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Paragraaf 1

Brand, storm
bedrijfsmiddelen (inventaris, voorraad zaken en/of producten, levende have en inboedel)

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan bedrijfsmiddelen die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op
deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door:
•

brand en brandblussing;

•

diefstal en vermissing tijdens brand, brandblussing en beredding;

•

blikseminslag en elektrocutie;

•

ontploffing en implosie;

•

luchtvaartuigen;

•

storm, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
•

de bedrijfsmiddelen bevinden zich tijdens de storm in een gebouw op de hieronder genoemde
verzekerde locatie waarvoor dekking wordt verleend;

•

het gebouw door de storm is beschadigd, en

•

de stormschade aan het beschadigde gebouw is niet uitgesloten door wat in de voorwaarden
‘Brand, storm’ voor gebouwen is bepaald.

Uitgesloten van dekking is schade door storm:
•

aan bedrijfsmiddelen die zich bevinden in gebouwen die aan drie of meer zijden open zijn.
Daaronder worden in elk geval eenroedige en meerroedige hooi- en korenbergen begrepen;

•

aan de inhoud van gebouwen die in aanbouw zijn of waaraan een verbouwing plaatsvindt. Onder
verbouwen verstaan wij het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen aan de buitenzijde van de
opstal, waaronder het vervangen van muren en/of dakbedekking;

•

aan beplanting, gewassen te velden en producten op stam;

•

die het gevolg is van een gebrek aan het gebouw.

Tuincentrumartikelen zijn ook buiten gebouwen op het risicoadres verzekerd tegen schade door storm.
Dit geldt alleen als de schade door breuk van de bedekking van de gevel of het dek van de verzekerde
bedrijfsgebouwen door de storm mogelijk is geworden.
Als de schade is veroorzaakt of verergerd door de aard of door een gebrek van de verzekerde
bedrijfsmiddelen, doen wij hierop geen beroep, behalve als anders in deze voorwaarden in bepaald.

Verzekerde locaties
De bedrijfsmiddelen die op het verzekeringsbewijs zijn vermeld, zijn verzekerd tegen de verzekerde
gevaren, met uitzondering van storm, als zij zich op de volgende plaatsen bevinden:
•

Inventaris
•

Op het risicoadres: de dekking geldt in en buiten de gebouwen.

•

Elders in Nederland: de dekking geldt in en buiten de gebouwen als en voor zover deze inventaris
zich vanuit het risicoadres tijdelijk tot maximaal 3 aaneengesloten maanden elders bevinden ten
behoeve van het gebruik of ten dienste van de bedrijfsuitoefening. In andere situaties is er
uitsluitend dekking voor zover daarvoor ruimte is binnen het bedrag waarvoor inventaris verzekerd
is. Maar deze dekking geldt tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
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•

Levende have
•

Op het risicoadres: de dekking geldt in en buiten de gebouwen.

•

Elders in Nederland: de dekking geldt in gebouwen voor zover daarvoor ruimte is binnen het
bedrag waarvoor levende have verzekerd is. Maar deze dekking geldt tot maximaal 10% van het
verzekerde bedrag.

•

Buiten Nederland: de dekking geldt buiten gebouwen, maar uitsluitend binnen 15 km van de
Nederlandse grens.

•

Voorraad zaken en/of producten
•

Op het risicoadres: de dekking geldt in de gebouwen. Voor het overige geldt dat er buiten de
gebouwen uitsluitend dekking is als de voorraad zaken en/of producten zich tijdelijk op het eigen
erf bevinden voor transport of voor opslag in gebouwen. Voor het overige geldt de dekking buiten
de gebouwen alleen als dat uitdrukkelijk is meeverzekerd.
Tuincentrumartikelen zijn ook buiten gebouwen verzekerd.

•

Elders in Nederland: in gebouwen voor zover daarvoor ruimte is binnen het bedrag waarvoor de
voorraad zaken en/of producten verzekerd zijn. Maar deze dekking geldt tot maximaal 10% van het
verzekerde bedrag. Buiten de gebouwen is er uitsluitend dekking als dat uitdrukkelijk is
meeverzekerd.

•

Inboedel
•

Op het risicoadres: de dekking geldt in de woning en in de bedrijfsgebouwen.

•

Elders in Nederland: de dekking geldt in en buiten gebouwen, maar uitsluitend als en voor zover de
inboedel daar vanuit het risicoadres naartoe zijn vervoerd en zij tijdelijk tot maximaal 3
aaneengesloten maanden buiten het risicoadres aanwezig zijn met de bedoeling weer naar het
risicoadres terug te keren.

Verzekerd tijdens transport
De bedrijfsmiddelen die hiervoor zijn genoemd onder ‘Verzekerde locaties’ zijn tijdens transport binnen
Nederland verzekerd tegen de gevaren die onder ‘Omvang van de verzekering’ genoemd zijn, behalve
tegen storm. Maar deze dekking geldt uitsluitend als en voor zover de schade niet door een andere
verzekering wordt gedekt en niet iemand anders voor de schade aansprakelijk is.
Wat het transport betreft hanteren we de volgende uitgangspunten: het transport begint op het
moment dat de bedrijfsmiddelen op of in het transportmiddel zijn geladen en het transport eindigt met
het bereiken van de plaats van bestemming.

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

beveiliging * (2);

•

inspectie * (3);

•

verhaalsrechten * (4).
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Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

slijtage, corrosie, oxidatie of onvoldoende onderhoud, verzakking en belastingen anders dan door
sneeuwdruk * (2);

•

vervuiling en lichte beschadigingen * (3);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (4);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting
en overstroming.

Dekking boven het verzekerde bedrag
Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd:
•

bedrijfsmiddelen van derden die zich op het risicoadres bevinden en die niet door een andere
verzekering zijn gedekt. Maar deze dekking geldt tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor die
categorie bedrijfsmiddelen waartoe de beschadigde bedrijfsmiddelen van derden behoren;

•

uithalingskosten bij broei in verzekerde voorraad zaken en/of producten. Maar deze dekking geldt
alleen als de kosten zijn gemaakt na voorafgaande goedkeuring door ons en voor zover ze niet reeds
onder bereddingskosten of opruimingskosten zijn begrepen;

•

schade aan mest van de verzekerde levende have en de kosten van het leeghalen van mestkelders.
Hierbij geldt als voorwaarde dat de kosten pas gemaakt zijn na onze voorafgaande goedkeuring.

Aanvullende verzekering
Als schade vergoed wordt voor zaken of belangen waarvoor volgens het verzekeringsbewijs een
aanvullende verzekering van toepassing is, heeft de verzekerde recht op een aanvullende
schadevergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan het op het verzekeringsbewijs vermelde percentage voor
deze aanvullende verzekering vermenigvuldigd met het schadebedrag vóór aftrek eigen risico.
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Paragraaf 2 Inbraak, diefstal, water en overige gevaren
inventaris, voorraad zaken en/of producten en levende have

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt schade aan de bedrijfsmiddelen die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn
op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door:
•

sneeuwdruk. Hieronder wordt verstaan schade door sneeuwbelasting op dek, gevels, daken en muren
van het gebouw waarin de verzekerde bedrijfsmiddelen zich tijdens de sneeuwval bevonden en dat
door de sneeuwdruk is beschadigd. Uitgesloten van vergoeding is:
•

schade die is ontstaan door sneeuw of smeltwater die/dat is binnengedrongen via dakbedekking,
(lucht)ramen, deuren of ventilatieopeningen;

•

schade aan bedrijfsmiddelen in gebouwen die aan drie of méér zijden open zijn. Daaronder worden
in elk geval de éénroedige en meerroedige hooi- en korenbergen begrepen;

•

schade voor zover die is verergerd door eigen gebrek van het gebouw waarin de verzekerde
bedrijfsmiddelen zich bevonden.

•

diefstal - of een poging daartoe - na braak aan de buitenzijde van het gebouw of aan dat gedeelte
daarvan waarin zich de verzekerde bedrijfsmiddelen bevinden;

•

gewelddadige beroving of afpersing;

•

vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen, na braak
aan de buitenzijde van het gebouw of aan dat gedeelte daarvan waarin zich de verzekerde
bedrijfsmiddelen bevinden;

•

aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen,
heistellingen of bomen, maar alleen doordat het gebouw is getroffen door één van deze gevaren;

•

neerslag (zijnde: regen, sneeuw, hagel of smeltwater) die onvoorzien via dek, daken of vensters van het
gebouw is binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van dek, daken en dakgoten of van de
bovengrondse afvoerpijpen daarvan.
Uitgesloten van vergoeding is:
•

schade die veroorzaakt is door neerslag die is binnengekomen door openstaande ramen, deuren,
vensters of luiken en ventilatieopeningen;

•

schade door neerslag die is binnengedrongen als gevolg van constructiefouten;

•

schade die het gevolg is van slecht onderhoud van het gebouw;

•

schade die veroorzaakt is door neerslag die is binnengedrongen via de begane grond of de
openbare weg, en schade door riool- of grondwater;

•

schade als het dakbeschot ontbreekt. Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde aannemelijk
maakt dat de schade hiermee geen verband houdt.

