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Deze voorwaarden vormen één geheel met
de Algemene voorwaarden Agrarisch
Ondernemerspakket
ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

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 aanvulling op de begripsomschrijvingen uit de
Algemene voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket In de nabijheid:
gelden de volgende begripsomschrijvingen.
Onder schade door ontploffing wordt ook verstaan
een gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde
ARTIKEL 1.1
zaken welke kan worden aangemerkt als een gevolg
VERZEKERDE
van de nabijheid van schade door ontploffing aan
andere dan verzekerde zaken.
Bij deze verzekering wordt onder verzekerde verstaan:
–	de verzekeringnemer en/of
Implosie:
–	iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.
grond van de polis rechten kan ontlenen aan de
polis.
ARTIKEL 1.5
IMPLOSIE
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.

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
ARTIKEL 1.3
30 dagen na de overgang van het belang.
BRAND
De dekking eindigt niet als de nieuwe belanghebbende binnen deze periode aan de maatschappij
Een vuur buiten een haard, dat
heeft verklaard dat hij de verzekering over wil
–	door verbranding is veroorzaakt en
nemen. In dat geval heeft de maatschappij gedu–	met vlammen gepaard gaat en
rende 2 maanden het recht de verzekering te
–	in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.
Dat betekent dat bijvoorbeeld niet als brand
2	
Overlijden
beschouwd worden:
	Bij overgang van belang door overlijden zal de
–	zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
dekking nog 3 maanden doorlopen. Na deze
–	doorbranden van elektrische apparaten en
periode is er alleen dekking als de verzekering is
motoren;
overgeschreven op naam van de nieuwe belang–	oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens
hebbende. Binnen de periode van 3 maanden
en ketels.
hebben erfgenamen en de maatschappij het recht
de verzekering te beëindigen met een opzegARTIKEL 1.4
termijn van 30 dagen.
ONTPLOFFING
3	
Overige situaties
	Bij iedere andere overgang van het verzekerde
Een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk
belang eindigt de dekking onmiddellijk, tenzij de
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige
verzekering is overgeschreven op naam van de
krachtsuiting van gassen of dampen. Hierbij geldt het
nieuwe belanghebbende.
volgende.
4	
Opheffing bedrijf
	Bij opheffing van het bedrijf eindigt de dekking na
Binnen een – al dan niet gesloten - vat:
30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet
gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een
ARTIKEL 3
eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, als de
WAT IS VERZEKERD
wand van het vat onder de druk van de zich daarin
bevindende gassen en dampen (onverschillig hoe deze ARTIKEL 3.1
gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of
ALGEMEEN
zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige
Deze verzekering dekt materiële schade aan de op het
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen
polisblad vermelde oogstproducten. Onder materiële
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding
schade wordt verstaan verlies of beschadiging.
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.
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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

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.

GEDEKTE GEBEURTENISSEN
Transport is het laden, lossen en vervoeren van de
oogstproducten.

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 oogstproducten tijdens brand, brandblussing en beredding.

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

ARTIKEL 3.2.3

BLIKSEMINSLAG
Verzekerd is schade door blikseminslag. Onder
blikseminslag wordt verstaan een ontlading van
atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waardoor ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare
schade is ontstaan.
ARTIKEL 3.2.4

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).

ONTPLOFFING
ARTIKEL 3.4

Verzekerd is
–	schade door implosie
–	schade door ontploffing

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 noodzakelijk maatregelen om de schade te beperken.

