk door een aantal  
werknemers in een onderneming.

ArtIKeL 3.4

InBrAAK PreMIer rIsQUe

Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking 
Inbraak premier risque is verzekerd geldt het volgende:
–  de inventaris en bedrijfsvoorraden die onder deze 

dekking zijn verzekerd zijn uitsluitend verzekerd 
tegen het risico van diefstal na inbraak zoals 
omschreven onder artikel 3.3.1.

–  het verzekerde bedrag is een zogenoemd premier 
risque bedrag. Dat betekent dat de schade 
wordt vergoed tot maximaal het op het polisblad 
vermelde verzekerde bedrag. De regeling bij 
onderverzekering zoals omschreven in artikel 5.2 
is niet van toepassing.

ArtIKeL 3.5

oPrUIMInGsKosten

Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking 
opruimingskosten is verzekerd, worden de oprui-
mingskosten per gebeurtenis vergoed tot maximaal 
het op het polisblad vermelde bedrag voor oprui-
mingskosten. Dit bedrag wordt opgeteld bij het 
eventuele standaard meeverzekerde bedrag voor 
opruimingskosten (voor de dekking Uitgebreid is stan-
daard 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd 
voor opruimingskosten).

ArtIKeL 3.6

AAnvULLenDe verGoeDInGen

Algemeen
In geval van een gedekte schade worden ook de 
volgende kosten vergoed, zo nodig boven het 
verzekerde bedrag.
1  Kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade
  De kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade als omschreven in de Algemene voor-
waarden Agrarisch ondernemerspakket.

2  salaris en kosten van experts bij schaderegeling
  het salaris en de kosten van alle experts bij 

schaderegeling worden vergoed zoals omschreven 
in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.

3  salvagekosten
  De kosten die door of namens de stichting salvage 

tijdens of direct na een brand worden gemaakt 
voor

 –  het bieden van hulpverlening en
 –  het treffen van de eerste en meest noodzake-

lijk maatregelen om de schade te beperken.
4  Uithalingskosten bij broei
  De door verzekerde gemaakte kosten van uithalen 

bij broei in verzekerde zaken worden vergoed tot 
maximaal 1250 euro per gebeurtenis. Deze kosten 
worden alleen vergoed als het uithalen gebeurt 
op last van de brandweer of als de maatschappij 
vooraf goedkeuring heeft gegeven.

5  Uithalingskosten van mest uit kelders en schade 
aan mest

  De volgende kosten worden vergoed tot maximaal 
5000 euro per gebeurtenis:

 –  de door verzekerde gemaakte kosten van 
uithalen van mest uit mestkelders. Deze kosten 
worden alleen vergoed als de maatschappij 
vooraf goedkeuring heeft gegeven;

 –  de schade aan mest.

Uitgebreide dekking
Als op het polisblad vermeld staat dat voor de verze-
kerde zaken de uitgebreide dekking van toepassing 
is, worden in geval van een gedekte schade ook de 
volgende kosten vergoed, zo nodig boven het verze-
kerde bedrag:
6  opruimingskosten
  Per gebeurtenis worden de opruimingskosten 

vergoed tot een maximum van 10% van het  
ver-zekerde bedrag.

7  schade aan huurdersbelang
  schade aan huurdersbelang wordt per gebeurtenis 

vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde 
bedrag per gedekte gebeurtenis. Deze schade 
wordt alleen vergoed als

 –  de schade niet gedekt is op de polis van de 
eigenaar van het gebouw en

 –  deze eigenaar ook niet verplicht kan worden de 
schade te laten herstellen.

8  Geld
  Geld en/of geldswaardig papier zijn verzekerd 

tegen diefstal of verloren gaan. het geld en de 
geldswaardige papieren zijn alleen verzekerd als 
zij zich bevinden in een gebouw op het op het 
polisblad vermelde risicoadres. Per gebeurtenis 
wordt maximaal 10% van het verzekerde bedrag 
voor inventaris vergoed, met een maximum van 
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1250 euro per gebeurtenis. hierbij geldt:
 –  onder geld wordt ook elektronisch opgeslagen 

geld verstaan;
 –  creditcards en pinpassen worden niet als 

geldswaardig papier in de zin van deze dekking 
beschouwd;

 –  fraude met een pinpas is niet gedekt.
9  vals geld
  schade door het accepteren van vals geld (niet  

het accepteren van ongedekte cheques) wordt 
vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde 
bedrag aan inventaris met een maximum van  
1250 euro per gebeurtenis. Deze schade wordt 
alleen vergoed als het valse geld op het op het 
polisblad genoemde risicoadres is ontvangen 
als betaling voor producten of diensten die door 
verzekerde in het kader van zijn bedrijf zijn 
geleverd.

10  herstelkosten van de tuin
  verzekerd zijn de kosten van het herstel van 

tuinaanleg en beplanting op het terrein van het 
gebouw na beschadiging door brand, brandblus-
sing, ontploffing, blikseminslag, aanrijding en 
aanvaring, of neervallen van luchtvaartuigen.

  De maximale vergoeding per gebeurtenis bedraagt 
10% van het verzekerde bedrag van de verze-
kerde inventaris en bedrijfsvoorraden, met een 
maximum van 5000 euro.

 De schade wordt alleen vergoed:
 –  als de verzekerde huurder is van de opstal en 

de eigenaar van de opstal is niet verplicht de 
schade te herstellen en

 –  als de schade door de verzekerde wordt 
hersteld.

11  Braakschade aan de opstal
  Braakschade aan de opstal wordt vergoed tot een 

maximum van 10% van het verzekerde bedrag 
aan inventaris en bedrijfsvoorraden tot ten 
hoogste 5000 euro per gebeurtenis. Deze schade 
wordt alleen vergoed als de verzekerde huurder 
is van de opstal en de eigenaar van de opstal niet 
verplicht is de schade te herstellen.

12  Kosten van vervoer en opslag
  Kosten van vervoer en opslag van verzekerde 

inventaris en bedrijfsvoorraden worden vergoed 
als deze noodzakelijk zijn als gevolg van een 
gedekte gebeurtenis. hierbij gelden de volgende 
beperkingen:

 –  deze kosten worden alleen vergoed voor zover 
zij niet op een andere polis verzekerd zijn;

 –  deze kosten worden alleen vergoed als de 
maatschappij vooraf toestemming heeft 
gegeven;

 –  vervoer en opslag worden vergoed gedurende 
een periode van maximaal 52 weken. Als het 
bedrijf niet wordt voortgezet worden de kosten 
van vervoer en opslag maximaal 10 weken 
vergoed.

 –  de maximum vergoeding bedraagt per gebeur-
tenis 10% van het verzekerde bedrag waarvoor 
de inventaris en bedrijfsvoorraden zijn 
verzekerd.

13  Koelschade melkveehouderij
  Materiële schade aan opgeslagen melk is gedekt. 

hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 –  de schade is alleen gedekt als deze het gevolg 

is van een plotseling en onvoorzien opgetreden 
materiële beschadiging aan de koelinstallatie 
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van de melkkoeltank.
 –  deze dekking geldt alleen wanneer de 

koelinstallatie is voorzien van een onderhouds-
contract en alarmering.

  –  de vergoeding bedraagt maximaal 2500 euro.

ArtIKeL 4

wAt Is nIet verZeKerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:
1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
  niet verzekerd is schade door aardbeving en 

vulkanische uitbarsting
2 overstroming
  niet verzekerd is schade door overstroming. 

hieronder wordt verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, ongeacht of de overstroming 
oorzaak of gevolg is van een op deze polis gedekte 
gebeurtenis.

  Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand 
of ontploffing als gevolg van overstroming.

3 storm en hagel
  Bij schade door storm en/of hagel is niet 

verzekerd:
 –  schade die verband houdt met een slechte 

staat van onderhoud van het gebouw;
 –  schade door hagel die niet van invloed is 

op het functioneren van de verzekerde 
zaak. Bijvoorbeeld schade die bestaat uit 
krassen, schrammen, deuken of andere lichte 
beschadigingen.

4 opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
  niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met 

opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of al 
dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze uitslui-
ting geldt alleen voor schade veroorzaakt door:

 –  de verzekeringnemer, of
 –  een verzekerde, of
 –  degene die in opdracht of met goedvinden van 

de verzekeringnemer of een verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf 
of een deel van het bedrijf van de verzeke-
ringnemer of van die verzekerde en die in die 
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.

  Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan 
het belang van verzekerde of aan het belang van 
andere verzekerden.

5 Illegale activiteiten
  niet verzekerd is schade ontstaan op een risico-

adres waar een wettelijk niet toegestane activiteit 
plaatsvindt, ongeacht of is aangetoond dat deze 
activiteit niet de oorzaak van de schade vormt of 
dat verzekerde (bijvoorbeeld als verhuurder) niet 
op de hoogte was van de illegale activiteit.

  onder illegale activiteit wordt voor deze verzeke-
ring verstaan:

 –  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-
producten, Xtc-pillen, heroïne, cocaïne, en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;



 –  het opslaan, verhandelen of bewerken 
van gestolen zaken (bijv. het zogenaamde 
‘omkatten’ van auto’s).

6 sneeuwdruk en wateraccumulatie
  niet verzekerd is schade door sneeuwdruk of 

wateraccumulatie die verband houdt met een 
slechte staat van onderhoud van het gebouw.

Als op het polisblad vermeld staat dat voor de verze-
kerde zaken de uitgebreide dekking van toepassing is, 
gelden voor die dekking ook de volgende uitsluitingen.
7 water- en neerslagschade

niet verzekerd is water- en neerslagschade als 
gevolg van:
–  binnendringen van neerslag via de begane 

grond of openbare weg;
–  binnendringen van riool- of grondwater;
–  terugstromen van rioolwater;
–  vocht- of waterdoorlating van muren, vloeren 

of in kelders;
–  neerslag binnengedrongen door openstaande 

ramen, deuren of vensters, en schade die 
optreedt tijdens de duur van en verband houdt 
met reparatiewerkzaamheden;

–  slecht onderhoud van het gebouw;
–  constructiefouten van het gebouw.

8 Aanrijding, aanvaring en omvallen van bomen
  niet verzekerd is schade aan verzekerde zaken 

buiten een gebouw.
9 Mest
  niet verzekerd zijn de kosten voor het opruimen 

van mest bij derden.

ArtIKeL 5

schADeBePALInGen

ArtIKeL 5.1

schADevAststeLLInG

ArtIKeL 5.1.1

schADevAststeLLInG InventArIs

op het polisblad is vermeld of de inventaris is 
verzekerd op basis van dagwaarde of op basis van 
nieuwwaarde.

In de volgende gevallen wordt de schade altijd 
vergoed naar dagwaarde (zelfs als de inventaris 
verzekerd is op basis van nieuwwaarde):
–  als de verzekerde al voor de schade het voor-

nemen had het bedrijf te beëindigen;
–  voor zaken die op het moment voor de schade een 

dagwaarde hadden van minder dan 40% van de 
nieuwwaarde;

–  voor zaken met een antiquarische of 
zeldzaamheidswaarde;

–  voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik 
waarvoor ze bestemd waren;

–  voor zaken die bevestigd zijn aan de buitenzijde 
van de opstal: zonweringen, uithangborden, 
naamplaten, antennes en lichtreclames.

1  verzekering op basis van dagwaarde
voor inventaris die op basis van dagwaarde 
is verzekerd, zal de schade als volgt worden 
vastgesteld:
–  de dagwaarde van de inventaris op het 

moment voor de schade wordt vastgesteld;

–  de waarde van de restanten op het moment 
direct na de schade wordt vastgesteld;

–  als herstel van de beschadigde zaken moge-
lijk is wordt een begroting gemaakt van de 
herstelkosten;

–  het schadebedrag op basis van dagwaarde is 
het verschil tussen de vastgestelde dagwaarde 
en de waarde van de restanten. Als de 
herstelkosten lager zijn dan dit bedrag, is het 
schadebedrag gelijk aan de herstelkosten.

–  de schadevergoeding wordt in één termijn 
betaald.

2  verzekering op basis van nieuwwaarde
  voor inventaris die op basis van nieuwwaarde 

is verzekerd, zal de schade als volgt worden 
vastgesteld:
–  de dagwaarde van de inventaris op het 

moment direct voor de schade wordt 
vastgesteld;

–  de nieuwwaarde van de inventaris op 
het moment direct voor de schade wordt 
vastgesteld;

–  de waarde van de restanten op het moment 
direct na de schade wordt vastgesteld;

–  als herstel van de beschadigde zaken mogelijk 
is wordt een begroting gemaakt van de herstel-
kosten. In dit bedrag wordt ook opgenomen de 
eventuele waardevermindering van de verze-
kerde zaken die is veroorzaakt door de schade 
en die niet wordt opgeheven door het herstel;

–  het schadebedrag op basis van nieuwwaarde 
is het verschil tussen de vastgestelde nieuw-
waarde en de waarde van de restanten. Als de 
herstelkosten lager zijn dan dit bedrag, is het 
schadebedrag gelijk aan de herstelkosten.

–  het schadebedrag op basis van dagwaarde is 
het verschil tussen de vastgestelde dagwaarde 
en de waarde van de restanten. Als de 
herstelkosten lager zijn dan dit bedrag, is het 
schadebedrag gelijk aan de herstelkosten.

–  het vastgestelde schadebedrag op basis van 
dagwaarde wordt in één termijn betaald. het 
verschil tussen het uitgekeerde schadebedrag 
en het vastgestelde schadebedrag op basis van 
nieuwwaarde wordt vergoed nadat de uitgaven 
voor heraanschaf of herstel zijn gedaan.

ArtIKeL 5.1.2

schADevAststeLLInG BeDrIjfsvoorrADen

voor de schadevaststelling van bedrijfsvoorraden 
wordt uitgegaan van de dagwaarde. het vastgestelde 
schadebedrag wordt in één termijn betaald.

ArtIKeL 5.1.3

schADevAststeLLInG LAnDBoUwvoertUIGen

voor de schadevaststelling van landbouwvoertuigen 
wordt uitgegaan van de dagwaarde. het vastgestelde 
schadebedrag wordt in één termijn betaald.

ArtIKeL 5.1.4

schADevAststeLLInG hooI en stro

voor de schadevaststelling van hooi en stro wordt 
uitgegaan van de dagwaarde. het vastgestelde  
schadebedrag wordt in één termijn betaald.
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ArtIKeL 5.1.5

schADevAststeLLInG hUUrDersBeLAnG

voor de schadevaststelling van huurdersbelang wordt 
uitgegaan van het bedrag dat nodig is om huurders-
belang van dezelfde soort en kwaliteit aan te brengen. 
Als de reparatiekosten lager zijn dan dit bedrag, wordt 
het schadebedrag vastgesteld op de reparatiekosten. 
het vastgestelde schadebedrag wordt in één termijn 
vergoed.
Als het beschadigde huurdersbelang functionele inrich-
ting is, dan wordt de schade vastgesteld en vergoed 
volgens de regeling voor inventaris als vermeld in 
artikel 5.1.1.

ArtIKeL 5.2

onDerverZeKerInG

er is sprake van onderverzekering als het verze-
kerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde van 
de verzekerde zaken. In geval van onderverzekering 
wordt de schade als volgt vergoed:
–  de schade aan inventaris en bedrijfsvoorraden 

en de kosten voor tuinaanleg en de kosten voor 
vervoer en opslag worden vergoed naar verhou-
ding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke 
waarde van de verzekerde zaken (dagwaarde of 
nieuwwaarde, afhankelijk van op welke basis de 
zaken verzekerd zijn).

–  voor alle andere roerende zaken wordt de schade 
vergoed naar verhouding van het verzekerde 
bedrag tot de werkelijke dagwaarde.

–  voor huurdersbelang wordt de schade vergoed 
naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de 
werkelijke herstelkosten. Als op de polis meerdere 
bedragen zijn verzekerd dan geldt bovenstaande 
per verzekerd onderdeel.

ArtIKeL 5.3

wAArDeMArGe BIj onDerverZeKerInG

Als op het polisblad vermeld staat dat voor de 
inventaris en/of de bedrijfsvoorraden de uitgebreide 
dekking van toepassing is, geldt in geval van onder-
verzekering het volgende:
Bij de schadevergoeding op inventaris en bedrijfs-
voorraden wordt een waardemarge in aanmerking 
genomen. Dat betekent dat de in artikel 5.2 
omschreven regeling alleen wordt toegepast als bij 
een gedekte gebeurtenis blijkt
–  dat het verzekerde bedrag van inventaris minder 

is dan 80% van de werkelijke waarde van deze 
zaken (meer dan 20% onderverzekering) of

–  dat het verzekerde bedrag van bedrijfsvoorraden 
minder is dan 85% van de werkelijke waarde van 
deze zaken (meer dan 15% onderverzekering).

In totaal zal nooit meer vergoed worden dan het 
verzekerde bedrag voor de betreffende inventaris en 
bedrijfsvoorraden.

ArtIKeL 5.4

eIGen rIsIco’s

1  Algemeen
  verzekerde draagt alleen een algemeen eigen 

risico als dat op het polisblad is vermeld.
  Dit eigen risico is niet van toepassing bij schade 

  door inductie/overspanning. In dat geval geldt het 
hierna vermelde eigen risico.

2  Inductie / overspanning
  Bij schade door inductie/overspanning draagt 

verzekerde een eigen risico van 350 euro per 
gebeurtenis voor alle binnen het Agrarisch 
ondernemerspakket gesloten verzekeringen 
tezamen.

3  Uitbreken van vee
  voor schade door uitbreken van vee geldt een 

eigen risico van 250 euro per gebeurtenis. Als 
op het polisblad vermeld staat dat een algemeen 
eigen risico van toepassing is, en dit algemene 
eigen risico is hoger dan 250 euro, dan geldt bij 
schade door uitbreken van vee dit hogere eigen 
risico.

ArtIKeL 5.5

AAnvULLenDe UItKerInG

Als op het polisblad vermeld staat dat een aanvullende 
uitkering is meeverzekerd, ontvangt de verzekerde in 
geval van een gedekte schade een aanvullende uitke-
ring. Dit betekent dat het bedrag van de vergoeding 
voor de materiële schade verhoogd wordt met het 
percentage dat op het polisblad vermeld staat.  
In totaal zal nooit meer worden betaald dan het  
verzekerde bedrag.

ArtIKeL 6

UItZonDerInGen

ArtIKeL 6.1

verBrUGGInG

op deze verzekering is de verbruggingsregeling van 
toepassing. Dit betekent het volgende: als bij schade 
blijkt dat sommige zaken voor een te hoog bedrag 
zijn verzekerd (oververzekerd) en andere zaken voor 
een te laag bedrag (onderverzekerd), dan mag de 
teveel betaalde premie worden benut ten gunste van 
de zaken die voor een te laag bedrag zijn verzekerd. 
hierbij gelden de volgende bepalingen.
1  welke verzekeringen
  verbruggen is alleen mogelijk van en naar 

(onderdelen van) verzekeringen binnen het 
Agrarisch ondernemerspakket waarop de verbrug-
gingregeling van toepassing is. Dit zijn de 
gebouwenverzekering, de inventaris- en bedrijfs-
voorradenverzekering, de dierenverzekering en de 
oogstproductenverzekering.

2  Gedekte gebeurtenis
  verbrugging is alleen mogelijk tussen verzekerde 

zaken die verzekerd zjin tegen de gebeurtenis die 
de schade heeft veroorzaakt.

3  herberekening premie
  De jaarpremie wordt voor elk van de te hoog of te 

laag verzekerde onderdelen herberekend op basis 
van de werkelijke waarde onmiddellijk vóór de 
gebeurtenis tegen het voor het betrokken onder-
deel geldende premiepromillage.

4  schaderegeling
 –  als na de herberekening blijkt dat het totaal 

van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk 
is aan of groter is dan het totaal van de herbe-
rekende premiebedragen, dan wordt de schade 
vergoed op basis van de werkelijke waarde 
onmiddellijk vóór de gebeurtenis.
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 –  als na de herberekening blijkt dat het totaal 
van de oorspronkelijke premiebedragen kleiner 
is dan het totaal van de herberekende premie-
bedragen, wordt het overschot aan premie 
van de oververzekerde zaken toegerekend aan 
de onderverzekerde zaken. Dit gebeurt naar 
verhouding van het premietekort per onderver-
zekerde zaak. De op deze manier toegerekende 
premiebedragen worden vervolgens omgere-
kend naar een verhoging van het verzekerde 
bedrag voor de betreffende onderverzekerde 
zaak. Dit gebeurt op basis van het voor die 
zaak geldende premiepromillage. De schade-
vergoeding zal plaatsvinden op basis van het 
verhoogde verzekerde bedrag

 –  voor zaken die al dan niet getaxeerd verzekerd 
zijn geldt: als deze zaken niet meer aanwezig 
zijn, dan worden de vrijvallende bedragen 
aangewend voor de vervangende zaken. Dit 
geldt niet voor zaken die op declaratiebasis 
verzekerd zijn.

5  Uitzonderingen
 verbrugging is niet mogelijk naar en van:
 –  premier risquebedragen (verzekerde bedragen 

die geen relatie hebben met de werkelijke 
waarde van de verzekerde zaken);

 –  zaken waarvoor het verzekerde bedrag  
uitdrukkelijk is beperkt;

 –  aanvullende dekkingen;
 –  zaken waarvan het verzekerde bedrag volgens 

de polis is gebaseerd op een (geldige) taxatie.
6 opruimingskosten
  In afwijking van het bepaalde onder Uitzonderingen, 

geldt de verbruggingsregeling ook voor de dekking 
opruimingskosten. Dit betekent het volgende: 
als bij een of meer van de verzekeringen voor 
gebouwen, inventaris- en bedrijfsvoorraden, 
dieren en oogstproducten op het polisblad een 
verzekerd bedrag voor opruimingskosten is 
vermeld, kan dit verzekerde bedrag ook worden 
aangewend voor het opruimen van de zaken die 
verzekerd zijn op de andere genoemde verzeke-
ringen, ook als op die andere verzekeringen de 
dekking opruimingskosten niet is meeverzekerd. 
De artikelen 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4 zijn onvermin-
derd van toepassing. 
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden agrarisch  
ondernemerspakket

ArtikeL 1

BegripsoMschriJvingen

in aanvulling op de begripsomschrijvingen uit de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
gelden de volgende begripsomschrijvingen.

ArtikeL 1.1

verzekerDe

Bij deze verzekering wordt onder verzekerde verstaan:
–  de verzekeringnemer en/of
–  iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 

grond van de polis rechten kan ontlenen aan de 
polis.

ArtikeL 1.2

verzekerD BeLAng

het belang dat verzekerde heeft bij het behoud van  
de verzekerde zaken
–  omdat hij eigenaar is of een ander zakelijk recht 

heeft, of
–  omdat hij het risico draagt voor het behoud van  

de verzekerde zaken, of
–  omdat hij aansprakelijk is voor het behoud van  

de verzekerde zaken.

ArtikeL 1.3

BrAnD

een vuur buiten een haard, dat
–  door verbranding is veroorzaakt en
–  met vlammen gepaard gaat en
–  in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand 
beschouwd worden:
–  zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
–  doorbranden van elektrische apparaten en 

motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens 

en ketels.

ArtikeL 1.4

ontpLoFFing

een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen. hierbij geldt het 
volgende.

Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet 
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de 
wand van het vat onder de druk van de zich daarin 
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze 
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of 
zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel 
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige 
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen 
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het 
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.
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Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet 
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en 
dampen, welke door een scheikundige reactie van 
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 
gebracht.

in de nabijheid:
onder schade door ontploffing wordt ook verstaan 
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde 
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg 
van de nabijheid van schade door ontploffing aan 
andere dan verzekerde zaken.

implosie:
onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

ArtikeL 1.5

iMpLosie

een eensklaps verlopende vervorming van een 
gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere 
luchtdruk buiten het vat dan in het vat, dat de wand 
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan 
bieden.

ArtikeL 2

overgAng vAn BeLAng, opheFFing

1  verkoop
  Bij verkoop van het bedrijf eindigt de dekking  

30 dagen na de overgang van het belang.  
De dekking eindigt niet als de nieuwe belangheb-
bende binnen deze periode aan de maatschappij 
heeft verklaard dat hij de verzekering over wil 
nemen. in dat geval heeft de maatschappij gedu-
rende 2 maanden het recht de verzekering te 
beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

2  overlijden
  Bij overgang van belang door overlijden zal de 

dekking nog 3 maanden doorlopen. na deze 
periode is er alleen dekking als de verzekering is 
overgeschreven op naam van de nieuwe belang-
hebbende. Binnen de periode van 3 maanden 
hebben erfgenamen en de maatschappij het recht 
de verzekering te beëindigen met een opzeg-
termijn van 30 dagen.

3  overige situaties
  Bij iedere andere overgang van het verzekerde 

belang eindigt de dekking onmiddellijk, tenzij de 
verzekering is overgeschreven op naam van de 
nieuwe belanghebbende.

4  opheffing bedrijf
  Bij opheffing van het bedrijf eindigt de dekking na 

30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.

ArtikeL 3

wAt is verzekerD

ArtikeL 3.1

ALgeMeen

Deze verzekering dekt materiële schade aan de op het 
polisblad vermelde oogstproducten. onder materiële 
schade wordt verstaan verlies of beschadiging.



voorwaarde voor dekking is:
–  de schade is het gevolg van een gebeurtenis  

zoals hierna vermeld in artikel 3.2 en
–  de schade is het rechtstreekse gevolg van deze 

gedekte gebeurtenis en
–  de schade is uitsluitend het gevolg van deze 

gedekte gebeurtenis en
–  de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de  

looptijd van de dekking voorgedaan en
–  de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.

De dekking geldt voor verzekerde oogstproducten die 
na de oogst zijn opgeslagen op het risicoadres dat op 
het polisblad vermeld staat. op het risicoadres zijn de 
oogstproducten zowel binnen als buiten de gebouwen 
verzekerd.
Buiten het risicoadres geldt de dekking:
–  alleen voor verzekerde oogstproducten die zijn 

opgeslagen in gebouwen binnen nederland die 
voor dat doel bestemd zijn, en

–  tot een maximum van 10% van het verzekerde 
bedrag voor de betreffende oogstproducten.

ArtikeL 3.2

geDekte geBeurtenissen

ArtikeL 3.2.1

BrAnD en BrAnDBLussing

verzekerd is schade door brand. hieronder wordt ook 
verstaan:
–  schade aan de oogstproducten, ontstaan door 

het bestrijden van de brand. Bijvoorbeeld schade 
veroorzaakt door bluswater;

–  schade ontstaan bij het redden van de verzekerde 
oogstproducten.

–  schade aan de oogstproducten tengevolge van een 
naburige brand.

onder schade door brand en brandblussing wordt ook 
verstaan: het door elkaar raken van verschillende 
soorten verzekerde oogstproducten.

ArtikeL 3.2.2

DieFstAL en/oF verMissing tiJDens 
BrAnD, BrAnDBLussing en BereDDing

verzekerd is diefstal en/of vermissing van oogst-
producten tijdens brand, brandblussing en beredding.

ArtikeL 3.2.3

BLikseMinsLAg

verzekerd is schade door blikseminslag. onder 
blikseminslag wordt verstaan een ontlading van 
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waar-
door ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare 
schade is ontstaan.

ArtikeL 3.2.4

ontpLoFFing

verzekerd is
–  schade door implosie
–  schade door ontploffing

ArtikeL 3.2.5

storM

verzekerd is schade door storm. De schade is alleen 
gedekt als de oogstproducten zich bevinden in een 
gebouw dat zelf door storm is beschadigd. De dekking 
geldt niet voor oogstproducten in hooibergen of in 
gebouwen die niet verzekerd zijn tegen stormschade.
onder storm wordt verstaan een windsnelheid van ten 
minste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger). 
Als bewijs kunnen dienen: waarneming door het 
knMi, verklaringen van getuigen en/of stormschade 
aan andere gebouwen in de omgeving.

ArtikeL 3.2.6

trAnsport

verzekerd is schade aan de op het polisblad 
genoemde oogstproducten ontstaan tijdens transport
–  van de gebouwen waarin de oogstproducten waren 

opgeslagen en
–  naar een eindbestemming binnen nederland.
De schade wordt vergoed tot maximaal 12.500 euro 
per transport.

transport is het laden, lossen en vervoeren van de 
oogstproducten.

Alleen schade door een hierna vermelde gebeurtenis 
is verzekerd:
1  ieder voorval op een verharde weg, een verhard 

terrein of in de bedrijfsgebouwen van verzekerde;
2  een voorval op een onverharde weg of 

terrein waarbij ook het vervoermiddel is 
beschadigd;

3  Diefstal en/of vermissing.
4  schade ontstaan tijdens laden bij aanvang en/of 

lossen aan het einde van het transport. hieronder 
wordt niet verstaan schade aan oogstproducten die 
klaar staan om vervoerd te worden.

Daarnaast is verzekerd de waardevermindering van 
oogstproducten doordat verschillende partijen door 
elkaar zijn geraakt als gevolg van een ongeval waarbij 
het vervoermiddel betrokken is. voorwaarde voor 
deze dekking is dat het vervoermiddel zelf ook is 
beschadigd door het ongeval.

ArtikeL 3.3

opruiMingskosten

Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking 
opruimingskosten is meeverzekerd, worden bij een 
gedekte schade de opruimingskosten per gebeurtenis 
vergoed tot het op het polisblad vermelde bedrag, 
ongeacht de hoogte van de werkelijk te maken 
kosten. Dit bedrag wordt opgeteld bij het standaard 
meeverzekerde bedrag voor opruimingskosten (10% 
van het verzekerde bedrag).

ArtikeL 3.4

AAnvuLLenDe vergoeDingen

in geval van een gedekte schade worden ook de 
volgende kosten vergoed, zo nodig boven het  
verzekerde bedrag.
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1  opruimingskosten
  per gebeurtenis worden de opruimingskosten 

vergoed tot een maximum van 10% van het  
verzekerde bedrag.

2  kosten ter voorkoming en vermindering van 
schade

  De kosten ter voorkoming en vermindering van 
schade zoals omschreven in de Algemene  
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket.

3  salaris en kosten van experts bij schaderegeling
  het salaris en de kosten van alle experts bij 

schaderegeling worden vergoed zoals omschreven 
in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.

4  salvagekosten
  De kosten die door of namens de stichting salvage 

tijdens of direct na een brand worden gemaakt 
voor

 –  het bieden van hulpverlening en
 –  het treffen van de eerste en meest noodzake-

lijk maatregelen om de schade te beperken.

ArtikeL 4

wAt is niet verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
  niet verzekerd is schade door aardbeving en 

vulkanische uitbarsting
2 overstroming
  niet verzekerd is schade door overstroming. 

hieronder wordt verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, ongeacht of de overstroming 
oorzaak of gevolg is van een op deze polis  
gedekte gebeurtenis.

  Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand 
of ontploffing als gevolg van overstroming.

3 slecht onderhoud van het gebouw
  niet verzekerd is schade als gevolg van de slechte 

staat van onderhoud van het gebouw waarin de 
oogstproducten zich bevinden.

4 opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
  niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met 

opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of al 
dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze uitslui-
ting geldt alleen voor schade veroorzaakt door:

 –  de verzekeringnemer, of
 –  een verzekerde, of
 –  degene die in opdracht of met goedvinden van 

de verzekeringnemer of een verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf 
of een deel van het bedrijf van de verzeke-
ringnemer of van die verzekerde en die in die 
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.

  Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan 
het belang van verzekerde of aan het belang van 
andere verzekerden.
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5 illegale activiteiten
  niet verzekerd is schade aan oogstproducten die 

zich bevinden op het op het polisblad vermelde 
risicoadres als daar een wettelijk niet toegestane 
activiteit plaatsvindt, ongeacht of is aange-
toond dat deze activiteit niet de oorzaak van de 
schade vormt of dat verzekerde (bijvoorbeeld als 
verhuurder) niet op de hoogte was van de illegale 
activiteit.

  onder illegale activiteit wordt voor deze verzeke-
ring verstaan:

 –  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-
producten, Xtc-pillen, heroïne, cocaïne, en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;

 –  het opslaan, verhandelen of bewerken 
van gestolen zaken (bijv. het zogenaamde 
‘omkatten’ van auto’s).

6 eigen gebrek
 niet verzekerd is schade die
 –  het gevolg is van eigen gebrek of eigen bederf 

of
 –  die voortspruit uit de aard of de natuur van de 

verzekerde oogstproducten.
  tijdens transport is eigen gebrekschade wel verze-

kerd als deze het gevolg is van een ongeval dat 
het vervoermiddel is overkomen.

7 transport
  tijdens transport is niet verzekerd:
 –  schade die het rechtstreekse gevolg is van 

de staat van onderhoud van het vervoer-
middel en/of overschrijding van het toegestane 
laadvermogen van het vervoermiddel;

 –  schade als gevolg van het niet of niet juist 
functioneren van de klimaatbeheersing;

 –  schade veroorzaakt door vertraagde aankomst. 
Deze schade is wel gedekt als de vertraagde 
aankomst een rechtstreeks gevolg is van een 
in artikel 3.2.6 (transport) genoemde gedekte 
gebeurtenis waarbij ook het vervoermiddel is 
beschadigd.

ArtikeL 5

schADeBepALingen

ArtikeL 5.1

schADevAststeLLing en vergoeDing

De oogstproducten zijn verzekerd op basis van 
marktwaarde. De marktwaarde is de prijs van oogst-
producten van dezelfde soort en kwaliteit bij verkoop 
op de manier waarop de verzekerde deze producten 
gewoonlijk verkoopt.

in geval van schade zal de schade worden vastgesteld 
op basis van de marktwaarde van de oogstproducten 
op het moment voor de schade. hierop gelden de 
volgende uitzonderingen:
1  schadevaststelling op basis van contractprijs, 

poolprijs
  De schadevaststelling vindt plaats op basis van  

de contractprijs of poolprijs als
 –  de oogstproducten zijn verkocht onder de  

voorwaarde dat later mag worden geleverd en
 –  het risico tot aflevering voor rekening van  

verzekerde is.
 



  het schadebedrag wordt dan vastgesteld op 
basis van de bedragen die in het contract of de 
poolovereenkomst voor verkoop/levering van de 
oogstproducten zijn vastgelegd.

  Bij verkoop volgens een poolovereenkomst geldt 
dat de verzekerde recht heeft op een aanvullende 
vergoeding als blijkt dat de definitieve poolprijs 
hoger ligt dan de in de poolovereenkomst vastge-
legde prijs.

  De schadeuitkering zal nooit hoger zijn dan het  
verzekerde bedrag voor de oogstproducten.

2  schadevaststelling op basis van schade- 
 naverrekening
  voor oogstproducten die niet zijn verkocht door 

een contract of poolovereenkomst kan op verzoek 
van verzekerde de schade op basis van schade 
naverrekening worden vastgesteld. Dit houdt het 
volgende in:

 –  het schadebedrag wordt vastgesteld op basis 
van de marktwaarde van de oogstproducten op 
het moment voor de schade. Dit bedrag wordt 
uitgekeerd.

 –  de verzekerde heeft tot de eerstvolgende 
datum van 1 juli om 00.00 uur na de schade-
datum het recht te verzoeken om definitieve 
schadevaststelling. Dit recht vervalt op het 
moment dat de polis wordt beëindigd.

 –  de schade zal vervolgens definitief worden 
vastgesteld op basis van de marktwaarde die 
geldt op de datum waarop het verzoek tot 
definitieve schade-afhandeling door de maat-
schappij ontvangen wordt.

 –  de schadeuitkering zal nooit hoger zijn dan het 
verzekerde bedrag voor de oogstproducten.

op de schadevergoeding worden de volgende 
bedragen in mindering gebracht:
–  bespaarde kosten voor energie, koeling, sorteren, 

gereedmaken, transport e.d.
–  bij schadevaststelling op basis van naverrekening: 

een eventuele aftrek voor verlies door indroging
–  het eigen risico, als op het polisblad vermeld staat 

dat een eigen risico van toepassing is.

ArtikeL 5.2

onDerverzekering

er is sprake van onderverzekering als het verzekerde 
bedrag lager is dan:
–  de marktwaarde van de verzekerde oogstpro-

ducten op het moment van de schade, of
–  de contractprijs of de poolprijs, als die op het 

moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis 
al schriftelijk overeengekomen was.

in geval van onderverzekering worden de schade 
en de eventuele bereddingskosten en aanvullende 
uitkering vergoed naar verhouding van het verze-
kerde bedrag tot de marktwaarde respectievelijk de 
contract- of poolprijs

ArtikeL 5.3

AAnvuLLenDe uitkering

Als op het polisblad vermeld staat dat een aanvullende 
uitkering is meeverzekerd, ontvangt de verzekerde in 
geval van een gedekte schade een aanvullende uitke-
ring. Dit betekent dat het bedrag van de vergoeding 
voor de materiële schade verhoogd wordt met het 

percentage dat op het polisblad vermeld staat.  
in totaal zal nooit meer worden betaald dan het op 
het polisblad vermelde verzekerde bedrag.

ArtikeL 6

uitzonDeringen

ArtikeL 6.1

verBrugging

op deze verzekering is de verbruggingsregeling van 
toepassing. Dit betekent het volgende: als bij schade 
blijkt dat sommige zaken voor een te hoog bedrag 
zijn verzekerd (oververzekerd) en andere zaken voor 
een te laag bedrag (onderverzekerd), dan mag de 
teveel betaalde premie worden benut ten gunste van 
de zaken die voor een te laag bedrag zijn verzekerd. 
hierbij gelden de volgende bepalingen.
1  welke verzekeringen
  verbruggen is alleen mogelijk van en naar 

(onderdelen van) verzekeringen binnen het 
Agrarisch ondernemerspakket waarop de verbrug-
gingregeling van toepassing is. Dit zijn de 
gebouwenverzekering, de inventaris- en bedrijfs-
voorradenverzekering, de dierenverzekering en de 
oogstproductenverzekering.

2  gedekte gebeurtenis
  verbrugging is alleen mogelijk tussen verzekerde 

zaken die verzekerd zjin tegen de gebeurtenis die 
de schade heeft veroorzaakt.

3  herberekening premie
  De jaarpremie wordt voor elk van de te hoog of te 

laag verzekerde onderdelen herberekend op basis 
van de werkelijke waarde onmiddellijk vóór de 
gebeurtenis tegen het voor het betrokken onder-
deel geldende premiepromillage.

4  schaderegeling
 –  als na de herberekening blijkt dat het totaal 

van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk 
is aan of groter is dan het totaal van de herbe-
rekende premiebedragen, dan wordt de schade 
vergoed op basis van de werkelijke waarde 
onmiddellijk vóór de gebeurtenis.

 –  als na de herberekening blijkt dat het totaal 
van de oorspronkelijke premiebedragen kleiner 
is dan het totaal van de herberekende premie-
bedragen, wordt het overschot aan premie 
van de oververzekerde zaken toegerekend aan 
de onderverzekerde zaken. Dit gebeurt naar 
verhouding van het premietekort per onderver-
zekerde zaak. De op deze manier toegerekende 
premiebedragen worden vervolgens omgere-
kend naar een verhoging van het verzekerde 
bedrag voor de betreffende onderverzekerde 
zaak. Dit gebeurt op basis van het voor die 
zaak geldende premiepromillage. De schade-
vergoeding zal plaatsvinden op basis van het 
verhoogde verzekerde bedrag

 –  voor zaken die al dan niet getaxeerd verzekerd 
zijn geldt: als deze zaken niet meer aanwezig 
zijn, dan worden de vrijvallende bedragen 
aangewend voor de vervangende zaken. Dit 
geldt niet voor zaken die op declaratiebasis 
verzekerd zijn.

5  uitzonderingen
 verbrugging is niet mogelijk naar en van:
 –  premier risquebedragen (verzekerde bedragen 

die geen relatie hebben met de werkelijke 
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waarde van de verzekerde zaken);
 –  zaken waarvoor het verzekerde bedrag uitdruk-

kelijk is beperkt;
 –  aanvullende dekkingen;
 –  zaken waarvan het verzekerde bedrag volgens 

de polis is gebaseerd op een (geldige) taxatie.
6 opruimingskosten
  in afwijking van het bepaalde onder uitzonderingen, 

geldt de verbruggingsregeling ook voor de dekking 
opruimingskosten. Dit betekent het volgende: 
als bij een of meer van de verzekeringen voor 
gebouwen, inventaris- en bedrijfsvoorraden, 
dieren en oogstproducten op het polisblad een 
verzekerd bedrag voor opruimingskosten is 
vermeld, kan dit verzekerde bedrag ook worden 
aangewend voor het opruimen van de zaken die 
verzekerd zijn op de andere genoemde verzeke-
ringen, ook als op die andere verzekeringen de 
dekking opruimingskosten niet is meeverzekerd. 
De artikelen 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4 zijn onvermin-
derd van toepassing. 
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden agrarisch  
ondernemerspakket

ArTikeL 1

BegriPsoMschriJvingen

in aanvulling op de begripsomschrijvingen uit de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
gelden de volgende begripsomschrijvingen.

ArTikeL 1.1

verzekerDe

Bij deze verzekering wordt onder verzekerde 
verstaan:
–  de verzekeringnemer en/of
–  iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 

grond van de polis rechten kan ontlenen aan de 
polis.

ArTikeL 1.2

verzekerD BeLAng

het belang dat verzekerde heeft bij het behoud van  
de verzekerde zaken
–  omdat hij eigenaar is of een ander zakelijk recht 

heeft, of
–  omdat hij het risico draagt voor het behoud van  

de verzekerde zaken, of
–  omdat hij aansprakelijk is voor het behoud van  

de verzekerde zaken.

ArTikeL 1.3

BrAnD

een vuur buiten een haard, dat door verbranding is 
veroorzaakt en met vlammen gepaard gaat en
in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand 
beschouwd worden:
–  zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
–  doorbranden van elektrische apparaten en 

motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken van  

ovens en ketels.

ArTikeL 1.4

onTPLoFFing

een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen. hierbij geldt  
het volgende.

Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet 
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de 
wand van het vat onder de druk van de zich daarin 
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze 
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of 
zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel 
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige 
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen 
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het 
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.
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Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet 
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en 
dampen, welke door een scheikundige reactie van 
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 
gebracht.

in de nabijheid:
onder schade door ontploffing wordt ook verstaan 
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde 
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg 
van de nabijheid van schade door ontploffing aan 
andere dan verzekerde zaken.

implosie:
onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

ArTikeL 1.5

iMPLosie

een eensklaps verlopende vervorming van een 
gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere 
luchtdruk buiten het vat dan in het vat, dat de wand 
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan 
bieden.