•

het plotseling en onvoorzien overstromen van (voedings)water uit de wateropslagplaats op het
risicoadres. De wateropslagplaats op het risicoadres moet zijn voorzien van een overloop met
voldoende afvoercapaciteit;

•

het plotseling en onvoorzien uitstromen van (voedings)water uit een wateropslagplaats op het
risicoadres door een van buiten komend gevaar anders dan vorst of door een eigen gebrek;

•

het plotseling en onvoorzien uitstromen van (voedings)water uit de watersilo op het risicoadres door
slijtage, corrosie of oxidatie. Voor watersilo’s van zeven jaar of ouder geldt deze dekking alleen als de
watersilo bij aanvang van het zevende jaar is gekeurd en daarna telkens binnen de termijn zoals
aangegeven in het keuringsrapport. De keuring moet zijn uitgevoerd door een bedrijf dat vermeld staat
op www.averoachmea.nl/watersilo. Van deze keuring moet een rapport zijn opgemaakt en de
eventueel daaruit voortvloeiende aanbevelingen moeten zijn opgevolgd. Bij schade moet het
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keuringsrapport aan ons worden overlegd. Als aan genoemde voorwaarden voor dekking is voldaan,
doen wij geen beroep op de evenementen ‘slijtage, corrosie of oxidatie’ genoemd in de uitsluiting (2);
•

het plotseling en onvoorzien uitstromen of overstromen van (voedings)water uit een niet op het
risicoadres gelegen wateropslagplaats. Wij doen geen beroep op de uitsluitingen (2) waarvan de tekst is te
vinden aan het eind van dit hoofdstuk;

•

water of stoom dat/die als gevolg van een defect dat plotseling is opgetreden of van springen door vorst,
onvoorzien is gestroomd uit installaties en uit de daarop aangesloten leidingen en toestellen. De dekking
geldt ook voor het overlopen van water uit deze installaties en toestellen. Deze dekking geldt alleen als en
voor zover deze installaties, leidingen en toestellen zich bevinden in een gesloten gebouw.
Uitgesloten van vergoeding is schade die veroorzaakt is door terugstromend water van de riolering of
door grondwater dat het gebouw is binnengedrongen via de afvoerbuizen, sanitaire toestellen,
drainagesystemen of andere toestellen.
In geval van schade die ontstaan is zoals omschreven onder deze dekking, is ook verzekerd de schade
aan de inhoud van genoemde installaties of toestellen;

•

onvoorzien uitstromen of overlopen van mest uit mestbassins, -kelders of -putten, als gevolg van een
defect dat plotseling daaraan is opgetreden. Maar dit geldt alleen:
•

als deze bassins bij ons verzekerd zijn en tot het bedrijf van de verzekerde behoren;

•

en als het verzekerde gevaar zich heeft verwezenlijkt binnen de voor de mestopslag geldende
referentieperiode of terwijl voor de mestopslag een milieuvergunning van kracht was.

							In afwijking van het overige in deze polis bepaalde worden opruimingskosten van mest bij derden niet
vergoed.
•

olie die plotseling en onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie die tot het gebouw
behoort, ook als de olie plotseling en onvoorzien stroomt uit daarop aangesloten leidingen of tanks;

•

rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door een verwarmingsinstallatie die tot het gebouw
behoort en die op de schoorsteen is aangesloten. Er is geen dekking als het bedrijfsgebouw een kas is;

•

verstikking van tuincentrumartikelen door rook. Er is geen dekking als de rookontwikkeling verband
houdt met stoffen en/of middelen in de zin van de Meststoffenwet of de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

•

plunderingen, rellen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;

•

het uit- of losbreken van paarden, rundvee, varkens en pluimvee die/dat door de verzekerde wordt
gehouden in het kader van zijn agrarisch bedrijf. Uitgesloten van vergoeding is schade aan het uit- of
losgebroken dier zelf;

•

uitstromen van andere vloeistoffen dan hierboven genoemd of het uitstromen van dampen, uit installaties
of de daarop aangesloten leidingen, reservoirs of toestellen, als gevolg van een plotseling en onvoorzien
opgetreden defect, anders dan door vorst. Het onderdeel met het eigen gebrek wordt ook vergoed;

•

verontreiniging van het water in wateropslagplaatsen of mengbakken voor water en mest. De
verontreiniging moet zijn veroorzaakt door vandalisme of kwaadwilligheid op het risicoadres gepleegd
door anderen dan uzelf, de mede-eigenaar van het risicoadres, de medegebruiker van de
wateropslagplaats of de bij u, de mede-eigenaar of de medegebruiker van de wateropslagplaats
inwonende gezinsleden. Dit geldt alleen voor schade aan tuincentrumartikelen.
Ook dekt deze verzekering de kosten voor:
•

het vervangen van het verzekerde water in de wateropslagplaats als gevolg van verontreiniging
van het verzekerde water door vandalisme of kwaadwilligheid;

•

het reinigen van de verzekerde wateropslagplaats als noodzakelijk gevolg van verontreiniging van
het verzekerde water in de wateropslagplaats door vandalisme of kwaadwilligheid.

•

vorst. Deze dekking geldt alleen voor voorraad zaken en/of producten en inventaris in kas of
verkoopruimte tuincentrum. Bovendien geldt de dekking slechts als de vorstschade het gevolg is van
een plotseling en onvoorzien technisch mankement aan de ketelinstallatie of WK-installatie of het
uitvallen van de elektriciteitsvoorziening;
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•
•

stuifsneeuw binnengedrongen in kas of verkoopruimte tuincentrum door storm;
neerslag die is binnengedrongen door openstaande luchtramen van de verkoopruimte tuincentrum als
de luchtramen zijn open gegaan als gevolg van een brandalarm. Het open gaan moet een vereiste zijn
vanuit de brandverordening. Verzekerde is verplicht om het tijdstip waarop het brandalarm heeft
plaatsgevonden en het tijdstip van het open gaan en sluiten van de luchtramen automatisch vast te
leggen en de gegevens aan ons te overleggen.

Als de schade is veroorzaakt of verergerd door de aard of door een gebrek van de verzekerde inventaris,
voorraad zaken en/of producten en levende have, doen wij hierop geen beroep, behalve als anders in
deze voorwaarden is bepaald.

Verzekerde locaties
De roerende bedrijfsmiddelen die op het verzekeringsbewijs zijn vermeld, zijn in gebouwen verzekerd
tegen alle verzekerde gevaren.
Buiten de gebouwen zijn de bedrijfsmiddelen verzekerd tegen de gevaren ‘brand’, ‘blikseminslag’,
‘ontploffing’ en luchtvaartuigen zoals die genoemd zijn in de voorwaarden ‘Brand, storm’ en de gevaren
‘gewelddadige beroving’, ‘overlopen wateropslagplaats’, ‘mest’, ‘olie’ en ‘uitbreken van dieren’ zoals in deze
voorwaarden onder ‘Omvang van de verzekering’ genoemd.
De bedrijfsmiddelen moeten zich dan wel op de volgende plaatsen bevinden:
•

Inventaris
•

Op het risicoadres: de dekking geldt in en buiten de gebouwen.

•

Elders in Nederland: de dekking geldt in en buiten de gebouwen, als en voor zover de inventaris zich
vanuit het risicoadres tijdelijk tot maximaal 3 aaneengesloten maanden elders bevinden ten
behoeve van het eigen gebruik of ten dienste van de bedrijfsuitoefening. In andere situaties is er
uitsluitend dekking voor zover daarvoor ruimte is binnen het bedrag waarvoor de inventaris
verzekerd is. Maar deze dekking geldt tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de
inventaris.

•

Levende have
•

Op het risicoadres: de dekking geldt in en buiten de gebouwen.

•

Elders in Nederland: de dekking geldt in en buiten de gebouwen. Maar in de gebouwen geldt de
dekking slechts voor zover daarvoor ruimte is binnen het bedrag waarvoor de levende have
verzekerd is. Deze dekking geldt tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de levende have.

•

Buiten Nederland: de dekking geldt buiten gebouwen, maar uitsluitend binnen 15 km van de
Nederlandse grens.

•

Voorraad zaken en/of producten
•

Op het risicoadres: de dekking geldt in de gebouwen. Buiten de gebouwen is er uitsluitend dekking
als de Voorraad zaken en/of producten zich tijdelijk op het eigen erf bevinden voor transport of
voor opslag in gebouwen. Voor het overige geldt de dekking buiten de gebouwen alleen als dat
uitdrukkelijk is meeverzekerd.

•

Elders in Nederland: in gebouwen voor zover daarvoor ruimte is binnen het bedrag waarvoor de
Voorraad zaken en/of producten verzekerd zijn. Maar deze dekking geldt tot maximaal 10% van het
verzekerde bedrag. Buiten de gebouwen is er uitsluitend dekking als dat uitdrukkelijk is
meeverzekerd van de Voorraad zaken en/of producten.

Verzekerd tijdens transport
De bedrijfsmiddelen die hiervoor zijn genoemd onder ‘Verzekerde locaties’, zijn tijdens transport binnen
Nederland verzekerd tegen de gevaren ‘brand’, ‘blikseminslag’, ‘ontploffing’, en luchtvaartuigen zoals die
zijn genoemd in de voorwaarden ‘Brand, storm’ onder ‘Omvang van de verzekering’. Daarnaast zijn deze
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zaken tijdens transport binnen Nederland verzekerd als het eigen vervoermiddel waarin of waarop deze
zaken zich bevinden, een ongeval is overkomen dat naar haar aard en omvang de schade aan de
verzekerde zaken heeft veroorzaakt. De vergoeding hiervoor bedraagt maximaal € 2.500 per gebeurtenis.
Maar deze dekkingen gelden alleen als en voor zover de schade niet door een andere verzekering wordt
gedekt en niet iemand anders voor de schade aansprakelijk is.
Wat het transport betreft hanteren we de volgende uitgangspunten: het transport begint op het
moment dat de zaken op of in het transportmiddel zijn geladen en het transport eindigt met het bereiken
van de plaats van bestemming.

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

beveiliging * (2);

•

inspectie * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (5).

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

slijtage, corrosie, oxidatie of onvoldoende onderhoud, verzakking en belasting * (2);

•

vervuiling en lichte beschadigingen * (3);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (4);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting
en overstroming.

Voor tuincentrumartikelen gelden bovendien de volgende uitsluitingen:
•

werkzaamheden * (5);

•

schade door water * (7).

