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Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene
voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket.

1 Begripsomschrijvingen

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

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.

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.

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.

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
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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.

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.

2 Overgang van belang, opheffing
2.1 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 opzegtermijn van 30 dagen.

2.2 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 belanghebbende. Binnen de periode van
3 maanden hebben erfgenamen en de maatschappij het
recht de verzekering te beëindigen met een opzeg
termijn van 30 dagen.
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2.3 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.

3.2.2 Diefstal en vermissing tijdens brand, brandblussing en beredding
Verzekerd is diefstal en vermissing van dieren tijdens
brand, brandblussing en beredding.

2.4 Opheffing bedrijf

3.2.3 Blikseminslag

Bij opheffing van het bedrijf eindigt de dekking na
30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.

3 Wat is verzekerd

Verzekerd is schade door blikseminslag. Onder bliksem
inslag wordt verstaan een ontlading van atmosferische
elektriciteit naar de aarde toe, waardoor ter plaatse van
de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan aan
het aardoppervlak of de zaken die zich daarop bevinden.

3.1 Algemeen

3.2.4 Ontploffing

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.

Verzekerd is
• schade door implosie
• schade door ontploffing.

Voorwaarde voor dekking is:
• de materiële schade is het gevolg van een gebeurtenis
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.

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.

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.
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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, ontploffings
middel of ander voorwerp of
• enig ander voorwerp dat getroffen is door een van de
hiervoor genoemde voorwerpen.

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.

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.

3.2.8 Elektrocutie
Verzekerd is schade door elektrocutie.
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3.2.9 Verstikking

3.3.5 Mest

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

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.

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 Basis
dekking genoemde gebeurtenissen, en
• materiële schade als gevolg van de hierna in artikel
3.3.1 tot en met 3.3.12 genoemde gebeurtenissen.

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.

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 wederrechtelijk het gebouw of een
gedeelte daarvan zijn binnengedrongen.

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.

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

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

3.3.3 Water, stoom, blusmiddel

3.3.9 Omvallen

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.

Verzekerd is schade door:
• het omvallen van bomen, heistellingen, kranen, hoog
werkers, windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten;
• het omvallen van en/of afbreken van delen van bomen,
heistellingen, kranen, hoogwerkers, windmolens,
vlaggenmasten en lichtmasten.

3.3.4 Regen, sneeuw, hagel, smeltwater

3.3.11 Rellen, relletjes, opstootjes en werkstaking

Dieren die zich in een gebouw bevinden zijn verzekerd
tegen schade door het onvoorzien in het gebouw
binnendringen van regen, sneeuw, hagel of smeltwater,
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.

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.
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3.3.10 Kappen, snoeien van bomen
Verzekerd is schade als gevolg van het kappen of snoeien
van bomen.
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3.3.12 Extra vergoeding opruimingskosten
In geval van een gedekte schade worden de opruimings
kosten vergoed tot maximaal 10% van het verzekerde
bedrag.

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.

3.4.1 Dood door ziekte en acute vergiftiging
Verzekerd is
3.4.1.1 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 functionele 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 geconstateerde
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.
3.4.1.2 Acute vergiftiging
Dood als gevolg van acute vergiftiging door het plotseling
en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen,
vloeibare of vaste stoffen.
3.4.1.2 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 worde
aangehouden voor vleesproductie.
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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 overeen
gekomen worden.

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.

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
diefstallen, verduisteringen of vermissingen zijn gepleegd
of vastgesteld op hetzelfde tijdstip of nagenoeg hetzelfde
tijdstip.

3.4.4 Aanvullende vergoedingen
In geval van een gedekte schade worden de volgende
kosten vergoed, voor zover het verzekerde bedrag
daarvoor ruimte biedt.
3.4.4.1 Kosten dierenarts
De kosten van de dierenarts die in overleg met de
maatschappij worden gemaakt, en noodzakelijk zijn voor
de genezing van getroffen dieren en/of als doel hebben
de onder deze verzekering gedekte schade te beperken.
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3.4.4.2 Vrachtkosten
Kosten voor
• vervoer van het getroffen vee naar een instelling waar
het noodzakelijk afmaken en/of slachten dient plaats
te vinden en
• het afvoeren van dode verzekerde dieren.

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 regelapparatuur
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 opruimingskosten vergoed tot maximaal 10% van het verzekerde
bedrag.
Regelapparatuur is de apparatuur met de daarbij
behorende leidingen, bestemd om de leefomstandigheden
van de dieren op het bedrijf van de verzekerde te
reguleren. Hieronder wordt verstaan apparatuur voor
verwarming, ventilatie, verlichting, voeder- en drinkwater
verstrekking 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.