ArTikeL 2

overgAng vAn BeLAng, oPheFFing

1  verkoop
  Bij verkoop van het bedrijf eindigt de dekking 30 

dagen na de overgang van het belang. De dekking 
eindigt niet als de nieuwe belanghebbende binnen 
deze periode aan de maatschappij heeft verklaard 
dat hij de verzekering over wil nemen. in dat geval 
heeft de maatschappij gedurende 2 maanden het 
recht de verzekering te beëindigen met een opzeg-
termijn van 30 dagen.

2  overlijden
  Bij overgang van belang door overlijden zal de 

dekking nog 3 maanden doorlopen. na deze 
periode is er alleen dekking als de verzekering is 
overgeschreven op naam van de nieuwe belang-
hebbende. Binnen de periode van 3 maanden 
hebben erfgenamen en de maatschappij het recht 
de verzekering te beëindigen met een opzegter-
mijn van 30 dagen.

3  overige situaties
  Bij iedere andere overgang van het verzekerde 

belang eindigt de dekking onmiddellijk, tenzij de 
verzekering is overgeschreven op naam van de 
nieuwe belanghebbende.

4  opheffing bedrijf
  Bij opheffing van het bedrijf eindigt de dekking na 

30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.

ArTikeL 3

wAT is verzekerD

ArTikeL 3.1

ALgeMeen

De verzekering dekt de verzekerde dieren tegen 
materiële schade. De verzekerde dieren zijn de dieren 
die
–  dienen voor de uitoefening van het bedrijf van de 

verzekerde, en 



–  op de schadedatum aanwezig zijn op het bedrijf 
van de verzekerde, en

–  op het polisblad vermeld staan.

voorwaarde voor dekking is:
–  de materiële schade is het gevolg van een gebeur-

tenis zoals vermeld onder de dekking(en) die voor 
de dieren van toepassing is (zijn). op het polisblad 
staat per diersoort vermeld welke dekking van 
toepassing is. in artikel 2.2 tot en met 2.6 van 
deze voorwaarden wordt per dekking omschreven 
welke gebeurtenissen verzekerd zijn. en

–  de materiële schade is het rechtstreekse gevolg 
van deze gebeurtenis en

–  de materiële schade is uitsluitend het gevolg van 
deze gebeurtenis en

–  de gebeurtenis heeft zich tijdens de looptijd van  
de verzekering voorgedaan en

–  de gebeurtenis is onvoorzien.

ArTikeL 3.2

BAsisDekking

Als op het polisblad vermeld staat dat voor de 
dieren de basisdekking van toepassing is, zijn de 
dieren verzekerd tegen materiële schade als gevolg 
van de in artikel 3.2.1 tot en met 3.2.9 genoemde 
gebeurtenissen.

ArTikeL 3.2.1

BrAnD en BrAnDBLUssing

verzekerd is
–  schade door brand.
–  schade ontstaan door het bestrijden van de brand. 

Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door bluswater;
–  schade ontstaan bij het redden van de verzekerde 

dieren;
–  schade tengevolge van een naburige brand.

ArTikeL 3.2.2

DieFsTAL en verMissing TiJDens BrAnD, 
BrAnDBLUssing en BereDDing

verzekerd is diefstal en vermissing van dieren tijdens 
brand, brandblussing en beredding.

ArTikeL 3.2.3

BLikseMinsLAg

verzekerd is schade door blikseminslag. onder 
blikseminslag wordt verstaan een ontlading van 
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waar-
door ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare 
schade is ontstaan aan het aardoppervlak of de zaken 
die zich daarop bevinden.

ArTikeL 3.2.4

onTPLoFFing

verzekerd is
–  schade door implosie
–  schade door ontploffing

ArTikeL 3.2.5

LUchT- oF rUiMTevAArTUigen oF MeTeorieTen

verzekerd is schade door lucht- of ruimtevaartuigen of 
meteorieten. hieronder wordt verstaan het getroffen 
worden door:
–  een meteoriet of een vertrekkend, vliegend, 

landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of
–  een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, 

daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp of

–  enig ander voorwerp dat getroffen is door een van 
de hiervoor genoemde voorwerpen.

ArTikeL 3.2.6

sneeUwDrUk en wATerAccUMULATie

Dieren die zich in een gebouw bevinden zijn verzekerd 
tegen schade die ontstaat doordat (een deel van) het 
gebouw bezwijkt door sneeuw en/of een opeenhoping 
van water.

ArTikeL 3.2.7

sTorM

verzekerd is schade door storm aan dieren die 
aanwezig zijn in een opstal die zelf ook door de storm 
is beschadigd. De dekking geldt niet voor dieren die 
aanwezig zijn in gebouwen die niet verzekerd zijn 
tegen stormschade.
onder storm wordt verstaan een windsnelheid van ten 
minste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger). 
Als bewijs kunnen dienen: waarneming door het 
knMi, verklaringen van getuigen en/of stormschade 
aan andere gebouwen in de omgeving.

ArTikeL 3.2.8

eLekTrocUTie

verzekerd is schade door elektrocutie.

ArTikeL 3.2.9

versTikking

verzekerd is schade door verstikking als direct 
gevolg van een op deze dierenverzekering gedekte 
gebeurtenis.

ArTikeL 3.3

UiTgeBreiDe Dekking

Als op het polisblad vermeld staat dat voor de dieren 
de uitgebreide dekking van toepassing is, zijn de 
dieren verzekerd tegen:
–  materiële schade als gevolg van alle onder 

Basisdekking genoemde gebeurtenissen, en
–  materiële schade als gevolg van de hierna 

in artikel 3.3.1 tot en met 3.3.12 genoemde 
gebeurtenissen.
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ArTikeL 3.3.1

DieFsTAL vAn Dieren nA inBrAAk

verzekerd is diefstal van dieren uit een gebouw. 
voorwaarde voor dekking is dat de diefstal mogelijk is 
geworden door inbraak. onder inbraak wordt verstaan 
het met geweld verbreken van een afsluiting aan de 
buitenzijde van het gebouw of aan een gedeelte van 
het gebouw met het doel zich wederrechtelijk toegang 
te verschaffen.

ArTikeL 3.3.2

vAnDALisMe

Dieren die zich in een gebouw bevinden zijn 
verzekerd tegen schade door vandalisme. onder 
vandalisme wordt verstaan: schade aangericht uit 
vernielzucht door één of meer personen die weder-
rechtelijk het gebouw of een gedeelte daarvan zijn 
binnengedrongen.

ArTikeL 3.3.3

wATer, sTooM, BLUsMiDDeL

Dieren die zich in een gebouw bevinden zijn verzekerd 
tegen schade door water, stoom en/of blusmiddel, dat 
plotseling en onvoorzien gestroomd is uit binnen of 
buiten het gebouw gelegen:
–  vaste aan- en afvoerleidingen of
–  daarop aangesloten sanitaire en andere toestellen, 

of
–  centrale verwarmings- en 

airconditioningsinstallaties,
als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van 
springen door vorst of door overlopen van water uit 
deze installaties en toestellen.

ArTikeL 3.3.4

regen, sneeUw, hAgeL, sMeLTwATer

Dieren die zich in een gebouw bevinden zijn verze-
kerd tegen schade door het onvoorzien in het gebouw 
binnendringen van regen, sneeuw, hagel of smelt-
water, als gevolg van overlopen of lekkage van 
balkons, daken en dakgoten of van bovengrondse 
afvoerpijpen daarvan.
niet verzekerd is het binnendringen via deuren, 
ramen en vensters.

ArTikeL 3.3.5

MesT

verzekerd is schade door het onvoorzien uitstromen 
of overlopen van mest uit mestbassins als gevolg van 
een daaraan plotseling opgetreden defect.

Deze dekking is alleen van kracht als:
–  de bedoelde mestbassins eigendom zijn van en/of 

behoren tot het agrarisch bedrijf van verzekerde, 
en

–  de mestbassins voldoen aan de door de overheid 
vastgestelde bouwtechnische richtlijnen die,  
afhankelijk van het bouwjaar van het mestbassin, 
van toepassing zijn, en

–  de periodieke keuringen van de mestbassins 
binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn 
uitgevoerd.
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ArTikeL 3.3.6

oLie

verzekerd is schade door het uitstromen van olie 
uit vaste leidingen, reservoirs of tanks van met olie 
gestookte verwarmings- of kookinstallaties.

ArTikeL 3.3.7

rook en roeT

verzekerd is schade door het plotseling uitstoten van 
rook en/of roet door een op de schoorsteen aange-
sloten verwarmings- of kookinstallatie.

ArTikeL 3.3.8

AAnriJDing en AAnvAring

verzekerd is schade ten gevolge van aanrijding en 
aanvaring van een gebouw of van de vast opgestelde 
bedrijfsinventaris.

ArTikeL 3.3.9

oMvALLen

verzekerd is schade door:
–  het omvallen van bomen, heistellingen, kranen, 

hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en 
lichtmasten;

–  het omvallen van en/of afbreken van delen van 
bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers,  
windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten.

ArTikeL 3.3.10

kAPPen, snoeien vAn BoMen

verzekerd is schade als gevolg van het kappen of 
snoeien van bomen.

ArTikeL 3.3.11

reLLen, reLLeTJes, oPsTooTJes en werksTAking

verzekerd is schade als gevolg van:
–  rellen, relletjes, opstootjes
  hieronder wordt verstaan incidentele, collectieve 

geweldsmanifestaties.
–  werkstaking
  hieronder wordt verstaan het gemeenschappelijk 

niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het legi-
tiem opgedragen werk door een aantal werknemers 
in een onderneming.

ArTikeL 3.3.12

eXTrA vergoeDing oPrUiMingskosTen

in geval van een gedekte schade worden de oprui-
mingskosten vergoed tot maximaal 10% van het 
verzekerde bedrag.

ArTikeL 3.4

ziekTe en ongevALLen

Als op het polisblad vermeld staat dat voor de dieren 
de dekking ziekte en ongevallen van toepassing is, 
zijn de dieren verzekerd tegen materiële schade 
als gevolg van de in artikel 3.4.1 tot en met 3.4.3 
genoemde gebeurtenissen.



ArTikeL 3.4.1

DooD Door ziekTe en AcUTe vergiFTiging

verzekerd is
1 ziekte
  dood als gevolg van ziekte. onder ziekte wordt 

verstaan: een besmettelijke aandoening die leidt 
tot een proces dat veranderingen teweeg brengt in 
cellen, weefsels en organen waardoor het functio-
nele evenwicht van het lichaam wordt verstoord. 
Ten tijde van de uitbraak van de ziekte moet deze 
algemeen wetenschappelijk erkend zijn. ziekte 
van meerdere dieren geldt als één gebeurtenis als

 –  de ziekte het gevolg is van één en dezelfde 
oorzaak, op hetzelfde tijdstip, en

 –  een direct verband bestaat tussen de gecon-
stateerde ziekteverschijnselen bij getroffen 
dieren.

  zowel de dood van de dieren als het ontstaan 
van de ziekte moet zich tijdens de looptijd van de 
verzekering hebben voorgedaan.

2 acute vergiftiging
  dood als gevolg van acute vergiftiging door het 

plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, 
dampen, vloeibare of vaste stoffen.

3 afmaken of afvoeren
 dood als gevolg van
 –  het afmaken van dieren in verband met een 

spoedig te verwachten dood als gevolg van 
ziekte of acute vergiftiging zoals hiervoor 
omschreven;

 –  het afmaken of afvoeren van melkkoeien 
wegens overschrijding met 50% of meer 
van de laatst geregistreerde gemiddelde 
tussenkalftijd van het bedrijf. Deze dekking 
geldt niet voor voormalige melkkoeien die in 
hetzelfde bedrijf worden aangehouden voor 
vleesproductie.

  het afmaken of afvoeren van dieren is alleen 
verzekerd als dit gebeurt:

 –  na overleg en met toestemming van de  
maatschappij of de door de maatschappij  
ingeschakelde deskundige, en

 –  binnen één jaar nadat de eerste verschijnselen 
zijn geconstateerd. in geval van bovine virus 
diarree en paratuberculose kan een andere 
termijn overeengekomen worden.

ArTikeL 3.4.2

DooD Door ongevAL

verzekerd is dood door ongeval. hieronder wordt ook 
verstaan het afmaken in verband met een spoedig te 
verwachten dood als gevolg van een ongeval. Dood 
door ongeval is alleen verzekerd als minimaal twee 
verzekerde dieren zijn getroffen.

onder ongeval wordt verstaan:
een plotseling en rechtstreeks op de dieren inwerkend 
geweld dat dood of diergeneeskundig vast te stellen 
letsel tot gevolg heeft en verdrinking.

een serie ongevallen geldt als één gebeurtenis als de 
ongevallen:
–  ontstaan op hetzelfde tijdstip of nagenoeg 

hetzelfde tijdstip, en
–  het gevolg zijn van eenzelfde oorzaak.

De gedekte gebeurtenissen genoemd onder artikel 3.2 
en 3.3 (basisdekking en uitgebreide dekking) worden 
niet beschouwd als een ongeval in de zin van deze 
polis.

ArTikeL 3.4.3

DieFsTAL, verDUisTering, verMissing

verzekerd is verlies van de verzekerde dieren door 
diefstal, verduistering of vermissing. het verlies van 
meerdere dieren geldt als één gebeurtenis als de dief-
stallen, verduisteringen of vermissingen zijn gepleegd 
of vastgesteld op hetzelfde tijdstip of nagenoeg 
hetzelfde tijdstip.

ArTikeL 3.4.4

AAnvULLenDe vergoeDingen

in geval van een gedekte schade worden de volgende 
kosten vergoed, voor zover het verzekerde bedrag 
daarvoor ruimte biedt.
1  kosten dierenarts
  De kosten van de dierenarts die in overleg met 

de maatschappij worden gemaakt, en noodza-
kelijk zijn voor de genezing van getroffen dieren 
en/of als doel hebben de onder deze verzekering 
gedekte schade te beperken.

2  vrachtkosten
  kosten voor 
 –  vervoer van het getroffen vee naar een instel-

ling waar het noodzakelijk afmaken en/of 
slachten dient plaats te vinden en

 –  het afvoeren van dode verzekerde dieren.

ArTikeL 3.5

gevoLgschADe UiTvAL regeLAPPArATUUr

Als op het polisblad vermeld staat dat voor de dieren 
de dekking gevolgschade uitval regelapparatuur van 
toepassing is, zijn de dieren verzekerd tegen:
–  dood en 
–  afmaken in verband met een uit diergeneeskundig 

oogpunt spoedig te verwachten dood en
–  waardevermindering 
als gevolg van het plotseling en onvoorzien uitvallen 
of onjuist functioneren van de regelapparatuur. het 
uitvallen of onjuist functioneren van de regelappara-
tuur moet het gevolg zijn van een niet voorzienbare 
materiële beschadiging aan de regelapparatuur. 
hieronder vallen ook mankementen die het gevolg zijn 
van eigen gebrek.
voorwaarde voor dekking is dat de regelapparatuur is 
aangesloten op een werkend alarmsysteem.

in geval van een gedekte schade worden de oprui-
mingskosten vergoed tot maximaal 10% van het 
verzekerde bedrag.

regelapparatuur is de apparatuur met de daarbij 
behorende leidingen, bestemd om de leefomstandig-
heden van de dieren op het bedrijf van de verzekerde 
te reguleren. hieronder wordt verstaan apparatuur 
voor verwarming, ventilatie, verlichting, voeder- en 
drinkwaterverstrekking en luchtbehandelingsystemen 
zoals luchtkoel- en luchtbevochtigingsinstallaties. 
Alleen uitval van regelapparatuur die aanwezig is op 
het bedrijf van verzekerde is gedekt.
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een alarmsysteem is een installatie die als doel heeft 
het signaleren van uitvallen of onjuist functioneren 
van de regelapparatuur.

een materiële beschadiging is een fysieke aantasting 
die zich manifesteert in een blijvende verandering 
van vorm of structuur. onder materiële beschadiging 
wordt niet verstaan verlies of verminking van elektro-
nisch opgeslagen informatie.

ArTikeL 3.6

oPrUiMingskosTen

Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking 
opruimingskosten is meeverzekerd, worden de oprui-
mingskosten per gebeurtenis vergoed tot het op het 
polisblad vermelde bedrag, ongeacht de hoogte van 
de werkelijk te maken kosten. Dit bedrag wordt opge-
teld bij eventueel standaard meeverzekerde bedragen 
voor opruimingskosten (voor de dekkingen Uitgebreid 
en gevolgschade uitval regelapparatuur is standaard 
10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd voor 
opruimingskosten).

ArTikeL 3.7

AAnvULLenDe vergoeDingen

in geval van een gedekte schade worden ook de 
volgende kosten vergoed, zo nodig boven het ver-
zekerde bedrag.
1  kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade
  De kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade zoals omschreven in de Algemene voor-
waarden Agrarisch ondernemerspakket.

2  salaris en kosten van experts bij schaderegeling
  het salaris en de kosten van alle experts bij 

schaderegeling worden vergoed zoals omschreven 
in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.

ArTikeL 4

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

– de volgende uitsluitingen en beperkingen:

Algemeen
1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
  niet verzekerd is schade door aardbeving en 

vulkanische uitbarsting
2 overstroming
  niet verzekerd is schade door overstroming. 

hieronder wordt verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, ongeacht of de overstroming 
oorzaak of gevolg is van een op deze polis gedekte 
gebeurtenis.

  Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand 
of ontploffing als gevolg van overstroming.

3 opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
  niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met 

opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of  
al dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze 
uitsluiting geldt alleen voor schade veroorzaakt 
door:

 –  de verzekeringnemer, of
 –  een verzekerde, of
 –  degene die in opdracht of met goedvinden van 

de verzekeringnemer of een verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf 
of een deel van het bedrijf van de verzeke-
ringnemer of van die verzekerde en die in die 
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.

  Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan 
het belang van verzekerde of aan het belang van 
andere verzekerden.

4 illegale activiteiten
  niet verzekerd is schade ontstaan op een risico-

adres waar een wettelijk niet toegestane activiteit 
plaatsvindt, ongeacht of is aangetoond dat deze 
activiteit niet de oorzaak van de schade vormt of 
dat verzekerde (bijvoorbeeld als verhuurder) niet 
op de hoogte was van de illegale activiteit.

  onder illegale activiteit wordt voor deze verzeke-
ring verstaan:

 –  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-
producten, XTc-pillen, heroïne, cocaïne, en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;

 –  het opslaan, verhandelen of bewerken 
van gestolen zaken (bijv. het zogenaamde 
‘omkatten’ van auto’s).

ziekte en ongevallen
voor dieren waarvoor de dekking ziekte en ongevallen 
is verzekerd geldt:
5 verwaarlozing
  niet verzekerd is schade als gevolg van verwaar-

lozing of mishandeling door een verzekerde of 
door de verantwoordelijke bedrijfsleiding.

6 Andere vergoedingsregelingen
  niet verzekerd is schade aan dieren waarvoor 

aanspraak kan worden gemaakt op enige andere 
regeling dan een verzekering. Dit geldt ook 
wanneer de schade niet onder die regeling vergoed 
wordt omdat de verzekerde niet voldoet aan de 
voorwaarden die gelden voor de regeling, bijvoor-
beeld omdat het vee door verzekerde of een derde 
geïmporteerd is.

7 vee jonger dan drie maanden
  niet verzekerd zijn dieren die jonger zijn dan  

3 maanden.
8 Aankoop na ziekte
  niet verzekerd is ziekte van dieren die zijn 

aangekocht
 –  nadat de eerste ziekteverschijnselen zich bij 

die dieren hebben voorgedaan, of
 –  na de uitbraak van de ziekte op het bedrijf  

van de verzekerde.
9 Poot- en uieraandoeningen
  niet verzekerd is schade door poot- en uieraan-

doeningen. wel verzekerd is:
 –  schade door uieraandoeningen als gevolg van 

pseudo koepokken
 –  schade door poot- en uieraandoeningen als 

gevolg van een ongeval
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10 voeding- en milieuziekten
  niet verzekerd is schade die verband houdt met 

voedings- en milieufactoren.
11 sanering
  niet verzekerd is schade als gevolg van het 

afvoeren vanwege saneringsprogramma’s ten 
behoeve van het ziektevrij maken en/of certifi-
ceren van rundvee.

12 niet ingeënt vleesvee
  vleesvee dat niet twee keer is ingeënt tegen 

pinkengriep, is niet verzekerd tegen schade door 
long- en luchtwegaandoeningen.

gevolgschade uitval regelapparatuur
voor dieren waarvoor de dekking gevolgschade uitval 
regelapparatuur verzekerd is geldt:
13 externe toelevering van elektriciteit, gas, water
  niet verzekerd is schade veroorzaakt door of 

verband houdende met het uitvallen of technisch 
onjuist functioneren van de externe toelevering 
van elektriciteit, gas, water.

14 onvoldoende onderhoud, slijtage e.d.
  niet verzekerd is schade veroorzaakt door of 

verband houdend met onvoldoende onderhoud, 
slijtage of uitstel van noodzakelijk gebleken vervan-
ging of reparatie van gebouwen of apparatuur.

15 Abnormaal gebruik
  niet verzekerd is schade door een niet normaal 

gebruik van de apparatuur, zoals het beproeven 
van nieuw aangelegde, herstelde of gerevi-
seerde apparatuur, verwijtbare overbelasting en 
experimenten.

16 onjuiste instelling, bedieningsfouten e.d.
  niet verzekerd is schade veroorzaakt door onjuiste 

instelling, programmering of bedieningsfouten.
17 Alarmsysteem buiten werking
  niet verzekerd is schade die verband houdt met 

het niet aanwezig zijn of het niet afgaan van het 
alarm. Deze uitsluiting is niet van toepassing als 
het niet afgaan van het alarm een gevolg is van 
dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis waar-
door ook de regelapparatuur is beschadigd.

ArTikeL 5

verPLichTingen

in aanvulling op de verplichtingen als vermeld in de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
geldt het volgende.

ArTikeL 5.1

MeLDingsPLichT BiJ risicowiJziging en/oF 
risicoverzwAring

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij 
in kennis te stellen van iedere wijziging in de 
bedrijfsvoering of in omstandigheden die voor de 
maatschappij een verzwaring van het verzekerde 
risico kunnen inhouden. voorbeelden van een derge-
lijke wijziging zijn:
–  overgang van melkvee op vleesvee
–  aanleg of aanwezigheid van een vuilnisstortplaats, 

riool overstort, wijziging bestemmingsplan.  
Deze omstandigheden hoeven alleen gemeld te 
worden als zij zich voordoen binnen een straal van 
5 kilometer van het bedrijf van verzekerde.
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ArTikeL 5.2

verPLichTingen BiJ verzekering vAn 
gevoLgschADe UiTvAL regeLAPPArATUUr

De verzekerde is verplicht:
1  de maatschappij zo spoedig mogelijk te informeren 

over elke wijziging in: de regelapparatuur, het 
alarmsysteem en/of de wijze van huisvesting van 
de dieren;

2  de regelapparatuur volgens voorschriften te laten 
aanleggen, te bedienen, te onderhouden en regel-
matig op bedrijfszekerheid te beproeven;

3  er voor te zorgen dat alle automatische regelappa-
ratuur ook handmatig kan worden bediend.

4  bij leveranties en werkzaamheden uitsluitend 
gebruik te maken van op het betreffende gebied 
als deskundig bekend staande personen en 
bedrijven en zonder toestemming van de maat-
schappij geen verdergaande afstand te doen van 
verhaalsrechten dan gebruikelijk is;

5  ervoor zorg te dragen dat het alarmsysteem 
minimaal 1x per maand op bedrijfszekerheid 
wordt getest, en minimaal 1x per jaar wordt 
onderhouden;

6  ervoor zorg te dragen dat het alarmsysteem en de 
alarmopvolging voldoen aan de volgende eisen:

 –  onafhankelijk van het elektriciteitsnet te 
allen tijde minimaal een half uur kunnen 
functioneren;

 –  in werking treden zodra de regelapparatuur 
uitvalt of onjuist functioneert en/of het  
detectiecircuit wordt onderbroken.

 –  een door de signaleringsapparatuur uitge-
zonden alarmsignaal moet op ieder moment 
waarneembaar zijn voor verzekerde of een tot 
het adequaat reageren bekwame vervanger 
of vertegenwoordiger van verzekerde waarna 
onmiddellijk maatregelen kunnen worden 
getroffen ter voorkoming of beperking van 
schade;

7  na het afgaan van het alarm binnen de vastge-
stelde normtijden een aanvang te maken met het 
voorkomen en beperken van de schade.  
Deze normtijden zijn:

 - bij pluimveebedrijven 15 minuten
 - bij vleesvarkensbedrijven 20 minuten
 - bij fokvarkensbedrijven 25 minuten
 - bij vleeskalverbedrijven 25 minuten

ArTikeL 6

schADeBePALingen

ArTikeL 6.1

schADevAsTsTeLLing en vergoeDing

De vaststelling van de schade aan de getroffen dieren 
vindt plaats op de volgende basis:
1 vergoeding
  vergoed wordt het bedrag waarvoor dieren van 

dezelfde soort en kwaliteit in gezonde staat zouden 
kunnen worden aangekocht op het moment vlak 
voor de gedekte gebeurtenis.

2 Aftrek slachtwaarde en eigen risico
  van dit bedrag worden de eventuele restwaarde 

(bijvoorbeeld slachtwaarde) en het eigen risico 
afgetrokken;



3 speculatieve waarde wordt niet vergoed
  een eventueel speculatief deel van de waarde 

zoals handels- en/of fokwaarde gebaseerd op 
toekomstverwachtingen is niet verzekerd.

4 geen vergoeding onderzoekskosten
  de onderzoekskosten ter vaststelling van de 

schadeoorzaak bij dood door ziekte worden niet 
vergoed.

5 onderverzekering
  Als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag 

lager is dan de daadwerkelijke waarde van de 
dieren, worden de schade en de eventuele aanvul-
lende uitkeringen en vergoedingen vergoed naar 
de verhouding van het verzekerde bedrag tot die 
daadwerkelijke waarde. onder daadwerkelijke 
waarde wordt verstaan het bedrag waarvoor vlak 
voor de gedekte gebeurtenis, dieren in gezonde 
staat van dezelfde soort en kwaliteit kunnen 
worden aangekocht.

  op onderverzekering wordt alleen een beroep 
gedaan als de onderverzekering meer bedraagt 
dan 15%. Dit is het geval als het verzekerde 
bedrag minder bedraagt dan 85% van de daad-
werkelijke waarde. onderverzekering wordt alleen 
toegepast voor zover deze 15% wordt over-
schreden. in totaal zal nooit meer worden vergoed 
dan het op het polisblad vermelde verzekerde 
bedrag.

6 Maximale vergoeding per dier
  voor de dekking ziekte en ongevallen geldt:  

per dier wordt ten hoogste 2000 euro vergoed.
  voor de dekkingen basis en uitgebreid geldt:  

voor paarden en pony’s wordt ten hoogste  
12.500 euro per dier vergoed.

ArTikeL 6.2

eigen risico’s

1 Basisdekking en uitgebreide dekking
  voor elke schade door een gebeurtenis genoemd 

onder ‘basisdekking’ en ‘uitgebreide dekking’ 
draagt verzekerde het eigen risico dat op het polis-
blad vermeld is. Als op het polisblad geen eigen 
risico vermeld staat geldt voor deze schades geen 
eigen risico.

2 ziekte en ongevallen
  voor elke schade die gedekt is volgens de dekking 

ziekte en ongevallen draagt verzekerde een eigen 
risico per gebeurtenis van 3% van het totaal 
verzekerde bedrag voor alle verzekerde dieren 
samen. Dit eigen risico wordt per verzekeringsjaar 
niet meer dan tweemaal toegepast. Dit eigen risico 
is niet van toepassing bij ongevallen.

3 Uitval regelapparatuur
  Bij dood of waardevermindering door uitval van 

regelapparatuur geldt een eigen risico van 20% 
van het schadebedrag met een minimum van 
2250 euro en een maximum van 11.250 euro per 
gebeurtenis.

ArTikeL 6.3

AAnvULLenDe UiTkering

Als op het polisblad vermeld staat dat een aanvullende 
uitkering is meeverzekerd, ontvangt de verzekerde in 
geval van een gedekte schade een aanvullende uitke-
ring. Dit betekent dat het bedrag van de vergoeding 
voor de materiële schade verhoogd wordt met het 

percentage dat op het polisblad vermeld staat.  
in totaal zal nooit meer worden betaald dan het op 
het polisblad vermelde verzekerde bedrag.

ArTikeL 7

UiTzonDeringen

ArTikeL 7.1

verBrUgging

op deze verzekering is de verbruggingsregeling van 
toepassing. Dit betekent het volgende: als bij schade 
blijkt dat sommige zaken voor een te hoog bedrag 
zijn verzekerd (oververzekerd) en andere zaken voor 
een te laag bedrag (onderverzekerd), dan mag de 
teveel betaalde premie worden benut ten gunste van 
de zaken die voor een te laag bedrag zijn verzekerd. 
hierbij gelden de volgende bepalingen.
1  welke verzekeringen
  verbruggen is alleen mogelijk van en naar 

(onderdelen van) verzekeringen binnen het 
Agrarisch ondernemerspakket waarop de verbrug-
gingregeling van toepassing is. Dit zijn de 
gebouwenverzekering, de inventaris- en bedrijfs-
voorradenverzekering, de dierenverzekering en de 
oogstproductenverzekering.

2  gedekte gebeurtenis
  verbrugging is alleen mogelijk tussen verzekerde 

zaken die verzekerd zjin tegen de gebeurtenis die 
de schade heeft veroorzaakt.

3  herberekening premie
  De jaarpremie wordt voor elk van de te hoog of te 

laag verzekerde onderdelen herberekend op basis 
van de werkelijke waarde onmiddellijk vóór de 
gebeurtenis tegen het voor het betrokken onder-
deel geldende premiepromillage.

4  schaderegeling
 –  als na de herberekening blijkt dat het totaal 

van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk 
is aan of groter is dan het totaal van de herbe-
rekende premiebedragen, dan wordt de schade 
vergoed op basis van de werkelijke waarde 
onmiddellijk vóór de gebeurtenis.

 –  als na de herberekening blijkt dat het totaal 
van de oorspronkelijke premiebedragen kleiner 
is dan het totaal van de herberekende premie-
bedragen, wordt het overschot aan premie 
van de oververzekerde zaken toegerekend aan 
de onderverzekerde zaken. Dit gebeurt naar 
verhouding van het premietekort per onderver-
zekerde zaak. De op deze manier toegerekende 
premiebedragen worden vervolgens omgere-
kend naar een verhoging van het verzekerde 
bedrag voor de betreffende onderverzekerde 
zaak. Dit gebeurt op basis van het voor die 
zaak geldende premiepromillage. De schade-
vergoeding zal plaatsvinden op basis van het 
verhoogde verzekerde bedrag

 –  voor zaken die al dan niet getaxeerd verzekerd 
zijn geldt: als deze zaken niet meer aanwezig 
zijn, dan worden de vrijvallende bedragen 
aangewend voor de vervangende zaken. Dit 
geldt niet voor zaken die op declaratiebasis 
verzekerd zijn.

5  Uitzonderingen
 verbrugging is niet mogelijk naar en van:
 –  premier risquebedragen (verzekerde bedragen 

die geen relatie hebben met de werkelijke 
waarde van de verzekerde zaken);
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 –  zaken waarvoor het verzekerde bedrag uitdruk-
kelijk is beperkt;

 –  aanvullende dekkingen;
 –  zaken waarvan het verzekerde bedrag volgens 

de polis is gebaseerd op een (geldige) taxatie.
6 opruimingskosten
  in afwijking van het bepaalde onder Uitzonderingen, 

geldt de verbruggingsregeling ook voor de dekking 
opruimingskosten. Dit betekent het volgende: 
als bij een of meer van de verzekeringen voor 
gebouwen, inventaris- en bedrijfsvoorraden, 
dieren en oogstproducten op het polisblad een 
verzekerd bedrag voor opruimingskosten is 
vermeld, kan dit verzekerde bedrag ook worden 
aangewend voor het opruimen van de zaken die 
verzekerd zijn op de andere genoemde verzeke-
ringen, ook als op die andere verzekeringen de 
dekking opruimingskosten niet is meeverzekerd. 
De artikelen 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4 zijn onvermin-
derd van toepassing. 
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden agrarisch  
ondernemerspakket

ArtikeL 1

BegripsoMscHrijvingen

in aanvulling op de begripsomschrijvingen uit de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
gelden de volgende begripsomschrijvingen.

ArtikeL 1.1

verzekerDe

Bij deze verzekering wordt onder verzekerde 
verstaan:
–  de verzekeringnemer en/of
–  iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 

grond van de polis rechten kan ontlenen aan de 
polis.

ArtikeL 1.2

BeDrijfsscHADe

De vermindering van de brutowinst

ArtikeL 1.3

BrUto winst

De omzet verminderd met alle variabele kosten. 
Dit is gelijk aan de netto winst plus alle vaste 
kosten. variabele kosten zijn de kosten die direct 
afhankelijk zijn van het niveau van de bedrijfs-
activiteiten. vaste kosten zijn de kosten die niet 
direct afhankelijk zijn van het niveau van de 
bedrijfsactiviteiten.

ArtikeL 1.4

oMzet

De inkomsten uit
–  verkochte en geleverde zaken en/of
–  verrichte arbeid en/of
–  verleende diensten.

ArtikeL 1.5

jAArBeLAng

De brutowinst berekend over de periode van één 
boekjaar.

ArtikeL 1.6

UitkeringsterMijn

De termijn waarover de schade wordt vergoed.  
in artikel 6 wordt per dekking vermeld wanneer de 
uitkeringstermijn begint en eindigt.

ArtikeL 1.7

BeDrijfsMiDDeLen

De bedrijfsgebouwen op het op het polisblad vermelde 
risicoadres, de functionele inrichting, de inventaris, 
dieren, bedrijfsvoorraden, hooi en stro, opgeslagen 
oogstproducten en landbouwwerktuigen.
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ArtikeL 1.8

BrAnD

een vuur buiten een haard, dat 
–  door verbranding is veroorzaakt en 
–  met vlammen gepaard gaat en 
–  in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. 
Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand 
beschouwd worden:
–  zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
–  doorbranden van elektrische apparaten en 

motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken van  

ovens en ketels.

ArtikeL 1.9

ontpLoffing

een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen. Hierbij geldt het 
volgende.

Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet 
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de 
wand van het vat onder de druk van de zich daarin 
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze 
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of 
zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel 
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige 
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen 
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het 
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.

Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet 
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en 
dampen, welke door een scheikundige reactie van 
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 
gebracht.

in de nabijheid:
onder schade door ontploffing wordt ook verstaan 
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde 
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg 
van de nabijheid van schade door ontploffing aan 
andere dan verzekerde zaken.

implosie:
onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

ArtikeL 1.10

iMpLosie

een eensklaps verlopende vervorming van een 
gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere 
luchtdruk buiten het vat dan in het vat, dat de wand 
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan 
bieden.



ArtikeL 2

overgAng vAn BeLAng, opHeffing

1  verkoop
  Bij verkoop van het bedrijf eindigt de dekking 

30 dagen na de overgang van het belang, tenzij 
de nieuwe belanghebbende binnen deze periode 
aan de maatschappij heeft verklaard dat hij de 
verzekering over wil nemen. in dat geval heeft de 
maatschappij gedurende 2 maanden het recht de 
verzekering te beëindigen met een opzegtermijn 
van 30 dagen.

2  overlijden
  Bij overgang van belang door overlijden zal de 

dekking nog 3 maanden doorlopen. na deze 
periode is er alleen dekking als de verzekering is 
overgeschreven op naam van de nieuwe belang-
hebbende. Binnen de periode van 3 maanden 
hebben erfgenamen en de maatschappij het recht 
de verzekering te beëindigen met een opzegter-
mijn van 30 dagen.

3  overige situaties
  Bij iedere andere overgang van het verzekerde 

belang eindigt de dekking onmiddellijk, tenzij de 
verzekering is overgeschreven op naam van de 
nieuwe belanghebbende.

4  opheffing bedrijf
  Bij opheffing van het bedrijf eindigt de dekking na 

30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.

ArtikeL 3

wAt is verzekerD

ArtikeL 3.1

BeDrijfsscHADe

De verzekering dekt de bedrijfsschade die voortvloeit 
uit (gedeeltelijke) bedrijfsstilstand.

voorwaarde voor dekking is:
–  de (gedeeltelijke) bedrijfsstilstand wordt uitslui-

tend en rechtstreeks veroorzaakt door materiële 
schade aan de bedrijfsmiddelen die de verzekerde 
in gebruik heeft en

–  de materiële schade is het gevolg van een gebeur-
tenis zoals vermeld onder de dekking die volgens 
het polisblad van toepassing is (basisdekking of 
uitgebreide dekking en/of gevolgschade uitval 
regelapparatuur en/of toeleveranciers/ afnemers-
risico) en

–  de materiële schade is het rechtstreekse gevolg 
van deze gedekte gebeurtenis en

–  de materiële schade is uitsluitend het gevolg van 
deze gedekte gebeurtenis en

–  de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de  
looptijd van de dekking voorgedaan en

–  de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
 De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het 
gevolg is van een eigen gebrek.

ArtikeL 3.1.1

BAsisDekking

Als op het polisblad vermeld staat dat de basisdek-
king van toepassing is, is de bedrijfsschade verzekerd 
die voortvloeit uit (gedeeltelijke) bedrijfsstilstand als 
gevolg van materiële schade aan de bedrijfsmiddelen 
als gevolg van:

1  Brand en brandblussing
2  Blikseminslag
  onder blikseminslag wordt verstaan een ontla-

ding van atmosferische elektriciteit naar de aarde 
toe, waardoor ter plaatse van de blikseminslag 
aantoonbare schade is ontstaan.

3  inductie/overspanning als gevolg van bliksem
4  ontploffing en implosie
5  sneeuwdruk en wateraccumulatie
  Hieronder wordt verstaan het bezwijken van (een 

deel van) het gebouw door sneeuw en/of een 
opeenhoping van water.

6  storm
  onder storm wordt verstaan een windsnelheid 

van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 
7 of hoger). Als bewijs kunnen dienen: waarne-
ming door het knMi, verklaringen van getuigen 
en/of stormschade aan andere gebouwen in 
de omgeving. onder materiële schade aan de 
bedrijfsmiddelen wordt in dit verband uitsluitend 
verstaan:

 –  stormschade aan een gebouw of
 –  stormschade aan roerende zaken die zich 

bevinden in een door storm beschadigd 
gebouw, met uitzondering van roerende zaken 
in hooibergen en in gebouwen die niet verze-
kerd zijn tegen stormschade.

7  Hagel
8  Lucht- of ruimtevaartuigen of meteorieten
  Het getroffen worden door een meteoriet of een 

vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of 
ruimtevaartuig, of

 –  een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, 
daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp of

 –  enig ander voorwerp dat getroffen is door een 
van de hiervoor genoemde voorwerpen.

9  elektrocutie
  plotselinge en onvoorziene elektrocutie van melk-

gevend rundvee in de wei. De vergoeding bedraagt 
maximaal 125 euro per dier.

10  verstikking
  verstikking van dieren als direct gevolg van een 

onder deze verzekering gedekte gebeurtenis.

ArtikeL 3.1.2

UitgeBreiDe Dekking

Als op het polisblad vermeld staat dat de uitgebreide 
dekking van toepassing is, is de bedrijfsschade verze-
kerd die voortvloeit uit (gedeeltelijke) bedrijfsstilstand 
als gevolg van materiële schade aan de bedrijfsmid-
delen als gevolg van:
1  een onder basisdekking genoemde gebeurtenis
2  inbraak of poging daartoe
 –  materiële schade veroorzaakt door de (poging 

tot) inbraak;
 –  diefstal van bedrijfsmiddelen na inbraak;
 –  diefstal van onderdelen die zozeer onder-

deel zijn van het gebouw, dat ze alleen met 
beschadiging van het gebouw kunnen worden 
losgebroken.

  onder inbraak wordt verstaan het met geweld 
verbreken van een afsluiting aan de buitenzijde 
van het gebouw of aan een gedeelte van het 
gebouw met het doel zich wederrechtelijk toegang 
te verschaffen.
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3  Afpersing en beroving of poging daartoe
  voorwaarde voor deze dekking is dat de afpersing 

of beroving gepaard gaat met geweld of bedreiging 
met geweld tegen één of meer personen.

4  vandalisme
  vandalisme is schade aangericht uit vernielzucht 

door één of meer personen die wederrechte-
lijk het gebouw of een gedeelte daarvan zijn 
binnengedrongen.

5  water en stoom
  Het onvoorzien stromen van water en stoom uit 

binnen en buiten het gebouw gelegen:
 –  vaste aan- en afvoerleidingen of
 –  daarop aangesloten sanitaire en andere 

toestellen, of
 –  centrale verwarmings- en 

airconditioningsinstallaties
  als gevolg van een plotseling opgetreden defect 

of van springen door vorst of door overlopen van 
water uit deze installaties en toestellen.

6  regen, sneeuw, hagel, smeltwater
  Het onvoorzien binnendringen van regen, sneeuw, 

hagel of smeltwater, als gevolg van overlopen of 
lekkage van balkons, daken en dakgoten of van 
bovengrondse afvoerpijpen daarvan. niet verze-
kerd is het binnendringen via deuren, ramen en 
vensters.

7  Uitbreken van vee
  Materiële schade aan de bedrijfsmiddelen ontstaan 

door het uitbreken van vee.
8  Mest
  Het onvoorzien uitstromen of overlopen van 

mest uit mestbassins als gevolg van een daaraan 
plotseling opgetreden defect. Hieronder wordt niet 
verstaan schade aan het mestbassin zelf.

 Deze dekking is alleen van kracht als:
 –  de bedoelde mestbassins eigendom zijn van 

en/of behoren tot het agrarisch bedrijf van 
verzekerde;

 –  de mestbassins voldoen aan de door de over-
heid vastgestelde bouwtechnische richtlijnen 
die, afhankelijk van het bouwjaar van het 
mestbassin, van toepassing zijn;

 –  de periodieke keuringen van de mestbassins 
binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn 
uitgevoerd.