Dekking boven het verzekerde bedrag
De dekkingen boven het verzekerd bedrag zoals omschreven in de voorwaarden ‘Brand, storm’ gelden ook
voor de op deze voorwaarden verzekerde gevaren.
Hierbij geldt wel dat roerende zaken van derden zijn meeverzekerd volgens de voorwaarden die gelden
voor inventaris.
Daarnaast zijn boven het verzekerde bedrag verzekerd, telkens tot een maximum van 10% van het
verzekerde bedrag dat geldt voor categorie zaken waartoe het beschadigde behoort:
•

de opruimingskosten;

•

de kosten van vervoer en opslag van verzekerde zaken als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Tenslotte zijn boven het verzekerde bedrag en op dezelfde voorwaarden als de inventaris verzekerd geld
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en geldswaardig papier in verband met het voeren van het agrarisch bedrijf en dat van derden onder
berusting. De dekking geldt tot een maximum van € 1.250. Diefstal is slechts verzekerd uit een
permanent bewoonde woning. Tot geld en geldswaardig papier worden ook gerekend de chipkaart en
(blanco) cheques, voor zover daarvoor geen vergoedingsregeling geldt.

Verbouwing
Tijdens een verbouwing wordt uitsluitend dekking verleend tegen de gevaren die in de voorwaarden
‘Brand, storm’ zijn genoemd onder ‘Omvang van de verzekering’ met uitzondering van storm. Onder
verbouwen verstaan wij het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen aan de buitenzijde van de opstal,
waaronder het vervangen van muren en/of dakbedekking. Daarbij blijft van kracht wat bepaald is in de
Algemene Bepalingen, onder ‘Veranderingen die gemeld moeten worden’.
Als de verzekerde aannemelijk maakt dat de schade niet veroorzaakt is door of geen verband houdt met
de verbouwing, verlenen wij dekking tegen alle verzekerde gevaren.

Aanvullende verzekering
Als schade vergoed wordt voor zaken of belangen waarvoor volgens het verzekeringsbewijs een
aanvullende verzekering van toepassing is, heeft de verzekerde recht op een aanvullende
schadevergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan het op het verzekeringsbewijs vermelde percentage voor
deze aanvullende verzekering vermenigvuldigd met het schadebedrag vóór aftrek eigen risico.
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Paragraaf 3 Verstikking pluimvee en varkens
Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt schade aan de pluimvee en varkens die volgens het verzekeringsbewijs op deze
voorwaarden zijn gedekt als gevolg van een plotseling en onvoorzien uitvallen van of een plotselinge en
onvoorziene storing in:
•

de installaties voor automatische klimaatregeling;

•

de automatisch werkende voeder-, drink- en verlichtingssystemen.

Er is dekking voor zover de schade bestaat uit:
•

dood van pluimvee of varkens of het noodzakelijk afmaken daarvan omdat hun dood spoedig wordt
verwacht;

•

waardevermindering van pluimvee en varkens door groeivertraging of productievermindering.

Schade door uitval of storing van de installaties voor automatische klimaatregeling is alleen gedekt als
van de uitval of storing onmiddellijk een alarm is doorgemeld en ontvangen, waarna iemand snel ter
plaatse is geweest en adequaat heeft opgetreden.
Op het niet voldoen aan deze voorwaarden voor dekking zal in de volgende gevallen geen beroep worden
gedaan:
•

de alarminstallatie is niet in werking getreden door dezelfde gebeurtenis die ook de installaties voor
automatische klimaatregeling heeft beschadigd. Voorwaarde is dat de alarminstallatie moet zijn
voorzien van noodvoorzieningen voor het wegvallen van de voedingsspanning van de alarminstallatie;

•

er is een aantoonbare storing geweest in het telefoonnet waarop verzekerde is aangesloten.
Capaciteits- of dekkingsproblemen vallen hier niet onder;

•

de alarminstallatie heeft niet gewerkt door een eigen gebrek, maar alleen als de accu’s van de
alarminstallatie niet ouder dan twee jaar zijn en verzekerde aantoont dat hij de alarminstallatie
ingeschakeld heeft gehouden en de alarminstallatie en doormelding regelmatig, met een minimum van
eenmaal per maand, heeft getest op bedrijfszekerheid;

•

de alarminstallatie niet heeft gewerkt doordat de installateur gegevens foutief heeft ingevoerd of een
programmeerfout heeft gemaakt, maar alleen als verzekerde aantoont dat hij de alarminstallatie en de
doormelding regelmatig, met een minimum van eenmaal per maand, heeft getest op bedrijfszekerheid;

•

de verzekerde toont aan dat het wel voldoen aan deze voorwaarden voor dekking geen invloed op de
omvang van de schade zou hebben gehad.

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

inspectie * (3);

•

verhaalsrechten * (4);

•

ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van elke wijziging in de installaties voor automatische
klimaatregeling en in de wijze waarop het pluimvee en de varkens zijn gehuisvest. Dit tast de
bepalingen uit de Algemene Bepalingen niet aan;
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•

de beveiligingsapparatuur ingeschakeld te houden en deze regelmatig, met een minimum van
eenmaal per maand, op bedrijfszekerheid te testen.

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden. Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

merkelijke schuld * (12);

•

bestemmingswijziging * (13);

•

molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en
overstroming;

•

het uitvallen van of een storing in de externe toelevering van elektriciteit, water, gas, olie of andere
energie;

•

onvoldoende onderhoud, bedieningsfouten en uitstel van noodzakelijk gebleken vervanging of
reparaties van de installaties en/of onderdelen daarvan;

•

de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof
voor zover die een prikkelende werking heeft en/of een besmetting of bederf veroorzaakt en/of een
verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of een al dan niet
ondergronds(e) water(gang);

•

foutieve invoer van gegevens door de verzekerde en zijn personeel en programmafouten van hen;

•

een niet normaal gebruik van de installaties. Daaronder worden onder meer verstaan het beproeven
van nieuw aangelegde, van herstelde of van gereviseerde installaties, en ook overbelasting en
experimenten;

•

schade die verhaald kan worden op grond van een leverings- of onderhoudscontract of schade die
onder garantie valt of onder een andere overeenkomst.

Franchiseregeling
Uitval of stoornis in de installaties voor automatische klimaatregeling die uitsluitend waardevermindering
zoals bedoeld onder ‘Omvang van de verzekering’ tot gevolg heeft van 5% of minder van de waarde van het
pluimvee en de varkens onmiddellijk voor de gebeurtenis, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
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Paragraaf 4 Diefstal
rundvee en paarden

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan of verlies van rundvee en paarden als gevolg van diefstal uit een stal of
een goed afgerasterde weide binnen Nederland of daarbuiten, maar dan binnen 15 km van de
Nederlandse grens.

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest.
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Paragraaf 5 Calamiteiten
rundvee
Waar aan het eind van dit hoofdstuk onder ‘Schaderegeling’ en in de Algemene Bepalingen
wordt gesproken over ‘gebeurtenis’ dient voor deze voorwaarden het woord ‘calamiteit’ te worden
gelezen.

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
In geval van een calamiteit vergoeden wij de schade die daardoor aan het verzekerde rundvee is ontstaan
als gevolg van:
•

de dood, het noodzakelijk afmaken of afvoeren door ongeval of ziekte. Daarbij geldt dat de dood, het
noodzakelijk afmaken of afvoeren van de dieren ten gevolge van één calamiteit dient plaats te vinden
binnen 12 maanden na de eerste schadedatum;

•

verlies door diefstal, vermissing of verduistering.

In geval van een calamiteit vergoeden wij ook:
•

de directe kosten van het noodzakelijk afmaken of afvoeren;

•

de veterinaire kosten die in overleg met ons zijn gemaakt ter beperking van de gedekte schade.

Bovenstaande vergoedingen worden alleen verstrekt als de verzekerde calamiteit heeft plaatsgehad
binnen Nederland of daarbuiten, maar dan binnen 15 km van de Nederlandse grens.

Verplichtingen
De verzekerde is verplicht:
•

al het rundvee op zijn bedrijf volgens deze voorwaarden te verzekeren en verzekerd te houden. Deze
verplichting geldt niet voor vleesvee;

•

op elk door ons gewenst moment elk volgens deze voorwaarden verzekerd dier aan ons te tonen en alle
inlichtingen te verstrekken die voor ons van belang kunnen zijn. Daarnaast is de verzekerde verplicht
onze aanwijzingen op te volgen;

•

te voldoen aan alle eisen die redelijkerwijs ter voorkoming van schade gesteld mogen worden aan de
bedrijfsvoering, de inrichting en de zorg voor de gezondheid van de dieren;

•

als vleesvee op deze voorwaarden is meeverzekerd, al het vleesvee in te enten tegen pinkengriep.

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10).
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Bovendien is uitgesloten schade:
•

door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en
overstroming;

•

door nalatigheid, opzet of grove schuld van de verzekerde;

•

door brand, storm, bliksem, elektrocutie, ontploffing, luchtvaartuigen;

•

door en kosten in verband met ziekte, afwijkingen en gebreken die al bestonden of klachten
veroorzaakten vóór het ingaan van de dekking. Daarbij maakt het niet uit of de verzekerde daarvan al
dan niet op de hoogte was;

•

waarvoor van de kant van de overheid, semi-overheid of een andere organisatie een
vergoedingsregeling bestaat;

•

die is ontstaan door het niet opvolgen van adviezen van de dierenarts of van een instelling van de

•

door aandoeningen aan poten of uier, behalve als deze aandoeningen het gevolg zijn van een ongeval.

Stichting Gezondheidsdienst;
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Paragraaf 6 Gevolgschade calamiteiten
rundvee

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Als er op grond van de voorwaarden ‘Calamiteiten’ recht op uitkering bestaat na overschrijding van het
eigen risico, dan vergoeden wij aanvullend 15% van de verzekerde waarde van het aantal dieren waarvoor
dat recht op uitkering bestaat.
In geval van het ruimen van rundvee op last van de overheid op grond van de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren, vergoeden wij 15% van de verzekerde waarde van de geruimde dieren.
Verzekerde is verplicht te voldoen aan alle eisen die redelijkerwijs ter voorkoming van schade gesteld
mogen worden aan de bedrijfsvoering, de inrichting en de zorg voor de gezondheid van de dieren.
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Paragraaf 7 Evenementen
rundvee
Waar aan het eind van dit hoofdstuk onder ‘Schaderegeling’ en in de Algemene Bepalingen
wordt gesproken over ‘gebeurtenis’ dient voor deze voorwaarden het woord ‘evenement’ te worden
gelezen.