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 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 (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
ARTIKEL 4
–	die voortspruit uit de aard of de natuur van de
WAT IS NIET VERZEKERD
verzekerde oogstproducten.
	Tijdens transport is eigen gebrekschade wel verzeOp de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de
kerd als deze het gevolg is van een ongeval dat
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
het vervoermiddel is overkomen.
–	de uitsluitingen en beperkingen als vermeld
7 Transport
in de Algemene voorwaarden Agrarisch
	Tijdens transport is niet verzekerd:
Ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties,
–	schade die het rechtstreekse gevolg is van
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij
de staat van onderhoud van het vervoerterrorismeschaden) en
middel en/of overschrijding van het toegestane
–	de volgende uitsluitingen en beperkingen:
laadvermogen van het vervoermiddel;
–	schade als gevolg van het niet of niet juist
1 Aardbeving en vulkanische uitbarsting
functioneren van de klimaatbeheersing;
	Niet verzekerd is schade door aardbeving en
–	schade veroorzaakt door vertraagde aankomst.
vulkanische uitbarsting
Deze schade is wel gedekt als de vertraagde
2 Overstroming
aankomst een rechtstreeks gevolg is van een
	Niet verzekerd is schade door overstroming.
in artikel 3.2.6 (Transport) genoemde gedekte
Hieronder wordt verstaan het bezwijken of
gebeurtenis waarbij ook het vervoermiddel is
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
beschadigd.
waterkeringen, ongeacht of de overstroming
oorzaak of gevolg is van een op deze polis
ARTIKEL 5
gedekte gebeurtenis.
SCHADEBEPALINGEN
	Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand
of ontploffing als gevolg van overstroming.
ARTIKEL 5.1
3 Slecht onderhoud van het gebouw
SCHADEVASTSTELLING EN VERGOEDING
	Niet verzekerd is schade als gevolg van de slechte
staat van onderhoud van het gebouw waarin de
De oogstproducten zijn verzekerd op basis van
oogstproducten zich bevinden.
marktwaarde. De marktwaarde is de prijs van oogst4 Opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
producten van dezelfde soort en kwaliteit bij verkoop
	Niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met
op de manier waarop de verzekerde deze producten
opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of al gewoonlijk verkoopt.
dan niet bewuste merkelijke schuld. Deze uitsluiting geldt alleen voor schade veroorzaakt door:
In geval van schade zal de schade worden vastgesteld
–	de verzekeringnemer, of
op basis van de marktwaarde van de oogstproducten
–	een verzekerde, of
op het moment voor de schade. Hierop gelden de
–	degene die in opdracht of met goedvinden van volgende uitzonderingen:
de verzekeringnemer of een verzekerde de
1	
Schadevaststelling op basis van contractprijs,
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf
poolprijs
of een deel van het bedrijf van de verzeke	De schadevaststelling vindt plaats op basis van
ringnemer of van die verzekerde en die in die
de contractprijs of poolprijs als
hoedanigheid schade heeft veroorzaakt.
–	de oogstproducten zijn verkocht onder de
	Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan
voorwaarde dat later mag worden geleverd en
het belang van verzekerde of aan het belang van
–	het risico tot aflevering voor rekening van
andere verzekerden.
verzekerde is.
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	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 vastgelegde prijs.
	De schadeuitkering zal nooit hoger zijn dan het
verzekerde bedrag voor de oogstproducten.
2	
Schadevaststelling op basis van schadenaverrekening
	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 schadedatum 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 maatschappij ontvangen wordt.
–	de schadeuitkering zal nooit hoger zijn dan het
verzekerde bedrag voor de oogstproducten.

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 verbruggingregeling van toepassing is. Dit zijn de
gebouwenverzekering, de inventaris- en bedrijfsvoorradenverzekering, 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 onderOp de schadevergoeding worden de volgende
deel geldende premiepromillage.
bedragen in mindering gebracht:
4	
Schaderegeling
–	bespaarde kosten voor energie, koeling, sorteren,
–	als na de herberekening blijkt dat het totaal
gereedmaken, transport e.d.
van de oorspronkelijke premiebedragen gelijk
–	bij schadevaststelling op basis van naverrekening:
is aan of groter is dan het totaal van de herbeeen eventuele aftrek voor verlies door indroging
rekende premiebedragen, dan wordt de schade
–	het eigen risico, als op het polisblad vermeld staat
vergoed op basis van de werkelijke waarde
dat een eigen risico van toepassing is.
onmiddellijk vóór de gebeurtenis.
–	als na de herberekening blijkt dat het totaal
ARTIKEL 5.2
van de oorspronkelijke premiebedragen kleiner
Onderverzekering
is dan het totaal van de herberekende premiebedragen, wordt het overschot aan premie
Er is sprake van onderverzekering als het verzekerde
van de oververzekerde zaken toegerekend aan
bedrag lager is dan:
de onderverzekerde zaken. Dit gebeurt naar
–	de marktwaarde van de verzekerde oogstproverhouding van het premietekort per onderverducten op het moment van de schade, of
zekerde zaak. De op deze manier toegerekende
–	de contractprijs of de poolprijs, als die op het
premiebedragen worden vervolgens omgeremoment van de schadeveroorzakende gebeurtenis
kend naar een verhoging van het verzekerde
al schriftelijk overeengekomen was.
bedrag voor de betreffende onderverzekerde
In geval van onderverzekering worden de schade
zaak. Dit gebeurt op basis van het voor die
en de eventuele bereddingskosten en aanvullende
zaak geldende premiepromillage. De schadeuitkering vergoed naar verhouding van het verzevergoeding zal plaatsvinden op basis van het
kerde bedrag tot de marktwaarde respectievelijk de
verhoogde verzekerde bedrag
contract- of poolprijs
–	voor zaken die al dan niet getaxeerd verzekerd
zijn geldt: als deze zaken niet meer aanwezig
ARTIKEL 5.3
zijn, dan worden de vrijvallende bedragen
Aanvullende uitkering
aangewend voor de vervangende zaken. Dit
geldt niet voor zaken die op declaratiebasis
Als op het polisblad vermeld staat dat een aanvullende
verzekerd zijn.
uitkering is meeverzekerd, ontvangt de verzekerde in 5	
Uitzonderingen
geval van een gedekte schade een aanvullende uitke- 	Verbrugging is niet mogelijk naar en van:
ring. Dit betekent dat het bedrag van de vergoeding
–	premier risquebedragen (verzekerde bedragen
voor de materiële schade verhoogd wordt met het
die geen relatie hebben met de werkelijke
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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.
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 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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