9  olie
  Het uitstromen van olie uit vaste leidingen,  

reservoirs of tanks van met olie gestookte  
verwarmings- of kookinstallaties.

10  rook en roet
  Het plotseling uitstoten van rook en/of roet door 

een op de schoorsteen aangesloten verwarmings- 
of kookinstallatie.

11  Aanrijding en aanvaring
  Aanrijding en aanvaring van een gebouw en/of 

vast opgestelde bedrijfsinventaris op het risico-
adres dat op het polisblad vermeld wordt.

12  Afgevallen of uitgevloeide lading van voer- of 
vaartuigen

  Lading die als gevolg van een aanrijding of 
aanvaring uit een voer- of vaartuig is gevallen of 
gevloeid.

13  omvallen
 –  het omvallen van bomen, heistellingen, kranen, 

hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en 
lichtmasten;
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 –  het omvallen van en/of afbreken van delen van 
bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers, 
windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten.

14  kappen of snoeien van bomen
15  rellen, relletjes, opstootjes en werkstaking
  vernieling of beschadiging van de bedrijfsmiddelen 

als gevolg van:
 –  rellen, relletjes, opstootjes. Dit zijn incidentele, 

collectieve geweldsmanifestaties;
 –  werkstaking. Dit is het gemeenschappelijk 

niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het 
legitiem opgedragen werk door een aantal 
werknemers in een onderneming.

16  Luchtdruk
  Luchtdruk als gevolg van startende of proefdraai-

ende lucht- of ruimtevaartuigen en het doorbreken 
van de geluidsbarrière.

17  straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te 
water

 voorwaarde voor deze dekking is dat
 –  de afzetting het gevolg is van een materiële 

schade in de nabijheid van het bedrijf van 
verzekerde en

 –  deze materiële schade is veroorzaakt door een 
gebeurtenis die onder deze bedrijfsschadever-
zekering is gedekt.

Alleen de bedrijfsschade geleden in de periode dat het 
bedrijf van verzekerde niet toegankelijk was vanwege 
de afzetting is verzekerd. De schade wordt vergoed 
tot maximaal 25% van het verzekerde jaarbelang.

ArtikeL 3.1.3

gevoLgscHADe UitvAL regeLAppArAtUUr

verzekerd is de bedrijfsschade die voortvloeit uit 
(gedeeltelijke) bedrijfsstilstand als gevolg van dood of 
waardevermindering van dieren, waarbij de dood en/
of waardevermindering van de dieren het gevolg is 
van het plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist 
functioneren van de regelapparatuur, en het uitvallen 
of onjuist functioneren van de regelapparatuur het 
gevolg is van een niet voorzienbare materiële bescha-
diging aan de regelapparatuur.
voorwaarde voor deze dekking is dat de regelappara-
tuur is aangesloten op een werkend alarmsysteem.

regelapparatuur is de apparatuur met de daarbij 
behorende leidingen, bestemd om de leefomstandig-
heden van de dieren op het bedrijf van de verzekerde 
te reguleren. Hieronder wordt verstaan apparatuur 
voor verwarming, ventilatie, verlichting, voeder- en 
drinkwaterverstrekking en luchtbehandelingsystemen 
zoals luchtkoel- en luchtbevochtigingsinstallaties. 
Alleen uitval van regelapparatuur die aanwezig is op 
het bedrijf van verzekerde is gedekt.

een alarmsysteem is een installatie die als doel heeft 
het signaleren van uitvallen of onjuist functioneren 
van de regelapparatuur.

een materiële beschadiging is een fysieke aantasting 
die zich manifesteert in een blijvende verandering 
van vorm of structuur. onder materiële beschadiging 
wordt niet verstaan verlies of verminking van elektro-
nisch opgeslagen informatie.



ArtikeL 3.1.4

toeLevering AAn en AfnAMe vAn BeDrijven

Afhankelijk van de dekking die op het polisblad 
vermeld is (toelevering aan bedrijven, afname van 
bedrijven of beide) is de bedrijfsschade verzekerd die 
de verzekerde lijdt doordat:
–  een toeleverancier niet in staat is te leveren en/of
–  een afnemer niet in staat is de door verzekerde te 

leveren zaken af te nemen
als gevolg van een materiële schade bij het bedrijf 
van die toeleverancier of afnemer. voorwaarde voor 
deze dekking is dat de materiële schade het gevolg is 
van een gebeurtenis die gedekt zou zijn onder deze 
bedrijfsschadeverzekering als de gebeurtenis zich zou 
hebben voorgedaan op het bedrijf van verzekerde. 
niet verzekerd is schade door inductie en/of over-
spanning door bliksem.
per gebeurtenis wordt maximaal het op het polisblad 
vermelde percentage van het verzekerde jaarbelang 
voor bedrijfsschade vergoed.

ArtikeL 3.1.5

AAnvULLenDe vergoeDingen

in geval van een gedekte schade worden ook de 
volgende kosten vergoed.
1  extra kosten
  De extra kosten die in overleg met de maat-

schappij worden gemaakt om bedrijfsschade als 
gevolg van een gedekte gebeurtenis te voorkomen 
of te beperken. extra kosten zijn de kosten die 
gemaakt worden om de bedrijfsactiviteiten van 
verzekerde op het risicoadres of tijdelijk op een 
andere locatie te kunnen voortzetten. geen extra 
kosten zijn: kosten van vervanging of herstel van 
bedrijfsmiddelen en reconstructiekosten.

2  salaris en kosten van experts bij schaderegeling
  Het salaris en de kosten van alle experts bij de 

schaderegeling worden vergoed zoals omschreven 
in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket. Deze kosten worden zonodig 
boven het verzekerde bedrag vergoed.

3  kosten van noodhuisvesting
  Alleen als op het polisblad vermeld staat dat 

voor bedrijfsschade de uitgebreide dekking van 
toepassing is: gedurende de uitkeringstermijn zijn 
de eventuele extra kosten van noodhuisvesting 
van verzekerde, zijn gezin en/of zijn personeel 
verzekerd. Deze kosten worden vergoed tot 10% 
van het verzekerde jaarbelang voor bedrijfsschade 
met een maximum van 350 euro per week, voor 
zover ze niet onder een andere verzekering gedekt 
zijn.

ArtikeL 3.2

reconstrUctiekosten

De verzekering dekt de reconstructiekosten die de 
verzekerde in overleg met de maatschappij maakt 
gedurende maximaal 52 weken.
reconstructiekosten zijn de kosten om administratieve 
gegevens die voor de voortgang van het bedrijf of 
beroep noodzakelijk zijn, te reconstrueren en opnieuw 
in de administratie van de verzekerde op te nemen.

voorwaarde voor dekking is:
–  de te reconstrueren gegevens zijn verloren gegaan 

als gevolg van een materiële schade aan de 
bedrijfsmiddelen van de verzekerde en

–  de materiële schade is het gevolg van een gebeur-
tenis zoals vermeld onder de dekking die volgens 
het polisblad van toepassing is (basisdekking of 
uitgebreide dekking) en

–  de materiële schade is het rechtstreekse gevolg 
van deze gedekte gebeurtenis en

–  de materiële schade is uitsluitend het gevolg van 
deze gedekte gebeurtenis en

–  de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de  
looptijd van de dekking voorgedaan en

–  de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het 
gevolg is van een eigen gebrek.

Basisdekking
verzekerd zijn de reconstructiekosten die het gevolg 
zijn van materiële schade aan de bedrijfsmiddelen van 
verzekerde, veroorzaakt door een gebeurtenis zoals 
vermeld in artikel 3.1.1.

Uitgebreide dekking
verzekerd zijn de reconstructiekosten die het gevolg 
zijn van materiële schade aan de bedrijfsmiddelen van 
verzekerde, veroorzaakt door een gebeurtenis zoals 
vermeld in artikel 3.1.2.

Aanvullende vergoeding salaris en kosten experts
in geval van een gedekte schade worden het salaris 
en de kosten van alle experts bij de schaderege-
ling vergoed zoals omschreven in de Algemene 
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket. Deze 
kosten worden zonodig boven het verzekerde bedrag 
vergoed.

ArtikeL 3.3

eXtrA kosten

De verzekering dekt de extra kosten die als gevolg 
van een gedekte gebeurtenis worden gemaakt gedu-
rende de uitkeringstermijn om
–  bedrijfsschade te voorkomen of te beperken, en/of
–  de in de polis vermelde bedrijfsactiviteiten tijdelijk 

op het risicoadres of een andere locatie voort te 
kunnen zetten.

extra kosten zijn de noodzakelijk te maken kosten 
voor:
–  huur van vervangende gebouwen en inrichting;
–  het transport van inventaris, dieren en oogst-

producten naar de vervangende locatie;
–  het sorteren van oogstproducten;
–  het huren van vervangende werktuigen;
–  het uitbesteden van werkzaamheden aan een 

loonbedrijf;
–  andere kosten die in overleg met de maatschappij 

worden gemaakt.
onder extra kosten zijn niet begrepen:
–  de kosten van herstel of vervanging van 

bedrijfsmiddelen;
–  de kosten die in artikel 3.2 als reconstructiekosten 

zijn omschreven.
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voorwaarde voor dekking is:
–    de noodzaak om extra kosten te maken is het 

gevolg van een materiële schade aan de  
bedrijfsmiddelen van de verzekerde en

–  de materiële schade is het gevolg van een gebeur-
tenis zoals vermeld onder de dekking die volgens 
het polisblad van toepassing is (basisdekking of 
uitgebreide dekking) en

–  de materiële schade is het rechtstreekse gevolg 
van deze gedekte gebeurtenis en

–  de materiële schade is uitsluitend het gevolg van 
deze gedekte gebeurtenis en

–  de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de loop-
tijd van de dekking voorgedaan en

–  de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het 
gevolg is van een eigen gebrek.

Basisdekking
verzekerd zijn de extra kosten die het gevolg zijn 
van materiële schade aan de bedrijfsmiddelen van 
verzekerde, veroorzaakt door een gebeurtenis zoals 
vermeld in artikel 3.1.1.

Uitgebreide dekking
verzekerd zijn de extra kosten die het gevolg zijn 
van materiële schade aan de bedrijfsmiddelen van 
verzekerde, veroorzaakt door een gebeurtenis zoals 
vermeld in artikel 3.1.2.

Aanvullende vergoeding salaris en kosten experts
in geval van een gedekte schade worden het salaris 
en de kosten van alle experts bij de schaderege-
ling vergoed zoals omschreven in de Algemene 
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket. Deze 
kosten worden zonodig boven het verzekerde bedrag 
vergoed.

ArtikeL 3.4

HUUrDerving

De verzekering dekt de huurderving die de verze-
kerde lijdt gedurende de periode waarin de door 
verzekerde verhuurde gebouwen en/of functionele 
inrichting ongeschikt zijn voor verhuur als gevolg van 
een gedekte materiële schade. De huurderving wordt 
alleen vergoed als er een schriftelijke huurovereen-
komst is.

voorwaarde voor dekking is:
–  de huurderving vloeit uitsluitend en rechtstreeks 

voort uit het feit dat de door verzekerde verhuurde 
gebouwen en/of functionele inrichting voor de 
huurder onbruikbaar zijn geworden als gevolg van 
materiële schade aan de gebouwen en/of functio-
nele inrichting.

–  de materiële schade aan de gebouwen en/of func-
tionele inrichting is het gevolg van een gebeurtenis 
zoals vermeld onder de dekking die volgens het 
polisblad van toepassing is (basisdekking of uitge-
breide dekking) en

–  de materiële schade is het rechtstreekse gevolg 
van deze gedekte gebeurtenis en

–  de materiële schade is uitsluitend het gevolg van 
deze gedekte gebeurtenis en

–  de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de loop-
tijd van de dekking voorgedaan en

–  de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het 
gevolg is van een eigen gebrek.

Basisdekking
verzekerd is de huurderving die het gevolg is van 
materiële schade aan de door verzekerde verhuurde 
gebouwen en/of functionele inrichting door een 
gebeurtenis zoals vermeld in artikel 3.1.1.

Uitgebreide dekking
verzekerd is de huurderving die het gevolg is van 
materiële schade aan de door verzekerde verhuurde 
gebouwen en/of functionele inrichting door een 
gebeurtenis zoals vermeld in artikel 3.1.2.

Aanvullende vergoeding salaris en kosten experts
in geval van een gedekte schade worden het  
salaris en de kosten van alle experts bij de schade-
regeling vergoed zoals omschreven in de Algemene 
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket. Deze kosten 
worden zonodig boven het verzekerde bedrag vergoed.

ArtikeL 4

wAt is niet verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
  niet verzekerd is schade door aardbeving en 

vulkanische uitbarsting
2 inductie/overspanning door bliksem
  in geval van schade door overspanning/inductie 

door bliksem is niet verzekerd de bedrijfsschade 
als gevolg van:

 –  materiële schade aan dieren;
 –  bederf of waardevermindering van producten;
3 overstroming
  niet verzekerd is schade door overstroming. 

Hieronder wordt verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, ongeacht of de overstroming 
oorzaak of gevolg is van een op deze polis gedekte 
gebeurtenis.

  Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand 
of ontploffing als gevolg van overstroming.

4 opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
  niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met 

opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of al 
dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze uitslui-
ting geldt alleen voor schade veroorzaakt door:

 –  de verzekeringnemer, of
 –  een verzekerde, of
 –  degene die in opdracht of met goedvinden van 

de verzekeringnemer of een verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf 
of een deel van het bedrijf van de verzeke-
ringnemer of van die verzekerde en die in die 
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.
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  Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan 
het belang van verzekerde of aan het belang van 
andere verzekerden.

5 illegale activiteiten
  niet verzekerd is schade ontstaan op een risico-

adres waar een wettelijk niet toegestane activiteit 
plaatsvindt, ongeacht of is aangetoond dat deze 
activiteit niet de oorzaak van de schade vormt of 
dat verzekerde (bijvoorbeeld als verhuurder) niet 
op de hoogte was van de illegale activiteit.

  onder illegale activiteit wordt voor deze verzeke-
ring verstaan:

 –  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-
producten, Xtc-pillen, heroïne, cocaïne, en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;

 –  het opslaan, verhandelen of bewerken van 
gestolen zaken (bijvoorbeeld het zogenaamde 
‘omkatten’ van auto’s).

6 Dubieuze debiteuren
  niet verzekerd is afschrijving van dubieuze 

debiteuren.
7 Boetes
  niet verzekerd zijn boetes ten gevolge van 

contractbreuk of voor het niet of vertraagd 
uitvoeren van opdrachten.

Als op het polisblad vermeld staat dat de uitgebreide 
dekking van toepassing is, geldt voor die dekking ook 
de volgende uitsluiting.
8 water- en neerslagschade
  niet verzekerd is water- en neerslagschade aan 

bedrijfsmiddelen die zich buiten de gebouwen 
bevinden en water- en neerslagschade als gevolg 
van:

 –  binnendringen van neerslag via de begane 
grond of openbare weg;

 –  binnendringen van riool- of grondwater;
 –  terugstromen van rioolwater;
 –  vocht- of waterdoorlating van muren, vloeren 

of in kelders;
 –  neerslag binnengedrongen door openstaande 

ramen, deuren of luiken en schade die optreedt 
tijdens de duur van en verband houdt met 
reparatiewerkzaamheden;

 –  slecht onderhoud; 
 – constructiefouten.

Als op het polisblad vermeld staat dat gevolgschade 
uitval regelapparatuur verzekerd is, gelden voor die 
dekking ook de volgende uitsluitingen.
9 externe toelevering van elektriciteit, gas, water
  niet verzekerd is schade veroorzaakt door of 

verband houdend met het uitvallen of technisch 
onjuist functioneren van de externe toelevering 
van elektriciteit, gas of water.

10 Abnormaal gebruik
  niet verzekerd is schade door een niet normaal 

gebruik van de apparatuur, zoals het beproeven 
van nieuw aangelegde, herstelde of gerevi-
seerde apparatuur, verwijtbare overbelasting en 
experimenten.

11 onjuiste instellingen, bedieningsfouten e.d.
  niet verzekerd is schade veroorzaakt door onjuiste 

instelling, programmering of bedieningsfouten.
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12 Alarmsysteem buiten werking
  niet verzekerd is schade die verband houdt met 

het niet aanwezig zijn of het niet afgaan van het 
alarm. Deze uitsluiting is niet van toepassing 
als het niet afgaan van het alarm een gevolg is 
van dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis 
waardoor ook de regelapparatuur is beschadigd, 
ongeacht of het een uitgesloten gebeurtenis 
betreft.

ArtikeL 5

verpLicHtingen

De volgende verplichtingen gelden in aanvulling op 
de verplichtingen als vermeld in de Algemene voor-
waarden Agrarisch ondernemerspakket.

ArtikeL 5.1

verpLicHting MeLDen risicowijziging

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij 
schriftelijk in kennis te stellen van:
–  wijziging van de bouwaard en/of het gebruik van 

een gebouw op het op het polisblad vermelde 
risicoadres;

–  beëindiging van de bewoning op het risicoadres.

De melding moet zo spoedig mogelijk gedaan worden, 
en in elk geval binnen 8 weken nadat de wijziging 
is opgetreden. Dit geldt niet als de verzekering-
nemer niet op de hoogte was van de wijziging en 
kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet op de hoogte 
kon zijn. De maatschappij zal na ontvangst van de 
kennisgeving van de wijziging aan de verzekering-
nemer laten weten of de verzekering op dezelfde 
voorwaarden en premie kan worden voortgezet.

Als de maatschappij niet tijdig op de hoogte is gesteld 
van de risicowijziging kan dit gevolgen hebben 
voor de hoogte van de schadevergoeding, zoals 
omschreven in 6.1 van de Algemene voorwaarden 
Agrarisch ondernemerspakket.

ArtikeL 5.2

verpLicHtingen Bij verzekering vAn 
reconstrUctiekosten

Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking 
reconstructiekosten verzekerd is, geldt het volgende.
De verzekeringnemer is verplicht minimaal eenmaal 
per week een volledige kopie te maken van de op 
computerapparatuur opgeslagen data. Deze kopie 
moet bewaard worden buiten de bedrijfslocatie, of in 
een goedgekeurde datasafe op de bedrijfslocatie.
reconstructiekosten die na een gedekte gebeurtenis 
gemaakt moeten worden als gevolg van het ontbreken 
van een dergelijke kopie, komen niet voor vergoeding 
in aanmerking.

ArtikeL 5.3

verpLicHtingen Bij verzekering vAn 
gevoLgscHADe UitvAL regeLAppArAtUUr

Als op het polisblad vermeld staat dat gevolgschade 
uitval regelapparatuur verzekerd is, geldt het 
volgende.



De verzekerde is verplicht:
1  de maatschappij zo spoedig mogelijk te informeren 

over elke wijziging in: de regelapparatuur, het 
alarmsysteem en/of de wijze van huisvesting van 
de dieren;

2  de regelapparatuur volgens voorschriften te  
laten aanleggen, te bedienen, te onderhouden en 
regelmatig op bedrijfszekerheid te beproeven;

3  er voor te zorgen dat alle automatische regel-
apparatuur ook handmatig kan worden bediend.

4  bij leveranties en werkzaamheden uitsluitend 
gebruik te maken van op het betreffende gebied 
als deskundig bekend staande personen en 
bedrijven en zonder toestemming van de maat-
schappij geen verdergaande afstand te doen van 
verhaalsrechten dan gebruikelijk is;

5  ervoor zorg te dragen dat het alarmsysteem 
minimaal 1x per maand op bedrijfszekerheid 
wordt getest, en minimaal 1x per jaar wordt 
onderhouden;

6  ervoor zorg te dragen dat het alarmsysteem en de 
alarmopvolging voldoen aan de volgende eisen:

 –  onafhankelijk van het elektriciteitsnet te 
allen tijde minimaal een half uur kunnen 
functioneren;

 –  in werking treden zodra de regelapparatuur 
uitvalt of onjuist functioneert en/of het  
detectiecircuit wordt onderbroken.

 –  een door de signaleringsapparatuur uitge-
zonden alarmsignaal moet op ieder moment 
waarneembaar zijn voor verzekerde of een tot 
het adequaat reageren bekwame vervanger of 
vertegenwoordiger van verzekerde waarna onmid-
dellijk maatregelen kunnen worden getroffen ter 
voorkoming of beperking van schade;

7  na het afgaan van het alarm binnen de vastge-
stelde normtijden een aanvang te maken met het 
voorkomen en beperken van de schade.  
Deze normtijden zijn:

 –  bij pluimveebedrijven 15 minuten
 –  bij vleesvarkensbedrijven 20 minuten
 –  bij fokvarkensbedrijven 25 minuten
 –  bij vleeskalverbedrijven 25 minuten

ArtikeL 6

scHADeBepALingen

ArtikeL 6.1

scHADevAststeLLing en vergoeDing 
BeDrijfsscHADe

in geval van een gedekte schade wordt de bedrijfs-
schade vastgesteld op basis van vermindering van 
de opbrengst van de productie gedurende de 
uitkeringstermijn.

De uitkeringstermijn termijn gaat in op het moment 
waarop de bedrijfsschade ontstaat en duurt maxi-
maal het aantal weken dat op het polisblad vermeld 
staat achter Uitkeringstermijn. De uitkeringstermijn 
eindigt in elk geval op het moment dat de omzet weer 
op het peil is (of redelijkerwijs had kunnen zijn) dat 
bereikt zou zijn als de gedekte gebeurtenis niet had 
plaatsgevonden.
De uitkeringstermijn eindigt niet doordat de  
verzekering eindigt.

voor de berekening van de bedrijfsschade gedurende 
de uitkeringstermijn zal worden uitgegaan van de 
brutowinst in de referentieperiode. Dit is de met de 
uitkeringstermijn vergelijkbare periode, gelegen in  
de 52 weken die onmiddellijk voorafgaan aan de 
gedekte gebeurtenis.

Bij de vaststelling van de bedrijfsschade wordt reke-
ning gehouden met bijzondere omstandigheden die:
–  van invloed waren op de brutowinst gedurende  

de referentieperiode of
–  van invloed zouden zijn geweest op brutowinst 

gedurende de uitkeringstermijn als de gedekte 
schade niet had plaatsgevinden.

eventueel bespaarde kosten worden op de brutowinst 
in mindering gebracht.

onderverzekering en overdekking
er is sprake van onderverzekering als blijkt dat de 
werkelijk gerealiseerde brutowinst op het moment van 
ontstaan van de schade hoger is dan het verzekerde 
jaarbelang. in dit geval zal ten behoeve van de  
schadevaststelling het verzekerde jaarbelang worden 
verhoogd met maximaal 15%.

Maximale vergoeding
De maximaal uit te keren vergoeding voor bedrijfs-
schade en de in artikel 3.1.5 genoemde extra kosten 
tezamen is:
–  bij een verzekerde uitkeringstermijn van  

26 weken: de helft van het op het polisblad 
vermelde jaarbelang;

–  bij een verzekerde uitkeringstermijn van 
52 weken: eenmaal het op het polisblad  
vermelde jaarbelang;

–  bij een verzekerde uitkeringstermijn van  
78 weken: anderhalf keer het op het polisblad 
vermelde jaarbelang;

–  bij een verzekerde uitkeringstermijn van  
104 weken: twee keer het op het polisblad 
vermelde jaarbelang;

–  bij een verzekerde uitkeringstermijn van  
130 weken: tweeëneenhalf keer het op het  
polisblad vermelde jaarbelang;

–  bij een verzekerde uitkeringstermijn van  
156 weken: drie keer het op het polisblad 
vermelde jaarbelang;

eventueel vermeerderd met het overdekkings- 
percentage volgens de regeling zoals hiervoor 
omschreven onder onderverzekering en overdekking.

Afwijkende regeling bij bedrijfsbeëindiging of geen 
inspanningen tot voortzetting van het bedrijf
De uitkeringstermijn duurt ten hoogste 13 weken  
als de verzekerde:
–  het bedrijf opheft, of
–  in deze periode nog geen poging tot volle-

dige voortzetting van het bedrijf heeft gedaan, of
–  een ander bedrijf in de opstal gaat vestigen.
De uitkeringstermijn duurt in deze gevallen in 
ieder geval niet langer dan het geval zou zijn 
geweest zonder opheffing. indien verzekerde na een 
gedekte gebeurtenis ophoudt het bedrijf uit te 
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oefenen en op grond van wettelijke of contractuele 
verplichtingen tot doorbetaling van lonen, salarissen 
en daarop drukkende sociale lasten is gehouden, 
wordt daarvoor een maximale uitkeringstermijn 
aangehouden van 26 weken, maar niet langer dan 
zonder bedrijfsopheffing het geval zou zijn geweest.

Uitkering
De schadevergoeding wordt door de maatschappij 
uitgekeerd naarmate de schade door verzekerde 
wordt geleden, tenzij partijen uitkering in één bedrag 
overeenkomen.

ArtikeL 6.2

scHADevAststeLLing en vergoeDing 
reconstrUctiekosten

in geval van een gedekte schade worden de recon-
structiekosten vergoed die gedurende maximaal  
52 weken worden gemaakt.

na de gedekte schadegebeurtenis zal de expert in 
overleg met de verzekerde vaststellen:
–  welke gegevens moeten worden gereconstrueerd 

en
–  hoe de reconstructie het beste kan worden 

uitgevoerd.

De schadevergoeding wordt door de maatschappij 
uitgekeerd naarmate de schade door verzekerde 
wordt geleden, tenzij partijen uitkering in één bedrag 
overeenkomen.
De maatschappij zal nooit meer vergoeden dan 
eenmaal het op het polisblad vermelde verzekerde 
bedrag voor reconstructiekosten.

ArtikeL 6.3

scHADevAststeLLing en vergoeDing eXtrA 
kosten

in geval van een schade die gedekt is volgens artikel 
3.3 worden de extra kosten vergoed die gedurende 
de uitkeringstermijn worden gemaakt. eventueel 
bespaarde kosten worden op dit bedrag in mindering 
gebracht. per gebeurtenis wordt maximaal eenmaal 
het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag voor 
extra kosten vergoed.

De uitkeringstermijn begint op het moment waarop de 
gedekte gebeurtenis plaatsvindt en duurt maximaal 
52 weken. De uitkeringstermijn eindigt in elk geval op 
het moment waarop de beschadigde bedrijfsmiddelen 
weer hersteld of herbouwd zijn.
De uitkeringstermijn eindigt niet doordat de verzeke-
ring eindigt.

Aan het begin van de (gedeeltelijke) bedrijfsstilstand 
zal de expert in overleg met de verzekerde vaststellen 
welke extra kosten noodzakelijk zijn. Als tijdens 
de uitkeringstermijn blijkt dat aanvullende kosten 
gemaakt moeten worden moet de maatschappij hier-
voor goedkeuring geven.

De schadevergoeding wordt door de maatschappij 
uitgekeerd naarmate de schade door verzekerde 
wordt geleden, tenzij partijen uitkering in één bedrag 
overeenkomen.

Afwijkende regeling bij bedrijfsbeëindiging of geen 
inspanningen tot voortzetting van het bedrijf
De uitkeringstermijn duurt echter ten hoogste  
13 weken als de verzekerde:
–  het bedrijf opheft of
–  in deze periode nog geen poging tot onvermin-

derde voortzetting van het bedrijf heeft gedaan of
–  een ander bedrijf in de opstal gaat vestigen.
De uitkeringstermijn duurt in deze gevallen in 
ieder geval niet langer dan het geval zou zijn 
geweest zonder opheffing.

ArtikeL 6.4

scHADevAststeLLing en vergoeDing 
HUUrDerving

in geval van een gedekte schade wordt de huurder-
ving vergoed die gedurende de uitkeringstermijn 
worden geleden.

De uitkeringstermijn begint op het moment waarop de 
gedekte gebeurtenis plaatsvindt. De uitkeringstermijn 
eindigt zodra
–  de verhuurde gebouwen en/of functionele inrich-

ting hersteld of herbouwd zijn, of redelijkerwijs 
hersteld of herbouwd hadden kunnen zijn, of

–  het aantal weken verstreken is dat op het polisblad 
vermeld staat achter Uitkeringstermijn.

Als de gebouwen en/of functionele inrichting niet 
herbouwd of hersteld worden zal de huurderving 
gedurende maximaal 13 weken worden vergoed.
De uitkeringstermijn eindigt niet doordat de ver- 
zekering eindigt.

na de gedekte schadegebeurtenis zal de expert in 
overleg met de verzekerde vaststellen:
–  in welke mate de gebouwen en/of functionele 

inrichting voor verhuur ongeschikt zijn geworden 
en

–  welke extra kosten noodzakelijk zijn om 
deze toestand op te heffen of het herstel te 
bespoedigen.

Als tijdens de uitkeringstermijn blijkt dat aanvullende 
extra kosten gemaakt moeten worden, moet de 
maatschappij hiervoor goedkeuring geven.

De schadevergoeding wordt door de maatschappij 
uitgekeerd naarmate de schade door verzekerde 
wordt geleden, tenzij partijen uitkering in één bedrag 
overeenkomen.
De maatschappij zal nooit meer vergoeden dan 
eenmaal het op het polisblad vermelde verzekerde 
bedrag voor huurderving.
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden agrarisch  
ondernemerspakket

ArTikeL 1

BegriPsoMsChrijvingen

in deze verzekering wordt verstaan onder:

ArTikeL 1.1

verZekerDe

De verzekeringnemer en/of de natuurlijke of rechts-
persoon die op grond van de polis rechten kan 
ontlenen aan de polis

ArTikeL 1.2

verZekerDe oBjeCTen

Alle objecten die op het polisblad vermeld staan.

ArTikeL 1.3

nieuwwAArDe

het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen en 
bedrijfsklaar opstellen van nieuwe objecten van 
gelijke kwaliteit en met dezelfde of vergelijkbare  
technische specificaties als de verzekerde zaken.

ArTikeL 1.4

verZekerD BeDrAg

De nieuwwaarde van de verzekerde objecten.

ArTikeL 1.5

DAgwAArDe

De nieuwwaarde minus een bedrag wegens waar-
devermindering door gebruik of slijtage dan wel 
technische en/of economische veroudering.

ArTikeL 1.6

MATeriëLe BesChADiging

Fysieke aantasting die zich manifesteert in een 
blijvende verandering van vorm of structuur. onder 
materiële beschadiging wordt niet verstaan verlies of 
verminking van elektronisch opgeslagen informatie.

ArTikeL 1.7

soFTwAre

De besturings- en toepassingsprogrammatuur.

ArTikeL 1.8

BrAnD

een vuur buiten een haard, dat
–  door verbranding is veroorzaakt en
–  met vlammen gepaard gaat en
–  in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand 
beschouwd worden:
–  zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
–  doorbranden van elektrische apparaten en 

motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens 

en ketels.
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onder schade door brand wordt mede verstaan 
schade door een naburige brand.

ArTikeL 1.9

LuChT- oF ruiMTevAArTuigen

onder schade door lucht- of ruimtevaartuigen wordt 
verstaan het getroffen worden door:
–  een meteoriet of door een vertrekkend, vliegend, 

landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of
–  een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, 

daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp of

–  enig ander voorwerp dat getroffen is door een van 
de hiervoor genoemde voorwerpen.

ArTikeL 1.10

onTPLoFFing

een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen. hierbij geldt het 
volgende.

Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet 
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de 
wand van het vat onder de druk van de zich daarin 
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze 
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of 
zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel 
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige 
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen 
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het 
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.

Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet 
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en 
dampen, welke door een scheikundige reactie van 
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 
gebracht.

in de nabijheid:
onder schade door ontploffing wordt ook verstaan 
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde 
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg 
van de nabijheid van schade door ontploffing aan 
andere dan verzekerde zaken.

implosie:
onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

ArTikeL 1.11

iMPLosie

een eensklaps verlopende vervorming van een 
gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere 
luchtdruk buiten het vat dan in het vat, dat de wand 
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan 
bieden.



ArTikeL 1.12

BLikseM

een ontlading van atmosferische elektriciteit al dan 
niet naar de aarde toe.

ArTikeL 1.13

BLikseMinsLAg

onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading van 
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waar-
door op de plaats van de blikseminslag aantoonbare 
schade is ontstaan.

ArTikeL 1.14

sTorM

onder storm wordt verstaan een windsnelheid van 
tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7 en 
hoger).

ArTikeL 1.15

oversTroMing

het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, oevers, 
sluizen en andere waterkeringen, ongeacht of de over-
stroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze 
verzekering gedekte gebeurtenis.

ArTikeL 2

wAT is verZekerD

ArTikeL 2.1

oMvAng vAn De Dekking

een verzekerd object valt onder de werking van deze 
dekking als het bedrijfsklaar op het op het polisblad 
genoemde risicoadres:
–  is opgesteld en wordt gebruikt overeenkomstig het 

doel waarvoor het is bestemd of
–  wordt gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd, 

gereviseerd of verplaatst, of in verband met deze 
activiteiten wordt gedemonteerd of gemonteerd.

verzekerd is:
–  Beschadiging
  elke plotselinge en onvoorziene materiële bescha-

diging van het verzekerde object ten gevolge 
van een onzekere gebeurtenis, ongeacht of deze 
is ontstaan door de aard of een gebrek van het 
object. voor elektronische componenten geldt 
dat schade ontstaan door de aard of een gebrek 
van het verzekerde object uitsluitend is verzekerd 
zolang het object niet ouder is dan vijf jaar.

–  Diefstal
  verlies van (delen van) het verzekerde object als 

gevolg van diefstal. voorwaarde voor dekking is 
dat de diefstal is voorafgegaan door braak. onder 
braak wordt verstaan het met geweld verbreken 
van een afsluiting aan de buitenzijde van het 
gebouw of aan een gedeelte van het gebouw 
met het doel zich wederrechtelijk toegang te 
verschaffen.

ArTikeL 2.2

AAnvuLLenDe vergoeDingen

Boven het verzekerde bedrag zijn gedekt:
1  Dekking buiten het risicoadres
  Als in geval van een gedekte schade de reparatie 

plaatsvindt binnen de Benelux en Duitsland, zijn 
de risico’s van transport en verblijf buiten het 
risicoadres verzekerd tot maximaal 25.000 euro 
per gebeurtenis. schade veroorzaakt door het 
uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden is niet 
verzekerd.

2  kosten ter voorkoming en vermindering van 
schade

  De kosten ter voorkoming en vermindering van 
schade zoals omschreven in de Algemene voor-
waarden Agrarisch ondernemerspakket. het 
verzekerde bedrag voor deze kosten bedraagt 
50% van het verzekerde bedrag per object.

3  opruimingskosten
  het verzekerde bedrag voor de opruimingskosten 

bedraagt 10% van het verzekerde bedrag per 
object. niet vergoed worden kosten die verband 
houden met behandeling van grond of water.

ArTikeL 3

wAT is nieT verZekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 2 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

1 Brand, bliksem, ontploffing, luchtvaartuigen
  schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, 

ontploffing en lucht- en ruimtevaartuigen, onge-
acht of deze gevaren zijn veroorzaakt door de aard 
of een gebrek van het verzekerde object;

2 overspanning/inductie ten gevolge van bliksem
  schade aan elektrische en elektronische appara-

tuur/installaties door overspanning/inductie ten 
gevolge van bliksem, ongeacht of zich een blik-
seminslag heeft voorgedaan;

3 storm
 schade door storm;
4 overbelasten/experimenteren
  schade ten gevolge van voortdurend overbelasten 

van of experimenteren met het verzekerde object;
5 waardevermindering
 schade door waardevermindering;
6  geleidelijke achteruitgang als gevolg van normaal 

gebruik
  corrosie, erosie, slijtage en elke andere gelei-

delijke achteruitgang die optreedt als gevolg 
van de normale werking en het normale gebruik 
van de verzekerde installatie. hierbij is niet van 
belang of de schade zich plotseling en onvoorzien 
manifesteert.

  Deze uitsluiting geldt alleen voor het onderdeel 
van de verzekerde installatie dat is aangetast door 
de geleidelijke achteruitgang. Deze uitsluiting is 
niet van toepassing als de geleidelijke achter-
uitgang het gevolg is van een gebrek van de 
verzekerde installatie;
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7 verwisselbare onderdelen en verbruiksartikelen
 schade aan of verlies van:
 –  verwisselbare gereedschappen en werktuigen;
 –  smeltzekeringen, breekpennen, breekassen en 

dergelijke beveiligingen;
 –  fundamenten en bemetseling;
 –  vloeistoffen, gassen, chemicaliën, katalysa-

toren, filter- en contactmassa’s en koelmedia;
8 visuele beschadiging
  beschadigingen die de goede technische werking 

van het object niet beïnvloeden, bijvoorbeeld 
schade die bestaat uit krassen, schrammen, 
deuken of andere lichte beschadigingen;

9 software en data
 –  schade aan of verlies van software die niet het 

directe gevolg is van een beschadiging van de 
hardware;

 –  iedere schade aan of verlies van data;
10 Aansprakelijkheid leverancier, onderhoudscontract
  schade verhaalbaar onder:
 –  de garantievoorwaarden die gebruikelijk zijn 

voor de verzekerde installatie,
 –  het onderhoudscontract,
 –  het huurcontract,
 –  soortgelijke contracten;
11 natuurrampen
  schade veroorzaakt door overstroming, grond-

verzakking, aardverschuiving, aardbeving, 
vulkanische uitbarsting en andere natuurrampen;

12 opzet en grove schuld
  schade als gevolg van opzet of grove schuld van 

de verzekeringnemer of de verantwoordelijke 
bedrijfsleiding.

ArTikeL 4

verPLiChTingen

in aanvulling op de verplichtingen in de Algemene 
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket geldt het 
volgende.

1  Zorgplicht
  De verzekerde is verplicht alle voorzorgen te 

nemen om de verzekerde objecten in goede 
bedrijfsvaardige toestand te houden en schade te 
voorkomen. Dit betekent in elk geval dat

 –  de (onderhouds)voorschriften van de fabrikant 
worden opgevolgd en

 –  de wettelijke voorschriften betreffende de behan-
deling en beveiliging en behandeling van de 
verzekerde objecten in acht worden genomen.

2  Beschadigde onderdelen bewaren
  in geval van schade is de verzekerde verplicht 

de beschadigde onderdelen te bewaren en deze 
beschikbaar te stellen voor eventuele inspectie 
door de maatschappij.

3  Melden risicowijziging
  De verzekerde is verplicht de maatschappij onmid-

dellijk in kennis te stellen van iedere verandering 
die van invloed is op het verzekerde risico. 
voorbeelden van wijzigingen die gemeld moeten 
worden zijn:

 –  veranderingen aan de verzekerde objecten zelf, 
of aan de opstelling ervan;

 –  veranderingen aan het gebouw waarin de 
verzekerde objecten zich bevinden;

 –  veranderingen aan het gebruik van de  
verzekerde objecten.
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ArTikeL 5

sChADeBePALingen

ArTikeL 5.1

sChADevergoeDing

De maatschappij vergoedt de schade op de volgende 
basis:
1 Totaal schade
  in geval van een totaal schade aan objecten die 

niet ouder zijn dan drie jaar, wordt de nieuw-
waarde vergoed. voor objecten die ouder zijn  
dan drie jaar wordt de dagwaarde vergoed.  
De dagwaarde zal nooit minder bedragen dan  
20% van de nieuwwaarde.

 van totaal schade is sprake als
 –  reparatie niet mogelijk is of
 –  de reparatiekosten de dagwaarde van het 

verzekerde object onmiddellijk voor het voorval 
te boven gaan.

2 gedeeltelijke schade
  in geval van een herstelbare schade worden de 

reparatiekosten vergoed die gemaakt moeten 
worden om de beschadiging op te heffen. De 
vergoeding bedraagt maximaal het bedrag dat in 
geval van een totaal schade zou worden betaald.

3 Aftrek wegens waarde restanten en eigen risico
  op de schadevergoeding worden per object in 

mindering gebracht:
 –  de waarde van eventuele restanten en
 –  het op het polisblad vermelde eigen risico.
4 kosten die niet vergoed worden
  De maatschappij vergoedt alleen de kosten van  

de definitieve reparatie. niet vergoed worden:
 –  de kosten van voorlopig herstel;
 –  schade die verband houdt met het voorlopige 

herstel en schade door het achterwege laten 
van de definitieve reparatie;

 –  de kosten van veranderingen of verbeteringen;
 –  onderzoekskosten die niet rechtstreeks 

verband houden met het herstel van de 
gedekte schade;

 –  de kosten voor het vaststellen van de 
schade. wel vergoed worden de honoraria en 
kosten van de deskundigen, zoals vermeld 
in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.

ArTikeL 5.2

onDerverZekering

er is sprake van onderverzekering als het verzekerde 
bedrag lager is dan de nieuwwaarde van de verze-
kerde objecten. in geval van onderverzekering zal de 
vergoeding van de schade en de kosten plaatsvinden 
naar de verhouding van het verzekerde bedrag tot de 
werkelijke nieuwwaarde van de verzekerde objecten.
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Deze voorwaarden vormen één geheel met  
de Algemene Voorwaarden Agrarisch  
Ondernemerspakket.

Deze aansprakelijkheidsverzekering is opgebouwd  
uit een of meer dekkingen. op het polisblad staat 
welke dekkingen zijn verzekerd.

wat in de voorwaarden onder Algemeen staat (artikel 
1 tot en met 4) geldt voor alle dekkingen. Daarna 
wordt in de artikelen 5 tot en met 15 per dekking 
beschreven wat specifiek voor die dekking geldt.

ALGEMEEN

ArTikeL 1

BegripsoMschrijvingen

ArTikeL 1.1

geLDigheiDsDUUr

De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering 
tot de datum van beëindiging van de verzekering.

ArTikeL 1.2

verzekeringsjAAr

De periode van de ingangsdatum van de verzekering 
tot de hoofdpremievervaldatum, en elke aansluitende 
periode van 12 maanden. De periode vanaf de laatste 
hoofdpremievervaldatum tot de beëindigingsdatum 
van de polis geldt als verzekeringsjaar, ook als deze 
korter is dan 12 maanden. Bij een geldigheidsduur 
korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk 
aan de geldigheidsduur.

ArTikeL 1.3

schADe

onder schade wordt verstaan:
1 schade aan personen
  letsel of aantasting van de gezondheid van 

personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, 
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;

2 schade aan zaken
  beschadiging van zaken van anderen dan verze-

keringnemer en de hieruit voortvloeiende schade, 
mits de beschadiging zelf niet van polisdekking 
is uitgesloten. onder beschadiging wordt ook 
verstaan vervuiling, vernietiging of vermissing.