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
In geval van een evenement vergoeden wij de schade die daardoor aan het verzekerde rundvee is
ontstaan als gevolg van:
•

de dood of het noodzakelijk afmaken door ongeval of ziekte. Daarbij geldt dat de dood of het
noodzakelijk afmaken van de dieren tengevolge van één evenement dient plaats te vinden binnen
2 maanden na de eerste schadedatum;

•

verlies door diefstal, vermissing of verduistering.

In geval van een evenement vergoeden wij ook de directe kosten van het noodzakelijk afmaken of afvoeren.
Bovenstaande vergoedingen worden alleen verstrekt als het verzekerde evenement heeft plaatsgehad
binnen Nederland of daarbuiten, maar dan binnen 15 km van de Nederlandse grens.

Verplichtingen
De verzekerde is verplicht:
•
•

al het rundvee op zijn bedrijf volgens deze voorwaarden te verzekeren en verzekerd te houden;
op elk door ons gewenst moment elk volgens deze voorwaarden verzekerd dier aan ons te tonen en alle
inlichtingen te verstrekken die voor ons van belang kunnen zijn. Daarnaast is de verzekerde verplicht
onze aanwijzingen op te volgen;

•

te voldoen aan alle eisen die redelijkerwijs ter voorkoming van schade gesteld mogen worden aan de
bedrijfsvoering, de inrichting en de zorg voor de gezondheid van de dieren;

•

al het vleesvee in te enten tegen pinkengriep.

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10).

Bovendien is uitgesloten schade:
•

door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en
overstroming;

•

door nalatigheid, opzet of grove schuld van de verzekerde;

•

door brand, storm, bliksem, elektrocutie, ontploffing, luchtvaartuigen;

•

door en kosten in verband met ziekte, afwijkingen en gebreken die al bestonden of klachten
veroorzaakten vóór het ingaan van de dekking. Daarbij maakt het niet uit of de verzekerde daarvan al
dan niet op de hoogte was;
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•

waarvoor van de kant van de overheid, semi-overheid of een andere organisatie een
vergoedingsregeling bestaat;

•

die is ontstaan door het niet opvolgen van adviezen van de dierenarts of van een instelling van de
Stichting Gezondheidsdienst.
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Paragraaf 8 Inductie, over- en onderspanning
elektronica

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt plotselinge en onverwachte beschadiging van elektronica door:
•

inductie die het gevolg is van bliksem;

•

andere vormen van inductie;

•

overspanning of onderspanning;

•

eigen gebrek, maar uitsluitend als het apparaat minder dan 5 jaar oud is.

Deze verzekering geldt uitsluitend binnen Nederland.

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

inspectie * (3);

•

verhaalsrechten * (4).

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10).

Bovendien is uitgesloten schade:
•

door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en
overstroming;

•

die bestaat uit slijtage, corrosie of oxidatie of die het gevolg is van onvoldoende onderhoud;

•

aan informatiedragers zoals banden, films, platen, (harde) schijven en kaarten;

•

die het gevolg is van experimenten, overbelasting of abnormale beproevingen en schade die ontstaat
tijdens reparatiewerkzaamheden of revisie;

•

die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract en schade die onder garantie valt
of onder een andere overeenkomst;

•

die gedekt is op een brand/stormverzekering (zoals uw voorwaarden ‘Brand, storm’) en/of een
uitgebreide gevarenverzekering (zoals uw voorwaarden ‘Inbraak, diefstal en vandalisme’);

•

die materieel van aard is en die niet van invloed is op het functioneren van de elektronica;

•

die bestaat in het verloren gaan van software;

•

die bestaat in de kosten van reconstructie van gegevens die verloren zijn gegaan.
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Paragraaf 9 Reconstructie
elektronica

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Wij verzekeren de reconstructiekosten die de verzekerde
heeft moeten maken als gevolg van schade aan zijn software, administratieve, boekhoudkundige en
technische gegevens. Deze kosten zijn alleen verzekerd als de schade is ontstaan tijdens de duur van de
verzekering en door een gebeurtenis
die gedekt is volgens de voorwaarden die van toepassing zijn.
De nadere bepalingen die zijn opgenomen op het verzekeringsbewijs zullen wij hierbij in acht nemen.
Wij vergoeden de reconstructiekosten die zijn gemaakt in een periode van maximaal 52 weken te rekenen
vanaf het moment dat de gebeurtenis plaatsvond.
De uitkeringstermijn bedraagt maximaal tien weken, indien:
•

het bedrijf na de gebeurtenis wordt opgeheven;

•

binnen tien weken na de gebeurtenis onvoldoende gepoogd is de reconstructie in gang te zetten.
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Paragraaf 10 Machinebreuk
installaties en apparatuur

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt schade wegens machinebreuk van de machines en apparatuur die volgens het
verzekeringsbewijs op deze voorwaarden verzekerd zijn. De verzekering geldt uitsluitend voor schade
door:
•

beschadigingen die plotseling en onvoorzien zijn ontstaan. Als deze beschadigingen zijn veroorzaakt
door eigen gebrek, is schade alleen gedekt als de machine of apparatuur met het eigen gebrek op het
moment van schade niet ouder is dan 5 jaar;

•

diefstal of vandalisme na braak aan de buitenkant van het gebouw of aan dat gedeelte van het
gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden;

•

diefstal of vandalisme zonder braak of vermissing als het risicoadres bewoond is.

De verzekering geldt ook tijdens transport binnen de Benelux en Duitsland, als dit transport plaatsvindt
voor inspectie, reparatie, revisie of reiniging en voor zover het transport plaatsvindt voor rekening en
risico van de verzekerde en voor zover de schade niet door een andere verzekering is gedekt. Voor het
overige geldt de verzekering alleen binnen Nederland en binnen een strook van 15 km buiten de grenzen
van Nederland.
Als er volgens het verzekeringsbewijs een melkkoeltank verzekerd is, is de daarin aanwezige melk verzekerd
tegen bederf of verlies als gevolg van:
•

een schade aan de melkkoeltank die door deze verzekering gedekt is;

•

stroomuitval die plaatsvindt buiten het bedrijf van de verzekerde.

Hierbij zullen wij geen onderverzekering toepassen.
Wij zullen geen beroep doen op eigen gebrek, eigen bederf of op het feit dat de schade voortspruit uit de
aard van de verzekerde zaak, behalve als anders op het verzekeringsbewijs of in deze voorwaarden is
bepaald.

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

inspectie * (3);

•

verhaalsrechten * (5).
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Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10).

Bovendien is uitgesloten schade:
•

door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en
overstroming;

•

door brand en brandblussing, blikseminslag en elektrocutie, ontploffing en implosie, luchtvaartuigen
en storm;

•

die bestaat uit slijtage, corrosie, oxidatie, ketelsteen of een ander geleidelijk bederf dat een natuurlijk
gevolg is van de gewone werking en het normale gebruik van de verzekerde zaken;

•

aan externe informatiedragers zoals banden, films, platen, schijven en kaarten. Deze uitsluiting geldt
niet als de waarde van deze informatiedragers volgens het verzekeringsbewijs is begrepen in het
verzekerde bedrag;

•

die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen. Deze uitsluiting geldt niet
als de beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaken;

•

die het gevolg is van experimenten, overbelasting of abnormale beproevingen;

•

die verhaalbaar is op grond van een leverings- of onderhoudscontract en schade die onder garantie valt
of onder een andere overeenkomst;

•

die veroorzaakt is door opzet, grove schuld of met goedvinden van de verzekerde of van andere belang
hebbenden;

•

die ontstaan is door onoordeelkundig gebruik of onvoldoende of onoordeelkundig onderhoud door de
verzekerde;

•

die veroorzaakt is door bevriezing. Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde zaak - nadat zij was
getroffen door een gebeurtenis die op grond van deze voorwaarden is gedekt - aan bevriezing is
blootgesteld doordat zij daar niet tegen kon worden beschermd;

•

door reconstructie van verloren gegane gegevens.
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Paragraaf 11 Inbraak, diefstal en vandalisme
inventaris, voorraad zaken en/of producten en levende have

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan of verlies van inventaris, voorraad zaken en/of producten en levende
have als gevolg van
•

diefstal of poging daartoe;

•

vandalisme.

De dekking geldt alleen voor vandalisme of (poging tot) diefstal dat/die in Nederland wordt gepleegd.
Verder geldt de dekking alleen voor schade na braak aan de buitenzijde van het gebouw of aan dat
gedeelte van het gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden. Als er ook schade is toegebracht aan
het gebouw of aan de functionele inrichting, zullen wij deze schade vergoeden als en voor zover de
schade ten laste van de verzekerde komt en niet door een andere verzekering is gedekt.

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden. Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest.
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Paragraaf 12 Bederf koelgoederen
voorraad zaken en/of producten

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt schade aan de producten in de koelruimte(s) van het agrarisch bedrijf van de
verzekerde.
De verzekering dekt alleen schade aan de producten die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn. De
verzekering dekt de schade alleen als zij het gevolg is van:
•

een plotselinge en onvoorziene beschadiging van het koelsysteem, anders dan ten gevolge van gebrek
aan brandstof;

•

een storing in de elektriciteitslevering door de centrale als gevolg van brand, blikseminslag,
ontploffing, implosie en luchtvaartuigen, waardoor de centrale of de daarbij behorende onder- en
schakelstations en kabels getroffen worden.

Wij zullen geen beroep doen op eigen gebrek, eigen bederf of op het feit dat de schade voortspruit uit de
aard van de verzekerde zaak, behalve als anders op het verzekeringsbewijs, of in deze voorwaarden is
bepaald.

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

inspectie * (3);

•

verhaalsrechten * (5).