3.6 Opruimingskosten
Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking
opruimingskosten is meeverzekerd, worden 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 eventueel standaard meeverzekerde bedragen voor
opruimingskosten (voor de dekkingen Uitgebreid en
Gevolgschade uitval regelapparatuur is standaard 10%
van het verzekerde bedrag meeverzekerd voor
opruimingskosten).

3.7 Aanvullende vergoedingen
In geval van een gedekte schade worden ook de
volgende kosten vergoed, zo nodig boven het verzekerde
bedrag.

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

3.7.2 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.

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 terrorisme
schaden) en
• de volgende uitsluitingen en beperkingen:

4.1 Algemeen
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 elektronisch
opgeslagen informatie.
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4.1.1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Niet verzekerd is schade door aardbeving en
vulkanische uitbarsting
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4.1.2 Overstroming

4.2.2 Andere vergoedingsregelingen

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.

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, bijvoorbeeld omdat het vee door
verzekerde of een derde geïmporteerd is.

4.1.3 Opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld

4.2.3 Vee jonger dan drie maanden

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 verzekeringnemer 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.

Niet verzekerd zijn dieren die jonger zijn dan
3 maanden.

4.1.4 Illegale activiteiten
Niet verzekerd is schade ontstaan 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 illegale activiteit.
Onder illegale activiteit wordt voor deze verzekering
verstaan:
• onwettige teelt, fabricage of handel in hennepproducten, 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).

4.2.4 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.

4.2.5 Poot- en uieraandoeningen
Niet verzekerd is schade door poot- en uieraandoeningen.
Wel verzekerd is:
• schade door uieraandoeningen als gevolg van pseudo
koepokken
• schade door poot- en uieraandoeningen als gevolg
van een ongeval.

4.2.6 Voeding- en milieuziekten
Niet verzekerd is schade die verband houdt met
voedings- en milieufactoren.

4.2.7 Sanering
Niet verzekerd is schade als gevolg van het afvoeren
vanwege saneringsprogramma’s ten behoeve van het
ziektevrij maken en/of certificeren van rundvee.

4.2.8 Niet ingeënt vleesvee
Vleesvee dat niet twee keer is ingeënt tegen pinkengriep, is niet verzekerd tegen schade door long- en
luchtwegaandoeningen.

4.2 Ziekte en ongevallen

4.3 Gevolgschade uitval regelapparatuur

Voor dieren waarvoor de dekking Ziekte en ongevallen
is verzekerd geldt:

Voor dieren waarvoor de dekking Gevolgschade uitval
regelapparatuur verzekerd is geldt:

4.2.1 Verwaarlozing
Niet verzekerd is schade als gevolg van verwaarlozing of
mishandeling door een verzekerde of door de
verantwoordelijke bedrijfsleiding.

Dierenverzekering Agrarisch | Polisvoorwaarden
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4.3.1 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.

4.3.2 Onvoldoende onderhoud, slijtage
en dergelijke
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door of verband
houdend met onvoldoende onderhoud, slijtage of uitstel
van noodzakelijk gebleken vervanging of reparatie van
gebouwen of apparatuur.

4.3.3 Abnormaal gebruik
Niet verzekerd is schade door een niet normaal gebruik
van de apparatuur, zoals het beproeven van nieuw
aangelegde, herstelde of gereviseerde apparatuur,
verwijtbare overbelasting en experimenten.

4.3.4 Onjuiste instelling, bedieningsfouten
en dergelijke
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door onjuiste
instelling, programmering of bedieningsfouten.

4.3.5 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.

5 Verplichtingen
In aanvulling op de verplichtingen als vermeld in de
Algemene voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket
geldt het volgende.

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 dergelijke wijziging zijn:
• overgang van melkvee op vleesvee
• aanleg of aanwezigheid van een vuilnisstortplaats,
riool overstort, wijziging bestemmingsplan.
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Deze omstandigheden hoeven alleen gemeld te
worden als zij zich voordoen binnen een straal van
5 kilometer van het bedrijf van verzekerde.