ArTikeL 1.4

DerDe

iedere andere persoon dan de aansprakelijk gestelde 
verzekerde.

ArTikeL 1.5

hAnDeLen oF nALATen

hieronder wordt verstaan een handelen of nalaten 
waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen 
of nalaten wordt gelijkgesteld de aansprakelijkheid 
voor schade:
–  die krachtens de wet op grond van een aan 

verzekerde toebehorende hoedanigheid voor zijn 
rekening komt;

–  die op grond van de in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening van verzekerde komt.

ArTikeL 1.6

AAnsprAAk

een door een derde tegen een verzekerde ingestelde 
vordering tot vergoeding van schade, voortvloeiend 
uit een handelen of nalaten van een verzekerde. 
Meerdere aanspraken, al dan niet tegen meer 
verzekerden ingesteld, worden als één aanspraak 
beschouwd als deze:
–  met elkaar verband houden of,
–  uit elkaar voortvloeien of,
–  uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of,
–  uit een opeenvolgend handelen of nalaten, met 

dezelfde oorzaak, voortvloeien.
Deze aanspraken worden geacht te zijn aangemeld 
ten tijde dat de eerste aanspraak in de reeks werd 
aangemeld.

ArTikeL 1.7

oMsTAnDigheiD

een of meer feiten, die voortvloeien uit of verband 
houden met een bepaald handelen of nalaten, 
waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat 
deze zullen leiden tot een aanspraak.

ArTikeL 1.8

MiLieUAAnTAsTing

onder milieuaantasting wordt verstaan de uitstoot, 
lozing, doorsijpeling of ontsnapping van enige vloei-
bare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een 
prikkelende, besmetting of bederf veroorzakende 
of een verontreinigende werking heeft in of op de 
bodem, de lucht, het oppervlakte- water of enig(e)  
al dan niet ondergronds(e) water(gang).

ArTikeL 1.9

joYriDing

elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig of 
(lucht)vaartuig, zonder de bedoeling te hebben zich 
dit motorrijtuig of (lucht)vaartuig toe te eigenen.

ArTikeL 2

wAT is verzekerD

ArTikeL 2.1

verzekerDe Dekkingen/vereisTen inzAke 
AAnsprAAk

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van 
de verzekerde zoals nader omschreven onder de 
dekkingen die volgens het polisblad van toepassing 
zijn (Bedrijfsaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid  
voor particulieren en Aansprakelijkheid voor schade 
door vuurwapens tijdens de jacht).
voor alle dekkingen geldt als voorwaarde voor  
dekking dat:
–  de verzekerde handelt binnen de grenzen van 

de in de polis vermelde hoedanigheid. voor 
Bedrijfsaansprakelijkheid betekent dit dat de 
verzekerde handelt in de uitoefening van een op 
het polisblad vermelde bedrijfsactiviteit. voor de 
dekkingen Aansprakelijkheid voor particulieren en 
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Aansprakelijkheid voor schade door vuurwapens 
tijdens de jacht betekent dit dat de verzekerde 
handelt als particulier respectievelijk als jager; en

–  de aanspraak (zie artikel 1.6) voor de eerste maal 
tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldig-
heidsduur van de verzekering en

–  de aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de 
verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de 
maatschappij is aangemeld en ontvangen, en

–  de aanspraak, respectievelijk een omstandig-
heid die tot een aanspraak zou kunnen leiden, 
bij de ingangsdatum van de verzekering of bij de 
ingangsdatum van de (risico)uitbreiding van de 
verzekering bij zowel de verzekeringnemer als bij 
de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend 
was.

ArTikeL 2.2

BeTekenis TijDsTip AAnMeLDing

Als een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van 
de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij 
de maatschappij is aangemeld, zal de aanspraak die 
daaruit voortvloeit - ongeacht op welk tijdstip - geacht 
worden te zijn ingesteld op die meldingsdatum.
Dat betekent dat
–  op de aanspraak de verzekeringsvoorwaarden 

van toepassing zijn die op die meldingsdatum van 
kracht waren en

–  de limiet per verzekeringsjaar die geldt voor het 
jaar van de melding, ook geldt voor de aanspraken 
die uit deze omstandighedenmelding voortvloeien.

ArTikeL 2.3

inLoopDekking

Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit 
een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden 
vóór de ingangsdatum van de verzekering of de 
dekkingsuitbreiding, zijn verzekerd.

ArTikeL 2.4

MeLDing vAn AAnsprAken Bij Beperking  
Dekking

Als op verzoek van de verzekeringnemer de polis-
dekking wordt beperkt, geldt deze beperking niet 
voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen 
of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de 
geldigheidsduur van de verzekering, maar voor 
de ingangsdatum van die beperking, tenzij de 
maatschappij met in achtneming van de geldende 
polisvoorwaarden verzekeringnemer schriftelijk meldt 
dat daarover voor de wijzigingsdatum een aanvullende 
overeenkomst dient te worden gesloten.

Als sprake is van een reeks handelingen of nalatig-
heden die met elkaar verband houden of uit elkaar 
voortvloeien, dan is de datum van aanvang van deze 
reeks bepalend voor de vaststelling of de aanspraak 
binnen de dekkingsperiode valt.
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ArTikeL 2.5

MeLDing vAn AAnsprAken nA 
BeËinDigingsDATUM

Uit artikel 2.1 vloeit voort dat aanspraken of omstan-
digheden die aan de maatschappij worden gemeld  
na de beëindiging van de verzekering, niet zijn  
verzekerd. in afwijking hiervan geldt het volgende.
1 Beëindiging door de maatschappij
  Als de maatschappij gebruik maakt van het recht 

om de verzekering te beëindigen, heeft de verze-
keringnemer het recht om tot maximaal één jaar 
na de feitelijke beëindigingsdatum aanspraken 
te melden. De verzekeringnemer heeft dit recht 
niet als de maatschappij de verzekering beëindigt 
wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste 
gegevens door een verzekerde.

2 Beëindiging wegens staking bedrijfsactiviteiten
  Als de verzekering eindigt wegens beëindiging van 

de (verzekerde) beroeps- en bedrijfsactiviteiten 
dan geldt het in artikel 2.5.1 genoemde recht tot 
maximaal drie jaar.

3 Toerekening aan laatste verzekeringsjaar
  voor aanspraken aangemeld binnen de termijn 

van één respectievelijk drie jaar als genoemd in 
dit artikel, geldt dat deze worden toegerekend 
aan het verzekeringsjaar waarin de beëindigings-
datum is gelegen. De voor dit jaar geldende limiet 
per verzekeringsjaar is op deze aanspraken van 
toepassing.

Aanspraken die gemeld worden in de verlengde 
meldingstermijnen als omschreven in dit artikel vallen 
onder de dekking als zij voortvloeien uit handelen of 
nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldig-
heidsduur van de verzekering.
De in de artikelen 2.5.1 en 2.5.2 omschreven dekking 
geldt niet als de maatschappij met in achtneming 
van de geldende polisvoorwaarden schriftelijk aan 
de verzekeringnemer meldt dat daarover voor de 
feitelijke beëindigingsdatum een aanvullende over-
eenkomst dient te worden gesloten.

ArTikeL 2.6

verzekerD BeDrAg

1 verzekerd bedrag per aanspraak
  De maatschappij vergoedt per aanspraak voor alle 

verzekerden tezamen de schade tot ten hoogste 
het in de polis genoemde verzekerde bedrag per 
aanspraak.

2 verzekerd bedrag per verzekeringsjaar
  Terzake van alle in enig verzekeringsjaar  

aangemelde aanspraken en/of omstandigheden 
tezamen kunnen nooit meer rechten aan de polis 
worden ontleend dan tot maximaal het in de polis 
genoemde bedrag per verzekeringsjaar.

  De datum van de eerste schriftelijke melding bij de 
maatschappij van de aanspraak respectievelijk van 
een omstandigheid is bepalend voor het verzeke-
ringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak of 
omstandigheid wordt toegerekend.



3 extra vergoedingen
  De verzekering geeft recht op vergoeding van:
  1  kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade
   de kosten ter voorkoming en vermindering 

van schade zoals omschreven in de Algemene 
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket.

  2 kosten van verweer
   de kosten van met goedvinden of op verlangen 

van de maatschappij verleende rechtsbijstand 
en/of gevoerde procedures tegen ingestelde 
aanspraken, ook al blijken deze ongegrond, 
met inbegrip van de proceskosten tot beta-
ling waarvan verzekerde mocht worden 
veroordeeld. Als de schadevergoedingsplicht 
van verzekerde het verzekerde bedrag per 
aanspraak overschrijdt, zullen de hier bedoelde 
kosten worden vergoed naar de verhouding 
tussen het verzekerde bedrag en de schade-
vergoedingsplicht van verzekerde.

  3 wettelijke rente
   de wettelijke rente over dat deel van de 

hoofdsom dat onder de dekking van deze 
verzekering valt.

  4 zekerheidstelling
   De maatschappij schiet de kosten voor van de 

door een overheid verlangde financiële zeker-
heid om de rechten van de benadeelde(n) 
bij een gedekte schade te waarborgen. Deze 
zekerheidstelling zal maximaal 100.000 euro 
per aanspraak bedragen. De verzekerde is 
verplicht de maatschappij te machtigen om 
over de verstrekte zekerheid te beschikken 
zodra deze wordt vrijgegeven en alle mede-
werking te verlenen om terugbetaling te 
verkrijgen.

  voor de kosten ter voorkoming en vermindering 
van schade en de kosten van verweer geldt geen 
eigen risico.

  De kosten ter voorkoming en vermindering van 
schade, de kosten van verweer en de wettelijke 
rente worden tezamen vergoed zo nodig boven het 
verzekerde bedrag tot maximaal eenmaal het in de 
polis vermelde verzekerde bedrag per aanspraak, 
respectievelijk per verzekeringsjaar.

ArTikeL 3

wAT is nieT verzekerD

ArTikeL 3.1

opzeT

niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voort-
vloeiende uit:
1  opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht 

wederrechtelijk handelen of nalaten;
2  gedragingen die onder artikel 3.1.1 vallen, 

gepleegd in groepsverband, ook ingeval niet 
de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of 
nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk 
handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde 
zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen 
verkeert, dat deze niet in staat is zijn/haar wil te 
bepalen.

De uitsluitingen onder artikel 3.1.1 en 3.1.2 gelden 
niet voor de aansprakelijkheid van een verzekerde als 
werkgever voor schade
–  die is veroorzaakt door een opzettelijk handelen of 

nalaten van een of meer ondergeschikten, en
–  waarvoor de verzekerde als werkgever geen 

verwijt te maken valt.
Als de verzekerde een rechtspersoon, een 
vennootschap onder firma of een commanditaire 
vennootschap is, wordt onder een verzekerde 
verstaan een bestuurder (in de zin van Boek 2 van  
het Burgerlijk wetboek) of een beherend vennoot.

ArTikeL 3.2

seksUeLe geDrAgingen

niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een  
verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of  
voortvloeiende uit:
1  seksuele of seksueel getinte gedragingen van 

welke aard dan ook;
2  gedragingen die onder artikel 3.2.1 vallen, 

gepleegd in groepsverband, ook ingeval niet 
de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of 
nagelaten.

ArTikeL 3.3

geBrUik vAn MoTorrijTUigen

niet verzekerd zijn aanspraken die verband houden 
met het houden, gebruiken of besturen van motor-
rijtuigen. onder motorrijtuigen worden verstaan alle 
voertuigen, bestemd om anders dan langs spoor-
staven te worden voortbewogen uitsluitend of mede 
door een mechanische kracht, op of aan het voertuig 
zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met 
stroomtoevoer van elders, met uitzondering van 
fietsen met trapondersteuning.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
1 ontkoppelde aanhanger
  schade veroorzaakt met of door een ontkoppelde 

aanhanger, tenzij deze, na van een motorrijtuig 
te zijn losgemaakt of losgeraakt, nog niet veilig 
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;

2 laden/lossen
  schade veroorzaakt met of door zaken die worden 

geladen op of gelost van een motorrijtuig;
3 afgevallen/afvallende lading
  schade veroorzaakt met of door zaken die zich 

bevinden op, vallen van of gevallen zijn van 
het motorrijtuig, anders dan tijdens laad- en 
loswerkzaamheden;

4 passagiersrisico
  schade die door een verzekerde als passagier van 

een motorrijtuig is veroorzaakt; bij schade aan 
het motorrijtuig zelf zal in dat geval geen beroep 
worden gedaan op de opzichtuitsluiting;

5  gebruik door ondergeschikten van motorrijtuigen 
waarvan de verzekerde (rechts)personen geen 
houder of bezitter zijn

  schade met of door een motorrijtuig veroorzaakt 
door ondergeschikten tijdens het verrichten van 
activiteiten voor de verzekerde (rechts)personen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een motorrij-
tuig waarvan de verzekerde (rechts)personen geen 
houder of bezitter zijn. De dekking voor derge-
lijke aanspraken geldt op voorwaarde dat naast 
de ondergeschikte ook de verzekerde (rechts)
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personen als werkgever voor de schade aanspra-
kelijk zijn.

  ingesloten is de personen- en zaakschade van de 
ondergeschikte die het motorrijtuig bestuurde;

6  gebruik door ondergeschikten van motorrijtuigen 
waarvan de verzekerde (rechts)personen houder 
of bezitter zijn

  schade met of door een motorrijtuig veroorzaakt 
door ondergeschikten tijdens het verrichten van 
activiteiten voor de verzekerde (rechts)personen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een motor-
rijtuig waarvan de verzekerde (rechts)personen 
houder of bezitter zijn. De dekking voor derge-
lijke aanspraken geldt op voorwaarde dat naast 
de ondergeschikte ook de verzekerde (rechts)
personen als werkgever voor de schade aanspra-
kelijk zijn. Uitsluitend de personen- en zaakschade 
van de ondergeschikte die het motorrijtuig 
bestuurde, is verzekerd.

De in artikel 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 en 3.3.6 omschreven 
dekking geldt niet indien en voor zover de schade 
is gedekt onder een verzekering in de zin van de 
wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 
evenmin kan op de dekking een beroep worden 
gedaan voor het vergoeden van een onder die  
verzekering geldend eigen risico.

ArTikeL 3.4

geBrUik vAn (LUchT-)vAArTUigen

niet verzekerd zijn aanspraken die verband houden 
met het houden, gebruiken of besturen van (lucht-) 
vaartuigen, tenzij sprake is van:
1 schade aan personen
  schade toegebracht aan personen met of door 

vaartuigen;
2  ongemotoriseerd vaartuig of vaartuig met 

maximum motorvermogen van 3 kw
  schade toegebracht door een ongemotoriseerd 

vaartuig, waaronder begrepen punters, pramen 
en veilingschepen, of door een vaartuig met een 
maximum motorvermogen van 3 kw;

3 passagiersrisico
  schade die door een verzekerde als passagier van 

een (lucht)vaartuig is veroorzaakt; bij schade 
aan het (lucht-)vaartuig zelf zal in dat geval geen 
beroep worden gedaan op de opzichtuitsluiting.

ArTikeL 3.5

onDerLinge AAnsprAkeLijkheiD

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
aan (zaken van) bedrijven, al dan niet in de polis 
genoemd, al dan niet in nederland gevestigd, waarvan
–  één of meer verzekerden en/of echtgeno(o)te(n) 

en/of
–  degene met wie in maatschapsverband wordt 

samengewerkt en/of diens echtgeno(o)te, eigenaar 
of medeeigenaar is.

ArTikeL 3.6

AsBesT

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor 
–  asbestziekten veroorzaakt door, voortvloeiend 

uit of verband houdend met asbest en/of asbest-
houdende zaken. onder asbestziekten worden in 
ieder geval verstaan asbestose, mesothelioom en 
longkanker;

–  de kosten van het opruimen, afvoeren en  
vernietigen van asbest en/of asbesthoudende 
zaken.

wel verzekerd is aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband 
houdend met asbest en/of asbesthoudende zaken 
die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een 
onverwachts van buiten inwerkend uitwendig geweld 
op personen en/of zaken.

ArTikeL 3.7

hUisvesTing onDergeschikTen

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband 
houdend met het verschaffen van onderdak aan 
ondergeschikte(n), tenzij anders op het polisblad 
vermeld staat.

ArTikeL 3.8

wApens

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in 
verband met het bezit en/of het gebruik van wapens 
als genoemd in de wet wapens en Munitie, waarvoor 
de verzekerde niet de wettelijk vereiste vergunning 
heeft. De aansprakelijkheid van een verzekerde voor 
schade veroorzaakt in verband met het bezit en/of 
gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is uitslui-
tend gedekt als op het polisblad vermeld staat dat de 
dekking Aansprakelijkheid voor schade door vuur-
wapens tijdens de jacht is meeverzekerd.

ArTikeL 3.9

iLLegALe AcTiviTeiTen

niet verzekerd is de aansprakelijk voor schade veroor-
zaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met 
illegale activiteiten.
onder illegale activiteiten worden verstaan:
1  onwettige teelt/productie
  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-

producten, XTc-pillen, heroïne, cocaïne en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;

2  gestolen zaken
  het opslaan, verhandelen of bewerken van 

gestolen zaken.

ArTikeL 4

schADeregeLing

De maatschappij heeft het recht een schadevergoe-
ding rechtstreeks aan de benadeelde of anderszins 
rechthebbende persoon/instantie te betalen en met 
deze een schikking te treffen. Bestaat de vergoe-
ding van schade uit periodieke uitkeringen en is de 
contante waarde daarvan met inachtneming van 
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andere uitkeringen hoger dan het verzekerd bedrag, 
dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen 
naar evenredigheid verminderd.

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID

ArTikeL 5

verzekerDe

De verzekerden zijn:
–  de verzekeringnemer in de uitoefening van de 

verzekerde activiteiten zoals omschreven op het 
polisblad;

–  de ondergeschikten (waaronder mede begrepen 
vrijwilligers en stagiaires), familieleden en huis-
genoten van verzekeringnemer, voor zover zij 
werkzaamheden verrichten voor verzekeringnemer 
binnen het raam van de verzekerde activiteiten;

–  andere op het polisblad omschreven natuurlijke 
personen of rechtspersonen.

ArTikeL 6

wAT is verzekerD

ArTikeL 6.1

oMvAng vAn De Dekking

De verzekering dekt:

Bedrijfsaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade 
van derden.

productaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade 
van derden door zaken die door of onder verantwoor-
delijkheid van een verzekerde
–  in het verkeer zijn gebracht, of
–  zijn geleverd, of
–  zijn opgeleverd na constructie, bewerking of 

behandeling.

werkgeversaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover 
ondergeschikten voor schade die verband houdt met 
het verrichten van werkzaamheden voor verzekerde.

Milieuaansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verzekerde voor schade die 
verband houdt met een milieuaantasting.

ArTikeL 6.2

DekkingsgeBieD

1  Algemeen
  De dekking geldt voor aanspraken die voortvloeien 

uit een handelen of nalaten dat in (geografisch) 
europa heeft plaatsgevonden. niet verzekerd zijn 
aanspraken die

 –  in de verenigde staten van Amerika en/of in 
canada worden ingesteld of

 –  op het recht van de verenigde staten van 
Amerika en/of canada zijn gebaseerd.

2 zakenreizen
  voor zakenreizen die de verzekerde maakt in de 

uitoefening van zijn bedrijf, geldt de gehele wereld 
als dekkingsgebied. echter voor aanspraken die 
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voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwer-
kelijk verrichten van activiteiten in het kader van 
de op het polisblad vermelde verzekerde activi-
teiten, blijft het dekkingsgebied als omschreven in 
artikel 6.2.1 onverkort van kracht.

ArTikeL 6.3

AAnvULLenDe Dekkingen

onder Bedrijfsaansprakelijkheid is ook verzekerd:
1 burenhulp
  verzekerd is de aansprakelijkheid van personen 

die zonder tegenprestatie hulp verlenen in het 
bedrijf van verzekeringnemer voor schade anders 
dan aan de belangen van de verzekeringnemer. 
Tevens is verzekerd de aansprakelijkheid van 
verzekerden die zonder tegenprestatie hulp 
verlenen in een bedrijf van dezelfde soort als dat 
van verzekeringnemer, voor zover deze aanspra-
kelijkheid niet wordt gedekt door een andere 
verzekering.

2  verspreiding chemische en biologische middelen 
met een motorrijtuig op de eigen locatie

  verzekerd is de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade verband houdend met 
chemische en/of biologische middelen, ook als 
deze middelen worden verspreid met behulp 
van een motorrijtuig. De uitsluiting gebruik van 
motorrijtuigen als omschreven in de algemene 
voorwaarden van deze verzekering is in dat geval 
niet van toepassing.

  Deze dekking geldt uitsluitend als voldaan is aan 
de overheidsvoorschriften die voor genoemde 
middelen gelden en als de middelen worden aange-
wend voor de eigen bedrijfslocatie van verzekerde. 
onder eigen locatie wordt mede verstaan de door 
verzekerde gehuurde of gepachte landerijen.

3 agrarische excursies
  Tot maximaal € 5.000,00 per aanspraak bestaat 

recht op schadevergoeding voor personenschade 
opgelopen door bezoekers van het bedrijf van 
verzekerde zonder dat een verzekerde aanspra-
kelijk is. De vaststelling van de hoogte van de 
schade vindt plaats als ware verzekerde aanspra-
kelijk volgens nederlands recht.

  onder ‘bezoekers’ worden verstaan deelnemers 
aan door verzekerde georganiseerde ontvangsten 
zoals excursies, open dagen, bezichtigingen en 
bedrijfsbezoeken.

  Aan deze dekking kunnen geen rechten worden 
ontleend als verzekerde, de getroffen bezoeker(s) 
en/of de rechtverkrijgenden en/of rechtsopvolgers 
van de getroffen bezoeker(s) nalaten of weigeren 
om op verzoek van de maatschappij hun rechten 
tegen mogelijke aansprakelijke derden aan de 
maatschappij over te dragen.

4 motorisch voortbewogen machines
  verzekerd is de aansprakelijkheid voor motorisch 

voortbewogen agrarische machines/werktuigen, 
mits zij een snelheid van 10 km per uur niet 
kunnen overschrijden en de schade is ontstaan op 
het eigen erf of agrarisch terrein, of in een eigen 
agrarisch gebouw. Deze insluiting geldt uitdruk-
kelijk niet voor schade veroorzaakt met of door 
tractoren, minitractoren, tweewielige tractoren 
(ook als gebruikt als agrarisch werktuig), (vork)
heftrucks, verreikers en zelfrijdende combines, 
hakselaars, rooimachines en dergelijke objecten;



5  verkoop aan huis
  verzekerd is de aansprakelijkheid van een verze-

kerde die verband houdt met en/of voortvloeit 
uit de verkoop van onbewerkte en bewerkte 
producten van het eigen agrarische bedrijf, mits de 
omzet van deze verkoop beneden de € 25.000,00 
per kalenderjaar blijft en de verkoop plaatsvindt 
vanaf de huis- en/of bedrijfslocatie van verzekerde 
en/of op jaarmarkten.

ArTikeL 7

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 6 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 3 van deze 
voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor 
agrarische bedrijven en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

ArTikeL 7.1

opzichT

niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van 
schade veroorzaakt aan zaken die een verzekerde 
of iemand namens hem onder opzicht heeft. onder 
opzicht betekent dat iemand zaken van een ander 
vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, (erf-)
pacht, leent, gebruikt, bewaart of uit hoofde van 
huurkoop-, lease-, pandovereenkomst, recht van 
vruchtgebruik of om welke reden dan ook onder zich 
heeft of heeft gehad.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
1 schade bij cliënten
  schade aan zaken van cliënten of derden ontstaan 

tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij die 
cliënten of, in hun opdracht, bij die derden. De 
aanspraak tot vergoeding van schade aan zaken 
die worden dan wel werden gebruikt of specifiek in 
bewerking of behandeling zijn of zijn geweest, is 
echter niet verzekerd;

2  gehuurde/ter beschikking gestelde ruimten bij 
beurzen en tentoonstellingen

  schade die voortvloeit uit voorwaarden waarop 
door verzekerde wordt deelgenomen aan tentoon-
stellingen, beurzen en dergelijke voor schade aan 
gehuurde, ter beschikking gestelde ruimten;

3 zaken van ondergeschikten
  schade aan zaken van ondergeschikten waarvoor 

de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk 
is;

4 schade die door een brandverzekeraar is vergoed
  schade aan zaken die een verzekerde, of iemand 

namens hem, anders dan krachtens huur, lease, 
(erf-) pacht, bruikleen of bewaarneming onder 
zich heeft, indien en voor zover die schade reeds 
is vergoed door een brandverzekeraar, die zich 
verbonden heeft te handelen overeenkomstig 
de regels van de Bedrijfsregeling Brandregres 
(2000), met een maximum van 500.000 euro per 
aanspraak, als onderdeel van het op het polisblad 
vermelde verzekerd bedrag per aanspraak.

ArTikeL 7.2

verrichTe werkzAAMheDen/geLeverDe zAken

verrichte werkzaamheden
niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van 
schade en kosten, ongeacht door wie de kosten zijn 
gemaakt of de schade is geleden, die verband houden 
met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van 
- door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde - 
uitgevoerde werkzaamheden.

geleverde zaken
niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van:
–  schade aan en waardevermindering van de door of 

onder verantwoordelijkheid van verzekerde (op)
geleverde zaken;

–  schade en kosten die verband houden met het 
terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen 
van de door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekerde (op)geleverde zaken.

Deze uitsluitingen gelden niet voor kosten die 
tevens zijn te beschouwen als kosten ter voor-
koming en vermindering van schade zoals 
omschreven in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.
Bij schade aan reeds door verzekerde (op)geleverde 
zaken die is veroorzaakt door een na (op)levering 
daarin - door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekerde – gemonteerd of geplaatst onderdeel, 
geldt deze uitsluiting alleen voor het desbetreffende 
onderdeel, mits de schade niet het gevolg is van een 
montage- of plaatsingsfout.

ArTikeL 7.3

ArBeiDsoMsTAnDigheDen

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
tengevolge van of mogelijk geworden door een 
handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig 
van overheidswege gegeven voorschrift betreffende 
arbeidsomstandigheden.
Deze uitsluiting geldt slechts als het handelen of 
nalaten in strijd met bovengenoemde voorschriften 
en/of convenant is geschied met goedvinden en/of 
medeweten van de verzekeringnemer en/of degene 
die in het bedrijf feitelijk is belast met het toezicht  
op de naleving daarvan. Als de verzekeringnemer een 
rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze 
bepaling onder verzekeringnemer verstaan een lid van 
de directie of bedrijfsleiding.

ArTikeL 7.4

BUiTenLAnDse vesTigingen

niet verzekerd is de aansprakelijkheid die verband 
houdt met de bedrijfsactiviteiten van een vestiging 
buiten nederland.

ArTikeL 7.5

AAnsprAkeLijkheiDverhogenDe BeDingen

niet verzekerd zijn aanspraken die verband houden 
met een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrij-
warings- of ander beding van soortgelijke strekking, 
behalve indien en voor zover verzekerde ook zonder 
een dergelijk beding aansprakelijk zou zijn geweest.
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ArTikeL 7.6

MiLieUAAnTAsTing BoDeM oF wATer

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
verband houdende met verontreiniging van de bodem, 
het oppervlaktewater of (een) al dan niet onder-
grondse watergang(en).
Deze uitsluiting geldt niet voor:
– schade aan personen;
–  schade aan zaken veroorzaakt op en vanaf locaties 

van derden, behoudens in geval van aanne-
ming van werk en verhuur van mankracht en/of 
machines.

ArTikeL 7.7

AssiMiLATieBeLichTing

niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt aan buurgewassen met of door assimi-
latiebelichting. Deze uitsluiting is niet van toepassing 
als de verzekeringnemer aantoont dat de van over-
heidswege gegeven voorschriften strikt zijn nageleefd 
en de schade niet is te wijten aan het niet nakomen 
daarvan.

ArTikeL 7.8

geneTisch geMoDiFiceerD orgAnisMe

niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband 
houdend met genetisch gemodificeerd organisme. 
onder organisme en genetisch gemodificeerd orga-
nisme wordt verstaan:

organisme
elke biologische entiteit en elk moleculair materiaal 
dat leeft of in staat is zichzelf te reproduceren of een 
kopie van zichzelf te maken. hier onder worden in 
ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen dieren, 
planten en hun zaden.

genetisch gemodificeerd organisme
een organisme waarvan het genetisch materiaal 
is veranderd op andere wijze dan door natuurlijke 
voortplanting en/of het opnieuw samenstellen van 
natuurlijke eigenschappen.

ArTikeL 8

verpLichTing MeLDen risicowijziging

in aanvulling op de verplichtingen als vermeld in de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
geldt het volgende

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij 
vooraf schriftelijk in kennis te stellen van:
–  wijziging van de verzekerde activiteiten en/of
–  wijziging van de rechtsvorm waarbinnen het  

verzekerde beroep of bedrijf wordt uitgeoefend  
en/of

–  levering en/of behandeling van andere zaken dan 
in de polis is vermeld en/of

–  het oprichten van vestigingen buiten nederland.
voor aanspraken of omstandigheden die verband 
houden met de genoemde risicowijzigingen is de 
verzekering pas van kracht nadat daarover een 
aanvullende overeenkomst is gesloten.
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Als het risico verbonden aan de verzekerde activiteiten 
zich in de loop van een verzekeringsjaar uitbreidt, 
blijft er dekking bestaan voor daaruit voortvloeiende 
aanspraken en omstandigheden, mits hiervan melding 
wordt gedaan in het in artikel 9 bedoelde vragenfor-
mulier. Deze dekking vervalt als de melding van die 
uitbreiding niet in het vragenformulier wordt gedaan.

ArTikeL 9

perioDieke opvrAAg gegevens

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket is bepaald dat de maatschappij 
bij de verzekeringnemer periodiek gegevens kan 
opvragen die nodig zijn om de juiste premie te kunnen 
berekenen. Als de verzekeringnemer niet binnen de 
gestelde termijn voldoet aan een dergelijk verzoek, 
heeft de verzekeraar het recht om de geldende premie 
voor de aansprakelijkheidsverzekering te verhogen 
met 50 procent of zoveel meer als de verzekeraar 
toekomt op grond van de haar bekende gegevens.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR PARTICULIEREN

ArTikeL 10

verzekerDe

De verzekerden zijn:
–  de op het polisblad vermelde particuliere 

verzekerde(n);
–  logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt 

gedekt door een andere verzekering;
–  huispersoneel, voor zover hun aansprakelijk-

heid verband houdt met voor de op het polisblad 
vermelde verzekerde uitgevoerde werkzaamheden.

Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking 
geldt voor het gezin, worden daarnaast ook als verze-
kerden beschouwd:
–  de echtgenoot/echtgenote of geregistreerde 

partner;
–  de met de op het polisblad vermelde verzekerde in 

gezinsverband samenwonende personen;
–  de minderjarige kinderen;
–  de meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij de 

op het polisblad vermelde verzekerde inwonen of 
voor studie uitwonend zijn;

–  (groot-, schoon-)ouders, ongehuwde bloed- en 
aanverwanten, die bij de op het polisblad vermelde 
verzekerde inwonen.

ArTikeL 11

wAT is verzekerD

ArTikeL 11.1

oMvAng vAn De Dekking

Deze verzekering dekt - met inachtneming van 
hetgeen vermeld is in de artikelen 1 tot en met 4 - de 
particuliere aansprakelijkheid van de verzekerden 
voor schade van derden.

ArTikeL 11.2

DekkingsgeBieD

het dekkingsgebied is de gehele wereld.
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 –  schade tijdens vriendendienst
   het belangeloos verrichten van werkzaam-

heden bij wijze van ‘vriendendienst’, waarbij 
een direct verband bestaat tussen die werk-
zaamheden en het toebrengen van de schade 
zoals geleden door degene ten behoeve van 
wie de werkzaamheden werden verricht.

  Als de verzekerde schade toebrengt aan derden in 
het kader van vriendendienst, sport- en spel- of 
logeer- en oppassituatie zonder dat die verze-
kerde daarvoor aansprakelijk is, kan eveneens een 
beroep op deze verzekering worden gedaan voor 
vergoeding van de door die derde geleden schade.

  het recht op vergoeding van onder dergelijke 
omstandigheden toegebrachte schade is beperkt 
tot maximaal 12.500 euro per aanspraak en geldt 
alleen indien en voor zover:
–  de vordering die bij de verzekerde is ingediend 

betrekking heeft op de door de benadeelde 
zelf als rechtstreeks bij de schadegebeurtenis 
betrokken, natuurlijke persoon geleden schade, 
en

–  de benadeelde een ander is dan een (mede)
verzekerde, en

–  voor vergoeding van de schade geen beroep 
kan worden gedaan op een andere verzekering, 
al dan niet van oudere datum, en

–  het ontstaan van de schade niet te wijten is 
aan eigen schuld van de benadeelde.

4  gebruik van motorrijtuigen
  in afwijking van de uitsluiting gebruik van motor-

rijtuigen in artikel 3.3 is wel verzekerd:
–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 

door huispersoneel met of door een motorrij-
tuig, waarvan geen van de andere verzekerden 
dan het huispersoneel houder of bezitter is;

–  de aansprakelijkheid voor schade met of 
door motorisch voortbewogen maaimachines, 
caravanmovers, kinderspeelgoed en dergelijke 
gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 
10 km per uur niet kunnen overschrijden en 
van op afstand bediende modelauto’s;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroor-
zaakt met een rijwiel met elektrische 
trapondersteuning;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
tijdens joyriding met een motorrijtuig, mits de 
veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Uitgesloten 
blijft de schade aan het motorrijtuig zelf, 
alsmede de aansprakelijkheid:

  -  bij diefstal of verduistering van het 
motorrijtuig;

  -  bij joyriding zonder geweldpleging, wanneer 
voor het motorrijtuig een aansprakelijk-
heidsverzekering is afgesloten;

  –  de aansprakelijkheid voor schade aan het 
motorrijtuig waarmee joyriding is gepleegd, 
mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. 
Deze dekking geldt niet als een verzekerde 
eigenaar of houder van dit motorrijtuig is en/
of voor zover de schade wordt gedekt door 
een andere verzekering. Deze dekking gemaxi-
meerd tot een bedrag van 10.000 euro per 
aanspraak.

ArTikeL 11.3

AAnvULLenDe Dekkingen

1  verzekerden ten opzichte van elkaar
  De aansprakelijkheid van de verzekerden ten 

opzichte van elkaar is uitsluitend verzekerd:
 –  voor de door de betrokken verzekerden 

geleden schade aan personen en
 –  voor zover deze verzekerden ter zake van het 

gebeurde geen aanspraken uit anderen hoofde 
hebben.

  De maatschappij verleent geen schadever-
goeding als de vorderende partij een ander is 
dan een rechtstreeks bij de schadegebeurtenis 
betrokken natuurlijke persoon of diens nagelaten 
betrekkingen.

  De aansprakelijkheid van een verzekerde ten 
opzichte van het huispersoneel dat een bedrijfson-
geval is overkomen, is ook voor wat betreft schade 
aan zaken verzekerd.

  op het polisblad kan vermeld staan dat de 
particuliere aansprakelijkheid van meerdere 
alleenstaanden en/of gezinnen (huishoudens) 
verzekerd is. in dat geval geldt de in dit artikel 
omschreven beperking van de dekking voor 
onderlinge aansprakelijkheid niet voor schade 
toegebracht aan (zaken van) een verzekerde 
die deel uitmaakt van een ander verzekerd 
huishouden.

2  onroerende zaken
De aansprakelijkheid van verzekerde als bezitter 
van onroerende zaken geldt uitsluitend voor:
–  de door hem/haar bewoonde woning met de 

daarbij behorende bebouwingen, ook als een 
deel daarvan voor particuliere bewoning wordt 
verhuurd;

–  een woning met de daarbij behorende bebou-
wingen, die niet meer of nog niet door hem/
haar wordt bewoond, dit voor een periode 
van ten hoogste 12 maanden na het verlaten 
respectievelijk verkrijgen van de woning;

–  een in europa gelegen tweede woning, recre-
atiewoning, stacaravan of huisje op een 
volkstuincomplex, mits deze niet uitsluitend 
dient tot verhuur aan derden;

–  maximaal 1 andere in nederland gelegen 
woning dan de door verzekerde bewoonde 
woning, mits permanent bewoond en aan niet 
meer dan 2 particuliere huurders verhuurd;

 –  een in nederland gelegen in aanbouw zijnde 
woning, die voor eigen bewoning bestemd is.

3  vriendendienst, sport en spel of logeer- en 
oppassituaties

  onder vriendendienst, sport- en spel- of logeer-  
en oppassituaties worden verstaan:

 –  schade tijdens logeer- en oppassituaties
   schade in het kader van logeren/oppassen 

bij vrienden, familie of kennissen, met dien 
verstande dat de schade is geleden door 
derden bij wie wordt gelogeerd en/of opgepast;

 –  schade tijdens sport- en spelsituaties
   het beoefenen van sport en spel, waarbij 

tijdens en direct in verband met de sport-/
spelbeoefening schade wordt toegebracht aan 
iemand anders dan een (mede)speler/sporter.
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ArTikeL 12.2

UiToeFenen (neven) Beroep/BeDrijF oF BeTAALDe 
hAnDArBeiD

niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verze-
kerde veroorzaakt door, voortvloeiende uit of verband 
houdend met het uitoefenen van een (neven)beroep 
of (neven)bedrijf en het verrichten van betaalde 
handenarbeid.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
1  huispersoneel , voor zover hun aansprakelijkheid 

verband houdt met werkzaamheden ten behoeve 
van een verzekerde;

2  de in artikel 10 omschreven kinderen als zij tijdens 
vakantie, vrije tijd of een bij een voltijdse oplei-
ding behorende stageperiode werkzaamheden voor 
anderen dan de verzekerden verrichten al dan niet 
tegen betaling;

3  verzekerden, die niet tegen loon vrijwilligerswerk 
verrichten.

De in de artikelen 12.2.2 en 12.2.3 omschreven 
dekkingen zijn uitsluitend verzekerd voor zover de 
aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere 
verzekering. Aanspraken van de werkgever of diens 
rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet 
gedekt.

ArTikeL 12.3

opzichT

niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van 
schade veroorzaakt aan zaken die een verzekerde 
of iemand namens hem onder opzicht heeft. onder 
opzicht betekent dat iemand zaken van een ander 
vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, (erf-)
pacht, leent, gebruikt, bewaart of uit hoofde van 
huurkoop-, lease-, pandovereenkomst, recht van 
vruchtgebruik of om welke reden dan ook onder zich 
heeft of heeft gehad.
Deze uitsluiting geldt niet voor:
1  schade aan zaken die kinderen tot en met 13 jaar 

onder zich hebben, tenzij het schade betreft aan 
zaken die een andere verzekerde mede onder zich 
heeft;

2  aan het door verzekerde voor vakantiedoeleinden, 
gehuurde logiesverblijf en de daarbij behorende 
inboedel, veroorzaakt door brand of water dat als 
gevolg van een plotselinge onzekere gebeurtenis is 
gestroomd uit in de woning aanwezige leidingen, 
installaties en/of toestellen. een logiesverblijf is 
een hotelkamer, appartement, (sta)caravan, tent 
en/of (recreatie) woning te gebruiken voor vakan-
tiedoeleinden. een mobiel verblijf als kampeerauto 
of pleziervaartuig is hier niet onder begrepen;

3  aan de voor eigen bewoning gehuurde woning en 
de daarbij behorende bebouwingen voor zover 
deze schade is veroorzaakt door een door hem/
haar aan de buitenzijde van dit pand gemonteerde 
zaak, zoals een (schotel)antenne, zonwering,  
voorzetraam of vlaggenstok;

4.  overige gevallen van aansprakelijkheid van 
verzekerde als particulier voor schade aan zaken, 
anders dan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouw-
wagens, motor of zeilvaartuigen (waaronder 
zeilplanken) en luchtvaartuigen, die een verze-
kerde of iemand namens hem/haar onder zich 
heeft, zijn verzekerd tot een bedrag van  
25.000 euro per aanspraak.

5  gebruik van (lucht)vaartuigen
  in afwijking van de uitsluiting gebruik van (lucht)

vaartuigen in artikel 3.4 is wel verzekerd:
–  de aansprakelijkheid voor schade veroor-

zaakt met of door roeiboten, kano’s, punters, 
pramen, zeilplanken, zeilboten met een zeilop-
pervlakte van ten hoogste 16 m2, tenzij deze 
vaartuigen zijn uitgerust met een (buiten-
boord)motor met een vermogen van meer dan 
3 kw (ongeveer 4 pk);

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
met of door op afstand bediende modelboten, 
tenzij deze zijn uitgerust met een (buiten-
boord)motor met een vermogen van meer dan 
3 kw (ongeveer 4 pk);

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
met of door een door de verzekerde bewoonde 
woonboot, afgemeerd op de vaste ligplaats, 
met de daarbij behorende bebouwingen;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
tijdens joyriding met een vaartuig, mits de 
veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Uitgesloten 
blijft de schade aan het vaartuig zelf, alsmede 
de aansprakelijkheid:

 -  bij diefstal of verduistering van het 
vaartuig;

 -  bij joyriding zonder geweldpleging, wanneer 
voor het vaartuig een aansprakelijkheids-
verzekering is afgesloten;

–  de aansprakelijkheid voor schade aan het 
vaartuig waarmee joyriding is gepleegd, mits 
de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Deze 
dekking geldt niet als een verzekerde eige-
naar of houder van dit vaartuig is en/of voor 
zover de schade wordt gedekt door een andere 
verzekering. Bovendien is de dekking gemaxi-
meerd tot een bedrag van 10.000 euro per 
aanspraak;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
met of door modelvliegtuigen, waarvan het 
gewicht ten hoogste 20 kg bedraagt;

–  de aansprakelijkheid voor schade veroor-
zaakt met of door deltavliegen, parasailing en 
parachutespringen.

ArTikeL 12

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 11 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 3 van deze 
voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor 
agrarische bedrijven en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

ArTikeL 12.1

woonpLAATs nieT LAnger in neDerLAnD

niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een 
verzekerde, die zijn/haar woonplaats niet langer in 
nederland heeft. in dat geval eindigt de dekking voor 
hem/haar 30 dagen na vertrek uit nederland.
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AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DOOR 
VUURWAPENS TIJDENS DE JACHT

ArTikeL 13

verzekerDe

De verzekerde is degene die op het polisblad vermeld 
staat als verzekerde jager.