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting
en overstroming.
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Paragraaf 13 Inbraak, diefstal, water en overige gevaren
inboedel

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt schade aan de inboedel in de woning als de schade is ontstaan door:
•

sneeuwdruk. Hieronder wordt verstaan schade door sneeuwbelasting op daken en muren. Hieronder is
niet begrepen schade die is ontstaan door sneeuw of smeltwater die/dat is binnengedrongen via
dakbedekking, ramen, deuren of ventilatieopeningen;

•

inductie en overspanning aan huishoudelijke apparatuur als deze het gevolg zijn van bliksem;

•

diefstal of een poging daartoe. Daarbij wordt voor lijfsieraden maximaal € 6.000 per gebeurtenis
uitgekeerd. Als er meer verzekeringen op de inboedel lopen, wordt dit bedrag verminderd naar
verhouding van de verzekerde bedragen. Uitgesloten is schade door misbruik van of fraude met een
betaalpas of creditcard waarbij gebruik is gemaakt van een pincode;

•

gewelddadige beroving of afpersing;

•

vandalisme dat gepleegd is door iemand die wederrechtelijk de woning is binnengedrongen;

•

aanvaring of aanrijding, lading die ergens afvalt of uitvloeit, omvallen van of aanraken door kranen,
heistellingen of bomen, dit alles onder de voorwaarde dat ook de woning door deze gevaren is beschadigd;

•

het uit- of losbreken van paarden, rundvee, varkens en pluimvee die/dat door verzekerde wordt
gehouden in het kader van zijn agrarisch bedrijf;

•

neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) die onvoorzien via daken, balkons of vensters van de
woning is binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten van de woning
of van de bovengrondse afvoerpijpen daarvan.
Uitgesloten is schade die is veroorzaakt door:
•

neerslag die is binnengekomen door openstaande ramen, deuren, vensters of luiken;

•

neerslag die is binnengedrongen vanwege constructiefouten;

•

onvoldoende onderhoud van de woning;

•

neerslag die is binnengedrongen via de begane grond of de openbare weg en schade door riool of
grondwater of water uit putten;

•

het ontbreken van het dakbeschot. Deze uitsluiting geldt niet als de verzekerde aannemelijk maakt
dat de schade hiermee geen verband houdt.

•

Onvoorzien uitstromen van water of stoom uit:
•

waterleidingen;

•

toestellen die permanent op deze leidingen zijn aangesloten;

•

sanitair;

•

centrale verwarmingsinstallatie en airconditioning.

Uitgesloten:
•

is schade door uitstromen van water of stoom uit vulslangen (van centrale verwarmings
installaties) en (tuin)slangen;

•

is schade door vochtdoorlating van tegelwerk of andere vloer- of wandafwerking, waaronder
kitvoegen, die waterdicht behoort te zijn;

•

is schade die het gevolg is van slecht onderhoud;

•

zijn de kosten voor het opsporen en verhelpen van een verstopping.

•

is schade die veroorzaakt is door het overlopen van putten, door terugstromend water van de
riolering of door grondwater dat de woning is binnengedrongen via de afvoerbuizen, sanitaire
toestellen of andere toestellen.
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	De dekking geldt alleen als en voor zover de installaties, leidingen en toestellen behoren tot de
woning.
Bij het springen door vorst zijn ook gedekt de kosten van:
•

opsporing van breuk of defect en van het daarmee verband houdende breek- en herstelwerk aan
muren, vloeren en andere onderdelen van de woning;

•

het herstel van de leidingen zelf. Deze dekking geldt voor zover deze kosten ten laste komen van de
verzekerde als huurder en voor zover zij niet door een andere verzekering zijn gedekt.

•

onvoorzien stromen van water uit aquaria, inclusief schade aan de inhoud die daardoor is ontstaan;

•

onvoorzien stromen van water uit waterbedden;

•

onvoorzien uitstromen of overlopen van mest uit mestbassins, -kelders of -putten, als gevolg van een
defect dat plotseling daaraan is opgetreden. Maar dit geldt alleen:
•

als deze bassins bij ons verzekerd zijn en tot het bedrijf van de verzekerde behoren;

•

en als het verzekerde gevaar zich heeft verwezenlijkt binnen de voor de mestopslag geldende
referentieperiode of terwijl voor de mestopslag een milieuvergunning van kracht was.

•

olie die plotseling en onvoorzien is gestroomd uit een verwarmingsinstallatie die tot de woning
behoort, ook als de olie plotseling en onvoorzien stroomt uit daarop aangesloten leidingen of tanks.
Uitgesloten van vergoeding is schade als gevolg van elke vorm van corrosie van leidingen of tanks;

•

rook en roet die plotseling zijn uitgestoten door een open haard of een verwarmingsinstallatie die tot
de woning behoort en die op de schoorsteen is aangesloten;

•

plunderingen, rellen en relletjes en ongeregeldheden bij werkstakingen;

•

defecten aan koelkasten en diepvriezers, of stroomuitval die langer duurt dan 6 uur, voor zover het
schade aan de inhoud ervan betreft;

•

een te hoge spanning door het losraken van de nuldraad in de groepenkast.

Wij zullen geen beroep doen op eigen gebrek, eigen bederf of op het feit dat de schade voortspruit uit de
aard van de verzekerde zaak, behalve als anders op het verzekeringsbewijs, of in deze voorwaarden is
bepaald.

Verzekerde locaties
De inboedel die zich bevindt in de woning is verzekerd tegen alle gevaren die hiervoor genoemd worden
onder ‘Omvang van de verzekering’.
De inboedel die zich bevindt in het gebouw dat zowel voor particuliere als voor agrarische doeleinden in
gebruik is, is verzekerd tegen alle gevaren die hiervoor genoemd worden onder ‘Omvang van de
verzekering’. Het maakt hierbij niet uit of de goederen zich bevinden in het gedeelte van het gebouw dat
voor particuliere doeleinden wordt gebruikt of in het gedeelte dat voor agrarische doeleinden wordt
gebruikt. Het betreffende gebouw moet wel behoren tot het agrarische bedrijf van de verzekerde.
Bovendien geldt dat ‘diefstal’ en ‘vandalisme’ alleen gedekt zijn na braak aan de buitenkant van het
gebouw of aan dat gedeelte van het gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden.
Inboedel die zich bevindt aan de buitenkant van de woning, maar wel in de directe omgeving daarvan, is
verzekerd tegen alle gevaren die hiervoor genoemd worden onder ‘Omvang van de verzekering’, met
uitzondering van de gevaren storm, ‘diefstal’, ‘vandalisme’, ‘aanvaring’, ‘neerslag’ en ‘plunderingen’. Het
maakt hierbij niet uit of de zaken zich al dan niet onder afdaken bevinden. Zonweringen en antennes zijn
verzekerd tegen alle gevaren die hierboven genoemd worden onder ‘Omvang van de verzekering’.
Tijdens verhuizing is de inboedel verzekerd tegen schade door een ongeval dat het vervoermiddel is
overkomen, door breken van het hijsgerei of door het uit de strop schieten van de zaken.
Als inboedel vanuit het risicoadres tijdelijk - maar niet langer dan 3 aaneengesloten maanden- ergens
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anders is, met de bedoeling weer naar het risicoadres terug te keren, dan is deze inboedel als volgt
verzekerd:
•

binnen Nederland en in gebouwen: tegen alle gevaren die hiervoor genoemd worden onder ‘Omvang
van de verzekering’. Hierbij geldt de beperking dat ‘diefstal’ en ‘vandalisme’ alleen zijn gedekt als de
zaken zich bevonden in een permanent bewoonde woning of - als zij zich in een ander gebouw
bevonden - na braak aan dat gebouw;

•

binnen Nederland en buiten gebouwen: tegen de gevaren ‘brand’, ‘blikseminslag’, ‘inductie’,
‘ontploffing’, luchtvaartuigen, ‘beroving’.
In die situatie is ook verzekerd:
•

tegen diefstal - na braak: de inboedel die zich bevindt in een deugdelijk afgesloten auto of
aanhangwagen en wel tot een maximum van € 300 per gebeurtenis;

•

tegen diefstal: een reiskoffer die zich niet in een auto of een aanhangwagen bevindt;

•

tegen diefstal: de inhoud van een dergelijke koffer na braak aan de koffer. Hierbij blijft voor
lijfsieraden gelden dat maximaal € 6.000 per gebeurtenis wordt uitgekeerd en dat dit bedrag naar
verhouding van de verzekerde bedragen wordt verminderd als er meer verzekeringen op de
inboedel lopen;

•

buiten Nederland, maar binnen Europa: tegen de gevaren ‘brand’, ‘blikseminslag’, ‘inductie’,
‘ontploffing’, en luchtvaartuigen.

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

gedrag van verzekerde * (1);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en
overstroming.

Dekking boven het verzekerde bedrag
Boven het verzekerde bedrag is/zijn verzekerd, maar alleen als deze het noodzakelijk gevolg zijn van een
gevaar die volgens de voorwaarden ‘Brand, storm’ en ‘Inbraak, diefstal, water en overige gevaren’
verzekerd is:
•

tot een maximum van € 1.250, in afwijking van de begripsomschrijving ‘inboedel’, geld en
geldswaardig papier, waaronder begrepen geld en geldswaardig papier in verband met het voeren van
het agrarisch bedrijf en geld en geldswaardig papier van derden onder berusting, en wel op dezelfde
voorwaarden als de inboedel, echter voor wat betreft diefstal uitsluitend uit een permanent
bewoonde woning. Tot geld en geldswaardig papier worden ook gerekend de chipknip en (blanco)
cheques, voor zover daarvoor geen vergoedingsregeling geldt;

•

de schade voor zover die voor rekening van de verzekerde is en niet door een andere verzekering is
gedekt, de schade aan:
•

de siertuin behorende bij de in de polis genoemde woning en wel tegen alle verzekerde gevaren
met uitzondering van storm, ‘ diefstal’, ‘vandalisme’, ‘aanvaring’, ‘neerslag’ en ‘plunderingen’. Voor
schade aan de siertuin die hoort bij de woning geldt echter dat ook uitgesloten is schade door
‘sneeuwdruk’.