5.2 Verplichtingen bij verzekering van
gevolgschade uitval regelapparatuur
De verzekerde is verplicht:
• de maatschappij zo spoedig mogelijk te informeren
over elke wijziging in: de regelapparatuur, het
alarmsysteem en/of de wijze van huisvesting van de
dieren;
• de regelapparatuur volgens voorschriften te laten
aanleggen, te bedienen, te onderhouden en regelmatig
op bedrijfszekerheid te beproeven;
• er voor te zorgen dat alle automatische regel
apparatuur ook handmatig kan worden bediend.
• 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 maatschappij geen verdergaande
afstand te doen van verhaalsrechten dan gebruikelijk
is;
• ervoor zorg te dragen dat het alarmsysteem minimaal
1x per maand op bedrijfszekerheid wordt getest, en
minimaal 1x per jaar wordt onderhouden;
• 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 uitgezonden
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;
• na het afgaan van het alarm binnen de vastgestelde
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.
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6 Schadebepalingen

6.2 Eigen risico’s

6.1 Schadevaststelling en vergoeding

6.2.1 Basisdekking en uitgebreide dekking

De vaststelling van de schade aan de getroffen dieren
vindt plaats op de volgende basis:

Voor elke schade door een gebeurtenis genoemd onder
‘basisdekking’ en ‘uitgebreide dekking’ draagt verzekerde
het eigen risico dat op het polisblad vermeld is. Als op
het polisblad geen eigen risico vermeld staat geldt voor
deze schades geen eigen risico.

6.1.1 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.

6.1.2 Aftrek slachtwaarde en eigen risico
Van dit bedrag worden de eventuele restwaarde
(bijvoorbeeld slachtwaarde) en het eigen risico
afgetrokken;

6.2.2 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.

6.1.3 Speculatieve waarde wordt niet vergoed
Een eventueel speculatief deel van de waarde zoals
handels- en/of fokwaarde gebaseerd op toekomst
verwachtingen is niet verzekerd.

6.2.3 Uitval regelapparatuur

6.1.4 Geen vergoeding onderzoekskosten

Bij dood of waardevermindering door uitval van regel
apparatuur geldt een eigen risico van 20% van het
schadebedrag met een minimum van € 2.250 en een
maximum van € 11.250 per gebeurtenis.

De onderzoekskosten ter vaststelling van de schade
oorzaak bij dood door ziekte worden niet vergoed.

6.3 Aanvullende uitkering

6.1.5 Onderverzekering
Als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is
dan de daadwerkelijke waarde van de dieren, worden de
schade en de eventuele aanvullende 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 daadwerkelijke waarde. Onder
verzekering wordt alleen toegepast voor zover deze 15%
wordt overschreden. In totaal zal nooit meer worden
vergoed dan het op het polisblad vermelde verzekerde
bedrag.

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 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.

7 Uitzonderingen
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.

6.1.6 Maximale vergoeding per dier
Voor de dekking Ziekte en ongevallen geldt:
per dier wordt ten hoogste € 2.000 vergoed.
Voor de dekkingen basis en uitgebreid geldt:
voor paarden en pony’s wordt ten hoogste € 12.500 per
dier vergoed.
Dierenverzekering Agrarisch | Polisvoorwaarden
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Hierbij gelden de volgende bepalingen.

7.1.1 Welke verzekeringen
Verbruggen is alleen mogelijk van en naar (onderdelen
van) verzekeringen binnen het Agrarisch Ondernemers
pakket waarop de verbruggingregeling van toepassing
is. Dit zijn de gebouwenverzekering, de inventaris- en
bedrijfsvoorradenverzekering, de dierenverzekering en
de oogstproductenverzekering.

7.1.5 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.

7.1.2 Gedekte gebeurtenis

7.1.3 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 onderdeel geldende
premiepromillage.

7.1.4 Schaderegeling

DL2731-40.1901

• als na de herberekening blijkt dat het totaal van de
oorspronkelijke premiebedragen gelijk is aan of groter
is dan het totaal van de herberekende premie
bedragen, 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 premiebedragen, wordt
het overschot aan premie van de oververzekerde
zaken toegerekend aan de onderverzekerde zaken.
Dit gebeurt naar verhouding van het premietekort per
onderverzekerde zaak. De op deze manier toe
gerekende premiebedragen worden vervolgens
omgerekend naar een verhoging van het verzekerde
bedrag voor de betreffende onderverzekerde zaak.
Dit gebeurt op basis van het voor die zaak geldende
premiepromillage. De schadevergoeding 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.

Dierenverzekering Agrarisch | Polisvoorwaarden

7.1.6 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 oogst
producten 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 verzekeringen,
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 onverminderd van toepassing.
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Verbrugging is alleen mogelijk tussen verzekerde zaken
die verzekerd zjin tegen de gebeurtenis die de schade
heeft veroorzaakt.