ArTikeL 14

wAT is verzekerD

ArTikeL 14.1

oMvAng vAn De Dekking

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de 
verzekerde voor schade veroorzaakt in verband met 
het bezit en/of gebruik van vuurwapens tijdens de 
jacht of in het kader van beheer of schadebestrijding.
Tijdens jagen in nederland biedt de verzekering voor 
de geldigheidsduur zoals vermeld in het afgegeven 
verzekeringsbewijs (het verzekeringsbewijs als 
bedoeld in de Flora- en faunawet) een aansprakelijk-
heidsdekking die voldoet aan de eisen die de Flora- en 
faunawet stelt ten aanzien van het verzekerde bedrag 
en de (mee)verzekerde personen.

ArTikeL 14.2

DekkingsgeBieD

De dekking voor aansprakelijkheid voor schade door 
vuurwapens tijdens de jacht geldt voor jagen in de tot 
europa behorende landen.

ArTikeL 15

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 14 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 3 van deze 
voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor 
agrarische bedrijven.
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden agrarisch  
ondernemerspakket.

ArTikeL 1

BegriPsoMschriJvingen

ArTikeL 1.1

verzekerDe

Bij deze verzekering wordt onder verzekerde verstaan:
De verzekeringnemer en/of iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in de polis als verzekerde 
genoemd wordt, voor zover zij
–  belang hebben bij het behoud van de verzekerde 

locatie uit hoofde van eigendom of enig ander 
zakelijk recht, of

–  het risico dragen voor het behoud van de  
verzekerde locatie.

ArTikeL 1.2

DerDe

ieder ander dan een verzekerde.

ArTikeL 1.3

verzekerDe LocATie

De op het polisblad vermelde risicoadressen, en de 
gronden zonder bebouwing die bij verzekeringnemer 
in gebruik zijn voor zijn agrarische bedrijfsuitoefening, 
voor zover deze gronden zijn gelegen:
– in nederland of
–  in België of Duitsland op een afstand van maxi-

maal 25 kilometer van de nederlandse grens.

ArTikeL 1.4

LocATie vAn DerDen

een locatie waarvoor geldt:
–  een derde heeft belang bij het behoud van de 

locatie omdat hij eigenaar is of een ander zakelijk 
recht heeft, of

–  een derde draagt het risico voor het behoud van 
de locatie.

ArTikeL 1.5

werkLocATie BiJ DerDen

De locatie van derden, waar verzekerde of iemand 
namens hem werkzaamheden verricht.

ArTikeL 1.6

eMissie

het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen  
en/of fijn verdeelde vaste stoffen. een reeks van 
emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar 
voortvloeien wordt aangemerkt als één emissie.

ArTikeL 1.7

veronTreiniging

De aanwezigheid van een stof in of op de bodem 
of het oppervlaktewater in een zodanige concen-
tratie dat de toepasselijke overheidsnormen worden 
overschreden.
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De toepasselijke overheidsnormen zijn streef-
waarden of overeenkomstige waarden die gelden op 
het moment dat de aanwezigheid van de stof zich 
manifesteert.

ArTikeL 1.8

sAnering

het ongedaan maken van een verontreiniging. onder 
ongedaan maken wordt verstaan
–  onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, 

vernietiging en vervanging van grond en/of 
(grond)water, en/of

–  isolatie van een verontreiniging.

ArTikeL 1.9

zAAkschADe

Beschadiging, vervuiling, vernietiging of vermissing 
van zaken.
Als de zaakschade door derden is geleden dan wordt 
hieronder ook verstaan aantasting van de economi-
sche gebruikswaarde van een zaak, anders dan door 
beschadiging, vervuiling, vernietiging of vermissing.

ArTikeL 1.10

BeDriJFsschADe

De vermindering van de brutowinst.

ArTikeL 1.11

BruTo winsT

De omzet verminderd met alle variabele kosten. 
Dit is gelijk aan de netto winst plus alle vaste 
kosten. variabele kosten zijn de kosten die direct 
afhankelijk zijn van het niveau van de bedrijfs-
activiteiten. vaste kosten zijn de kosten die niet 
direct afhankelijk zijn van het niveau van de 
bedrijfsactiviteiten.

ArTikeL 1.12

verkooPwAArDe

De waarde van het gebouw bij verkoop, onder aftrek 
van de waarde van de grond.

ArTikeL 2

wAT is verzekerD

ArTikeL 2.1

eMissie oP De verzekerDe LocATie

in geval van een verontreiniging als rechtstreeks en 
uitsluitend gevolg van een emissie die plaatsvindt op 
de verzekerde locatie, dekt de verzekering:
–  de kosten van sanering van de verzekerde locatie 

en/of de locatie van derden;
–  zaakschade die het directe en uitsluitende gevolg 

is van de sanering;
–  bedrijfsschade door het niet of niet op normale 

wijze kunnen uitoefenen van bedrijfsactiviteiten als 
direct en uitsluitend gevolg van de sanering;

–  zaakschade die voortvloeit uit een verontreiniging 
van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) 
al dan niet ondergronds(e) water(gang), die het 
rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een 
emissie.



Als voorwaarde voor dekking geldt:
–  de emissie die de verontreiniging heeft veroor-

zaakt, moet hebben plaatsgevonden tijdens de 
looptijd van de verzekering;

–  binnen één jaar na het ontstaan van de veront-
reiniging is aanspraak op vergoeding onder deze 
polis gemaakt.

De dekking is ook van kracht als de emissie het 
gevolg is van de aard of een gebrek van een gebouw 
of een roerende zaak op de verzekerde locatie.

ArTikeL 2.2

inkoMenDe veronTreiniging

De in artikel 2.1 omschreven dekking is ook van 
kracht voor inkomende verontreiniging. onder 
inkomende verontreiniging wordt verstaan: veront-
reiniging van de verzekerde locatie die het gevolg is 
van een emissie die zijn oorsprong vindt buiten de 
verzekerde locatie.

ArTikeL 2.3

schADe oP De werkLocATie BiJ DerDe(n)

Als op het polisblad vermeld is dat de Bij derden-
dekking is meeverzekerd, geldt de dekking zoals 
omschreven onder artikel 2.1 ook voor verontreiniging 
als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een emissie 
op de werklocatie van derden, mits
–  de emissie veroorzaakt is door de uitvoering van 

werkzaamheden door de verzekerde en
–  de werkzaamheden vallen binnen de op het 
 polisblad vermelde bedrijfsactiviteiten en
–  de werklocatie zich in nederland bevindt

ArTikeL 2.4

AsBesT

De in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 omschreven dekking 
geldt ook voor verontreiniging met asbest. De kosten 
in verband met het opruimen/afvoeren van asbest en 
met asbest verontreinigde materialen zijn gedekt als 
de verontreiniging het gevolg is van een plotselinge 
en onvoorziene gebeurtenis.

ArTikeL 2.5

herBouw vAn geBouwen

Als het voor de uitvoering van de sanering noodza-
kelijk is om een gebouw of een gedeelte daarvan af 
te breken en te herbouwen, dan worden de herbouw-
kosten vergoed tot maximaal de verkoopwaarde van 
het gebouw vóór de uitvoering van de sanering.

ArTikeL 2.6

AAnvuLLenDe vergoeDingen

in geval van een gedekte schade worden ook de 
volgende kosten vergoed, zonodig boven het  
verzekerde bedrag.
1  kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade
  De kosten ter voorkoming en vermindering  

van schade zoals omschreven in de Algemene 
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket.

2  salaris en kosten van experts bij schaderegeling
  het salaris en de kosten van alle experts bij 

schaderegeling worden vergoed zoals omschreven 
in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.

De maximale vergoeding van deze kosten tezamen 
bedraagt eenmaal het op het polisblad vermelde 
verzekerde bedrag.

ArTikeL 2.7

DerDenBeDing

ingeval van verzekering van schade aan derden, is 
deze verzekering mede ten behoeve van derden. voor 
derden ontstaan aanspraken op vergoeding onder 
de polis eerst door een daartoe strekkende schrifte-
lijke verklaring, door verzekeringnemer tegenover de 
maatschappij afgelegd.

ArTikeL 2.8

Dekking nA heT einDe vAn De verzekering

na het einde van de verzekering blijft de dekking 
uitsluitend van kracht voor verontreiniging en 
zaakschade
–  die zich manifesteren binnen een periode van één 

jaar na dat einde, en
–  die het gevolg zijn van een emissie die heeft 

plaatsgevonden binnen de looptijd van de 
verzekering.

ArTikeL 3

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 2 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

– de volgende uitsluitingen en beperkingen:

ArTikeL 3.1

uiTsLuiTingen

niet gedekt zijn schade en kosten als gevolg van een 
verontreiniging veroorzaakt door, optredende bij of 
voortvloeiende uit:
1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
  niet verzekerd is schade door aardbeving en 

vulkanische uitbarsting
2 overstroming
  niet verzekerd is schade door overstroming. 

hieronder wordt verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, ongeacht of de overstroming 
oorzaak of gevolg is van een op deze polis gedekte 
gebeurtenis.

  Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand 
of ontploffing als gevolg van overstroming.

3 opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
  niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met 

opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of al 
dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze uitslui-
ting geldt alleen voor schade veroorzaakt door:

 –  de verzekeringnemer, of
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 –  een verzekerde, of
 –  degene die in opdracht of met goedvinden van 

de verzekeringnemer of een verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf 
of een deel van het bedrijf van de verzeke-
ringnemer of van die verzekerde en die in die 
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.

  Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan 
het belang van verzekerde of aan het belang van 
andere verzekerden.

4 genetische schade
  niet verzekerd is schade als gevolg van genetische 

modificatie.
5 overtreding overheidsvoorschriften
  niet verzekerd is schade als gevolg van een 

handelen of nalaten dat in strijd is met enig van 
overheidswege gegeven voorschrift ter zake van 
het milieu. Deze uitsluiting is alleen van toepassing 
als dit handelen of nalaten is geschied in opdracht 
of met goedvinden van een op het polisblad 
vermelde verzekerde.

  Als de op het polisblad vermelde verzekerde een 
rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van 
deze uitsluiting onder verzekerde verstaan:

 –  een lid van de directie of bedrijfsleiding, en/of
 –  enige functionaris in dienst van verzekerde die 

door een lid van de directie is belast met een 
bijzondere verantwoordelijkheid voor de nale-
ving van eerder genoemde voorschriften.

6 niet verzekerde gebouwen
  in geval van asbestverontreiniging die het gevolg 

is van brand, storm, hagel, sneeuwdruk en/of 
wateraccumulatie geldt: de kosten in verband met 
het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee 
verontreinigde materialen zijn niet gedekt als 
de asbestverontreiniging afkomstig is van een 
gebouw dat niet verzekerd is tegen de schade-
veroorzakende gebeurtenis (brand, storm, hagel, 
sneeuwdruk en/of wateraccumulatie).

7 illegale activiteiten
  niet verzekerd is schade ontstaan op een risico-

adres waar een wettelijk niet toegestane activiteit 
plaatsvindt, ongeacht of is aangetoond dat deze 
activiteit niet de oorzaak van de schade vormt of 
dat verzekerde (bijvoorbeeld als verhuurder) niet 
op de hoogte was van de illegale activiteit.

  onder illegale activiteit wordt voor deze verzeke-
ring verstaan:

 –  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-
producten, XTc-pillen, heroïne, cocaïne, en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;

 –  het opslaan, verhandelen of bewerken 
van gestolen zaken (bijv. het zogenaamde 
‘omkatten’ van auto’s).

ArTikeL 3.2

BePerkingen

1  maximum vergoeding aan/op de verzekerde 
locatie

  Per emissie of samenhangende reeks van emissies 
wordt niet meer vergoed dan:

 1  het op het polisblad vermelde verzekerde 
bedrag voor milieuschade, als de emissie zich 
op de verzekerde locatie heeft verwezenlijkt;
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 2  125.000 euro per gebeurtenis met een 
maximum van 250.000 euro per verze-
keringsjaar voor schade door inkomende 
verontreiniging;

 3  50.000 euro per gebeurtenis met een 
maximum van 100.000 euro per verzekerings-
jaar aan bedrijfsschade.

 4  in totaal zal echter nooit meer worden vergoed 
dan het op het polisblad vermelde verzekerde 
bedrag

 5  De dekking voor bedrijfsschade kent daarnaast 
de volgende beperkingen:

  –  niet gedekt zijn boeten of kosten wegens 
het niet of vertraagd nakomen van 
contracten

  –  De schadevergoedingstermijn is maximaal 
52 weken. De schadevergoedingstermijn 
vangt aan op het moment dat de bedrijfs-
activiteiten stagnatie hebben ondervonden.

  –  De schadevergoedingstermijn bedraagt 
maximaal 13 weken als

   -  het bedrijf wordt opgeheven of geliqui-
deerd, of

   -  binnen 13 weken na de stagnatie nog 
geen pogingen in het werk zijn gesteld 
om het bedrijf weer op volle capaciteit 
te brengen.

2 bovengrondse en ondergrondse tanks
  De opslag van aardolieproducten in bovengrondse 

en/of ondergrondse tanks is uitsluitend verzekerd 
als:

 –  op het polisblad het aantal bovengrondse en/of 
ondergrondse tanks vermeld staat, en

 –  de tanks voldoen aan de toepasselijke Pgs 
normen.

3 mestbassins
  De opslag van mest in bovengrondse mestbassins 

is uitsluitend verzekerd als:
 –  op het polisblad het aantal bovengrondse 

mestbassins vermeld staat en
 –  de bedoelde mestbassins eigendom zijn van 

en/of behoren tot het agrarisch bedrijf van 
verzekerde en

 –  de mestbassins voldoen aan de door de over-
heid vastgestelde bouwtechnische richtlijnen 
die, afhankelijk van het bouwjaar van het 
mestbassin, van toepassing zijn en

 –  de periodieke keuringen van de mestbassins 
binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn 
uitgevoerd.

ArTikeL 4

verPLichTingen

in aanvulling op de verplichtingen als vermeld in de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
geldt het volgende.

ArTikeL 4.1

verPLichTing MeLDen risicowiJziging

De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij 
schriftelijk in kennis te stellen van:
–  wijziging van de bouwaard en/of het gebruik van 

een gebouw;
–  leegstand van een gebouw of een als zelfstandig 

aan te merken deel daarvan;



–  het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het 
gebouw;

De melding moet zo spoedig mogelijk gedaan worden, 
en in elk geval binnen 8 weken nadat de wijziging 
is opgetreden. Dit geldt niet als de verzekering-
nemer niet op de hoogte was van de wijziging en 
kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet op de hoogte 
kon zijn. De maatschappij zal na ontvangst van de 
kennisgeving van de wijziging aan de verzekering-
nemer laten weten of de verzekering op dezelfde 
voorwaarden en premie kan worden voortgezet.

Als de maatschappij niet tijdig op de hoogte is gesteld 
van de risicowijziging kan dit gevolgen hebben 
voor de hoogte van de schadevergoeding, zoals 
omschreven in 6.1 van de Algemene voorwaarden 
Agrarisch ondernemerspakket.

ArTikeL 4.2

AAnvuLLenDe BePALingen

in de Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemers- 
pakket is bepaald dat geen aanspraak op vergoeding 
kan worden gemaakt als de verzekeringnemer of de 
verzekerde
–  een uit de polis voortvloeiende verplichting niet is 

nagekomen of
–  onjuiste informatie heeft verschaft met het opzet 

de maatschappij te misleiden.
Deze bepaling geldt ook voor de derde die aanspraak 
maakt op de dekking.

in de Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemers- 
pakket is bepaald dat de maatschappij bij de 
verzekeringnemer periodiek gegevens kan opvragen 
die nodig zijn om de juiste premie te kunnen bere-
kenen. Als de verzekeringnemer niet binnen de 
gestelde termijn voldoet aan een dergelijk verzoek, 
heeft de verzekeraar het recht om de geldende 
premie voor de milieuschadeverzekering te verhogen 
met vijftig procent of zoveel meer als de verzekeraar 
toekomt op grond van de haar bekende gegevens.

ArTikeL 5

schADeBePALingen

ArTikeL 5.1

schADe Boven heT verzekerDe BeDrAg

Als het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag 
niet toereikend is voor volledige vergoeding van 
de in beginsel gedekte schade en kosten, geldt het 
volgende:
1 voorrang verzekerde
  Als er schade is aan de verzekerde locatie en 

aan een of meer locaties van derden, gaan de 
belangen van de verzekerde vóór de belangen 
van de derden. Dat betekent dat eerst de schade 
en de kosten van de verzekerde worden vergoed. 
saneringskosten en schade aan de locaties van 
derden worden alleen vergoed als het verzekerde 
bedrag daarvoor nog ruimte biedt nadat de schade 
en de kosten van de verzekerde vergoed zijn.

2 evenredige verdeling
  hebben meerdere derden schade geleden die 

onder deze verzekering gedekt is, dan zal aan 
iedere derde slechts een evenredig deel van 
de schade en de kosten vergoed worden. om 
te bepalen welk deel vergoed wordt zal het 
verzekerde bedrag (eventueel na aftrek van de 
vergoeding van schade en kosten aan de verze-
kerde locatie) gedeeld worden door het totale 
schadebedrag van de derden. De uitkomst van 
deze deling is het deel van de schade dat per 
derde vergoed zal worden.

  Als later blijkt dat er meer derden zijn die schade 
hebben geleden, zal de schade van die derden 
alleen vergoed worden als het verzekerde bedrag 
daarvoor nog ruimte biedt.

ArTikeL 5.2

sAneringsBePALingen

1 regeling van sanering
  verzekerde belast zich met de voorbereiding en 

regeling van de sanering en houdt zich daarbij aan 
de aanwijzingen van de maatschappij. verzekerde 
stelt een saneringsplan op. Dit saneringsplan 
moet door de maatschappij worden goedgekeurd 
voordat kan worden begonnen met de sanering.

2 opdracht tot sanering
  De maatschappij kan schriftelijk aangeven dat 

de opdracht tot sanering binnen een bepaalde 
termijn moet worden gegeven. Als de verzekerde 
de opdracht niet binnen de gestelde termijn geeft, 
verliest de verzekerde het recht op vergoeding 
van saneringskosten en de meeverzekerde kosten. 
Bovendien heeft de maatschappij het recht de 
verzekering op te zeggen.

3 Bestaande verontreiniging
  uit de dekkingsomschrijving volgt dat kosten van 

sanering en de aanvullende vergoedingen die het 
gevolg zijn van een reeds bestaande verontrei-
niging van de bodem, het oppervlaktewater of 
enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang), 
niet worden vergoed. echter, als een reeds 
bestaande verontreiniging toeneemt als recht-
streeks gevolg van een onder deze verzekering 
gedekte emissie, worden alle kosten vergoed die 
redelijkerwijs ook zouden zijn gemaakt als uitslui-
tend de toegevoegde verontreiniging zou hebben 
plaatsgevonden.

4 Derden
  De saneringsbepalingen in dit artikel gelden in 

overeenkomstige zin voor de derde die aanspraak 
op de dekking maakt.
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Deze voorwaarden vormen één geheel 
met de Algemene voorwaarden Agrarisch 
Ondernemerspakket

ARtikeL 1

RechtsBijstAnDveRLening DooR DAs

De uitvoering van deze verzekering is overgedragen 
aan DAs, nederlandse Rechtsbijstand
verzekeringmaatschappij nv, hierna te noemen: DAs.

voor rechtsbijstand kan de verzekerde rechtstreeks 
contact opnemen met DAs. Postadres en telefoon-
nummer van DAs luiden: Postbus 23000, 1100 DM 
Amsterdam, telefoon (020) 651 75 17, algemene fax 
(020) 691 47 37.

ARtikeL 2

veRzekeRDen

De verzekerden voor de dekking Rechtsbijstand  
agrarische bedrijven:
–  de verzekeringnemer in de uitoefening van de op 

het polisblad genoemde verzekerde activiteiten;
–  de (eventueel) op het polisblad genoemde mede-

verzekerden, in de uitoefening van de op het 
polisblad genoemde verzekerde activiteiten;

–  de werknemers en bestuurders van de verzeke-
ringnemer. Deze werknemers en bestuurders zijn 
alleen verzekerd voor:

 –  verhaal van schade, ontstaan door een bescha-
diging aan lijf of goed (met uitzondering van 
schade ontstaan door motorrijtuigen) en

 –  bijstand in een strafzaak.
  De werknemers en bestuurders kunnen alleen 

aanspraak maken op rechtsbijstand als het voorval 
waaruit de behoefte aan rechtsbijstand voortvloeit 
in direct verband staat met de uitvoering van 
werkzaamheden voor verzekeringnemer.

De verzekerden voor de particuliere dekking zijn:
–  de op het polisblad genoemde particuliere 

verzekerde(n);
–  de echtgeno(o)t(e) of partner, die met deze 
 verzekerde duurzaam samenwoont;
–  de inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, 

pleeg- en stiefkinderen;
–  de niet-inwonende, ongehuwde kinderen,  

adoptief, pleeg-, en stiefkinderen, die in nederland 
een dagstudie volgen, of in een verpleeginrichting 
verblijven;

–  de inwonende (schoon)ouders;
allen in de hoedanigheid van particulier.

Daarnaast zijn verzekerd:
–  de gemachtigde bestuurder of passagier van een 

voer- of (lucht)vaartuig dat aan de verzekerde 
toebehoort, in de hoedanigheid van bestuurder of 
passagier;

–  de nabestaanden van de verzekerde, die op grond 
van artikel 6:108 BW een vordering kunnen 
instellen tot voorziening in de kosten van levens-
onderhoud. Deze nabestaanden hebben alleen 
recht op rechtsbijstand als hun vorderingsrecht het 
gevolg van een gebeurtenis, waarvoor deze verze-
kering dekking (recht op rechtsbijstand) biedt.

ARtikeL 3

WAt is veRzekeRD

ARtikeL 3.1

veRzekeRD Risico

verzekerd is het risico dat een verzekerde in een 
geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan 
rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis.  
Dit risico is alleen verzekerd als voldaan wordt aan 
beide onderstaande voorwaarden:
–  de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende 

behoefte aan rechtsbijstand doen zich voor tijdens 
de looptijd van de verzekering;

–  de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voort-
vloeiende behoefte aan rechtsbijstand konden bij 
de aanvang van de verzekeringsdekking redelijker-
wijs niet worden voorzien.

een samenhangend geheel van geschillen die voort-
vloeien uit een gebeurtenis, wordt beschouwd als één 
geschil.
De omvang van de dekking wordt nader bepaald door 
hetgeen op of bij het polisblad wordt vermeld.

ARtikeL 3.2

WAt is een geBeURtenis

onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval of de 
feitelijke ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden 
beschouwd als de oorzaak van het geschil.
in het geval van verhaal van schade is het schadever-
oorzakende voorval de gebeurtenis.
een gebeurtenis waarvan de verzekerde niet op de 
hoogte was en ook niet op de hoogte behoefde te
zijn, kan niet worden aangemerkt als de oorzaak van 
het geschil. Bij twijfel is het aan de verzekerde
dit aan te tonen.

ARtikeL 3.3

WAt is RechtsBijstAnD

Rechtsbijstand is:
1  het behartigen van de juridische belangen van de 

verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is 
geraakt. hieronder wordt verstaan:

  –  het adviseren van de verzekerde over zijn 
rechtspositie en over de mogelijkheden het 
door hem gewenste resultaat te behalen;

  –  het voeren van verweer tegen (strafrechtelijke) 
vorderingen;

  –  het instellen van vorderingen of het namens 
verzekerde indienen en verdedigen van 
verzoek- en bezwaarschriften;

  –  het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschik-
kingen of arbitrale uitspraken;

2  het geven van juridisch advies aan de verzekerde, 
zonder dat sprake is van een geschil (alleen als de 
polisvoorwaarden daarop uitdrukkelijk aanspraak 
geven);

3  het vergoeden of voorschieten van kosten van 
rechtsbijstand die voortvloeien uit de hier-
voor genoemde activiteiten, zoals hierna nader 
omschreven.
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ARtikeL 3.4

WeLke kosten vAn RechtsBijstAnD WoRDen 
veRgoeD

1 interne kosten
  DAs vergoedt alle interne kosten van rechts-

bijstand. interne kosten zijn de kosten van de 
deskundigen die in loondienst zijn van DAs.

2 externe kosten
 DAs vergoedt de volgende externe kosten:
  –  de kosten van de externe deskundigen die door 

DAs worden ingeschakeld. Deze kosten worden 
alleen vergoed als zij noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de opdracht;

  –  de kosten van een door DAs ingeschakelde 
mediator. Alleen het deel van de kosten dat 
voor rekening van de verzekerde komt wordt 
vergoed. en er worden alleen kosten vergoed 
die naar het oordeel van DAs noodzakelijk zijn 
voor de verlening van mediation;

  –  de kosten van getuigen voor zover door een 
rechter toegewezen;

  –  de proceskosten die ten laste van de 
verzekerde blijven of waartoe hij in een onher-
roepelijk vonnis is veroordeeld;

  –  de noodzakelijke, in overleg met DAs te 
maken, reis- en verblijfkosten van de verze-
kerde als zijn persoonlijk verschijnen voor 
een buitenlandse rechter is bevolen of drin-
gend gewenst wordt door de ingeschakelde 
advocaat;

  –  de kosten die verbonden zijn aan de ten 
uitvoerlegging van een vonnis.

  het kostenmaximum voor de externe kosten 
bedraagt 50.000 euro. Dat betekent dat DAs de 
externe kosten vergoedt tot ten hoogste 50.000 
euro per geschil. in alle geschillen geldt een eigen 
risico van 10% over de advocaatkosten.

3 voorschot
  DAs schiet de kosten voor die op grond van een 

contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verre-
kend of door anderen vergoed kunnen worden. 
Als deze voorgeschoten kosten daadwerkelijk 
verhaald, verrekend of door anderen vergoed zijn, 
komen deze aan DAs toe.

4 kosten die niet vergoed worden
 De volgende kosten worden niet vergoed:
  –  de kosten die beneden een overeengekomen 

eigen risico blijven;
  –  de in lid 2 omschreven externe kosten die het 

verzekerde kostenmaximum per geschil te 
boven gaan.

ARtikeL 3.5

veRzekeRDe Activiteiten en De BePeRkingen

1  een verzekerde die betrokken is geraakt in een 
geschil bij de uitoefening van zijn agrarische 
ondernemersactiviteiten heeft alleen aanspraak op 
rechtsbijstand:

 –  als de bedoelde agrarische ondernemersac-
tiviteiten als verzekerde activiteiten op het 
polisblad vermeld staan, en

 –  voor zover hij in dat geschil betrokken is 
geraakt in een op geld waardeerbaar belang.
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2  een verzekerde die betrokken is geraakt in een 
geschil bij het uitoefenen van zijn particuliere acti-
viteiten, heeft aanspraak op rechtsbijstand. onder 
het uitoefenen van particuliere activiteiten wordt 
niet verstaan: de uitoefening van een vrij beroep 
of een bedrijf of de verwerving van inkomsten 
buiten regelmatige loondienst, anders dan bedoeld 
als in het eerste lid.

ARtikeL 3.6

DekkingsgeBieD

1 europa
  in de volgende gevallen wordt rechtsbijstand 

verleend in europa en de landen rondom de 
Middellandse zee:

 –  verhaal van schade ontstaan door een bescha-
diging van lijf of goed;

 –  strafzaken;
 –  geschillen uit sleep- en reparatieovereenkom-

sten met betrekking tot motorrijtuigen en 
andere, particuliere, voertuigen;

 –  geschillen uit vervoersovereenkomsten die 
door een verzekerde in zijn particuliere hoeda-
nigheid zijn  aangegaan;

 –  geschillen uit overeenkomsten die door een 
verzekerde in zijn particuliere hoedanigheid 
zijn aangegaan en die rechtstreeks verband 
houden met een (vakantie) reis.

  er wordt alleen rechtsbijstand verleend als de 
rechter van één van die landen bevoegd is en het 
recht van één van die landen van toepassing is

2 Benelux en Duitsland
  in de volgende gevallen wordt alleen rechtsbij-

stand verleend in nederland, Duitsland, België en 
Luxemburg:

 –  arbeidsrechtelijke en sociaal verzekeringsrech-
telijke geschillen waarbij de verzekerde als 
werknemer betrokken is, en

 –  contractuele geschillen waarbij een verzekerde 
betrokken is in de hoedanigheid als particulier.

  er wordt in alleen rechtsbijstand verleend als de 
rechter van één van de genoemde landen bevoegd 
is en het recht van één van die landen van toepas-
sing is.

3 nederland
 –  in alle overige gevallen in de hoedanigheid 

van verzekerde als particulier wordt rechtsbij-
stand alleen in nederland verleend, en alleen 
als de nederlandse rechter bevoegd is en het 
nederlandse recht van toepassing is.

 –  in alle overige gevallen in de hoedanigheid van 
verzekerde als agrarische ondernemer wordt 
rechtsbijstand alleen verleend in nederland, 
en alleen als de nederlandse rechter bevoegd 
is en het nederlandse, Duitse, Belgische of 
Luxemburgse recht van toepassing is.

ARtikeL 3.7

onveRMogenDekking

DAs vergoedt tot maximaal 1250 euro per gebeur-
tenis de schade van een verzekerde als
–  de schade het gevolg is van de onrechtmatige 

daad van een ander, en



–  de schade niet verhaald kan worden op die ander 
omdat die ander onvermogend is, en

–  de verzekerde de schade niet op een andere 
manier vergoed kan krijgen.

voor deze dekking geldt een eigen risico van 125 euro.

ARtikeL 3.8

WAARBoRgsoM BUitenLAnDse oveRheiD

1  DAs schiet aan de verzekerde een waarborgsom 
voor van ten hoogste 25.000 euro, als een buiten-
landse overheid in verband met een gedekte 
strafzaak de betaling van een waarborgsom 
verlangt voor:

 –  de vrijlating van de verzekerde of van een 
verzekerde werknemer of bestuurder, of

 –  de teruggave van hen toebehorende goederen 
of

 –  de opheffing van een beslag op de hen toebe-
horende goederen.

2 Door het aanvaarden van het voorschot:
 –  aanvaardt de verzekerde de verplichting om 

volledig mee te werken en zich in te spannen 
om ervoor te zorgen dat de buitenlandse over-
heid de waarborgsom zo spoedig mogelijk 
vrijgeeft, en

 –  machtigt de verzekerde DAs onherroepelijk om 
over het bedrag te beschikken zodra het weer 
wordt vrijgegeven.

3  De verzekerde is verplicht het voorschot zo 
spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder 
geval binnen één jaar nadat het is verstrekt.

ARtikeL 4

WAt is niet veRzekeRD

ARtikeL 4.1

ALgeMene UitsLUitingen

op de dekking van deze verzekering zijn de volgende 
uitsluitingen en beperkingen van toepassing.

DAs verleent geen (verdere) rechtsbijstand:
1 handelen in strijd met de verzekeringsvoorwaarden
  als de verzekerde handelt in strijd met de verze-

keringsvoorwaarden en de belangen van DAs 
daardoor schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake 
als verzekerde zijn verzoek om rechtsbijstand zó 
laat heeft aangemeld, dat DAs alleen maar met 
meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand 
zou kunnen verlenen;

2 molest /atoomkernreactie/natuurramp/terrorisme
  als het geschil een gevolg is van atoomkernreacties 

of molest, zoals omschreven in de Algemene voor-
waarden Agrarisch ondernemerspakket, of van 
een natuurramp. in geval van geschillen die direct 
of indirect verband houden met terrorisme geldt 
de regeling zoals omschreven in de Algemene 
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket;

3 onbevoegde bestuurder
  als het geschil verband houdt met het besturen 

van een voer- of vaartuig terwijl de bestuurder 
niet bevoegd was dit te besturen. DAs doet hierop 
geen beroep als:

 –  in een strafzaak de vervolging geen betrekking 
heeft op het onbevoegd besturen, of

 –  de verzekerde die het verzoek om rechtsbij-
stand doet, niet wist en redelijkerwijs niet kon 
weten dat de bestuurder onbevoegd bestuurde;

4 geschil verzekerde met DAs
  –  in een geschil tussen een verzekerde en DAs, 

en
  –  in een geschil over de uitleg en/of uitvoering 

van deze verzekeringsovereenkomst.
  DAs vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte 

kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een 
onherroepelijk vonnis gelijk krijgt;

5 opzettelijk handelen of nalaten
  als het geschil het beoogde of zekere gevolg is van 

het handelen of nalaten van de verzekerde of als 
hij het ontstaan daarvan of van de behoefte aan 
rechtsbijstand willens en wetens heeft geaccep-
teerd om enig voordeel te behouden of te behalen;

6 strafzaak
  in een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaar-

delijk) opzetdelict inhoudt, of als de verzekerde 
willens en wetens heeft gehandeld. Als bij het 
einde van de zaak deze omstandigheden afwezig 
blijken te zijn, vergoedt DAs alsnog de rede-
lijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, zoals 
omschreven in artikel 3 lid 4;

7 verplichtingen overnemen van derden
  in geschillen die zijn ontstaan doordat:
  –  de verzekerde instaat voor verplichtingen van 

anderen, of
  –  een vordering of verplichting van een ander op 

de verzekerde is overgegaan;
8 fiscaal recht
  in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen met (over-

heids)instanties. hieronder vallen ook geschillen 
over heffingen en heffingsvrije hoeveelheden 
(bijvoorbeeld mest-/melkquota), retributies, 
bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen;

9 aansprakelijkheidsverzekering
  voor zover de verzekerde voor de behartiging 

van zijn belangen aanspraak kan maken op een 
aansprakelijkheidsverzekering;

10 tweedehands voertuigen
  in geschillen over de aanschaf van tweedehands 

voer- en vaartuigen, tenzij gekocht onder schrifte-
lijke garantie bij een officiële dealer.

11 vorderingen uit onrechtmatige daad
  bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit 

onrechtmatige daad. hieronder wordt ook verstaan 
de daarvoor in de plaats komende regresvor-
deringen en vorderingen op grond van artikel 
5:37 BW (verbod om hinder toe te brengen aan 
eigenaren van naburige erven). Deze uitsluiting 
geldt niet voor de particuliere verzekerde (zie 
artikel 21). en op deze uitsluiting wordt ook geen 
beroep gedaan in geval van schade aan derden 
verband houdend met milieuverontreiniging zoals 
in beginsel verzekerd op de milieuschadeverzeke-
ring van verzekeringnemer.

ARtikeL 4.2

UitsLUitingen RechtsBijstAnD AgRARische 
BeDRijven

Als de verzekerde bij de uitoefening van zijn agrari-
sche ondernemersactiviteiten betrokken is geraakt 
in een geschil, gelden de volgende uitsluitingen en 
beperkingen in aanvulling op de algemene uitslui-
tingen als vermeld in artikel 4.1.
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DAs verleent geen (verdere) rechtsbijstand:
1 faillissement of surséance van betaling
  –  bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillisse-

ment of surséance van betaling, en
  –  in een geschil gedurende de tijd dat verze-

kerde in faillissement of surséance van betaling 
verkeert;

2 incasso van vorderingen uit overeenkomst
  bij het incasseren van vorderingen uit overeen-

komsten. DAs verleent wel rechtsbijstand bij het 
incasseren van deze vorderingen als de dekking 
incassobijstand is meeverzekerd;

3 industrieel en intellectueel eigendom
  in geschillen over industriële en intellectuele 

eigendom. Bijvoorbeeld geschillen over auteurs-, 
octrooi-, merken- of kwekersrecht. Wel wordt 
rechtsbijstand verleend in geschillen over de 
handelsnaam of domeinnaam;

4 subsidies
  in geschillen over subsidies en andere geldelijke 

bijdragen van de overheid, als de overheidsbeslis-
sing waartegen beroep wordt aangetekend en de 
periode waarop deze beslissing betrekking heeft, 
niet geheel binnen de looptijd van de verzekering 
liggen;

5 algemeen verbindende rechtsregels
  bij het bestrijden van algemeen verbindende 

rechtsregels die een overheidsorgaan heeft 
vastgesteld of wil vaststellen. onder algemeen 
verbindende rechtsregels wordt niet verstaan een 
bestemmingsplan;

6 onroerende zaken
  in geschillen over onroerende zaken. Wel verze-

kerd zijn geschillen die betrekking hebben op:
  –  de op het polisblad vermelde onroerende 

zaken;
  –  onbebouwde, niet op de polis vermelde 

kavel(s), die verzekerde als eigenaar of als 
pachter in gebruik heeft;

  –   de nog niet op de polis vermelde onroe-
rende zaken, bestemd voor eigen gebruik. 
voorwaarde voor deze dekking is dat

  a  de verzekerde voldoet aan de verplichtingen 
uit artikel 8 en

  b  een eventuele aanneemovereenkomst 
is schriftelijk aangegaan en op de over-
eenkomst is een arbitraal beding van 
toepassing. Als de onroerende zaak uitslui-
tend is bestemd voor kasteelt geldt niet de 
voorwaarde dat een arbitraal beding van 
toepassing moet zijn op de overeenkomst.

7 milieuzaken
  in geschillen over milieuzaken anders dan als 

bedoeld in artikel 4 lid 1 sub 11 (vorderingen uit 
onrechtmatige daad);

  deze geschillen zijn wel gedekt als uit het polisblad 
blijkt dat milieugeschillen zijn meeverzekerd.;

8  stichten en (ver)kopen onderneming
 in geschillen:
  –  over het stichten van een onderneming of het 

beëindigen van de verzekerde onderneming;
  –  met organen van de onderneming of over 

samenwerkingsverbanden in een v.o.f., een 
c.v., een maatschap of rechtspersoon;

  –  over het verwerven van een (deel van een) 
onderneming alsmede het overdragen van (een 
deel van) de verzekerde onderneming;

9 niet-verzekerde activiteiten
  in geschillen voortvloeiend uit het uitoefenen van 

activiteiten in een niet-verzekerde (aanvullende) 
activiteit;

10 quota
  in geschillen over quota;
  geschillen met de overheid over quota en 

geschillen over het verkrijgen of te gelde maken 
van quota, zijn wel gedekt als uit het polisblad 
blijkt dat quotageschillen zijn meeverzekerd.

ARtikeL 4.3

UitsLUitingen PARticULieRe hoeDAnigheiD

Als de verzekerde bij de uitoefening van particuliere 
activiteiten betrokken is geraakt in een geschil gelden 
de volgende uitsluitingen en beperkingen in aanvulling 
op de algemene uitsluitingen als vermeld in artikel 
4.1.

DAs verleent geen (verdere) rechtsbijstand:
1  luchtvaartuigen en pleziervaartuigen
  in een geschil over het in eigendom hebben, 

bezitten, houden, (ver)kopen van
  –  luchtvaartuigen en
  –  pleziervaartuigen met een huidige nieuw-

waarde van meer dan 200.000 euro;
2 onroerende zaken
  in geschillen over onroerende zaken. geschillen  

die betrekking hebben op in nederland gelegen 
onroerende zaken zijn wel verzekerd als dit 
betreft:

  –  de woning die door de verzekerde zelf wordt 
bewoond;

  –  de laatste woning die door de verzekerde werd 
bewoond voor hij in zijn huidige woning ging 
wonen;

  –  de woning die de verzekerde zelf wil gaan 
bewonen;

  –  het voor eigen gebruik bestemde vakantie-
verblijf van de verzekerde;

  –  de onbebouwde grond waarop een door 
de verzekerde te bewonen woning wordt 
gebouwd;

  als een woning met het bedrijfspand één geheel 
uitmaakt (zoals in het geval van een boerderij), 
geldt daarvoor de dekking als hiervoor omschreven 
in artikel 4.2.6;

3 verhuur
  in geschillen over de verhuur of exploitatie van 

goederen of zaken door een verzekerde;
4 huwelijksvermogensrecht
  in geschillen over het huwelijksvermogensrecht, 

echtscheiding, beëindiging van samenleving buiten 
huwelijk en verplichtingen tot levensonderhoud of 
daarvoor in de plaats komende vorderingen. Wel 
verzekerd is een eenmalig juridisch advies;

5 statutair bestuurder
  in een (arbeidsrechtelijk) geschil waarin volgens 

artikel 131 of artikel 241 boek 2 BW de rechtbank 
bevoegd is in verband met verzekerdes huidige of 
voormalige hoedanigheid van statutair bestuurder 
van een vennootschap;
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6 erfrecht
  in een erfrechtelijk geschil als de erflater vóór de 

ingangsdatum van de verzekering is overleden.

ARtikeL 4.4

MiniMAAL BeLAng

De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechts-
bijstand als zijn belang in het geschil hoger is dan
–  225 euro in geschillen waarin de verzekerde als 

particulier betrokken raakt;
–  450 euro in geschillen waarin de verzekerde 

betrokken raakt bij de uitoefening van zijn 
onderneming;

–  225 euro in geschillen waarin de verzekerde als 
particulier én als ondernemer betrokken raakt.

Deze bepaling geldt niet voor verhaal van schade die 
in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken.

ARtikeL 4.5

WAchttijD

DAs verleent geen rechtsbijstand als het geschil zich 
heeft voorgedaan tijdens de wachttijd.

De wachttijd is:
–  zes maanden vanaf de ingangsdatum van de 

verzekering voor arbeidsrechtelijke geschillen
–  twaalf maanden vanaf de ingangsdatum van de 

verzekering voor geschillen over onteigening
–  drie maanden vanaf de ingangsdatum van de 

verzekering voor alle andere geschillen

Deze wachttijd geldt niet:
–  als deze verzekering direct aansluit op een andere 

rechtsbijstandverzekering waaraan de verzekerde 
bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen 
ontlenen.

–  als de verzekerde de gebeurtenis of situatie die 
aanleiding geeft tot het geschil bij het sluiten van 
de verzekering niet heeft kunnen voorzien. DAs 
kan van de verzekerde verlangen dit aan te tonen.

ARtikeL 4.6

MeeRDeRe BeLAngheBBenDen

DAs hoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast 
de verzekerde ook andere belanghebbenden actie 
(willen) voeren. in dit geval vergoedt DAs wel 
het aandeel van de verzekerde in de gezamenlijk 
gemaakte kosten van rechtsbijstand. het aandeel van 
de verzekerde wordt vergoed naar evenredigheid.