•

Meeverzekerd zijn ook vernielingen veroorzaakt door het in de siertuin neerkomen van voorwerpen
die door storm van buiten de siertuin worden meegevoerd;

•

de zich in de woning bevindende inboedel van derden, tegen alle verzekerde gevaren;
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•

het huurdersbelang tegen alle verzekerde gevaren;

•

de door de verzekerde bewoonde woning veroorzaakt door inbraak of poging daartoe;

•

vensterruiten van de door de verzekerde bewoonde woning door ‘brand’ of ‘ontploffing’;

•

de opruimingskosten;

•

de kosten van vervoer en opslag van de inboedel tot maximaal € 20.000;

•

de kosten van het vervangen van sleutels en sloten van de woning, noodzakelijk als gevolg van diefstal
van de sleutels tot maximaal € 350;

•

de kosten voor tijdelijk vervangende woonruimte (onder aftrek van de bespaarde kosten) die verzekerde
moet maken als de gehuurde woning geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar is en deze kosten niet op
een andere verzekering gedekt zijn. Deze vergoeding is maximaal € 20.000 en geldt maximaal 52 weken;

•

uitgaven die verzekerde heeft gedaan, gederfde inkomsten en andere vormen van schade die
verzekerde heeft geleden, tot maximaal 10% van het schadebedrag dat voor de inboedel is vastgesteld.
Hieronder valt niet de schade die onder de voorwaarden ‘Brand, storm’ en ‘Inbraak, diefstal, water en
overige gevaren’ verzekerd is en de kosten die onder ‘Dekking boven het verzekerde bedrag’ zijn verzekerd.

Verbouwing
Tijdens een verbouwing wordt uitsluitend dekking verleend tegen de gevaren die in de voorwaarden
‘Brand, storm’ zijn genoemd en tegen het gevaar ‘inductie’ zoals genoemd in deze voorwaarden onder
‘Omvang van de verzekering’. Onder verbouwen verstaan wij het aanbrengen van bouwkundige
wijzigingen aan de buitenzijde van de opstal, waaronder het vervangen van muren en/of dakbedekking.
Daarbij blijft van kracht wat bepaald is in de Algemene Bepalingen, onder ‘Veranderingen die gemeld
moeten worden’.
Als de verzekerde aannemelijk maakt dat de schade niet veroorzaakt is door of geen verband houdt met
de verbouwing, verlenen wij dekking tegen alle verzekerde gevaren.
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Paragraaf 14 Opsporing breuk en defect waterschade
inboedel

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt schade aan de inboedel, als de schade is ontstaan door:
•

schroeien, zengen en smelten:
•

als gevolg van hitte-uitstraling van een brandend, gloeiend of heet voorwerp;

•

of als gevolg van de aanraking daarmee.

Uitgesloten van vergoeding is:
•

elektriciteitsschade, zoals het doorbranden of oververhit raken van elektrische apparaten, motoren
en leidingen;

•
•

oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) die onvoorzien de woning is binnengedrongen.
Wij vergoeden ook schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als dit water
uitsluitend door een hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige
plaatselijke regenval verstaan wij: neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm
in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan.
Uitgesloten is schade die is veroorzaakt door:
•

neerslag die is binnengekomen door openstaande ramen, vensters, deuren, lichtkoepels of luiken;

•

het doorlaten van vocht door vloeren en muren;

•

het doorlaten van vocht vanwege onvoldoende onderhoud van het gebouw;

•

grondwater, behalve wanneer het is binnengedrongen door afvoerleidingen of daarop aangesloten
installaties en toestellen;

•

neerslag die is binnengedrongen vanwege constructiefouten;

•

water dat is vrijgekomen na een dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen
van waterkeringen.

Ook zijn uitgesloten de reparatiekosten van waterkerende lagen, dakgoten en regenafvoerpijpen.
•

onvoorzien uitstromen van water of stoom uit afvoerbuizen of rioolputten.
Uitgesloten:
•

is schade door uitstromen van water of stoom uit vulslangen (van centrale
verwarmingsinstallaties) en (tuin)slangen;

•

is schade door vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking, waaronder
kitvoegen, die waterdicht behoort te zijn;

•

is schade die het gevolg is van onvoldoende onderhoud;

•

zijn de kosten voor het opsporen en verhelpen van een verstopping.

	Bij het springen van leidingen door vorst zijn bovendien de kosten van herstel van de beschadigde
toestellen en het sanitair gedekt.
•

scherven van ruiten, spiegels en glas in wandversieringen.

Wij zullen geen beroep doen op eigen gebrek, eigen bederf of op het feit dat de schade voortspruit uit de
aard van de verzekerde zaak, behalve als anders op het verzekeringsbewijs, of in deze voorwaarden is bepaald.

Verzekerde locaties
Inboedel die zich bevindt in het gebouw dat zowel voor particuliere als voor agrarische doeleinden in
gebruik is, is verzekerd tegen alle gevaren die hiervoor genoemd worden onder ‘Omvang van de
verzekering’. Het maakt hierbij niet uit of de zaken zich bevinden in het gedeelte van het gebouw dat voor
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particuliere doeleinden wordt gebruikt of in het gedeelte dat voor agrarische doeleinden wordt gebruikt.
Het betreffende gebouw moet wel behoren tot het agrarische bedrijf van de verzekerde. Bovendien geldt
dat ‘diefstal’ en ‘vandalisme’ alleen gedekt zijn na braak aan de buitenkant van het gebouw of aan dat
gedeelte ervan waarin de verzekerde zaken zich bevinden.
Inboedel die zich bevindt aan de buitenkant van de woning, maar wel in de directe omgeving daarvan, is
verzekerd tegen alle gevaren die hiervoor genoemd worden onder ‘Omvang van de verzekering’, met
uitzondering van de gevaren storm, ‘sneeuwdruk’, ‘diefstal’, ‘vandalisme’, ‘aanvaring’, ‘neerslag’ en
‘plunderingen’. Het maakt hierbij niet uit of de zaken zich al dan niet onder afdaken bevinden.
Zonweringen en antennes zijn verzekerd tegen alle gevaren die hierboven genoemd worden onder
‘Omvang van de verzekering’.
Tijdens verhuizing is de inboedel verzekerd tegen schade door een ongeval dat het vervoermiddel is
overkomen, door breken van het hijsgerei of door het uit de strop schieten van de zaken.
De vlaggenstok, het wasgoed, de tuinmeubelen en het tuingereedschap zijn verzekerd tegen schade door
diefstal of ‘vandalisme’, voor zover deze zaken zich bevinden in of op of bij de siertuin, het erf of het
balkon die/dat bij de woning hoort.
Als inboedel vanuit het risicoadres tijdelijk - maar niet langer dan drie aaneengesloten maanden - ergens
anders is, met de bedoeling weer naar het risicoadres terug te keren, dan is deze inboedel als volgt
verzekerd:
•

binnen Nederland en in gebouwen: tegen alle gevaren die hiervoor genoemd worden onder ‘Omvang
van de verzekering’. Hierbij geldt de beperking dat (een poging tot) diefstal en ‘vandalisme’ alleen zijn
gedekt als de zaken zich bevonden in een permanent bewoonde woning of - als zij zich in een ander
gebouw bevonden - na braak aan dat gebouw;

•

binnen Nederland en buiten gebouwen: tegen de gevaren ‘brand’, ‘blikseminslag’, ‘inductie’,
‘ontploffing’, luchtvaartuigen, ‘beroving’;
In die situatie is ook verzekerd
•

tegen diefstal - na braak: de inboedel die zich bevindt in een deugdelijk afgesloten auto of
aanhangwagen, en wel tot een maximum van € 300 per gebeurtenis;

•
•

tegen diefstal: een reiskoffer die zich niet in een auto of een aanhangwagen bevindt;
tegen diefstal: de inhoud van een dergelijke koffer na braak aan de koffer. Hierbij blijft voor lijfsieraden
gelden dat maximaal € 6.000 per gebeurtenis wordt uitgekeerd en dat dit bedrag naar verhouding
van de verzekerde bedragen wordt verminderd als er meer verzekeringen op de inboedel lopen;

•

buiten Nederland, maar binnen Europa: tegen de gevaren ‘brand’, ‘blikseminslag’, ‘inductie’,
‘ontploffing’, en luchtvaartuigen.

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

gedrag van verzekerde * (1);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting
en overstroming.
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Dekking boven het verzekerde bedrag
De dekkingen boven het verzekerd bedrag zoals opgenomen in de voorwaarden ‘Inbraak, diefstal, water
en overige gevaren’ voor inboedel zijn ook op deze voorwaarden van toepassing.

Verbouwing
Tijdens een verbouwing wordt uitsluitend dekking verleend tegen de gevaren die zijn genoemd in de
voorwaarden ‘Brand, storm’ en tegen ‘inductie’ zoals genoemd in de voorwaarden ‘Inbraak, diefstal, water
en overige gevaren’ voor inboedel en ook tegen ‘schroeien’ zoals genoemd in deze voorwaarden onder
‘Omvang van de verzekering’. Onder verbouwen verstaan wij het aanbrengen van bouwkundige
wijzigingen aan de buitenzijde van de opstal, waaronder het vervangen van muren en/of dakbedekking.
Daarbij blijft van kracht wat bepaald is in de Algemene Bepalingen, onder ‘Veranderingen die gemeld
moeten worden’.
Als de verzekerde aannemelijk maakt dat de schade niet veroorzaakt is door of geen verband houdt met
de verbouwing, verlenen wij dekking tegen alle verzekerde gevaren.
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Paragraaf 15 Ruitbreuk
inboedel

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Tegen breuk zijn verzekerd de ruiten, kunststof lichtkoepels, kunststof dakramen en kunststof dakplaten
die tot de woning behoren. Dit betreft alleen ruiten die dienen om licht door te laten.
Meeverzekerd zijn de kosten van noodzakelijke noodvoorzieningen tot maximaal € 100. Kosten die dit
bedrag te boven gaan, moeten aan ons ter goedkeuring worden voorgelegd.
Wij zullen geen beroep doen op eigen gebrek, eigen bederf of op het feit dat de schade voortspruit uit de
aard van de verzekerde zaak, behalve als anders op het verzekeringsbewijs, of in deze voorwaarden is
bepaald.