ARtikeL 5

De veRLening vAn De RechtsBijstAnD

ARtikeL 5.1

DeskUnDigen in LoonDienst vAn DAs

De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in 
loondienst van DAs. DAs kan ook besluiten de verle-
ning van de rechtsbijstand of een deel daarvan over te 
dragen aan een externe deskundige.
voor zover de deskundige in loondienst van DAs de 
rechtsbijstand verleent, overlegt DAs met de verze-
kerde over de wijze van behandeling en informeert 
hem over de haalbaarheid van het gewenste resultaat.
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ARtikeL 5.2

ReDeLijke kAns

Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste 
resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening 
gestaakt.

ARtikeL 5.3

BeLAng vAn De zAAk

DAs is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen 
als het belang van de zaak niet opweegt tegen de 
(verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAs 
stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan
het belang van de zaak.

ARtikeL 5.4

eXteRne DeskUnDige

Alleen DAs is bevoegd om, na overleg met de verze-
kerde, opdracht te geven aan een externe deskundige 
om de rechtshulpverlening of een deel daarvan over 
te nemen. DAs zal hiertoe alleen opdracht geven als 
dit naar het oordeel van DAs noodzakelijk is.

ARtikeL 5.5

keUze vAn eXteRne DeskUnDige

Als DAs een opdracht geeft aan een advocaat om de 
belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of 
administratieve procedure te behartigen, volgt DAs de 
keuze van de verzekerde.
Als de zaak in nederland dient, komen alleen advo-
caten die in nederland zijn ingeschreven of kantoor 
houden in aanmerking. Dient de zaak in het buiten-
land dan moet de advocaat bij het gerecht in het 
betreffende land zijn ingeschreven.
in alle andere gevallen bepaalt DAs de keuze van de 
externe deskundige.

ARtikeL 5.6

oPDRAcht AAn eXteRne DeskUnDige

De opdrachten worden steeds namens de verze-
kerde gegeven. De verzekerde machtigt DAs hiertoe 
onherroepelijk. DAs is niet verplicht om in het kader 
van eenzelfde verzoek om rechtsbijstand aan meer 
dan één advocaat (al dan niet in loondienst van 
DAs) of (andere) externe deskundige een opdracht 
te verstrekken. voor zover de rechtsbijstand wordt 
verleend door een advocaat, die niet in loondienst is 
van DAs, treedt DAs slechts op als financier van de 
daarmee gemoeide kosten overeenkomstig de bepa-
lingen die op deze verzekering van toepassing zijn.

ARtikeL 5.7

AAnsPRAkeLijkheiD eXteRne DeskUnDige

De aansprakelijkheid voor schade door of in verband 
met de verlening van rechtsbijstand door deskun-
digen in loondienst van DAs is beperkt tot het bedrag 
waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsver-
zekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen 
risico onder die verzekering. een kopie van de polis 
met voorwaarden ligt ter inzage bij DAs.
DAs is niet aansprakelijk voor schade door of in 
verband met de werkzaamheden van een door DAs 
ingeschakelde externe deskundige.



ARtikeL 5.8

MeeRDeRe BeLAngheBBenDen en eXteRne 
DeskUnDige

Als naast de verzekerde ook andere belanghebbenden 
actie (willen) voeren, is DAs bevoegd, in plaats van 
het verlenen van rechtsbijstand door een deskundige 
in haar loondienst:
–  één externe deskundige in te schakelen die aan 

alle belanghebbenden gezamenlijk rechtsbijstand 
verleent, of

–  de door de belanghebbenden gezamenlijk 
gemaakte kosten van rechtsbijstand naar even-
redigheid aan de verzekerde te vergoeden.

ARtikeL 5.9

BetALingen en coRResPonDentie viA 
tUssenPeRsoon

1  mededelingen door de maatschappij en/of DAs 
aan de verzekeringnemer worden rechtsgeldig 
gedaan aan het laatst door hem opgegeven adres 
of aan het adres van zijn assurantieadviseur;

2  het overleg over de zaaksbehandeling wordt 
steeds met en door de verzekerde gevoerd, tenzij 
anders met de verzekerde, de assurantieadviseur 
of de gevolmachtigde agent is overeengekomen.

ARtikeL 6

geschiLLenRegeLing en BeLAngenconFLicten

ARtikeL 6.1

De geschiLLenRegeLing

1  het kan voorkomen dat de verzekerde het oneens 
blijft met het oordeel van DAs over de rege-
ling van het geschil waarvoor hij beroep op de 
verzekering heeft gedaan. in dat geval kan hij 
DAs schriftelijk verzoeken dit meningsverschil 
voor te leggen aan een advocaat. Dit moet een 
advocaat zijn die voorkomt op de lijst van advo-
caten, die DAs op verzoek aan de verzekerde zal 
verstrekken. De advocaten op deze lijst zijn niet  
in loondienst van DAs.

2  DAs legt dan dit meningsverschil, met alle rele-
vante stukken, voor aan de gekozen advocaat en 
verzoekt hem zijn oordeel te geven. De verze-
kerde heeft zelf ook het recht het meningsverschil 
te beschrijven. het oordeel van de advocaat is 
bindend voor DAs. De kosten zijn voor rekening 
van DAs en komen niet ten laste van het verze-
kerde kostenmaximum.

3  De verlening van rechtsbijstand wordt dan door 
DAs voortgezet in overeenstemming met het 
oordeel van de advocaat. De verzekerde kan op 
dat moment ook beslissen dat hij gebruik wil 
maken van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

4  als DAs de behandeling overdraagt aan een 
externe deskundige, mag de opdracht niet worden 
verstrekt aan de advocaat die het bindende 
oordeel heeft gegeven, of aan een kantoorgenoot 
van deze advocaat.

5  als de verzekerde het niet eens is met het oordeel 
van de advocaat, kan hij de behandeling van de 
zaak voor eigen rekening en risico voortzetten.  
Als hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in 

  het gelijk wordt gesteld, zal DAs alsnog de redelijk 
gemaakte kosten van rechtsbijstand betalen, zoals 
beschreven in artikel 3 lid 4;

6  deze geschillenregeling is niet van toepassing 
op een meningsverschil over de regeling van het 
geschil tussen de verzekerde en een advocaat of 
een door DAs ingeschakelde externe deskundige.

ARtikeL 6.2

BeLAngenconFLicten

er is sprake van een belangenconflict als beide 
partijen in een geschil aanspraak hebben op rechts-
bijstand door DAs. in dat geval geldt het volgende:
1  bij een geschil tussen de verzekeringnemer 

en één van de medeverzekerden op één polis, 
verleent DAs alleen rechtsbijstand aan de 
verzekeringnemer;

2  bij een geschil tussen twee medeverzekerden op 
één polis, verleent DAs alleen rechtsbijstand aan 
de verzekerde die door de verzekeringnemer is 
aangewezen;

3  bij een geschil tussen twee verzekerden op twee 
verschillende polissen hebben beide verzekerden 
recht op rechtsbijstand door een advocaat naar 
eigen keuze. DAs vergoedt de kosten hiervan 
overeenkomstig artikel 3.

ARtikeL 7

veRPLichtingen vAn De veRzekeRDe

1  De verzekerde die een verzoek om rechtsbijstand 
wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk 
na het ontstaan van het geschil aan bij DAs.

2  Als de verzekerde zijn verzoek méér dan een 
jaar na het ontstaan van het geschil of méér dan 
zes maanden na het einde van de verzekering 
aanmeldt, is DAs niet meer verplicht rechtsbij-
stand te verlenen.

3  Als twijfelachtig is of het verzoek om rechts-
bijstand van de verzekerde betrekking heeft 
op een geschil, moet de verzekerde de aanwe-
zigheid van een geschil aantonen door een 
deskundigenrapport.

  Dit rapport moet uitsluitsel geven over de feitelijke 
gevolgen van de gebeurtenis en over de oorzaak 
en veroorzaker van het geschil. geeft het rapport 
voldoende grond voor het verlenen van rechts-
bijstand, dan vergoedt DAs de kosten van het 
rapport.

4  De verzekerde die om rechtsbijstand verzoekt, 
verleent alle medewerking aan DAs of aan de 
ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in 
ieder geval in dat hij:

  –  alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn 
verzoek betrekking hebben;

  –  op verzoek van DAs de omvang van het geschil 
en/of het (financieel) belang aannemelijk 
maakt;

  –  DAs machtigt de stukken die een externe 
deskundige over zijn verzoek ter beschikking 
heeft in te zien;

  –  zich desgevraagd civiele partij stelt in een 
strafzaak en meewerkt aan het verhalen 
van gemaakte kosten van rechtsbijstand op 
derden;

  –  alles nalaat wat de belangen van DAs kan 
schaden.
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5  De verzekerde is verplicht de door DAs voorge-
schoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te 
restitueren aan DAs. Daaronder worden onder 
andere verstaan:

 –  de door de verzekerde ontvangen buitenge-
rechtelijke kosten;

 –  de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen 
proceskosten;

 –  de voor de verzekerde verrekenbare BtW.

ARtikeL 8

RisicoWijziging en PReMievAststeLLing

1  De verzekering geeft aanspraak op rechtsbijstand 
bij geschillen die voortvloeien uit het risico zoals 
dit is geaccepteerd en omschreven en waarvoor 
premie is berekend.

2  De verzekeringnemer wordt periodiek gevraagd 
om een opgave van gegevens die betrekking 
hebben op het risico. op grond hiervan wordt 
beslist of de dekking, de omschrijving van het 
risico en de premie aan eventuele wijzigingen 
worden aangepast.

3  De navolgende wijzigingen kunnen niet wachten 
tot de eerstvolgende periodieke opgave, maar 
moeten door de verzekeringnemer direct worden 
opgegeven:

  –  wijziging van de verzekerde activiteiten;
  –  de wijziging van de rechtsvorm of wijzigingen 

ten gevolge van een fusie, samengaan, split-
sing of overname.

4  een verzoek om rechtsbijstand dat voortvloeit uit 
een gewijzigd risico, neemt DAs alleen in behan-
deling als:

  –  verzekeringnemer de wijziging opgeeft uiterlijk 
bij de eerstkomende periodieke opgave;

  –  de verzekeringnemer vanaf de wijzigingsdatum 
de premie betaalt die in verband met de wijzi-
ging verschuldigd is.

5  Als de verzekeringnemer de periodieke opgave niet 
opstuurt, wordt de premie met 30% verhoogd.

ARtikeL 9

BetALing eigen Risico

Als een eigen risico verschuldigd is, moet de verze-
kerde dit betalen zodra DAs daarom verzoekt. Dit 
bedrag mag niet later worden betaald dan op de 
laatste dag van de termijn die in de nota wordt 
genoemd. Als niet binnen deze termijn betaald 
is, is de verzekerde vanaf de eerste dag na deze 
termijn wettelijke rente en incassokosten verschul-
digd. Bovendien is DAs dan bevoegd geen verdere 
rechtsbijstand te verlenen naar aanleiding van het 
betreffende verzoek om rechtsbijstand.

ARtikeL 10

PRijsinDeXeRing

De maatschappij is bevoegd de tarieven jaarlijks aan 
te passen overeenkomstig de stijging van de consu-
mentenprijsindex voor alle huishoudens van het 
centraal Bureau voor de statistiek.

ARtikeL 11

BeËinDiging veRzekeRing

in aanvulling op de opzegmogelijkheden die vermeld 
staan in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket geldt het volgende:

1  opzegging door de maatschappij
  De maatschappij is bevoegd de verzekering op te 

zeggen:
 –  als de verzekerde bij de behandeling van zijn 

verzoek om rechtsbijstand met opzet een 
onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven 
of herhaaldelijk in strijd met de voorwaarden 
heeft gehandeld. De opzegtermijn is in dit 
geval ten minste één maand;

 –  na een schademelding. De maatschappij moet 
de verzekering dan uiterlijk op de 30e dag na 
afwikkeling van de schade opzeggen, met een 
opzegtermijn van tenminste 14 dagen;

 –  als voortzetting of ongewijzigde voortzetting 
van de verzekering niet verlangd kan worden 
omdat het verzekerde risico in vergelijking 
tot soortgelijke verzekeringen voor de maat-
schappij onaanvaardbaar hoog is geworden of 
zal worden.

2  faillissement, overlijden, bedrijfsbeëindiging
  De verzekering eindigt door het overlijden 

of faillissement van de verzekeringnemer 
en door opheffing van het bedrijf van de 
verzekeringnemer.

3  woonplaats buiten nederland
  De verzekering eindigt zodra de verzekeringnemer 

niet meer in nederland woont of gevestigd is.

ARtikeL 12

veRvAL vAn Rechten

het recht om een meningsverschil zoals beschreven 
in artikel 6 lid 1 of een meningsverschil over de uitleg 
of toepassing van de polisvoorwaarden aan een 
rechter voor te leggen vervalt na verloop van één jaar 
nadat DAs haar standpunt schriftelijk bekend heeft 
gemaakt.

INCASSO SERVICE VOOR AGRARISCHE
ONDERNEMERS

in geval van incassobijstand gelden de bepalingen van 
artikel 13 tot en met 18. Deze bepalingen gelden in 
afwijking van en in aanvulling op de overige bepa-
lingen die op deze verzekering van toepassing zijn.

ARtikeL 13

BegRiPsoMschRijvingen incAssoBijstAnD

1 incassobijstand
  het verlenen van rechtsbijstand bij de buitenge-

rechtelijke en gerechtelijke invordering van een 
geldvordering uit overeenkomst op een schul-
denaar, als aan het uitblijven van betaling geen 
juridisch verweer ten grondslag ligt.

 onder incassobijstand wordt niet begrepen:
  –  het onderbouwen van de geldvordering in 

antwoord op verweer van de schuldenaar
   (in beginsel valt bijstand hierbij wel onder de 

dekking van artikel 3);
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  –  het voeren van verweer tegen een tegenvorde-
ring (in beginsel valt bijstand hierbij wel onder 
de dekking van artikel 3).

2 buitengerechtelijke incasso
  het schriftelijk en telefonisch aanmanen tot  

betaling van de schuldenaar.
3 gerechtelijke incasso
  –  het zo nodig verrichten van een onderzoek 

naar de verhaalbaarheid van de geldvordering;
  –  alle maatregelen, in rechte, ter incasso van 

een geldvordering, waaronder begrepen het 
leggen van een conservatoir beslag en het 
aanvragen van faillissement van een schulde-
naar, mits voldaan wordt aan de in artikel 16 
lid 5 genoemde voorwaarden;

  –  alle maatregelen gericht op de tenuitvoerleg-
ging van een verkregen vonnis.

4 geldvordering
  het, blijkens een uitgebrachte factuur of gesloten 

overeenkomst, door verzekerde aan de schulde-
naar in rekening gebrachte bedrag inclusief BtW, 
verhoogd met vertragingsrente en incassokosten.

5 vertragingsrente
  de door de schuldenaar verschuldigde rente 

wegens vertraging in de voldoening van de 
geldvordering.

6 incassokosten
  de door verzekerde van de schuldenaar bedongen 

en aangezegde incassokosten, overeenkomstig 
artikel 18 lid 1.

7 externe kosten
  de kosten die aan DAs in rekening gebracht 

worden in verband met de incasso.
8 proceskosten
  dat deel van de externe kosten dat rechtstreeks 

samenhangt met het uitbrengen van de dagvaar-
ding en het voeren van de procedure.

9 eigen risico
  het deel van de kosten dat voor rekening van 

verzekerde blijft of gebracht wordt.

ARtikeL 14

WAt is veRzekeRD

ARtikeL 14.1

het veRzekeRDe Risico

verzekerd is het risico dat verzekerde behoefte heeft 
aan incassobijstand. voorwaarde voor dekking is dat 
de geldvordering is ontstaan gedurende de looptijd 
van deze dekking of minder dan drie maanden vooraf-
gaand aan het van kracht worden van deze dekking.

ARtikeL 14.2

De AAnsPRAAk oP incAssoBijstAnD

De verzekerde heeft aanspraak op incassobijstand als 
hij bij het leveren van producten en diensten wordt 
geconfronteerd met een schuldenaar die zijn beta-
lingsverplichting uit een overeenkomst niet nakomt.

ARtikeL 14.3

De kosten vAn De incAssoBijstAnD

1  DAs vergoedt de interne kosten. Dit zijn de kosten 
van de deskundigen in loondienst van DAs.

2  DAs vergoedt de eventuele externe kosten 
na aftrek van het eigen risico tot de volgende 
bedragen.

Per aanspraak op incassobijstand:
       

   Maximum eigen risico
– bij geldvorderingen  € 5000  € 150*
 tot € 5000  
–  bij geldvorderingen  € 5000 € 300*   
 vanaf € 5000 
en:     
– bij verhaalsonderzoek  € 1000  geen
 als bedoeld in 
 art. 16 lid 4  
– bij maatregelen als  € 5000  € 300
 bedoeld in 
 art. 16 lid 5 

  *  Dit eigen risico geldt alleen indien de geldvorde-
ring niet of niet geheel wordt geïncasseerd.

3 voor de geïncasseerde bedragen geldt:
 –  het bedrag van de factuur, de daarover bere-

kende BtW en vertragingsrente komen toe aan 
de verzekerde;

 –  de gevorderde buitengerechtelijke incas-
sokosten en de proceskosten waartoe de 
schuldenaar is veroordeeld, komen toe aan 
DAs.

4  DAs is bevoegd van verzekerde betaling te 
verlangen van de niet geïncasseerde buitengerech-
telijke incassokosten en de proceskosten, als

  –  de schuldenaar de geldvordering of een deel 
daarvan rechtstreeks aan verzekerde heeft 
voldaan, nadat verzekerde aan DAs in deze 
zaak om incassobijstand heeft verzocht;

  –  de schuldenaar wel de geldvordering of een 
deel daarvan aan DAs heeft voldaan, maar niet 
de verschuldigde buitengerechtelijke kosten 
en/of de proceskosten. DAs zal alleen van dit 
recht gebruik maken als de invordering van 
de buitengerechtelijke kosten en/of de proces-
kosten onevenredige kosten voor DAs met zich 
mee zou brengen.

ARtikeL 14.4

DekkingsgeBieD

De incassobijstand wordt uitsluitend verleend in 
nederland. voorwaarde voor dekking is dat de schul-
denaar in nederland gevestigd is, de nederlandse 
rechter bevoegd is en het nederlandse recht van 
toepassing is.
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  –  dit verzoek doet niet eerder dan na 1 jaar, 
maar binnen 2 jaar na het beëindigen van de 
eerste incasso;

  –  een rapport overlegt, dat is opgesteld door een 
onafhankelijk onderzoeksbureau, waaruit blijkt 
dat er verhaalsmogelijkheden zijn.

ARtikeL 17

geschiLLenRegeLing vAn De incAssoBijstAnD

1  Als verzekerde het oneens is met DAs over de 
verhaalbaarheid van de geldvordering of de 
verdere wijze van incasso en hij ter zake een 
rapport overlegt dat is opgesteld door een onaf-
hankelijk onderzoeksbureau, waarin zijn opvatting 
gesteund wordt, dan kan de verzekerde verzoeken 
dit verschil van mening voor te leggen aan een 
gerechtsdeurwaarder naar zijn keuze.

2  DAs legt dan het eigen rapport en het door 
verzekerde ingebrachte rapport voor aan de 
gerechtsdeurwaarder naar keuze van verzekerde 
en verzoekt hem een oordeel te geven over de 
verhaalbaarheid. het oordeel van de gerechtsdeur-
waarder is bindend voor DAs en verzekerde. Als 
verzekerde door de gerechtsdeurwaarder in het 
gelijk wordt gesteld, vergoedt DAs de kosten van 
het door verzekerde overlegde rapport.

ARtikeL 18

veRPLichtingen vAn De veRzekeRDe Bij incAsso

1 verzekerde is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
  –  op alle overeenkomsten waarvoor hij incas-

sobijstand verzoekt algemene voorwaarden 
of leveringsvoorwaarden van toepassing 
zijn. Deze voorwaarden moeten door DAs bij 
de aanvang van de dekking beoordeeld en 
akkoord bevonden zijn;

  –  verzekerde zelf de schuldenaar ten minste twee 
maal schriftelijk tot betaling heeft aangemaand 
voordat hij een verzoek om incassobijstand 
doet;

  –  door verzekerde zelf in zijn eerste aanmaning 
aanspraak is gemaakt op betaling van de over-
eengekomen buitengerechtelijke kosten.

2  een verzekerde die een beroep wil doen op de 
incassobijstand moet het verzoek daartoe indienen 
binnen zes maanden nadat hij voor het eerst aan 
de schuldenaar verzocht heeft de geldvordering te 
voldoen.

3  Bij zijn verzoek overlegt verzekerde:
  –  een kopie van de factuur die de geldvordering 

vermeldt;
  –  kopieën van de zelf verzonden aanmaningen;
  –  alle informatie die van belang is voor het 

welslagen van de incasso.
4  nadat het incasseren van de geldvordering is over-

gedragen aan DAs, mag de verzekerde zelf geen 
afspraken meer maken met de schuldenaar over 
de betaling van de geldvordering.

ARtikeL 15

WAt is niet veRzekeRD

in aanvulling op de in artikel 4 vermelde uitsluitingen 
en beperkingen geldt het volgende.

ARtikeL 15.1

FAiLLisseMent/sURsÉAnce vAn BetALing

DAs verleent geen (verdere) incassobijstand zodra de 
schuldenaar in staat van faillissement of surséance 
van betaling is geraakt, of als een aanvraag daartoe is 
ingediend, tenzij deze aanvraag door of in overleg met 
DAs zelf is gedaan.

ARtikeL 15.2

MiniMAAL BeLAng

De verzekerde kan alleen aanspraak maken op incas-
sobijstand als de geldvordering, exclusief rente en 
incassokosten, ten minste € 100 bedraagt.

ARtikeL 16

De veRLening vAn De incAssoBijstAnD

1 De incassobijstand wordt verleend door DAs.
2  ingevorderde bedragen die aan verzekerde 

toekomen, worden verrekend met bedragen die de 
verzekerde aan DAs verschuldigd is.

  Als een geldvordering in zijn geheel is ingevor-
derd, betaalt DAs het aan verzekerde toekomende 
bedrag direct door aan verzekerde.

  Als een geldvordering in delen voldaan wordt, 
betaalt DAs ten hoogste eenmaal per maand het 
aan verzekerde toekomende bedrag door, als dit 
bedrag ten minste € 450 bedraagt.

3  DAs is gerechtigd pas tot gerechtelijke incasso 
van een geldvordering op een schuldenaar over te 
gaan, nadat een daaraan voorafgaand bij dezelfde 
schuldenaar ingestelde geldvordering door deze is 
voldaan.

4  Als door de buitengerechtelijke incasso de geldvor-
dering niet geïncasseerd is, verricht DAs zo nodig 
een onderzoek naar de verhaalbaarheid van de 
geldvordering.

  Als DAs op grond van dit onderzoek oordeelt dat 
er geen redelijke kans is de geldvordering te incas-
seren, staakt DAs de incassobijstand.

5  DAs is slechts gehouden tot het indienen van een 
verzoek tot conservatoir beslag als de geldvorde-
ring ten minste € 12.500 bedraagt en de gerede 
kans bestaat dat de schuldenaar anders goederen 
aan verhaal zal onttrekken, waardoor incasso van 
de geldvordering onmogelijk wordt. Deze beper-
king geldt niet voor executoriaal beslag.

  DAs is voorts slechts gehouden het faillisse-
ment van de schuldenaar aan te vragen als de 
geldvordering ten minste € 12.500 bedraagt en 
als incasso van de geldvordering naar redelijke 
verwachting slechts mogelijk is langs deze weg.

6  Als een incasso is gestaakt in verband met 
onvoldoende verhaalsmogelijkheden of als een 
verkregen vonnis niet of niet volledig ten uitvoer is 
gelegd in verband met insolventie van de schulde-
naar, is DAs bereid op verzoek van de verzekerde 
te trachten voor een tweede keer voldoening van 
de schuld te verkrijgen. Dit geldt alleen als de 
verzekerde:
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ARtikeL 22

veRvAL vAn eigen Risico

voor zaken waarin verzekerde in zijn hoedanigheid 
van particulier een beroep doet op de verzeke-
ring geldt geen eigen risico, met uitzondering 
van het eigen risico als bedoeld in artikel 3 lid 7 
(onvermogendekking).

ARtikeL 23

veRMogensBeheeR

De particuliere verzekerde heeft aanspraak op rechts-
bijstand bij geschillen over vermogensbeheer met in 
nederland toegelaten instellingen. onder vermogens-
beheer wordt verstaan: beheren, beleggen, kopen, 
verkopen van effecten en adviseren terzake.

ARtikeL 24

FiscAAL Recht

1  voor particuliere verzekerden is artikel 4 lid 1 sub 
8 niet van toepassing. in plaats daarvan geldt het 
volgende: DAs verleent geen (verdere) rechtsbij-
stand in fiscale en fiscaalrechtelijke geschillen met 
(overheids)instanties, tenzij voldaan wordt aan de 
volgende voorwaarden:

 –  het geschil heeft betrekking op een belasting 
of heffing die van verzekerde bij de uitoefening 
van zijn particuliere activiteiten wordt geheven, 
en

 –  het geschil houdt geen verband met de uitoe-
fening van een beroep of de verwerving van 
inkomsten buiten regelmatige loondienst.

2  voorts gelden in fiscale en fiscaalrechtelijke zaken 
de volgende bijzondere bepalingen:

  1  als gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 3 wordt 
hier aangemerkt de beslissing van de belas-
tingautoriteit waartegen verzekerde beroep 
wenst aan te tekenen;

  2   DAs is bevoegd de rechtsbijstand te doen 
verlenen door een externe deskundige in haar 
opdracht;

  3   rechtsbijstand wordt alleen verleend als de 
beslissing van de belastingautoriteit waartegen 
beroep wordt aangetekend en de periode 
waarop die beslissing betrekking heeft, beide 
geheel binnen de looptijd van de dekking 
liggen;

  4  DAs verleent uitsluitend rechtsbijstand in een 
gerechtelijke procedure voor de nederlandse 
belastingrechter, waarbij het nederlands recht 
van toepassing is.

ARtikeL 25

echtscheiDingsMeDiAtion

1 hierna wordt verstaan onder:
 –  echtscheidingsmediation:
   de bemiddeling door een mediator aan de 

verzekeringnemer en zijn of haar echtgeno(o)
t(e) die gezamenlijk trachten hun onderlinge 
geschillen op te lossen, voortvloeiend uit hun 
voorgenomen beëindiging van het huwelijk, 
gericht op het indienen van het gemeenschap-
pelijke verzoekschrift tot echtscheiding door 
een advocaat;

BIJZONDERE BEPALINGEN RECHTSBIJSTAND 
PARTICULIER

De bepalingen in de artikelen 19 tot en met 25 gelden 
in afwijking van en in aanvulling op het hiervoor in 
deze voorwaarden bepaalde. Deze bepalingen zijn 
alleen van toepassing voor verzekerden in hun parti-
culiere hoedanigheid.

ARtikeL 19

UitBReiDing RechtsBijstAnDgeBieD

Artikel 3 sub 6 wordt aangevuld met de volgende 
bepalingen:
1  in de volgende gevallen wordt rechtsbijstand 

verleend in de gehele wereld:
  –  verhaal van schade ontstaan door een bescha-

diging van lijf of goed;
  –  strafzaken;
  –  geschillen uit sleep- en reparatie-overeen-

komsten met betrekking tot een voertuig van 
verzekerde;

  –  geschillen uit vervoersovereenkomsten;
  –  geschillen uit overeenkomsten door verzekerde 

aangegaan in rechtstreeks verband met een 
(vakantie)reis.

2  in arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of 
contractuele geschillen wordt rechtsbijstand 
verleend in de europese Unie, als:

 –  de rechter van één van de daartoe behorende 
landen bevoegd is en

 –  het recht van één van de daartoe behorende 
landen van toepassing is.

3  Als rechtsbijstand wordt verleend overeenkomstig 
lid 2 of overeenkomstig het bepaalde van lid 1 
naar aanleiding van een gebeurtenis buiten europa 
of de landen rond de Middellandse zee, geldt het 
volgende:

–  DAs is, in afwijking van artikel 4, alleen verplicht 
rechtsbijstand te verlenen als het belang van het 
verzoek ten minste 450 euro is.

–  de externe kosten worden, in afwijking van het 
eerder genoemde kostenmaximum, vergoed tot 
ten hoogste 5000 euro per geschil.

ARtikeL 20

veRhogen onveRMogenDekking

het maximaal uit te keren bedrag wegens onver-
mogen zoals beschreven in artikel 3 sub 7, wordt in 
afwijking van dat artikel gesteld op € 12.500. Deze 
bepaling geldt niet voor aanspraken op rechtsbijstand 
op grond van artikel 23 van deze voorwaarden.

ARtikeL 21

veRWeeR tegen voRDeRingen oP gRonD vAn 
onRechtMAtige DAAD

in afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 1 sub 
11 verleent DAs bijstand in zaken waarin de parti-
culiere verzekerde zich wenst te verweren tegen een 
vordering gebaseerd op onrechtmatige daad. DAs 
verleent echter geen bijstand indien en voor zover de 
vordering bestaat uit een vordering tot vergoeding 
van schade aan personen of aan zaken, zoals bedoeld 
in de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 
van de verzekerde.
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 –  huwelijk:
   het naar nederlands recht gesloten huwelijk 

of het in nederland geregistreerde partner-
schap tussen verzekeringnemer en zijn of haar 
echtgeno(o)t(e), respectievelijk geregistreerde 
partner;

 –  beëindiging van het huwelijk:
   de beëindiging op gemeenschappelijk verzoek 

van een huwelijk tussen verzekeringnemer en 
zijn of haar echtgeno(o)t(e), respectievelijk 
geregistreerde partner.

2  in afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 3 sub 
4 van deze voorwaarden is verzekerd het risico 
dat een verzekerde behoefte heeft aan echtschei-
dingsmediation in verband met de beëindiging van 
het huwelijk, mits het huwelijk ten minste drie jaar 
heeft geduurd sinds de ingangsdatum van deze 
verzekering.

3  Als verzekerden het huwelijk wensen te beëin-
digen, kunnen zij gezamenlijk aanspraak maken 
op echtscheidingsmediation, mits het verzoek 
daartoe door hen beiden tegelijk wordt gedaan.

4  verzekerden richten een door hen beiden onder-
tekend schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot 
echtscheidingsmediation aan DAs. in dit verzoek 
kan volstaan worden met een opgave en overleg-
ging van:

 –   de namen van de verzekeringnemer en zijn  
of haar echtgeno(o)t(e) respectievelijk  
geregistreerde partner;

 –  een kopie van het trouwboekje of een 
uittreksel uit de registers van de burgerlijke 
stand, waaruit de datum van de huwelijksslui-
ting blijkt;

 –   de wens om door een gemeenschappelijk 
verzoek het huwelijk te doen beëindigen;

 –  het toepasselijke polisnummer.
5  De echtscheidingsmediation wordt verleend aan  

de verzekeringnemer en de medeverzekerde 
  gezamenlijk door een mediator die is ingeschreven 

in het nederlands Mediation instituut. verzekerden 
kunnen een gezamenlijke keuze maken voor een 
mediator uit de lijst met mediators, die DAs hen 
voorlegt.

6  DAs geeft namens de verzekerden de opdracht 
tot mediation, waarbij de mediator wordt verplicht 
DAs desgevraagd te informeren over de voortgang 
en de afloop van de mediation. verzekerden mach-
tigen hem daartoe uitdrukkelijk. DAs respecteert 
overigens de vertrouwelijkheid die de mediator 
gehouden is te bewaren over de tijdens de echt-
scheidingsmediation verkregen gegevens.

7  De kosten van de mediator worden vergoed tot 
ten hoogste 12.000 euro. DAs vergoedt slechts de 
kosten van één mediator.

8  DAs verleent geen echtscheidingsmediation indien 
terzake van hetzelfde huwelijk een eerder verzoek 
tot mediation is gedaan, welke echtscheidings-
mediation niet heeft geleid tot een gezamenlijke 
vaststellingsovereenkomst.
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Deze voorwaarden vormen één geheel met  
de Algemene voorwaarden Agrarisch  
Ondernemerspakket.

ALGeMeen

Deze verzekering biedt de dekking die op grond van 
de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(wAM) vereist is.

Deze verzekering van landbouwwerktuigen is opge-
bouwd uit een of meer dekkingen. op het polisblad 
staat welke dekkingen zijn verzekerd.

wat in de voorwaarden onder Algemeen staat (artikel 
1 tot en met 4) geldt voor alle dekkingen. Daarna 
wordt in de artikelen 5 tot en met 19 per dekking 
beschreven wat voor die dekking geldt.

ArtikeL 1

wAt iS verzekerD

ArtikeL 1.1

wAt iS verzekerD

Deze verzekering dekt de risico’s van de verzekerden 
zoals omschreven in deze voorwaarden. voorwaarde 
voor dekking is dat:
–  de schade het gevolg is van een onzekere gebeur-

tenis, en
–  deze gebeurtenis zich tijdens de looptijd van de 

verzekering heeft voorgedaan, en
–  het risico verzekerd is onder een dekking die op 

het polisblad vermeld staat, en
–  deze dekking was meeverzekerd op het moment 

dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 
voordeed.

ArtikeL 1.2

verzekerinGSGeBieD

De verzekering biedt dekking binnen europa.

ArtikeL 1.3

BurenHuLP

De verzekering is ook van kracht bij het verlenen van 
burenhulp en bij het verrichten van werkzaamheden 
in het kader van een samenwerkingsverband met een 
collega-landbouwer in de nabije omgeving, al dan niet 
met onderlinge (financiële) verrekening.
Alle andere werkzaamheden voor derden zijn alleen 
verzekerd als op het polisblad achter ‘Gebruik’ loon-
werk vermeld staat.

ArtikeL 1.4

tiJDeLiJk GeBruik vAn een AnDer 
LAnDBouwwerktuiG

Als het verzekerde landbouwwerktuig in verband met 
reparatie of onderhoud tijdelijk niet voor de verzeke-
ringnemer beschikbaar is, geldt deze verzekering ook 
voor het vervangende landbouwwerktuig.
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Dit geldt alleen voor schade die niet onder enige 
andere verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt als 
deze Delta Lloyd verzekering van Landbouwwerktuigen 
niet zou hebben bestaan. Hierbij is niet van belang of 
deze andere verzekering door verzekerde of door een 
derde is gesloten.

ArtikeL 1.5

AGrAriSCH BeDriJF

enkele bepalingen in deze voorwaarden gelden 
uitsluitend voor landbouwwerktuigen die in het bezit 
zijn van een agrarisch bedrijf. onder agrarisch bedrijf 
wordt hier uitsluitend verstaan een land- of tuin-
bouwbedrijf of een veeteeltbedrijf. Dat betekent dat 
bijvoorbeeld (agrarische) loonbedrijven, hoveniers-
bedrijven en maneges niet gelden als een agrarisch 
bedrijf in de zin van deze verzekering. ook hobby-
matig gebruikte landbouwwerktuigen vallen niet onder 
deze omschrijving.

ArtikeL 2

wAt iS niet verzekerD

in aanvulling op de uitsluitingen als vermeld in de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
geldt het volgende. niet verzekerd is:
1 verhuur/andere doeleinden
  schade, veroorzaakt terwijl het verzekerde 

landbouwwerktuig
 –  is verhuurd of
 –  wordt gebruikt voor andere doeleinden dan op 

het polisblad vermeld of
 –  wordt gebruikt voor andere doeleinden dan 

door de wet is toegestaan;
2 opzet
  schade die is veroorzaakt door opzet van een 

verzekerde of met goedvinden van een verze-
kerde. Deze uitsluiting geldt niet voor de 
verzekerde die aantoont:

 –  dat de omstandigheden zich buiten zijn weten 
en tegen zijn wil hebben voorgedaan en

 –  dat hem terzake van deze omstandigheden 
geen enkel verwijt treft;

3 rijden onder invloed
  schade die een bestuurder veroorzaakt, terwijl hij 

onder zodanige invloed verkeert van alcohol of een 
andere stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, 
dat het besturen van het verzekerde landbouw-
werktuig hem bij wet of door de overheid zou zijn 
verboden;

4 onbevoegde bestuurder
  schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder 

wettelijk niet gerechtigd is het verzekerde land-
bouwwerktuig te besturen. Deze uitsluiting is niet 
van toepassing als:

 –  de onbevoegdheid van de bestuurder uitslui-
tend voortvloeit uit diens jeugdige leeftijd, en

 –  de bestuurder niet jonger is dan 12 jaar en
 –  de schade veroorzaakt is tijdens gebruik op 

eigen terrein in een agrarisch bedrijf.



ArtikeL 3

no-CLAiM kortinG

ArtikeL 3.1

oPBouw no-CLAiMkortinG

in afwijking van de no-claimregeling die in de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
beschreven wordt, geldt voor deze verzekering de 
volgende regeling.

Bij het afsluiten van de verzekering wordt de no-claim 
korting op de premie bepaald. Daarna kan de korting 
per jaar verschillen, afhankelijk van het aantal 
schades dat zich heeft voorgedaan. Aan het eind van 
ieder verzekeringsjaar wordt de no-claimkorting voor 
het volgende jaar vastgesteld volgens onderstaande 
tabel.

Als U  HEEft EN WORDt DE tREDE IN HEt 

NU U EEN  EERstVOlgENDE VERzEkERINgsjAAR

stAAt  kORtINg

Op VAN 

tREDE

   zonder bij 1 bij 2    bij 3 
   schade schade schades of
      meer  
      schades

0 0% 1 0 0 0
1 5% 2 0 0 0
2 10% 3 0 0 0
3 20% 4 0 0 0
4 30% 5 2 0 0
5 40% 6 3 0 0
6 40% 7 4 1 0
7 40% 7 5 2 0

ArtikeL 3.2

Geen teruGvAL no-CLAiMkortinG

na een schade vindt geen terugval in no-claim korting 
plaats als:
1  geen schadevergoeding betaald is door de 

maatschappij;
2 een betaalde schade geheel is verhaald;
3  er sprake is van een aanrijding met een fietser 

of voetganger, waarbij ter zake van het ontstaan 
van die aanrijding aan de verzekerde geen enkel 
verwijt kan worden gemaakt;

4  een door de maatschappij betaalde schade door de 
verzekeringnemer is terugbetaald aan de maat-
schappij, binnen 12 maanden nadat hem van het 
uitgekeerde bedrag bericht is gedaan.

ArtikeL 4

MeLDinGSPLiCHt BiJ GewiJziGDe 
oMStAnDiGHeDen

De verzekeringnemer is verplicht de volgende 
omstandigheden onmiddellijk door te geven aan de 
maatschappij:
–  de verzekeringnemer heeft geen belang meer bij 

het verzekerde landbouwwerktuig, bijvoorbeeld 
door eigendomsoverdracht of totaal verlies.  
De dekking eindigt dan op de dag dat de ver-
zekeringnemer geen belang meer heeft bij het 
landbouwwerktuig.

–  het landbouwwerktuig zal worden gebruikt voor 
andere doeleinden dan op het polisblad vermeld 
staat achter ‘Gebruik’. Bijvoorbeeld als de verze-
keringnemer werkzaamheden voor derden gaat 
uitvoeren terwijl bij ‘Gebruik’ geen loonwerk 
vermeld staat. De maatschappij heeft dan het 
recht de premie en/of de voorwaarden aan te 
passen.

wat in dit artikel bepaald wordt over de verzekering-
nemer geldt in geval van zijn overlijden ook voor de 
erfgenamen.

AANspRAkElIjkHEID

ArtikeL 5

verzekerDe

De verzekerden zijn:
1 de verzekeringnemer;
2 de eigenaar;
3 de bestuurder;
4  de door het verzekerde landbouwwerktuig 

vervoerde personen;

ArtikeL 6

wAt iS verzekerD

1 Algemeen
  verzekerd is de aansprakelijkheid van de verze-

kerde voor schade die met of door het verzekerde 
landbouwwerktuig veroorzaakt is. Alleen schade aan 
personen en zaken en de daaruit voortvloeiende 
schade zijn gedekt. voor alle verzekerden tezamen 
wordt maximaal het op het polisblad genoemde 
verzekerde bedrag per gebeurtenis uitgekeerd.

2 Gekoppelde landbouwwerktuigen
  De dekking geldt ook voor aanhangwagens en 

landbouwwerktuigen die
 –  aan het verzekerde landbouwwerktuig zijn 

gekoppeld, of
 –  na koppeling zijn losgeraakt van het verze-

kerde landbouwwerktuig en nog niet buiten het 
verkeer tot stilstand zijn gekomen.

3 Ladingrisico
  verzekerd is de aansprakelijkheid van de verze-

kerden voor schade veroorzaakt door lading. 
onder lading wordt verstaan: zaken die zich 
bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het  
verzekerde landbouwwerktuig of een daaraan 
gekoppelde aanhangwagen of landbouwwerktuig. 
De aansprakelijkheid van de verzekerden voor 
schade veroorzaakt door lading is niet verzekerd 
tijdens het laden of lossen.
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ArtikeL 7

eXtrA verGoeDinGen

ArtikeL 7.1

koSten vAn reCHtSBiJStAnD

Als een benadeelde naar aanleiding van een gedekte 
gebeurtenis tegen de verzekerde of de maatschappij 
een rechtszaak aanspant, vergoedt de maatschappij, 
zo nodig boven het verzekerde bedrag:
–  de kosten van de in opdracht van de maatschappij 

verleende rechtsbijstand;
–  de proceskosten van de wederpartij, als de verze-

kerde of de maatschappij wordt veroordeeld tot 
betaling van die kosten;

–  de wettelijke rente die is verschuldigd over het 
gedekte deel van de schade.

De genoemde kosten worden alleen vergoed als de 
maatschappij de leiding van het verweer voert.

ArtikeL 7.2

SCHADe AAn eiGen voertuiGen en GeBouwen en 
AAn LADinG

De in dit artikel omschreven dekking geldt alleen 
voor landbouwwerktuigen die in het bezit zijn van 
agrarische bedrijven (land- en tuinbouw, veeteelt).

tot maximaal 50.000 euro per gebeurtenis is verze-
kerd de schade die met of door het verzekerde 
landbouwwerktuig is toegebracht aan:
–  Schade aan eigen voertuigen
  andere voertuigen waarvan de verzekering-

nemer de eigenaar is. Hieronder wordt niet 
verstaan een voertuig dat op het moment dat de 
schade ontstaat gekoppeld is aan het verzekerde 
landbouwwerktuig;

–  Schade aan eigen gebouwen
  gebouwen waarvan de verzekeringnemer eigenaar is 

of die bij de verzekeringnemer in gebruik zijn.  
een gebouw is een bouwwerk bestemd voor 
opslag en/of huisvesting van mensen en/of 
dieren. Hieronder wordt niet verstaan functionele 
inrichting;

–  Schade aan lading
  goederen van derden die worden vervoerd met 

het verzekerde landbouwwerktuig of een daaraan 
gekoppelde aanhangwagen of landbouwwerktuig.

Deze dekking geldt uitsluitend voor de schade aan 
de bedoelde voertuigen, de gebouwen en de lading 
zelf. De daaruit voortvloeiende schade (bijvoorbeeld 
bedrijfsschade) is niet gedekt. voorwaarde voor 
dekking is bovendien dat de schade wordt veroorzaakt 
door schuld van degene die het verzekerde landbouw-
werktuig bestuurt of bedient. voor deze dekking geldt 
een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis.

ArtikeL 8

wAt iS niet verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 7 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en
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–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 2 
van deze voorwaarden verzekering van 
Landbouwwerktuigen (verhuur/andere doel-
einden, opzet, rijden onder invloed, onbevoegde 
bestuurder) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

ArtikeL 8.1

uitSLuitinGen

niet verzekerd is:
1 zaken onder opzicht
  de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van 

derden die een verzekerde gebruikt, huurt, pacht, 
vervoert of om een andere reden onder zich heeft, 
en de daaruit voortvloeiende schade. Deze uitslui-
ting is niet van toepassing voor de dekking zoals 
omschreven in artikel 7.2;

2  diefstal of geweldpleging
 de aansprakelijkheid van personen die:
 –  zich door diefstal of geweldpleging de macht 

over het verzekerde landbouwwerktuig hebben 
verschaft en van hen die, dit wetende, het 
verzekerde landbouwwerktuig zonder geldige 
reden gebruiken;

 –  niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door een 
daartoe bevoegde persoon gemachtigd zijn als 
bestuurder of als passagier gebruik te maken 
van het verzekerde landbouwwerktuig;

3 contractuele verplichting
  de aansprakelijkheid voor schade die uitsluitend 

voortvloeit uit een door verzekerde aangegane 
contractuele verplichting;

4 chemische en biologische middelen
  de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt 

met het gebruiken en/of verspreiden van chemische 
en biologische gewasbeschermingsmiddelen;

5 vervoerde personen
  de aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde 

personen die zich bevinden op of in
 –  het verzekerde landbouwwerktuig of
 –  een hieraan gekoppelde of aangehangen wagen 

of landbouwwerktuig
  op een plaats die niet bestemd is voor het vervoer 

van personen.

ArtikeL 8.2

BePerkinG voor SCHADe AAn onDerGronDSe zAken

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de 
verzekerden voor schade die met of door het land-
bouwwerktuig is veroorzaakt aan ondergrondse 
kabels, buizen, leidingen en andere ondergrondse 
zaken. ook de daaruit voortvloeiende schade is 
gedekt. Hierbij gelden de volgende bepalingen.
1 voorzorgsmaatregelen
  De aansprakelijkheid van de verzekerden voor 

schade aan ondergrondse zaken is alleen verze-
kerd als de verzekerde aantoont dat hij de hierna 
omschreven voorzorgsmaatregelen heeft genomen 
om schade aan ondergrondse zaken te voorkomen.

 –  de verzekerde heeft via melding van de werk-
zaamheden bij het kLiC (kabels en Leidingen 
informatie Centrum) voorafgaand aan de 
graafwerkzaamheden de meest recente gege-
vens verzameld over de ligging van mogelijk 
aanwezige kabels, buizen, leidingen en derge-
lijke zaken;



 –  de verzamelde gegevens liggen op het werk  
ter inzage;

 –  de exacte ligging van de ondergrondse zaken 
is gelokaliseerd door middel van handmatig 
gegraven proefsleuven.

2 eigen risico bij niet melden aan het kLiC
  Als er door omstandigheden buiten de wil van de 

verzekerde geen gelegenheid is om vooraf via 
een kLiC-melding gegevens te verkrijgen over de 
ligging van eventueel aanwezige ondergrondse 
zaken geldt:

 –  de verzekerde kan volstaan met het graven 
van handmatig gegraven proefsleuven

 –  als desondanks schade aan ondergrondse 
zaken wordt veroorzaakt, geldt een eigen 
risico van 10% van het schadebedrag, met een 
minimum van 2500 euro en een maximum van 
12.500 euro.

3  uitzondering grondbewerkingen eigen agrarisch 
bedrijf

  voor grondbewerkingen in een eigen agrarisch 
bedrijf tot een diepte van 50 centimeter geldt het 
volgende:

 –  de onder 1 en 2 genoemde bepalingen zijn niet 
van toepassing;

 –  de verzekerde is verplicht om zorgvuldig te 
graven. Dit betekent in ieder geval dat hij 
beschikt over de kabel- en leidinginformatie 
van zijn percelen, zoals vastgelegd in het 
kaartmateriaal dat op grond van de  
wet informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten (wion) gratis ter beschikking wordt 
gesteld aan agrariërs, en dat hij bij het 
bewerken van de grond rekening houdt met 
deze informatie.

ArtikeL 9

verHAAL

1  Het kan voorkomen dat Delta Lloyd op grond van 
de wAM (of een met de wAM overeenkomende 
buitenlandse wet) verplicht is schade te vergoeden 
van een benadeelde, terwijl de verzekering geen 
dekking biedt voor die schade. Bijvoorbeeld als de 
schade is veroorzaakt terwijl de bestuurder onder 
zodanige invloed verkeerde van alcohol dat het 
besturen van het landbouwwerktuig hem op grond 
van de wet verboden was. in dat geval heeft Delta 
Lloyd het recht de betaalde schadevergoeding te 
verhalen op de verzekerden. Dit verhaalsrecht 
geldt ook voor de kosten die Delta Lloyd gemaakt 
heeft voor het behandelen van de schade.

2  Delta Lloyd heeft ook het recht schade te verhalen 
op de verzekerden als de schade is veroorzaakt na 
het einde van de verzekering of de dekking. Delta 
Lloyd zal geen gebruik maken van dit recht als:

 –  de schade door een ander dan de verzekering-
nemer is veroorzaakt nadat de dekking volgens 
artikel 4 is geëindigd, en

 –  de verzekeringnemer heeft voldaan aan de 
verplichting tot kennisgeving zoals omschreven 
in artikel 4.

ArtikeL 10

SCHADereGeLinG

in aanvulling op de verplichtingen en schadebepa-
lingen zoals vermeld in de Algemene voorwaarden 
Agrarisch ondernemerspakket geldt het volgende.
1 verplichting doorzenden stukken
  De verzekerden zijn verplicht alle stukken die 

betrekking hebben op een schade (bijvoorbeeld 
aansprakelijkstellingen, straf- en civiele dagvaar-
dingen) zo spoedig mogelijk aan de maatschappij 
te zenden, en deze niet zelf te beantwoorden.

2 Feitelijke leiding van het proces
  De verzekerde die door benadeelde in rechte wordt 

aangesproken tot vergoeding van schade, is verplicht:
 –  de feitelijke leiding van het proces over te laten 

aan de maatschappij en
 –  de door de maatschappij aangewezen raadsman 

alle benodigde volmachten te verlenen.
3 Schaderegeling met benadeelden
  De maatschappij regelt de schade met de bena-

deelden. Dat betekent dat alleen de maatschappij 
de volgende handelingen mag verrichten:

 –  vorderingen geheel of gedeeltelijk erkennen, 
afwijzen of door betaling afdoen,

 –  tegen vorderingen verweer voeren,
 –  voorschotten geven, 
 –  schikkingen aangaan.
  De verzekerden zijn verplicht zich te onthouden 

van dergelijke handelingen. De door de maat-
schappij genomen beslissingen zijn bindend voor 
de verzekerden.

4 eigen risico’s
  Bij schade aan eigen voertuigen of gebouwen of 

aan lading geldt het eigen risico zoals vermeld in 
artikel 7.2. Bij andere schade geldt geen eigen 
risico, tenzij op het polisblad anders vermeld staat.

MINI-CAsCO EN CAsCO

ArtikeL 11

verzekerDe

Als verzekerde geldt de verzekeringnemer.

ArtikeL 12

wAt iS verzekerD

ArtikeL 12.1

DekkinG Mini-CASCo

De verzekering geeft recht op vergoeding voor schade 
aan het op het polisblad omschreven landbouwwerk-
tuig in standaarduitrusting, veroorzaakt door:
–  brand, explosie, zelfontbranding, kortsluiting en 

blikseminslag;
–  (poging tot) diefstal, verduistering, joy-riding;
–  breuk van één of meer ruiten. ruitbreuk ten 

gevolge van botsen, slippen, omslaan, van de weg 
raken of te water raken is onder deze dekking niet 
verzekerd;

–  storm. onder storm wordt verstaan een wind-
snelheid van ten minste 14 meter per seconde 
(windkracht 7);

–  het neerstorten van een luchtvaartuig of onder-
delen daarvan, en het vallen van voorwerpen uit 
een luchtvaartuig.
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onder schade wordt verstaan beschadiging of het 
verloren gaan van het verzekerde landbouwwerktuig.

ArtikeL 12.2

DekkinG CASCo

De verzekering geeft recht op vergoeding voor schade 
aan het op het polisblad omschreven landbouwwerk-
tuig in standaarduitrusting, veroorzaakt door:
–  een onder de dekking Mini-casco genoemde 

gebeurtenis;
–  botsen, slippen, omslaan, van de weg raken of 

te water raken, ook als dit het gevolg is van een 
eigen gebrek van het landbouwwerktuig;

–  vandalisme;
–  onoordeelkundige of foutieve bediening;
–  ieder ander onverwacht van buiten komend onheil.
onder schade wordt verstaan beschadiging of het 
verloren gaan van het verzekerde landbouwwerktuig.

Alleen als uit het polisblad blijkt dat ‘Casco inclusief 
eigen gebrek’ verzekerd is, geeft de verzekering recht 
op vergoeding van schade die het gevolg is van een 
eigen gebrek van het landbouwwerktuig. onder eigen 
gebrek wordt verstaan: onoordeelkundige of foutieve 
reparatie, machinebreuk, materiaalmoeheid en giet-, 
materiaal- en constructiefouten. niet vergoed worden:
–  kosten van onderhoud;
–  kosten verband houdende met herstel en vervan-

ging van onderdelen, voor zover deze kosten 
voortvloeien uit normale slijtage;

–  schaden die verhaalbaar zijn onder de voor het 
verzekerde landbouwwerktuig gebruikelijke garan-
tievoorwaarden. Deze kosten worden ook niet 
vergoed wanneer dit landbouwwerktuig zonder 
garantie is aangekocht.

ArtikeL 13

eXtrA verGoeDinGen

De verzekering geeft recht op vergoeding van de 
hierna genoemde schade en kosten, ook als daarmee 
de verzekerde som wordt overschreden:
1  kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade
  de kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade zoals omschreven in de Algemene voor-
waarden Agrarisch ondernemerspakket.

2 accessoires
  schade aan accessoires die is ontstaan door een 

gedekte gebeurtenis, wordt vergoed tot een 
maximum bedrag van 500 euro per gebeurtenis. 
onder accessoires wordt verstaan: onderdelen die

 –  geen deel uitmaken van de standaarduitvoe-
ring, en

 –  na de levering op of aan het verzekerde land-
bouwwerktuig bevestigd zijn.

  overige schade aan accessoires is alleen verzekerd 
als dit op het polisblad vermeld staat.

3 kosten van berging en vervoer
  de kosten van berging van het verzekerde 

landbouwwerktuig, of van vervoer naar de dichtst-
bijzijnde reparatie-inrichting waar de beschadiging 
kan worden hersteld. Deze kosten worden alleen 
vergoed als het verzekerde landbouwwerktuig als 
gevolg van een gedekte gebeurtenis niet meer op 
eigen kracht verplaatst kan worden.

4 averij-grosse
  de door verzekeringnemer te betalen bijdrage 

in de averij-grosse. Averij-grosse is schade die 
opzettelijk wordt toegebracht aan schip of lading, 
om het schip, de opvarenden en de (overige) 
lading te redden. Bijvoorbeeld het overboord 
zetten van een deel van de lading.

ArtikeL 14

wAt iS niet verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 12 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 2 
van deze voorwaarden verzekering van 
Landbouwwerktuigen (verhuur/andere doel-
einden, opzet, rijden onder invloed, onbevoegde 
bestuurder) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

niet verzekerd is:
1 onvoldoende onderhoud
  schade als gevolg van onvoldoende onderhoud en 

slijtage. Alleen schade aan het versleten of onvol-
doende onderhouden onderdeel is uitgesloten van 
dekking. Als een verzekerd evenement optreedt 
als gevolg van onvoldoende onderhoud of slijtage 
is de overige schade aan het landbouwwerktuig 
wel verzekerd;

2 opproppen
  schade aan het landbouwwerktuig door het vast-

lopen van de te oogsten of te bewerken producten;
3 kortsluiting
  schade door uitsluitend kortsluiting aan landbouw-

werktuigen ouder dan 20 jaar;
4 messen en bladen
  schade aan messen en bladen ontstaan tijdens 

grondbewerking of het oogsten of bewerken van 
producten;

5 bemestingsapparatuur
  schade aan bemestingsapparatuur ontstaan door 

stenen, ijzeren voorwerpen en andere voorwerpen 
die zich op of in de grond bevinden.

De uitsluitingen 4 en 5 gelden niet voor landbouw-
werktuigen in bezit van en in gebruik in het eigen 
agrarische bedrijf.

ArtikeL 15

SCHADereGeLinG

in aanvulling op de verplichtingen en de schadebe-
palingen zoals vermeld in de Algemene voorwaarden 
Agrarisch ondernemerspakket gelden de volgende 
bepalingen.

ArtikeL 15.1

verPLiCHtinG BiJ SCHADe

1 Schadebedrag 1000 euro of hoger
  Als het schadebedrag 1000 euro of meer bedraagt 

is de verzekeringnemer verplicht Delta Lloyd in de 
gelegenheid te stellen de schade te onderzoeken 
voordat deze wordt hersteld.
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2 Schadebedrag tot 1000 euro
  Als het schadebedrag lager is dan 1000 euro 

kan de schade direct hersteld worden. wel is de 
verzekeringnemer verplicht ervoor zorg te dragen 
dat de beschadigde en vervangen onderdelen voor 
eventuele controle beschikbaar blijven.

Als niet aan deze verplichtingen voldaan wordt, 
vervalt het recht op schadevergoeding.

ArtikeL 15.2

vAStSteLLinG SCHADeverGoeDinG

1  totaal schade
  in geval van een totaal schade vergoedt Delta 

Lloyd de waarde van het landbouwwerktuig op 
het moment voor de schade (de dagwaarde). 
een totaal schade betekent dat het verzekerde 
landbouwwerktuig:

 –  geheel verloren gaat, bijvoorbeeld door brand 
of diefstal, of

 –  zozeer beschadigd is dat de kosten van herstel 
meer bedragen dan de dagwaarde.

  voor landbouwtrekkers die uitsluitend worden 
gebruikt op het eigen agrarische bedrijf van de 
verzekeringnemer, geldt bij een totaal schade een 
afwijkende regeling:

 –  als schade ontstaat binnen 12 maanden nadat 
de landbouwtrekker voor het eerst in gebruik 
werd genomen zal de nieuwwaarde worden 
vergoed;

 –  als schade ontstaat na 12 maanden maar 
binnen 48 maanden nadat de landbouwtrekker 
voor het eerst in gebruik werd genomen, zal 
de dagwaarde als volgt worden vastgesteld: 
voor iedere maand die verstreken is sinds de 
twaalfde maand na de ingebruikname van de 
landbouwtrekker wordt een aftrek van 1% 
van de nieuwwaarde toegepast. Bijvoorbeeld: 
bij een schade ontstaan in de 17e maand na 
ingebruikname zal 96% van de nieuwwaarde 
worden uitgekeerd;

 –  als schade ontstaat meer dan 48 maanden 
nadat de landbouwtrekker voor het eerst in 
gebruik werd genomen, vergoedt Delta Lloyd 
de waarde van de landbouwtrekker op het 
moment voor de schade (de dagwaarde).

  in alle gevallen wordt de waarde van even-
tuele restanten in mindering gebracht op de 
schadevergoeding.

2  Gedeeltelijke schade
  in geval van beschadiging vergoedt Delta Lloyd 

de kosten van herstel tot ten hoogste het bedrag 
dat in geval van een totaal schade zou worden 
betaald.

  voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, 
zal voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw 
voor oud worden toegepast.

  voor landbouwtrekkers die uitsluitend worden 
gebruikt op het eigen agrarische bedrijf van de 
verzekeringnemer, geldt een afwijkende rege-
ling: als de herstelkosten worden begroot op een 
bedrag dat hoger ligt dan 2/3 van hetgeen wordt 
betaald in geval van een totaal schade, dan wordt 
de schade vergoed alsof het een totaal schade 
betrof.
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ArtikeL 15.3

overGAnG vAn reCHten en AFStAnD 
verHAALSreCHt

1 overgang van rechten
  Door vergoeding van de schade gaan de rechten 

van de verzekeringnemer tegen derden over op 
de maatschappij. Als het verzekerde landbouw-
werktuig door diefstal of verduistering verloren is 
gegaan geldt daarnaast: door vergoeding van de 
schade gaan de rechten van de verzekeringnemer 
op het verzekerde landbouwwerktuig over op de 
maatschappij.

2 Afstand verhaalsrecht
  De maatschappij zal haar recht op het verhalen 

van een betaalde vergoeding voor schade en 
kosten niet uitoefenen tegenover:

 –  de persoon - of diens werkgever - die direct of 
indirect door de verzekeringnemer is gemach-
tigd om het landbouwwerktuig te besturen en/
of te bedienen, en/of als passagier mee te 
rijden.

 –  de persoon - of diens werkgever - die ten 
opzichte van het landbouwwerktuig als 
bezitter/houder te goeder trouw geldt.

Het voorgaande geldt niet bij schade die is veroor-
zaakt met opzet.

sCHADE INzIttENDEN

ArtikeL 16

BeGriPSoMSCHriJvinGen

ArtikeL 16.1

verzekerDe

De verzekerden zijn:
–  de verzekeringnemer die zich op of in het verze-

kerde landbouwwerktuig bevindt als bestuurder of 
als passagier;

–  andere personen die zich met directe of indirecte 
toestemming van de verzekeringnemer op of in 
het verzekerde landbouwwerktuig bevinden als 
bestuurder of als passagier.

zij gelden dan als ‘inzittende’.

ArtikeL 16.2

SCHADe

1  Schade ten gevolge van letsel of benadeling van 
de gezondheid, met al dan niet overlijden tot 
gevolg;

2  Schade door beschadiging of verloren gaan van 
zaken die zich in het motorrijtuig zelf bevinden, en 
die privé eigendom zijn van de verzekeringnemer 
of een andere verzekerde.



ArtikeL 17

wAt iS verzekerD

De verzekerden hebben recht op vergoeding van 
schade als gevolg van een ongeval of een verkeerson-
geval met het verzekerde landbouwwerktuig.
Het (verkeers)ongeval moet de verzekerde(n) zijn 
overkomen als inzittende van het landbouwwerktuig 
terwijl hij zich bevindt op een daarvoor bestemde 
zitplaats of
–  bij het in- of uitstappen,
–  bij het tanken,
–  bij het onderweg verrichten van een noodreparatie 

of een andere handeling die op dat moment nodig 
was om weer veilig verder te kunnen rijden,

–  bij hulpverlening onderweg aan andere weg-
gebruikers die in moeilijkheden zijn geraakt.

Als de schade ook in aanmerking komt voor vergoeding 
onder de dekking Aansprakelijkheid, zal de maat-
schappij de schade volgens die dekking afwikkelen.

ArtikeL 18

wAt iS niet verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 17 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 2 
van deze voorwaarden verzekering van 
Landbouwwerktuigen (verhuur/andere doel-
einden, opzet, rijden onder invloed, onbevoegde 
bestuurder) en

–  de volgende uitsluiting:

niet verzekerd is schade die de verzekerde kan 
vorderen bij de wA-verzekeraar van een andere 
bij het ongeval betrokken partij. Bij een duurzaam 
verschil van mening over de schuldvraag zal de 
maatschappij tot afwikkeling overgaan, onder de 
voorwaarde dat de verzekerde desgevraagd zijn 
vorderingsrecht op die wA-verzekeraar(s) aan de 
maatschappij overdraagt.

ArtikeL 19

SCHADereGeLinG

1 Schadevergoeding bij letsel/overlijden
  Bij schade door overlijden of letsel wordt de 

schadevergoeding vastgesteld volgens de normen 
die gelden wanneer een getroffen persoon naar 
nederlands recht aanspraak heeft op schade-
vergoeding van degene die voor het (verkeers)
ongeval aansprakelijk is. Alleen de rechtstreeks 
bij de schadegebeurtenis betrokken verzekerde 
of zijn nabestaanden kunnen aanspraak maken 
op de schadevergoeding. De verzekeringnemer 
en de andere verzekerden (en bij overlijden hun 
nabestaanden), gelden als rechthebbende op 
schadevergoeding als zij een natuurlijke persoon 
zijn (dus geen rechtspersoonlijkheid bezittende 
onderneming).

2 Schadevergoeding bij schade aan zaken
  Bij schade aan zaken hebben de verzekerden  

recht op vergoeding van de kosten verbonden aan 
reparatie, tenzij

 –  reparatie niet mogelijk is, of
 –  de kosten van de reparatie hoger zijn dan 

de dagwaarde (de waarde die de bescha-
digde zaken hadden op het moment van het 
(verkeers)ongeval).

  in deze twee gevallen wordt de dagwaarde 
vergoed, verminderd met de eventuele waarde 

 van de restanten.
3 Betekenis verzekerd bedrag
  Het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag 

geldt als maximum vergoeding per gebeur-
tenis, ongeacht het aantal benadeelden. Als de 
vastgestelde schadevergoeding meer bedraagt 
dan het verzekerde bedrag en er zijn meerdere 
rechthebbenden, dan wordt de vergoeding per 
rechthebbende naar evenredigheid verminderd.
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden agrarisch  
ondernemerspakket

ArTikeL 1

BegriPsoMsChriJvingen

ArTikeL 1.1

verzekerDe

Bij deze verzekering wordt onder verzekerde 
verstaan:
–  de verzekeringnemer en/of
–  de mede-eigenaar of mede-eigenaren van het 

verzekerde woonhuis.

ArTikeL 1.2

woonhuis

Tot het woonhuis worden gerekend:
–  het woonhuis dat op het polisblad vermeld wordt, 

inclusief de fundering;
–  vaste terreinafscheidingen die behoren bij het 

woonhuis;
–  bijgebouwen zoals schuurtjes en garages, die 

uitsluitend voor particuliere doeleinden gebruikt 
worden.

Tot het woonhuis worden niet gerekend:
–  de grond en/of het erf;
–  de voor rekening van een huurder aangebrachte 

veranderingen, verbeteringen en/of toevoegingen;
–  de aan het woonhuis bevestigde (schotel)antennes 

en/of zonweringen.

ArTikeL 1.3

herBouwwAArDe

het bedrag dat nodig is voor herbouw van eenzelfde 
woonhuis op dezelfde plaats en met dezelfde 
bestemming.

ArTikeL 1.4

verkooPwAArDe

De waarde van het woonhuis bij verkoop, onder aftrek 
van de waarde van de grond.

ArTikeL 1.5

BrAnD

een vuur buiten een haard, dat
–  door verbranding is veroorzaakt en
–  met vlammen gepaard gaat en
–  in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand 
beschouwd worden:
–  zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
–  doorbranden van elektrische apparaten en 

motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens 

en ketels.
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ArTikeL 1.6

onTPLoffing

een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen. hierbij geldt het 
volgende.

Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet 
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de 
wand van het vat onder de druk van de zich daarin 
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze 
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of 
zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel 
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige 
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen 
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het 
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.

Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet 
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en 
dampen, welke door een scheikundige reactie van 
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 
gebracht.

in de nabijheid:
onder schade door ontploffing wordt ook verstaan 
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde 
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg 
van de nabijheid van schade door ontploffing aan 
andere dan verzekerde zaken.

implosie:
onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

ArTikeL 1.7

iMPLosie

een eensklaps verlopende vervorming van een 
gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere 
luchtdruk buiten het vat dan in het vat, dat de wand 
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan 
bieden.

ArTikeL 2

overgAng vAn BeLAng

Bij overgang van het belang (bijvoorbeeld door 
verkoop) eindigt de dekking.

ArTikeL 3

wAT is verzekerD

ArTikeL 3.1

ALgeMeen

Deze verzekering dekt materiële schade aan het op 
het polisblad vermelde woonhuis. voorwaarde voor 
dekking is:
–  de materiële schade is het gevolg van een gebeur-

tenis zoals vermeld onder de dekking die voor 
het woonhuis van toepassing is (extra uitgebreide 
dekking of compleetdekking) en



–  de materiële schade is het rechtstreekse gevolg 
van deze gedekte gebeurtenis en

–  de materiële schade is uitsluitend het gevolg van 
deze gedekte gebeurtenis en

–  de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de  
looptijd van de dekking voorgedaan en

–  de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het 
gevolg is van een eigen gebrek.

ArTikeL 3.2

exTrA uiTgeBreiDe Dekking

Als op het polisblad vermeld staat dat voor het woon-
huis de extra uitgebreide dekking van toepassing is, 
is het woonhuis verzekerd tegen materiële schade als 
gevolg van de volgende gebeurtenissen:

1 Brand en brandblussing
 hieronder wordt ook verstaan:
  –  schade ontstaan door het bestrijden van de 

brand. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door 
bluswater;

 –  schade ontstaan bij het redden van verze-
kerde zaken, hieronder valt ook schade door 
wegraken of diefstal;

 –  schade tengevolge van een naburige brand.
2 schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien
  voorwaarde voor dekking is dat het schroeien, 

zengen, smelten, verkolen en/of broeien is opge-
treden als gevolg van

 –  hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of 
heet voorwerp of

 –  aanraking met een brandend, gloeiend of heet 
voorwerp

  niet verzekerd is schade aan elektrische apparaten 
of motoren of onderdelen daarvan door schroeien, 
zengen, smelten, verkolen of broeien als gevolg 
van kortsluiting, oververhitting of doorbranden.

3 rook en roet
  het plotseling uitstoten van rook en/of roet door 

een verwarmings- of kookinstallatie. voorwaarde 
voor dekking is dat de verwarmings- of kookinstal-
latie is aangesloten op een schoorsteen.

4 ontploffing en implosie
5 Blikseminslag
  verzekerd is schade door blikseminslag. onder 

blikseminslag wordt verstaan een ontlading van 
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, 
waardoor op de plaats van de blikseminslag 
aantoonbare schade is ontstaan.

6 inductie na bliksem
  verzekerd is schade aan elektrische en elektroni-

sche apparatuur en/of installaties door inductie of 
overspanning als gevolg van bliksem.

7 Luchtverkeer
  hieronder wordt verstaan het getroffen worden door:
 –  een meteoriet of een vertrekkend, vliegend, 

landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of
 –  een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, 

daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp of enig 
ander voorwerp dat getroffen is door een van 
de hiervoor genoemde voorwerpen.

8 storm
  onder storm wordt verstaan een windsnelheid 

van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 
7 of hoger). Als bewijs kunnen dienen: waarne-
ming door het knMi, verklaringen van getuigen 
en/of stormschade aan andere gebouwen in de 
omgeving.

9 inbraak of poging daartoe
  verzekerd is schade door inbraak en poging tot 

inbraak.
  onder inbraak wordt verstaan het met geweld 

verbreken van een afsluiting aan de buiten-
zijde van het woonhuis of aan een gedeelte van 
het woonhuis met het doel zich wederrechtelijk 
toegang te verschaffen.

10  Diefstal van tot het verzekerde woonhuis 
behorende onderdelen

  verzekerd is schade door diefstal van onderdelen 
die zozeer onderdeel zijn van het woonhuis, dat ze 
alleen met beschadiging van het woonhuis kunnen 
worden losgebroken.

11 vandalisme
  hieronder wordt verstaan: beschadigingen aange-

richt uit vernielzucht door één of meer personen 
die wederrechtelijk het woonhuis of een gedeelte 
daarvan zijn binnengedrongen.

12 rellen, relletjes en opstootjes
  hieronder wordt verstaan incidentele, collectieve 

geweldsmanifestaties. ook schade door plundering 
en/of werkstaking is verzekerd.

13 water en stoom
  voorwaarde voor dekking is dat het water en/of 

de stoom onvoorzien gestroomd zijn uit binnen en 
buiten de woning gelegen:

 –  vaste aan- en afvoerleidingen of
 –  daarop aangesloten sanitaire en andere 

toestellen, of
 –  centrale verwarmings- en 

airconditioningsinstallaties.
 Bij een gedekte waterschade worden ook vergoed:
 –  de kosten van opsporing van het defect en het 

daarmee verband houdende hak-, breek– en 
herstelwerk aan muren, vloeren en andere 
onderdelen van het woonhuis;

 –  de kosten van herstel van de leidingen.
14 water
  het uitstromen van water uit
 –  een aquarium of
 –  een met water gevuld zit- of slaapmeubel zoals 

een waterbed, als gevolg van een plotseling 
opgetreden defect.

15 neerslag
  hieronder wordt verstaan schade door regen, 

sneeuw, hagel en smeltwater, die onvoorzien de 
woning zijn binnengedrongen als gevolg van over-
lopen of lekkage van balkons, daken en dakgoten 
of van bovengrondse afvoerpijpen daarvan. niet 
verzekerd is het binnendringen via deuren, ramen 
en vensters.

16 hagel
 inslag van hagelstenen.
17  sneeuwdruk en wateraccumulatie
  hieronder wordt verstaan het bezwijken van (een 

deel van) het woonhuis door sneeuw en/of een 
opeenhoping van water.
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18 vorst
 schade als gevolg van bevriezing van:
 –  waterleidingen en daarop aangesloten  

installaties en toestellen;
 –  een centrale verwarmingsinstallatie.
 Bij een gedekte vorstschade worden ook vergoed:
 –  de kosten van opsporen van het defect, breek- 

en herstelwerk aan muren, vloeren en andere 
onderdelen van het woonhuis;

 –  de kosten van herstel van de leidingen, 
installaties en toestellen voor zover deze zich 
bevinden in het woonhuis of bevestigd zijn aan 
het woonhuis.

19 olie
  het onvoorzien uitstromen van olie uit vaste 

leidingen, reservoirs of tanks van met olie 
gestookte verwarmings- of kookinstallaties.

20 Aanrijding en aanvaring
  schade aan het woonhuis door:
 –  aanrijding of aanvaring;
 –  lading die als gevolg van een aanrijding of 

aanvaring uit een voer- of vaartuig is gevallen 
of gevloeid.

21 omvallen van bomen, kranen en heistellingen
 hieronder wordt verstaan:
 –  het omvallen van bomen, heistellingen, kranen, 

hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en 
lichtmasten;

 –  het omvallen van en/of afbreken van delen van 
bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers, 
windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten.

  niet verzekerd is schade aan de genoemde zaken 
zelf.

22 glasscherven
  schade veroorzaakt door glasscherven als gevolg 

van breuk van ruiten en/of vaste spiegels in het 
woonhuis.

ArTikeL 3.3

CoMPLeeTDekking

Als op het polisblad vermeld staat dat voor het woon-
huis de compleetdekking van toepassing is, is het 
woonhuis verzekerd tegen:
–  materiële schade als gevolg van een gebeurtenis 

zoals omschreven onder extra uitgebreide dekking, 
en

–  materiële schade als gevolg van ieder ander van 
buiten komend onheil. een van buiten komend 
onheil is een rechtstreeks, onverwacht en plotse-
ling van buiten inwerkend geweld, anders dan een 
gebeurtenis waartegen het verzekerde woonhuis 
normaal gesproken bestand zou moeten zijn.

–  breuk van ruiten, zoals omschreven in artikel 3.4

ArTikeL 3.4

gLAsDekking

Als op het polisblad vermeld staat dat glas is meever-
zekerd of als voor het woonhuis een compleetdekking 
is afgesloten, dekt de verzekering breuk van ruiten 
(van glas of kunststof) die
–  dienen tot doorlating van daglicht en
–  deel uitmaken van de tot de woning of het woon-

gedeelte behorende ramen, deuren, dakkoepels, 
windschermen en balkonafscheidingen.
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voor gebrandschilderd, versierd, geëtst of gebogen 
glas wordt maximaal 500 euro per gebeurtenis 
vergoed.
in geval van ruitbreuk is ook gedekt:
–  vervanging van zonwerend materiaal dat zich 

tussen dubbelwandige ruiten bevindt en kosten 
voor getroffen noodvoorzieningen.

niet verzekerd is schade aan glas
–  door eigen gebrek bij glas in lood, draadglas of 

kunststof.
–  tijdens aanbouw, verbouw of leegstand van de 

woning.

ArTikeL 3.5

BePerkTe Dekking BiJ AAn- of verBouw

Tijdens aan- of verbouw van het woonhuis geeft de 
verzekering uitsluitend dekking voor schade door 
brand, ontploffing, blikseminslag, storm, neervallen 
van luchtvaartuigen, rellen en plundering, aanrij-
ding en aanvaring, en omvallen van bomen, kranen 
en heistellingen zoals omschreven in artikel 3.2. De 
andere in artikel 3.2 en 3.3 genoemde gebeurtenissen 
zijn alleen gedekt als verzekerde aantoont dat er geen 
enkel verband bestaat tussen de schadegebeurtenis 
en de aan-/verbouwactiviteiten.
van aan-/verbouw is in ieder geval sprake als
–  het woonhuis niet volledig glas-, wind- en water-

dicht is en/of
–  niet is voorzien van sloten/afsluitingen, verwar-

ming, water-voorziening en gebruiksklare 
sanitair- en keuken-faciliteiten.

De bouwmaterialen zijn meeverzekerd voor zover ze 
voor rekening van verzekerde zijn. Diefstal van bouw-
materialen is gedekt voor zover
–  de bouwmaterialen zich in het woonhuis bevinden, 

en
–  het woonhuis volledig afsluitbaar is, en
–  de sleutels in beheer zijn bij verzekerde en
–  er sporen van braak aan de buitenzijde van het 

woonhuis te constateren zijn.

ArTikeL 3.6

AAnvuLLenDe vergoeDingen

in geval van een gedekte schade worden ook de 
volgende kosten vergoed, zonodig boven het verze-
kerde bedrag.
1  kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade
 De kosten ter voorkoming en vermindering van  
  schade zoals omschreven in de Algemene voor-

waarden Agrarisch ondernemerspakket.
2 salaris en kosten van experts bij schaderegeling
  het salaris en de kosten van alle experts bij 

schaderegeling worden vergoed zoals omschreven 
in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.

3 salvagekosten
  De kosten die door of namens de stichting salvage 

tijdens of direct na een brand worden gemaakt 
voor het bieden van hulpverlening en het treffen 
van de eerste en meest noodzakelijke maatregelen 
om de schade te beperken.



4 opruimingskosten
  Per gebeurtenis worden de opruimingskosten 

vergoed tot een maximum van 10% van het  
verzekerde bedrag.

5 saneringskosten
  Per gebeurtenis worden de saneringskosten 

vergoed tot een maximum van 25.000 euro. 
saneringskosten zijn de kosten van grond- en 
watersanering wanneer sprake is van een veront-
reiniging in een concentratie die ontoelaatbaar is 
op grond van milieuwetten en/of daarop geba-
seerde regelingen.

  sanering omvat reiniging, opruiming, transport, 
opslag, vernietiging en vervanging van grond, 
grondwater, oppervlaktewater en rioolwater.

  Als door de schadegebeurtenis sprake is van een 
toename van reeds bestaande verontreiniging 
worden de saneringskosten slechts vergoed voor 
zover deze de kosten voor het opheffen van de 
bestaande verontreiniging te boven gaan.

  voorwaarde voor vergoeding van saneringskosten 
is dat de verontreiniging

 –  het gevolg is van een op deze verzekering 
gedekte brand, ontploffing of blikseminslag  
aan het verzekerde woonhuis en

 –  binnen 1 jaar na de schadegebeurtenis waar-
door deze is ontstaan aan de maatschappij is 
gemeld.

6 huurwaarde
  zo lang het woonhuis door een gedekte schade 

onbruikbaar is voor bewoning, wordt de huur-
waarde vergoed. hierbij is niet van belang of 
de woning daadwerkelijk verhuurd werd. hierbij 
gelden de volgende beperkingen:

 –  de vergoeding wordt verleend over een periode 
maximaal 52 weken;

 –  als niet hersteld of herbouwd wordt geldt een 
maximale periode van 10 weken;

 –  in totaal wordt maximaal 25.000 euro vergoed.
7 herstelkosten van de tuin
  vergoed worden de kosten van het herstel van 

tuinaanleg en beplanting op het terrein van het 
woonhuis na beschadiging door brand, brandblus-
sing, ontploffing, blikseminslag, aanrijding en 
aanvaring, of neervallen van luchtvaartuigen.

  De maximale vergoeding bedraagt 10% van het 
verzekerde bedrag van het woonhuis per gebeur-
tenis, met een maximum van 12.500 euro.

  Deze kosten komen alleen voor vergoeding in 
aanmerking als zij niet op een andere verzekering 
gedekt zijn.

Alleen als op het polisblad vermeld staat dat de 
Compleetdekking van toepassing is worden ook de 
volgende kosten vergoed:
8 vervanging sloten
  na diefstal van de sleutels uit het woonhuis 

worden de kosten van vervanging van de sloten 
van het woonhuis vergoed tot maximaal 250 euro.

ArTikeL 4

wAT is nieT verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld in de 

Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemers-
pakket (molest, atoomkernreacties, andere 
verzekeringen en bijzondere regeling bij terroris-
meschaden) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
  niet verzekerd is schade door aardbeving en 

vulkanische uitbarsting.
2 overstroming
  niet verzekerd is schade door overstroming. 

hieronder wordt verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, ongeacht of de overstroming 
oorzaak of gevolg is van een op deze polis gedekte 
gebeurtenis.

  Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand 
of ontploffing als gevolg van overstroming.

3 Beperking neerslag, water en stoom
  in geval van schade door neerslag, water en/of 

stoom is niet verzekerd:
 –  schade als gevolg van vocht- of waterdoor-

lating van muren of vloeren of in kelders;
 –  reparatiekosten van daken, dakgoten of 

afvoerpijpen.
4 slecht onderhoud en constructiefouten
  niet verzekerd is schade die het gevolg is van 

slecht onderhoud en/of constructiefouten van het 
woonhuis.

5 nalatigheid bij vorst
  niet verzekerd is schade door vorst wanneer 

de bevriezing te wijten is aan nalatig-
heid of onzorgvuldigheid in het treffen van 
voorzorgsmaatregelen.

6  Beperkte dekking bij leegstand, buiten gebruik, 
kraken

  een woonhuis dat leegstaat, buiten gebruik is of 
gekraakt, is alleen verzekerd tegen schade door 
brand en brandblussing, ontploffing, blikseminslag, 
storm, hagel en lucht- of ruimtevaartuigen zoals 
omschreven in artikel 3.2.

7 illegale activiteiten
  niet verzekerd is schade ontstaan op een risico-

adres waar een wettelijk niet toegestane activiteit 
plaatsvindt, ongeacht of is aangetoond dat deze 
activiteit niet de oorzaak van de schade vormt of 
dat verzekerde (bijvoorbeeld als verhuurder) niet 
op de hoogte was van de illegale activiteit.

  onder illegale activiteit wordt voor deze verzeke-
ring verstaan:

 –  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-
producten, xTC-pillen, heroïne, cocaïne, en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;

 –  het opslaan, verhandelen of bewerken 
van gestolen zaken (bijv. het zogenaamde 
‘omkatten’ van auto’s).
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8 opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
  niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met 

opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of al 
dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze uitslui-
ting geldt alleen voor schade veroorzaakt door:

 –  de verzekeringnemer, of
 –  een verzekerde, of
 –  degene die in opdracht of met goedvinden van 

de verzekeringnemer of een verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf 
of een deel van het bedrijf van de verzeke-
ringnemer of van die verzekerde en die in die 
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.

  Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan 
het belang van verzekerde of aan het belang van 
andere verzekerden.

 Als op het polisblad vermeld staat dat de 
Compleetdekking van toepassing is gelden voor die 
dekking daarnaast de volgende uitsluitingen.
9 grondverzakking en grondverschuiving
  niet verzekerd is schade door grondverzakking  

en grondverschuiving.
10 wind
  niet verzekerd is schade door wind anders dan 

storm.
11 ongedierte en schimmels
  niet verzekerd is schade door ongedierte en 

schimmels.
12 huisdieren
  niet verzekerd is schade door huisdieren die zich 

met toestemming van de verzekerde in het woon-
huis bevinden.

13 graffiti, verf en kleurstoffen
  niet verzekerd is schade door graffiti, verf en 

andere kleurstoffen aan de buitenzijde van het 
woonhuis.

14 verontreinigende stoffen
  niet verzekerd is schade door van buiten komende 

verontreinigende stoffen. Deze uitsluiting geldt 
niet voor verontreiniging die het gevolg is van een 
naburige brand, ontploffing of blikseminslag.

ArTikeL 5

verPLiChTing MeLDen risiCowiJziging

De verzekeringnemer is verplicht risicowijzigingen zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan de maatschappij te 
melden. risicowijzigingen zijn:
–   wijziging van de bouwaard van het woonhuis;
–  een verbouwing waardoor de inhoud van het 

woonhuis (aantal kubieke meters) wijzigt;
–  leegstand en/of het buiten gebruik zijn van het 

woonhuis of van een als zelfstandig aan te merken 
deel daarvan gedurende een aaneengesloten 
periode die naar verwachting langer dan 8 weken 
zal duren;

–  het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het 
woonhuis.