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

gedrag van verzekerde * (1);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10).

Bovendien is uitgesloten schade:
•

door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en
overstroming;

•

aan bewerkte of gebogen ruiten;

•

die het gevolg is van verplaatsing, verandering, bewerking, beschildering of versiering van het
verzekerde glas of de sponningen;

•

aan kassen, broeibakken en dergelijke;

•

aan serres die geen onderdeel zijn van de woning;

•

die veroorzaakt is terwijl de woning onbewoond is.
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Paragraaf 16 Hagel
inventaris, voorraad zaken en/of producten

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan inventaris en voorraad zaken en/of producten die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door hagel.

Verzekerde locaties
De inventaris en voorraad zaken en/of producten die op het verzekeringsbewijs zijn vermeld, zijn
verzekerd tegen hagel, als zij zich op de volgende plaatsen bevinden:
•

Inventaris
•

Op het risicoadres: de dekking geldt in en buiten de bedrijfsgebouwen.

•

Elders in Nederland: de dekking geldt in en buiten de bedrijfsgebouwen, als en voor zover deze
zaken zich vanuit het risicoadres tijdelijk elders bevinden ten behoeve van het gebruik of ten
dienste van de bedrijfsuitoefening. In andere situaties is er uitsluitend dekking voor zover daarvoor
ruimte is binnen het bedrag waarvoor die zaken verzekerd zijn. Maar deze dekking geldt tot
maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

•

Voorraad zaken en/of producten
•

Op het risicoadres: de dekking geldt in de bedrijfsgebouwen.

•

Elders in Nederland: in bedrijfsgebouwen voor zover daarvoor ruimte is binnen het bedrag
waarvoor die zaken verzekerd zijn. Maar deze dekking geldt tot maximaal 10% van het verzekerde
bedrag. Buiten de bedrijfsgebouwen is er uitsluitend dekking als dat uitdrukkelijk is meeverzekerd.

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

beveiliging * (2);

•

inspectie * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (5).

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

slijtage, corrosie, oxidatie of onvoldoende onderhoud, verzakking en belasting * (2);

•

vervuiling en lichte beschadigingen * (3);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (4);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade die bestaat uit:
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•

kosten die gemaakt zijn om herstel, reparatie of vervanging van beschadigde zaken te bespoedigen,
tenzij deze noodzakelijk zijn voor op deze verzekering verzekerde inventaris en voorraad zaken en/of
producten;

•
•

kosten voor de reconstructie van gegevens op informatiedragers.

schade door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting
en overstroming.

Voor tuincentrumartikelen gelden bovendien de volgende uitsluitingen:
•

werkzaamheden * (5);

•

elektrische stroomvoorziening * (6);

•

Schade door water * (7);

Dekking boven het verzekerde bedrag
Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd:
•

inventaris en voorraad zaken en/of producten van derden die zich op het risicoadres bevinden en die
niet door een andere verzekering zijn gedekt. Maar deze dekking geldt tot maximaal 10% van het
verzekerde bedrag voor die categorie zaken waartoe de beschadigde zaken van derden behoren;

•

opruimingskosten. Tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag dat geldt voor categorie
zaken waartoe het beschadigde behoort.

Aanvullende verzekering
Als schade vergoed wordt voor zaken of belangen waarvoor volgens het verzekeringsbewijs een
aanvullende verzekering van toepassing is, heeft de verzekerde recht op een aanvullende schade
vergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan het op het verzekeringsbewijs vermelde percentage voor deze
aanvullende verzekering vermenigvuldigd met het schadebedrag vóór aftrek eigen risico.
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Paragraaf 17 Transport
alle van buiten komende gevaren
inventaris en voorraad zaken en/of producten

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Verzekerd bedrag
Als maximum verzekerd bedrag geldt per gebeurtenis het op het verzekeringsbewijs vermelde bedrag.

Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht binnen Nederland, Belgie, Luxemburg en Duitsland.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt schade aan inventaris en voorraad zaken en/of producten die zich in of op het
vervoermiddel bevinden en volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden.
De schade moet zijn ontstaan tijdens transport als gevolg van beschadiging of verlies door:
•

een gebeurtenis op verharde wegen of verharde terreinen;

•

een gebeurtenis op onverharde wegen of onverharde terreinen waarbij het vervoermiddel is
beschadigd;

•

diefstal of vermissing. In de periode tussen het tijdstip waarop de reis voor die dag is beëindigd en het
tijdstip van vertrek op een volgende dag, is diefstal of vermissing alleen gedekt na braak aan het
deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van het pand waarin het vervoermiddel is gestald.

Ook verzekerd is schade ontstaan tijdens transport door waardevermindering als gevolg van het
dooréénraken van verschillende partijen, mits het dooréénraken een gevolg is van een ongeval het
vervoermiddel overkomen waardoor het vervoermiddel is beschadigd.
Onder transport verstaan we ook het laden en lossen van het vervoermiddel.
Onder een vervoermiddel wordt niet een intern transportsysteem verstaan.
Schade aan werktuigen of gereedschappen is verzekerd tot maximaal € 2.500.

Verzekerde reis
Ons risico gaat in op het moment waarop de zaken worden weggevoerd om direct daarop aansluitend de
verzekerde reis te beginnen.
Het risico blijft ononderbroken doorlopen gedurende het normale verloop van de reis. Het risico eindigt
op het moment waarop de zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming. Onder het normale
verloop van de reis verstaan wij het vervoer van de verzekerde zaken, met inbegrip van korte
noodzakelijke onderbrekingen van het vervoer onderweg. Het vervoer moet rechtstreeks plaatsvinden en
in het kader van de bij ons bekende werkzaamheden of beroeps- of bedrijfsactiviteiten zijn.
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Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking onder deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

het gedrag van de verzekerde * (1);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade en kosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;

•

schade die voortkomt uit eigen gebrek, uit eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde
zaken, tenzij de schade het gevolg is van een onder deze voorwaarde gedekte gebeurtenis;

•

schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging het gevolg is van een gebeurtenis
die het vervoermiddel dat de zaken vervoert, is overkomen en waardoor het vervoermiddel is
beschadigd;

•

schade als gevolg van ondeugdelijkheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet indien de
ondeugdelijkheid u onbekend was;

•

schade die bestaat uit storing en/of ontregeling;

•

schade door atoomkernreacties;

•

schade door (bio)chemische wapens;

•

schade die is veroorzaakt door of is ontstaan uit oorlogs- en/of stakersrisico;

•

als voorraad zaken en/of producten bestaat uit bloembollen: het niet juist functioneren van de
klimaatbeheersingsapparatuur, tenzij dit een gevolg is van een gebeurtenis waarbij ook het
vervoermiddel is beschadigd.

Dekking boven het verzekerde bedrag
Voor alle gevaren die volgens deze voorwaarden zijn verzekerd, zijn boven het verzekerde bedrag
verzekerd de opruimingskosten tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag voor de
beschadigde verzekerde zaken.
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Paragraaf 18 Transport
brand en ongeval
levende have

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Verzekerd bedrag
Als maximum verzekerd bedrag geldt per gebeurtenis het op het verzekeringsbewijs vermelde bedrag.

Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Omvang van de verzekering
Deze verzekering dekt schade aan levende have die zich in het vervoermiddel bevindt en volgens het
verzekeringsbewijs is verzekerd op deze voorwaarden, als de schade het gevolg is van:
•

het in brand raken, stranden, zinken of het in aanvaring of aanraking komen met ijs of een ander
voorwerp dan water van het vaartuig waarin of waarop de levende have zich bevindt;

•

een ongeval het vervoermiddel, anders dan een vaartuig, overkomen en waarin of waarop de levende
have zich bevindt. Of dat het vervoermiddel, anders dan een vaartuig, in brand is geraakt. Hierbij geldt
de voorwaarde dat redelijkerwijs aangenomen moet kunnen worden dat het ongeval naar zijn aard en
omvang het verlies en de schade aan de levende have heeft veroorzaakt;

•

ontploffing;

•

het overboord spoelen of andere wijze te water raken van (een deel van) de levende have;

•

het lossen van de levende have uit nood of in een noodhaven en het opnieuw laden van die levende
have.

Verder dekt de verzekering verlies door diefstal, vermissing of zoekraken uit het vervoermiddel dat
verzekerde in gebruik heeft, na braak aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel. In de periode tussen
het tijdstip waarop de reis voor die dag is beëindigd en het tijdstip van vertrek op een volgende dag is
diefstal, vermissing of zoekraken alleen gedekt na braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte
van het pand waarin het vervoermiddel is gestald.

Verzekerde reis
Ons risico gaat in op het moment waarop de levende have wordt weggevoerd om direct daarop
aansluitend de reis te beginnen.
Het risico blijft ononderbroken doorlopen gedurende het normale verloop van de reis. Het risico eindigt
op het moment waarop de levende have is aangekomen op de plaats van bestemming. Onder het
normale verloop van de reis verstaan wij het vervoer van de levende have, met inbegrip van korte
noodzakelijke onderbrekingen van het vervoer onderweg. Het vervoer moet rechtstreeks plaatsvinden en
in het kader van de bij ons bekende werkzaamheden of beroeps- of bedrijfsactiviteiten zijn.
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Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking onder deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

het gedrag van verzekerde * (1);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade en kosten veroorzaakt door opzet of grove schuld van verzekerde;

•

schade door vertraging. Deze uitsluiting geldt niet als de vertraging het gevolg is van een gebeurtenis
die het vervoermiddel dat de levende have vervoert, is overkomen en waardoor het vervoermiddel is
beschadigd;

•

schade als gevolg van ondeugdelijkheid van het vervoermiddel. Deze uitsluiting geldt niet indien de
ondeugdelijkheid u onbekend was;

•

schade door atoomkernreacties;

•

schade door (bio)chemische wapens;

•

schade die is veroorzaakt door of ontstaan is uit oorlogs- en/of stakersrisico.