De melding moet zo spoedig mogelijk gedaan worden, 
en in elk geval binnen 8 weken nadat de wijziging is 
opgetreden. De maatschappij zal na ontvangst van 
de kennisgeving van de wijziging aan de verzeke-
ringnemer laten weten of de verzekering op dezelfde 
voorwaarden en premie kan worden voortgezet.

voor een woonhuis dat leegstaat, buiten gebruik is of 
gekraakt is blijft de dekking echter beperkt tot schade 
door brand en brandblussing, ontploffing, bliksemin-
slag, storm, hagel en lucht- of ruimtevaartuigen.

Als de maatschappij niet tijdig op de hoogte is gesteld 
van de risicowijziging kan dit gevolgen hebben 
voor de hoogte van de schadevergoeding, zoals 
omschreven in 6.1 van de Algemene voorwaarden 
Agrarisch ondernemerspakket.

ArTikeL 6

sChADeBePALingen

ArTikeL 6.1

sChADevAsTsTeLLing woonhuis

het woonhuis is verzekerd op basis van herbouw-
waarde, tenzij anders op het polisblad is vermeld.

De schade wordt als volgt vastgesteld:
–  het schadebedrag op basis van herbouwwaarde 

wordt bepaald. Dit is het verschil tussen de waarde 
van het woonhuis onmiddellijk voor de schade en 
de waarde van de restanten onmiddellijk na de 
schade.

–  het schadebedrag op basis van verkoopwaarde op 
het moment onmiddellijk voor de schade wordt 
bepaald.

–  het laagste van de twee berekende schadebe-
dragen wordt vergoed.

–  als dit laagste bedrag het schadebedrag op basis 
van verkoopwaarde is, zal een aanvulling volgen 
tot het bedrag berekend naar herbouwwaarde. De 
aanvulling wordt alleen uitgekeerd als tot herstel/
herbouw op dezelfde plaats wordt overgegaan. 
De aanvulling wordt uitgekeerd nadat de uitgaven 
voor herstel/herbouw zijn gedaan.

Als de overheid herbouw op dezelfde plaats niet 
toestaat, wordt herbouw op een andere plaats in 
nederland gelijkgesteld met herbouw op dezelfde 
plaats. De maatschappij vergoedt in dit geval ook de 
waarde van onbeschadigd gebleven kelders en funde-
ringen tot een maximum van 25.000 euro en nooit 
meer dan de werkelijk bestede kosten.

in de volgende gevallen wordt alleen het laagst bere-
kende bedrag (verkoopwaarde of herbouwwaarde) 
vergoed:
–  er is geen sprake van herstel of herbouw op 

dezelfde plaats met dezelfde bestemming, of van 
herbouw op een andere plaats in nederland omdat 
de overheid herbouw op dezelfde plaats niet 
toestaat;

–  verzekerde had reeds voor de schadegebeurtenis 
het voornemen het woonhuis af te breken;

–  het woonhuis was reeds voor de schadegebeur-
tenis bestemd voor afbraak of onteigening;

–  het woonhuis was reeds voor de schadegebeur-
tenis officieel onbewoonbaar of onbruikbaar 
verklaard;

–  het woonhuis stond leeg;
–  het woonhuis was al langer dan 8 weken buiten 

gebruik en stond bovendien te koop aangeboden;
– het woonhuis was geheel of gedeeltelijk gekraakt.
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ArTikeL 6.2

sChADeregeLing gLAs

De maatschappij vergoedt de prijs van de gebroken 
ruiten vermeerderd met de inzetkosten.

ArTikeL 6.3

eigen risiCo’s

1  eigen risico storm, hagel, sneeuwdruk en 
wateraccumulatie

  voor schade aan het woonhuis door storm, hagel, 
sneeuwdruk en/of wateraccumulatie geldt een 
eigen risico van 2‰ van de geldende herbouw-
waarde, met een minimum van 225 euro en een 
maximum van 450 euro per gebeurtenis. Dit eigen 
risico geldt niet voor schade aan glas. Tijdens 
aanbouw of verbouw van het woonhuis wordt dit 
eigen risico verdubbeld.

2  eigen risico andere gebeurtenissen
  Bij schade veroorzaakt door andere gebeurte-

nissen geldt een eigen risico van 100 euro per 
gebeurtenis. Dit eigen risico is niet van toepassing 
voor:

 –  schade als gevolg van de gebeurtenissen die 
vermeld staan onder de extra uitgebreide 
dekking;

 –  schade aan glas.

ArTikeL 6.4

onDerverzekering

er is sprake van onderverzekering als op het moment 
van de schade het verzekerde bedrag lager is dan:
–  de herbouwwaarde van het verzekerde woonhuis 

op het moment onmiddellijk voor de schade, of
–  de verkoopwaarde van het verzekerde woonhuis 

op het moment onmiddellijk voor de schade, als op 
die basis verzekerd is.

in geval van onderverzekering wordt de schade 
vergoed naar verhouding van het verzekerde 
bedrag tot de werkelijke herbouwwaarde (of de 
verkoopwaarde, afhankelijk van de wijze van schade-
vaststelling zoals bepaald in artikel 6.1).

ArTikeL 6.5

wAArDegArAnTie

op deze polis is de waardegarantie van toepassing als 
dit op het polisblad vermeld staat. waardegarantie 
houdt in dat onderverzekering niet mogelijk is. De 
waardegarantie geldt tot de datum die op het polis-
blad vermeld staat. na afloop van de termijn kan de 
waardegarantie verlengd worden, als blijkt dat het 
verzekerde bedrag nog in overeenstemming is met 
de werkelijke herbouwwaarde. De maatschappij zal 
de verzekeringnemer vragen om gegevens op basis 
waarvan dit vastgesteld kan worden.
De maatschappij heeft ook de mogelijkheid om na 
een schademelding of op een ander door haar te 
bepalen tijdstip een nieuwe herbouwwaardemeting te 
verlangen.
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ArTikeL 6.6

AAnvuLLenDe uiTkering

Als op het polisblad vermeld staat dat een aanvullende 
uitkering is meeverzekerd, ontvangt de verzekerde in 
geval van een gedekte schade een aanvullende uitke-
ring. Dit betekent dat het bedrag van de vergoeding 
voor de materiële schade verhoogd wordt met het 
percentage dat op het polisblad vermeld staat.  
in totaal zal nooit meer worden betaald dan het op 
het polisblad vermelde verzekerde bedrag.

ArTikeL 7

uiTzonDeringen

ArTikeL 7.1

AAnPAssing wegens inDexering

indexering betekent dat het verzekerde bedrag wordt 
aangepast aan stijging of daling van het prijspeil. 
Afhankelijk van dit prijspeil wordt het verzekerde 
bedrag dan verhoogd, verlaagd of ongewijzigd 
gelaten. Bij verhoging of verlaging van het verzekerde 
bedrag zal ook de premie mee stijgen of dalen.

Als op het polisblad vermeld staat dat het verzekerde 
bedrag van het woonhuis geïndexeerd wordt, geldt 
het volgende.
–  het peil van de bouwkosten op de datum van 

ingang van deze verzekering of van omzetting op 
indexvoorwaarden, is uitgedrukt in het in de nota 
vermelde indexcijfer.

–  na afloop van ieder verzekeringsjaar wordt 
het verzekerde bedrag, en als gevolg daarvan 
de premie, verhoogd, verlaagd of ongewijzigd 
gelaten overeenkomstig het laatst vastgestelde 
en gepubliceerde indexcijfer voor herbouwkosten 
van woningen van het Centraal Bureau voor de 
statistiek.

–  Bij de regeling van een schade geldt een verzekerd 
bedrag dat overeenkomt met het indexcijfer op het 
moment van de schade.
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deze voorwaarden vormen één geheel met  
de algemene voorwaarden agrarisch 
ondernemerspakket

ArtIKeL 1

BegrIPSoMSCHrIJvIngen

ArtIKeL 1.1

verZeKerDe

De verzekeringnemer en degenen met wie hij/zij in 
gezinsverband samenwoont.

ArtIKeL 1.2

InBoeDeL

De roerende zaken waarvan een verzekerde bezitter is 
en die behoren tot de particuliere huishouding van de 
verzekerde. Hier onder vallen ook kleine huisdieren.
onder inboedel wordt niet verstaan:
– geld en geldswaardig papier;
– huurdersbelang;
–  zaken bestemd voor handels- en 

beroepsdoeleinden;
–  motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaar-

tuigen en de daarbij behorende onderdelen en 
accessoires.

In artikel 3.6 is voor deze zaken een afzonderlijke 
dekking opgenomen.

ArtIKeL 1.3

LIJFSIerADen

Sieraden (inclusief horloges) die zijn bestemd om op 
of aan het lichaam te dragen.

ArtIKeL 1.4

AuDIovISueLe APPArAtuur

1  Alle soorten beeld-, geluids-, ontvangst- en 
zendapparatuur;

2  alle soorten computerapparatuur.
 Dit alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke 
randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals boxen, 
monitoren en printers. Software valt niet onder de 
genoemde apparatuur, tenzij de software als stan-
daardpakket zonder aanpassingen verkrijgbaar is.

ArtIKeL 1.5

KunSt, AntIeK en BIJZonDere verZAMeLIngen

Kunst: schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho’s en 
andere kunstvoorwerpen zoals bijvoorbeeld beelden, 
die een zeldzaamheidswaarde hebben.
Antiek: voorwerpen met een antiquarische waarde 
(zeldzaamheidswaarde) die niet meer nieuw verkrijg-
baar zijn. Hieronder wordt niet begrepen antiek 
meubilair zoals kasten, stoelen, banken, tafels, 
bureaus en kisten.
Bijzondere verzamelingen: hier onder vallen onder 
andere munten-, postzegel-, kristal-, zilverwerk- en 
speelgoedverzamelingen.

ArtIKeL 1.6

wonIng

Het gebouw, of gedeelte van het gebouw, dat door 
verzekerde wordt gebruikt voor bewoning en
de daarbij behorende bijgebouwen die bestemd zijn 
voor particulier gebruik door verzekerde.

ArtIKeL 1.7

nIeuwwAArDe

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van 
nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit als de 
verzekerde zaken.

ArtIKeL 1.8

DAgwAArDe

De nieuwwaarde verminderd met een bedrag wegens 
waardevermindering door gebruik of slijtage of 
veroudering.

ArtIKeL 1.9

BrAnD

een vuur buiten een haard, dat
–  door verbranding is veroorzaakt en
–  met vlammen gepaard gaat en
–  in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand 
beschouwd worden:
–  zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
–  doorbranden van elektrische apparaten en 

motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens 

en ketels.

ArtIKeL 1.10

ontPLoFFIng

een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk 
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige 
krachtsuiting van gassen of dampen. Hierbij geldt het 
volgende.

Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet 
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een 
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de 
wand van het vat onder de druk van de zich daarin 
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze 
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of 
zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel 
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige 
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen 
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het 
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.

Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet 
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en 
dampen, welke door een scheikundige reactie van 
vaste, vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een 
mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting 
gebracht.
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In de nabijheid:
onder schade door ontploffing wordt ook verstaan 
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde 
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg 
van de nabijheid van schade door ontploffing aan 
andere dan verzekerde zaken.

Implosie:
onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

ArtIKeL 1.11

IMPLoSIe

een eensklaps verlopende vervorming van een 
gesloten vat, veroorzaakt door een zoveel grotere 
luchtdruk buiten het vat dan in het vat, dat de wand 
van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan 
bieden.

ArtIKeL 2

overgAng vAn Het verZeKerDe BeLAng

Bij overgang van het belang (bijvoorbeeld door 
verkoop) eindigt de dekking.

ArtIKeL 3

wAt IS verZeKerD

ArtIKeL 3.1

ALgeMeen

Deze verzekering dekt materiële schade aan de verze-
kerde inboedel. Hieronder wordt ook verstaan verlies 
van de verzekerde zaken. voorwaarde voor dekking 
is:
–  de materiële schade is het gevolg van een gebeur-

tenis die volgens artikel 3.2 tot en met 3.5 gedekt 
is en

–  de materiële schade is het rechtstreekse gevolg 
van deze gedekte gebeurtenis en

–  de materiële schade is uitsluitend het gevolg van 
deze gedekte gebeurtenis en

–  de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de loop-
tijd van de dekking voorgedaan en

–  de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het 
gevolg is van een eigen gebrek.

In de artikelen 3.2 tot en met 3.5 wordt beschreven 
wat de dekking voor de inboedel is op de in de arti-
kelen genoemde plaatsen:
3.2: in de woning
3.3: op het risicoadres, buiten de woning
3.4: in nederland, buiten het risicoadres;
3.5: buiten nederland, in europa;

In artikel 3.6 wordt beschreven wanneer er dekking 
is voor zaken die niet tot de inboedel behoren. en 
in artikel 3.7 wordt beschreven welke extra kosten 
de maatschappij vergoedt in geval van een gedekte 
schade.
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ArtIKeL 3.2

In De wonIng

Inboedel die zich in de woning bevindt is verzekerd 
tegen materiële schade als gevolg van:
1 Brand en brandblussing
 Hieronder wordt ook verstaan:
 –  schade ontstaan door het bestrijden van de 

brand. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door 
bluswater;

 –  schade ontstaan bij het redden van verze-
kerde zaken, hieronder valt ook schade door 
wegraken of diefstal;

 –  schade tengevolge van een naburige brand.
2 Schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien
  voorwaarde voor dekking is dat het schroeien, 

zengen, smelten, verkolen en/of broeien is opge-
treden als gevolg van

 –  hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of 
heet voorwerp of

 –  aanraking met een brandend, gloeiend of heet 
voorwerp.

  niet verzekerd is schade aan elektrische apparaten 
of onderdelen daarvan door schroeien, zengen, 
smelten, verkolen of broeien als gevolg van kort-
sluiting, oververhitting of doorbranden.

3 rook en roet
  Het plotseling uitstoten van rook en/of roet door 

een verwarmings- of kookinstallatie. voorwaarde 
voor dekking is dat de verwarmings- of kookinstal-
latie is aangesloten op een schoorsteen.

4 ontploffing en implosie
 verzekerd is schade door ontploffing en implosie.
5 Blikseminslag
  verzekerd is schade door blikseminslag. onder 

blikseminslag wordt verstaan een ontlading van 
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, 
waardoor op de plaats van de blikseminslag 
aantoonbare schade is ontstaan.

6 Inductie na bliksem
  verzekerd is schade aan elektrische en elektroni-

sche apparatuur en/of installaties door inductie of 
overspanning als gevolg van bliksem.

7 Lucht- of ruimtevaartuigen of meteorieten
  Hieronder wordt verstaan het getroffen worden 

door:
 –  een meteoriet of een vertrekkend, vliegend, 

landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of
 –  een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, 

daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, 
ontploffingsmiddel of ander voorwerp of

 –  enig ander voorwerp dat getroffen is door een 
van de hiervoor genoemde voorwerpen.

8 Storm
  onder storm wordt verstaan een windsnelheid 

van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 
7 of hoger). Als bewijs kunnen dienen: waarne-
ming door het KnMI, verklaringen van getuigen 
en/of stormschade aan andere gebouwen in de 
omgeving.

9 neerslag
  Hieronder wordt verstaan schade door regen, 

sneeuw, hagel en smeltwater, die onvoorzien de 
woning zijn binnengedrongen als gevolg van over-
lopen of lekkage van balkons, daken en dakgoten 
of van bovengrondse afvoerpijpen daarvan. niet 
verzekerd is het binnendringen via deuren, ramen 
en vensters.



10 water en stoom
voorwaarde voor dekking is dat het water en/of 
de stoom onvoorzien gestroomd zijn uit binnen en 
buiten de woning gelegen:
–  vaste aan- en afvoerleidingen of
–  daarop aangesloten sanitaire en andere 

toestellen, of
–  centrale verwarmings- en airconditioningsin-

stallaties, of dat het water is overgelopen uit 
deze installaties en toestellen.

Alleen als de verzekerde huurder is van het 
gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden 
zijn ook verzekerd:
–  de kosten van opsporing van het defect en het 

daarmee verband houdende hak-, breek– en 
herstelwerk aan muren, vloeren en andere 
onderdelen van de woning;

–  de kosten van herstel van de installaties, 
leidingen en toestellen zelf.

Deze kosten zijn alleen verzekerd als zij niet 
worden vergoed door de eigenaar van de woning 
of zijn verzekeraar.

11 water
Het onvoorzien uitstromen van water uit
– een aquarium of
–  een met water gevuld zit- of slaapmeubel zoals 

een waterbed, als gevolg van een plotseling 
opgetreden defect.

niet verzekerd is schade aan het zit- of slaap-
meubel zelf, tenzij deze schade veroorzaakt is 
door een andere gedekte gebeurtenis.

12 olie
  Het onvoorzien uitstromen van olie uit vaste 

leidingen, reservoirs of tanks van met olie 
gestookte verwarmings- of kookinstallaties.

13 Diefstal
  Hieronder wordt ook verstaan beschadigingen als 

gevolg van
 –  inbraak of diefstal en
 –  poging tot inbraak of diefstal.
14 Beroving en afpersing
  Dit is het door geweld of bedreiging met geweld 

dwingen tot afgifte van verzekerde inboedelzaken. 
Dat betekent dat schade door zakkenrollen niet 
verzekerd is.

15 vandalisme
  Hieronder wordt verstaan: beschadigingen 

aangericht uit vernielzucht door één of meer 
personen die wederrechtelijk de woning zijn 
binnengedrongen.

16 rellen, relletjes en opstootjes
  Hieronder wordt verstaan incidentele, collectieve 

geweldsmanifestaties. ook schade door plundering 
en/of werkstaking is verzekerd.

17 Aanrijding en aanvaring van de woning
  ook schade door lading is verzekerd als die lading 

als gevolg van een aanrijding of aanvaring uit een 
voer- of vaartuig is gevallen of gevloeid.

18 omvallen van bomen, kranen en heistellingen
 Hieronder wordt verstaan:
 –  het omvallen van bomen, heistellingen, kranen, 

hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en 
lichtmasten;

 –  het omvallen van en/of afbreken van delen van 
bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers, 
windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten.

  niet verzekerd is schade aan de genoemde zaken 
zelf.

19 niet functioneren van koelkasten en diepvriezers
  verzekerd is bederf van de inhoud van koelkasten 

en/of diepvriezers als gevolg van
 –  een defect in de koelkast of diepvriezer, of
 –  een onvoorziene onderbreking van de 

elektriciteitstoevoer.
  niet verzekerd is schade aan de koelkast of  

diepvriezer zelf, tenzij deze schade veroorzaakt is 
door een andere gedekte gebeurtenis.

20 Breuk van aquarium/terrarium
 verzekerd is
 –  schade aan het aquarium of terrarium en
 –  schade aan de inhoud van het aquarium of 

terrarium.
21 Breuk van wandspiegels
 verzekerd is schade aan wandspiegels.
22 glasscherven
  verzekerd is schade veroorzaakt door glasscherven 

als gevolg van breuk van ruiten, wandspiegels, 
aquaria en terraria.

ArtIKeL 3.3

oP Het rISICoADreS, BuIten De wonIng

Inboedel die zich op het risicoadres bevindt buiten de 
woning is als volgt verzekerd.

Aan de woning bevestigd
Zaken die aan de buitenkant van de woning zijn 
bevestigd (bijvoorbeeld zonweringen, antennes, 
buitenlampen), zijn verzekerd tegen de gebeurte-
nissen zoals omschreven in artikel 3.2.

op trappen, in gangen en open ruimten in het gebouw
Inboedel die zich bevindt in ruimtes in het gebouw 
die voor derden toegankelijk zijn (bijvoorbeeld 
trappenhuizen of gangen), zijn verzekerd tegen de 
gebeurtenissen zoals omschreven in artikel 3.2.
voor schade door diefstal en vandalisme geldt een 
beperking: deze schade is alleen gedekt na braak aan 
het gebouw. Braak is het met geweld verbreken van 
een afsluiting.

op het balkon, terrein van de woning
Inboedel die zich buiten de woning bevindt (bijvoor-
beeld onder een afdak, in de tuin, op een balkon) is 
verzekerd tegen de gebeurtenissen zoals omschreven 
in artikel 3.2, met uitzondering van diefstal, vanda-
lisme, storm en neerslag. tuinmeubelen (zoals 
stoelen, tafels en parasols), niet-gemotoriseerd 
tuingereedschap, tuinbeelden, tuinverlichting, 
zonnewijzers, vlaggenstok en vlag, wasgoed en 
droogrekken zijn echter wel verzekerd tegen diefstal 
en vandalisme.

In bedrijfsgebouwen
Inboedel die zich bevindt in de bedrijfsgebouwen is 
verzekerd tegen de gebeurtenissen zoals omschreven 
in artikel 3.2. Hierop geldt één uitzondering: schade 
door diefstal en vandalisme is alleen verzekerd als 
de diefstal of vandalisme mogelijk is geworden door 
braak aan het gebouw of het gedeelte van het gebouw 
waarin de inboedel zich bevindt. Braak is het met 
geweld verbreken van een afsluiting.
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ArtIKeL 3.4

In neDerLAnD, BuIten Het rISICoADreS

Inboedel die zich tijdelijk (maximaal 6 maanden 
achtereen) op andere plaatsen binnen nederland 
bevindt, is als volgt verzekerd.

In permanent bewoonde woningen
Inboedel die zich in een permanent bewoonde woning 
bevindt is verzekerd tegen materiële schade als 
gevolg van alle gebeurtenissen die genoemd zijn in 
artikel 3.2.

In andere gebouwen
Inboedel die zich bevindt in een ander gebouw dan 
een permanent bewoonde woning, is verzekerd tegen 
materiële schade als gevolg van alle gebeurtenissen 
die genoemd zijn in artikel 3.2. Hierbij gelden de 
volgende beperkingen:
–  schade door diefstal en vandalisme is alleen verze-

kerd als deze mogelijk is geworden door braak aan 
het gebouw. Braak is het met geweld verbreken 
van een afsluiting;

–  deze dekking geldt niet voor inboedel die zich 
bevindt in een strandhuisje;

–  per gebeurtenis wordt maximaal 10% van het 
verzekerde bedrag vergoed.

Buiten gebouwen
Buiten gebouwen of bijvoorbeeld in tenten, strand-
huisjes, auto’s, (sta-)caravans en vaartuigen, is de 
inboedel verzekerd tegen materiële schade door
–  brand,
–  schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien,
–  blikseminslag,
–  ontploffing,
–  rook en roet,
–  beroving en afpersing,
–  luchtverkeer en
–  rellen, relletjes en opstootjes,
zoals omschreven in artikel 3.2.
Per gebeurtenis wordt maximaal 10% van het ver-
zekerde bedrag vergoed.

Inboedel die zich bevindt in een goed afgesloten auto 
is ook verzekerd tegen diefstal. Hierbij gelden de 
volgende beperkingen:
–  diefstal is alleen gedekt als deze mogelijk is 

geworden door braak aan de auto. Braak is het 
met geweld verbreken van een afsluiting;

–  per gebeurtenis wordt maximaal 250 euro 
vergoed.

tijdens verhuizing en transport in verband met herstel 
of opslag is de inboedel ook verzekerd tegen materiële 
schade als gevolg van:
–  diefstal tijdens de overbrenging, en
–  een ongeval dat het vervoermiddel overkomt, en
–  het uit de strop schieten, en
–  een defect van het hijsgerei of een ander hulp-

middel tijdens het laden en lossen.

ArtIKeL 3.5

BuIten neDerLAnD, In euroPA

Inboedel die zich tijdelijk (maximaal 6 maanden 
achtereen) buiten nederland bevindt, maar binnen 
europa, is als volgt verzekerd.

De inboedel is verzekerd tegen materiële schade door
–  brand,
–  schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien,
–  blikseminslag,
–  ontploffing,
–  rook en roet, zoals omschreven in artikel 3.2.
Per gebeurtenis wordt maximaal 10% van het  
verzekerde bedrag vergoed.

tijdens dagtrips (maximaal 24 uur) vanuit nederland 
naar België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland is 
de inboedel ook verzekerd tegen diefstal uit een 
goed afgesloten auto. Hierbij gelden de volgende 
beperkingen:
–  de diefstal is alleen gedekt als deze mogelijk is 

geworden door braak aan de auto. Braak is het 
met geweld verbreken van een afsluiting.

–  per gebeurtenis wordt maximaal 250 euro vergoed.

ArtIKeL 3.6

DeKKIng en vergoeDIng voor SCHADe AAn 
AnDere ZAKen

naast de dekking voor inboedel biedt de verzekering 
ook dekking voor de volgende zaken.
1 Huurderbelang
  Het huurdersbelang zoals hierna omschreven is 

verzekerd tot een maximum van 6000 euro. Dit 
bedrag wordt zonodig boven het op het polisblad 
vermelde verzekerde bedrag vergoed. Het huur-
dersbelang is alleen verzekerd als de verzekerde 
huurder is van de woning. op het polisblad kan 
een andere regeling zijn overeengekomen.

Huurdersbelang in en aan de woning
Als verzekerd huurdersbelang gelden de voor 
rekening van de verzekerde in de woning 
aangebrachte:
–  betimmeringen, metselwerk, schilderwerk, 

behangwerk en witwerk,
–  centrale verwarmings-, sanitaire-, keuken- en 

beveiligingsinstallaties,
–  aan de woning bevestigde rolluiken en
–  andere nagelvast met het gebouw verbonden 

voorzieningen.
Deze zaken zijn verzekerd tegen alle in artikel 3.2 
vermelde gebeurtenissen.

Bouwwerken buiten de woning
Bouwwerken buiten de woning, zoals schuren en 
schuttingen, gelden ook als verzekerd huurders-
belang als deze:
–  voor rekening van de verzekerde op het terrein 

van de woning geplaatst zijn, en
–  naar hun aard en inrichting bestemd zijn om 

duurzaam ter plaatse te blijven, en
–  niet dienen voor zakelijk gebruik.

BLAD

5/9 MoDeL L 03.2.18 F  voorwAArDen InBoeDeL extrA uItgeBreID



Deze zaken zijn verzekerd tegen de gebeurte-
nissen als vermeld in artikel 3.2, met uitzondering 
van schade door vandalisme en neerslag. Bij 
schade door storm geldt een eigen risico van  
100 euro per gebeurtenis.

nagelvaste voorzieningen/braakschade
Braakschade en schade aan nagelvaste voorzie-
ningen die niet voor rekening van de verzekerde 
in de woning zijn aangebracht, zijn verzekerd voor 
zover:
–  de schade is ontstaan door een gedekte 

gebeurtenis en
–  het herstel voor rekening van de verzekerde 

komt en
–  de schade niet onder een andere verzekering  

is gedekt.

2 tuinaanleg
tuinaanleg en beplanting op het terrein van de 
woning zijn verzekerd tegen schade door de in 
artikel 3.2 vermelde gebeurtenissen, met uitzon-
dering van
–  storm en neerslag
–  diefstal en vandalisme
–  het omvallen van bomen en het afbreken van 

takken.
De maximale vergoeding per gebeurtenis is 10% 
van het verzekerde bedrag van de inboedel.  
De schade wordt zonodig boven het op het polis-
blad vermelde verzekerde bedrag vergoed.

3 geld
Contant geld en geldswaardig papier (waaronder 
ook wordt verstaan blanco cheques, betaalkaarten, 
betaalpassen) zijn tot een maximum van  
1250 euro per gebeurtenis verzekerd tegen alle in 
artikel 3.2 vermelde gebeurtenissen. De schade 
wordt zonodig boven het op het polisblad vermelde 
verzekerde bedrag vergoed.
voorwaarde voor dekking is:
–  het contante geld of de geldswaardige papieren 

bevinden zich in het woonhuis. er is dus geen 
dekking buiten het woonhuis (bijvoorbeeld in 
bergingen, bedrijfsgebouwen of bijgebouwen);

–  de verzekerde is eigenaar of bewaarder van het 
contante geld of de geldswaardige papieren;

–  de schade wordt niet vergoed door de 
betrokken bank;

niet verzekerd is schade door misbruik en/of 
fraude met een pincode (bijvoorbeeld van een 
betaalpas).

4 Inboedelzaken van anderen
  Inboedelzaken van anderen zijn tot maximaal 

5000 euro verzekerd tegen de gebeurtenissen  
die vermeld staan in artikel 3.2, voor zover het 
verzekerde bedrag daarvoor ruimte biedt.

 voorwaarde voor dekking is:
 –  de inboedelzaken bevonden zich in de woning 

op het moment dat de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich voordeed en

 –  de inboedelzaken zijn door de eigenaar niet of 
niet voldoende verzekerd.

  Deze dekking geldt niet voor gehuurde 
inboedelzaken.

BLAD

6/9 MoDeL L 03.2.18 F  voorwAArDen InBoeDeL extrA uItgeBreID

5 gehuurde inboedelzaken
gehuurde en/of geleaste inboedelzaken zijn verze-
kerd tegen de gebeurtenissen die vermeld staan 
in artikel 3.2, voor zover het verzekerde bedrag 
daarvoor ruimte biedt.
voorwaarde voor dekking is:
–  de inboedelzaken bevonden zich in de woning 

op het moment dat de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich voordeed en

 –  de schade komt voor rekening van verzekerde.
  De schade wordt op basis van dagwaarde vergoed. 

De maatschappij heeft het recht de schade recht-
streeks met de verhuurder af te wikkelen.

6 Beroepsuitrusting
  De beroepsuitrusting van verzekerde is tot 

maximaal 1000 euro verzekerd tegen de gebeurte-
nissen die vermeld staan in artikel 3.2. Dit bedrag 
wordt zonodig boven het op het polisblad vermelde 
verzekerde bedrag vergoed. Beroepsuitrusting 
is: de materialen, gereedschappen en (bedrijfs)
kleding die aanwezig zijn bij de verzekerde in 
verband met het uitoefenen van een beroep in 
loondienst.

7 Kantoorinventaris
  Kantoorinventaris die zich in de woning bevindt,  

is tot maximaal 2500 euro per gebeurtenis verze-
kerd tegen de gebeurtenissen die vermeld staan 
in artikel 3.2, voor zover het verzekerde bedrag 
daarvoor ruimte biedt. Kantoorinventaris in bijge-
bouwen en bedrijfsgebouwen valt niet onder deze 
dekking.

8 Motorrijtuigen, vaartuigen, aanhangwagens
  Aanhangwagens (ook caravans), vaartuigen en 

motorrijtuigen (waaronder motorgazonmaaiers) en 
de daarbij behorende onderdelen en accessoires 
zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen zoals 
vermeld in artikel 3.2. voor motorgazonmaaiers 
geldt een verzekerd bedrag van maximaal 2500 
euro per gebeurtenis. De schade aan de andere 
genoemde zaken wordt vergoed tot maximaal 
1250 euro per gebeurtenis.
voorwaarde voor deze dekking is dat de genoemde 
objecten
–  aanwezig zijn in de woning of in de bedrijfsge-

bouwen op hetzelfde erf, en
–  dienen voor privégebruik van verzekerde.

9 glas
Als op het polisblad vermeld staat dat glas is 
meeverzekerd, dekt de verzekering breuk van 
ruiten (van glas of kunststof) die
–  dienen tot doorlating van daglicht en
–  deel uitmaken van de tot de woning of 

het woongedeelte behorende ramen, 
deuren, dakkoepels, windschermen en 
balkonafscheidingen.

voor gebrandschilderd, versierd, geëtst of gebogen 
glas wordt maximaal 500 euro per gebeurtenis 
vergoed.
In geval van ruitbreuk is ook gedekt:
–  vervanging van zonwerend materiaal dat zich 

tussen dubbelwandige ruiten bevindt en
–  kosten voor getroffen noodvoorzieningen.



niet verzekerd is schade aan glas
–  als gevolg van brand, brandblussing of 

ontploffing;
–  door eigen gebrek bij glas in lood, draadglas of 

kunststof;
–  tijdens aanbouw, verbouw of leegstand van de 

woning.

ArtIKeL 3.7

AAnvuLLenDe vergoeDIngen

In geval van een gedekte schade worden ook de 
volgende kosten vergoed, zonodig boven het verze-
kerde bedrag.
1  Kosten ter voorkoming en vermindering van schade
  De kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade zoals omschreven in de Algemene voor-
waarden Agrarisch ondernemerspakket.

2 Salaris en kosten van experts bij schaderegeling
  Het salaris en de kosten van alle experts bij 

schaderegeling worden vergoed zoals omschreven 
in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket.

3 Salvagekosten
  De kosten die door of namens de Stichting Salvage 

tijdens of direct na een brand worden gemaakt 
voor het bieden van hulpverlening en het treffen 
van de eerste en meest noodzakelijk maatregelen 
om de schade te beperken.

4 opruimingskosten
  Per gebeurtenis worden de opruimingskosten 

vergoed tot een maximum van 10% van het  
verzekerde bedrag.

5 Huisvesting
  De redelijke kosten van verblijf in hotel of pension, 

als gevolg van een gedekte gebeurtenis worden 
vergoed tot een maximum van 10% van het 

 verzekerde bedrag.
6 Kosten van vervoer en opslag
  De kosten van vervoer en opslag van de verze-

kerde inboedel als noodzakelijk gevolg van een 
gedekte gebeurtenis worden vergoed tot een 
maximum van 10% van het verzekerde bedrag.

ArtIKeL 4

wAt IS nIet verZeKerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
  niet verzekerd is schade door aardbeving en 

vulkanische uitbarsting.
2 overstroming
  niet verzekerd is schade door overstroming. 

Hieronder wordt verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, ongeacht of de overstroming 
oorzaak of gevolg is van een op deze polis gedekte 
gebeurtenis.

  Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand 
of ontploffing als gevolg van overstroming.

3 Beperking neerslag, water en stoom
  In geval van schade door neerslag, water en/of 

stoom is niet verzekerd:
 –  schade als gevolg van constructiefouten of 

slecht onderhoud van de woning;
 –  schade als gevolg van vocht- of waterdoor-

lating van muren of vloeren of in kelders.
4 Illegale activiteiten
  niet verzekerd is schade ontstaan op een risico-

adres waar een wettelijk niet toegestane activiteit 
plaatsvindt, ongeacht of is aangetoond dat deze 
activiteit niet de oorzaak van de schade vormt of 
dat verzekerde (bijvoorbeeld als verhuurder) niet 
op de hoogte was van de illegale activiteit.

  onder illegale activiteit wordt voor deze verzekering 
verstaan:

 –  onwettige teelt, fabricage of handel in hennep-
producten, xtC-pillen, heroïne, cocaïne, en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden 
activiteiten;

 –  het opslaan, verhandelen of bewerken 
van gestolen zaken (bijv. het zogenaamde 
‘omkatten’ van auto’s).

5 opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
  niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met 

opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of  
al dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze 
uitsluiting geldt alleen voor schade veroorzaakt 
door:

 –  de verzekeringnemer, of
 –  een verzekerde, of
 –  degene die in opdracht of met goedvinden van 

de verzekeringnemer of een verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf 
of een deel van het bedrijf van de verzeke-
ringnemer of van die verzekerde en die in die 
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.

  Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan 
het belang van verzekerde of aan het belang van 
andere verzekerden.

ArtIKeL 5

verPLICHtIngen

In aanvulling op de verplichtingen zoals vermeld in de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
gelden de volgende verplichtingen.

1 risicowijziging melden
De verzekeringnemer is verplicht risicowijzigingen 
zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de maat-
schappij te melden. risicowijzigingen zijn:
–  het ophouden van de bewoning;
–  verhuizing;
–  verandering van bouwaard of bestemming van 

het gebouw;
–  het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het 

gebouw.

De melding moet zo spoedig mogelijk gedaan 
worden, en in elk geval binnen 8 weken nadat de 
wijziging is opgetreden. De maatschappij zal na 
ontvangst van de kennisgeving van de wijziging 
aan de verzekeringnemer laten weten of de verze-
kering op dezelfde voorwaarden en premie kan 
worden voortgezet.
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Als de maatschappij niet tijdig op de hoogte is 
gesteld van de risicowijziging kan dit gevolgen 
hebben voor de hoogte van de schadevergoeding, 
zoals omschreven in artikel 6.1 van de Algemene 
voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket.

Bij verhuizing zijn de verzekerde zaken op het 
nieuwe adres gedekt gedurende een periode van 
drie maanden. na deze drie maanden zijn ze 
alleen gedekt als de maatschappij akkoord gaat 
met voortzetting van de verzekering.

2 gegevens doorgeven
  Als op het polisblad vermeld staat dat waardega-

rantie van toepassing is, heeft de maatschappij 
het recht om de verzekerde te verzoeken om 
een nieuwe waardebepaling van de inboedel. 
Bijvoorbeeld door invulling van een inboedel- 
waardemeter of inboedelinventarisatielijst.

  De verzekerde is verplicht de gevraagde gegevens 
te verstrekken. Als de verzekerde niet aan het 
verzoek voldoet, vervalt de waardegarantie drie 
maanden nadat het verzoek is gedaan.

  Als de verzekerde wel aan het verzoek voldoet 
zal de maatschappij de verzekering zonodig 
aanpassen aan de verstrekte gegevens.  
De maatschappij heeft het recht om op basis  
van de verstrekte gegevens te besluiten dat de 
waardegarantie niet langer van toepassing is.

ArtIKeL 6

SCHADeBePALIngen

ArtIKeL 6.1

SCHADevAStSteLLIng InBoeDeL

De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. 
voor de volgende zaken wordt de schade echter 
vergoed naar dagwaarde:
–  zaken die op het moment voor de schade een 

dagwaarde hadden van minder dan 40% van de 
nieuwwaarde;

–  zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waar-
voor ze bestemd waren;

–  motorrijtuigen, brom- en snorfietsen, caravans, 
aanhangwagens en vaartuigen, en onderdelen en 
accessoires daarvan;

–  antennes, zonweringen, rolluiken en schuttingen, 
gehuurde zaken en dieren.

Schadevaststelling op basis van nieuwwaarde of 
dagwaarde houdt het volgende in:
–  de waarde (nieuwwaarde of dagwaarde) van de 

beschadigde zaak op het moment direct voor 
de schade wordt vastgesteld. De waarde van de 
restanten op het moment direct na de schade 
wordt afgetrokken van dit bedrag. De uitkomst 
hiervan is het schadebedrag.

–  als herstel mogelijk is en de kosten hiervan lager 
zijn dan het vastgestelde schadebedrag op basis 
van nieuwwaarde of dagwaarde, worden de 
herstelkosten vergoed. Deze worden eventueel 
vermeerderd met een vergoeding voor de waarde-
vermindering die door de schade is veroorzaakt en 
door de reparatie niet is opgeheven.
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voor kunst, antiek en bijzondere verzamelingen zal 
vergoeding plaatsvinden op basis van de waarde die 
op grond van hun zeldzaamheid door deskundigen 
daaraan wordt toegekend.

ArtIKeL 6.2

SCHADeregeLIng gLAS

De maatschappij vergoedt de prijs van de gebroken 
ruiten vermeerderd met de inzetkosten. er geldt geen 
eigen risico.

ArtIKeL 6.3

LIJFSIerADen, AuDIovISueLe APPArAtuur, AntIeK, 
KunSt en BIJZonDere verZAMeLIngen

eventuele waardegarantie is niet van toepassing voor 
lijfsieraden, audiovisuele apparatuur, antiek, kunst en 
bijzondere verzamelingen. Hiervoor worden in geval 
van schade maximaal de volgende bedragen vergoed:
–  lijfsieraden: 6000 euro
–  audiovisuele apparatuur: 12.000 euro
–  kunst, antiek en bijzondere verzamelingen:  

15.000 euro
Als andere bedragen zijn overeengekomen staat dit 
vermeld op het polisblad.

ArtIKeL 6.4

eIgen rISICo’S

voor schuren, schuttingen en andere bouwwerken 
buiten de woning die zijn verzekerd volgens artikel 
3.6.1, geldt een eigen risico van 100 euro per  
gebeurtenis bij stormschade.
voor andere schades geldt alleen een eigen risico als 
dit op het polisblad vermeld staat.

ArtIKeL 6.5

onDerverZeKerIng

Als bij schade blijkt dat het voor de inboedel verze-
kerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde van 
de inboedel, zal de schade vergoed worden naar 
verhouding van het verzekerde bedrag tot de werke-
lijke waarde.
Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
–  onderverzekering wordt niet toegepast als volgens 

het polisblad waardegarantie van toepassing is en 
de waardegarantie is niet vervallen op grond van 
een in artikel 5.2 vermelde omstandigheid;

–  als geen waardegarantie van toepassing is, zal 
voor de regeling van de schade het verzekerde 
bedrag verhoogd worden met maximaal 25%. Het 
verzekerde bedrag is het bedrag dat op de laatste 
premievervaldatum overeenkomstig het indexcijfer 
is vastgesteld.

ArtIKeL 6.6

wAArDegArAntIe

waardegarantie betekent dat de onderverzekerings-
regeling zoals beschreven in artikel 6.5 niet van 
toepassing is. Als waardegarantie van toepassing is 
staat dit op het polisblad vermeld.
De waardegarantie geldt alleen voor het op het polis-
blad vermelde verzekerde bedrag voor de inboedel. 
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De waardegarantie geldt niet voor inboedelzaken 
waarvoor in deze voorwaarden of op het polisblad 
een apart verzekerd bedrag of een maximale vergoe-
ding van toepassing is verklaard. voor die zaken zal 
dus nooit meer worden vergoed dan het genoemde 
bedrag.

ArtIKeL 7

uItZonDerIngen

ArtIKeL 7.1

InDexvoorwAArDen InBoeDeL

Indexering betekent dat het verzekerde bedrag wordt 
aangepast aan stijging of daling van het prijspeil. 
Afhankelijk van dit prijspeil wordt het verzekerde 
bedrag dan verhoogd, verlaagd of ongewijzigd 
gelaten. Bij verhoging of verlaging van het verzekerde 
bedrag zal ook de premie mee stijgen of dalen.

Het verzekerde bedrag voor inboedel wordt jaarlijks 
geïndexeerd overeenkomstig het laatste door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde index-
cijfer van woninginboedels. Dit is het prijspeil op basis 
van nieuwwaarde.
Het prijspeil is uitgedrukt in een indexcijfer. Het van 
toepassing zijnde indexcijfer staat steeds vermeld op 
de premienota.

ArtIKeL 7.2

InDexvoorwAArDen gLAS

De premie voor de glasverzekering wordt jaarlijks 
geïndexeerd met een percentage dat wordt ontleend 
aan de indexcijfers voor glas die voor Delta Lloyd 
worden vastgesteld door het Bureau Documentatie 
Bouwwezen.
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