Dekking boven het verzekerde bedrag
Voor alle gevaren die volgens deze voorwaarden zijn verzekerd, zijn boven het verzekerde bedrag
verzekerd de opruimingskosten tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag dat geldt voor de
beschadigde levende have.
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Paragraaf 19 Verlies Kasgeld
inventaris

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
Onder de voorwaarden dat de schade is veroorzaakt binnen Nederland en tijdens de verzekeringsduur ligt,
verzekeren wij de schade door het verloren gaan van kasgeld.

Bij vervoer
Verzekerd is het verloren gaan van kasgeld door een gebeurtenis tijdens vervoer van het kasgeld als dat
vervoer wordt verricht door de verzekerde of in zijn opdracht door zijn gezinsleden of zijn personeel.
Het kasgeld is verzekerd vanaf het moment waarop de verzekerde met het vervoer begint, dan wel het
moment waarop de persoon die het kasgeld moet vervoeren, dit in ontvangst neemt. Het kasgeld is
verzekerd tot het moment waarop het kasgeld wordt afgeleverd.
Onderbrekingen in het vervoer worden niet tot het vervoer gerekend en zijn dus niet verzekerd, behalve
als het korte onderbrekingen zijn die redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Voorwaarde is dan wel dat het
kasgeld binnen handbereik van de vervoerder blijft.
Vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen de gebouwen die op het verzekeringsbewijs omschreven zijn
en vervoer tussen gebouwen die op hetzelfde adres zijn gelegen, vallen niet onder vervoer zoals hier
bedoeld.

Bij verblijf in het bedrijfsgebouw
Bij verblijf van het kasgeld in een bedrijfsgebouw op het risicoadres, verzekeren wij het verlies ervan door:
•

afpersing of diefstal die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld tegen personen;

•

brand en brandblussing;

•

blikseminslag;

•

ontploffing;

•

luchtvaartuigen;

•

storm;

•

diefstal die is voorafgegaan door braak aan de buitenkant van het bedrijfsgebouw. Als de diefstal
plaatsvindt terwijl u of uw personeel niet aanwezig zijn, verzekeren wij het verlies tot een maximum
van € 250.

Bij verblijf in een woning
Bij verblijf van het kasgeld in uw woning of in de woning van de filiaalhouder of in de woning van uw of
zijn plaatsvervanger, verzekeren wij het verlies ervan door:
•

afpersing of diefstal die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld tegen personen;

•

brand en brandblussing;

•

blikseminslag;

•

ontploffing;

•

luchtvaartuigen;

•

storm;

•

diefstal die is voorafgegaan door braak aan de woning. In dit geval geldt de verzekering alleen als het
kasgeld is geborgen in een goed afgesloten kast of kluis.
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Nachtkluis van een bank
Bij verblijf van het kasgeld in de nachtkluis van een bankinstelling, verzekeren wij het verlies ervan door:
•

afpersing of diefstal die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld tegen personen;

•

brand en brandblussing;

•

blikseminslag;

•

ontploffing;

•

luchtvaartuigen;

•

storm;

•

diefstal die is voorafgegaan door braak aan de nachtkluis.

Vals geld
Wij verzekeren ook het accepteren van bankpapier en overig geldswaardig papier waarvan later blijkt dat
het vals is.

Extra dekkingen
Als er een gedekte gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zijn boven het verzekerd bedrag verzekerd:
•

tot een maximum van 10% van het verzekerd bedrag van de voorwaarden ‘verlies kasgeld’, geld en
geldswaardig papier van het personeel en/of de cliënten tegen schade veroorzaakt tijdens vervoer of
door afpersing of diefstal die gepaard gaat met (bedreiging met) geweld tegen personen;

•

tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag van de voorwaarden ‘verlies kasgeld’, zaken van
de verzekeringnemer, zijn personeel en/of de cliënten tegen schade veroorzaakt door vervoer of door
afpersing of diefstal die gepaard gaat met (bedreiging met) geweld tegen personen of diefstal na
braak aan het bedrijfsgebouw op het risicoadres of diefstal na braak aan een woning;

•

tot een maximum van 10% van de schadevergoeding aan verlies kasgeld, de gebouwen op het
risicoadres tegen schade veroorzaakt door vervoer of door afpersing of diefstal die gepaard gaat met
(bedreiging met) geweld tegen personen of diefstal na braak aan het gebouw.

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden. Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

beveiliging * (2);

•

inspectie * (3);

•

verhaalsrechten * (4).

Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel
van dit hoofdstuk):
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting
en overstroming.
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Niet verzekerd is bovendien:
•

schade die niet is ontdekt binnen één jaar nadat de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan, heeft
plaatsgevonden;

•

schade die veroorzaakt is door een personeelslid waarvan u wist, of behoorde te weten, dat hij eerder
betrokken is geweest bij een vermogensmisdrijf of een poging daartoe.
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Paragraaf 20 Klimaat
tuincentrumartikelen

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan tuincentrumartikelen in bedrijfsgebouwen die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door een afwijking van
de gewenste:
•

temperatuur van het luchtmengsel of de voedingsbodem;

•

luchtvochtigheid;

•

planttemperatuur,

door:
•

een plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren van de apparatuur, de scherminstallatie
of de WK-installatie;

•

diefstal - of een poging daartoe - of vandalisme na (in)braak, van of aan apparatuur, de
scherminstallatie, de WK-installatie of onderdelen daarvan;

na alarmering op (ruimte-)temperatuur of luchtvochtigheid. Indien hierop geen alarmering heeft
plaatsgevonden dan moet er alarmering zijn op uitval of onjuist functioneren van de apparatuur of de
WK-installatie. In geval van uitval of onjuist functioneren van de scherminstallatie moet alarmering
hebben plaatsgevonden op een onjuiste stand van het schermdoek. Het alarm moet direct zijn
doorgemeld en ontvangen, waarna iemand snel ter plaatse is geweest en adequaat heeft opgetreden.
Op het niet voldoen aan deze voorwaarden voor dekking zal in de volgende gevallen geen beroep worden
gedaan:
•

De alarminstallatie is niet in werking getreden door dezelfde gebeurtenis die ook de desbetreffende
apparatuur, de scherminstallatie of de WK-installatie heeft beschadigd;

•

door van buiten komende weersinvloeden zoals hagel, bliksem, stuifsneeuw, regen of smeltwater is
plotseling en onvoorzien de alarminstallatie zichtbaar beschadigd;

•

Er is een aantoonbare storing geweest in het telefoonnet waarop verzekerde is aangesloten.
Capaciteits- of dekkingsproblemen vallen hier niet onder;

•

De verzekerde toont aan dat het wel voldoen aan deze voorwaarden voor dekking geen invloed op de
omvang van de schade zou hebben gehad.

Daarnaast verzekeren wij verlies van verzekerde levende have als onderdeel van tuincentrumartikelen
door sterfte als gevolg van plotseling en onvoorzien beschadiging van de bedrijfsinstallaties ten behoeve
van het houden van de dieren onder geconditioneerde leefomstandigheden.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres (sen)

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

beveiliging * (2).

•

inspectie * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (5).
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Bovendien geldt dat de verzekerde verplicht is om de volgende gegevens automatisch vast te leggen en
over minimaal 24 uur voorafgaand aan de gebeurtenis te kunnen overleggen:
•

de gemiddeld gemeten kasklimaatwaarden;

•

in geval van een storing en alarmering; de berekende (streef-) en gemeten waarden op dat moment en
de reden en het tijdstip van storing of alarmering;

•

de datum en het tijdstip van de vastlegging van de gegevens.

Deze verplichting voor het moeten overleggen van gegevens geldt niet bij een schade door:
•

een afwijking van de ingestelde stand van het schermdoek;

•

het plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren van de grondkoelmachine;

•

het plotseling en onvoorzien uitvallen van de vernevelingsinstallatie.

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

slijtage, corrosie, oxidatie of onvoldoende onderhoud, verzakking en belastingen anders dan door
sneeuwdruk * (2);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (4);

•

werkzaamheden * (5);

•

elektrische stroomvoorziening * (6);

•

schade door water * (7);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade die is veroorzaakt door gebrek aan (werkkracht) of brandstof;

•

schade door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting
en overstroming;

•

schade als deze is ontstaan door onjuiste dosering door onjuiste instelling, programmering of
bediening door verzekerde of zijn personeelsleden of door onjuiste installatie van de apparatuur, WKinstallatie of de scherminstallatie, tenzij het voorgaande het gevolg is van een gedekte gebeurtenis;

•

schade als deze is veroorzaakt door een gebrek aan brandstof, of door een afwijkende gasdruk in het
leidingnet tot aan het gasreduceerstation op het risicoadres;

•

schade als deze is ontstaan bij een afwijking van de gewenste ruimtetemperatuur en de alarmgrenzen
voor de minimum of maximum ruimtetemperatuur voor de betreffende tuincentrumartikelen niet
juist ingesteld waren;

•

schade als deze ontstaan is aan tuincentrumartikelen in een laboratorium;

•

schade als deze verband houdt met weefselkweek;

•

schade als deze is ontstaan aan tuincentrumartikelen in preparatie.

Dekking boven het verzekerde bedrag
Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd:
•

tuincentrumartikelen van derden die zich op het risicoadres bevinden en die niet door een andere
verzekering zijn gedekt. Maar deze dekking geldt tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de
tuincentrumartikelen;

•

opruimingskosten. Tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag dat geldt voor categorie
zaken waartoe het beschadigde behoort.
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Paragraaf 21 Gasuitval
tuincentrumartikelen

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan tuincentrumartikelen in bedrijfsgebouwen die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door een afwijking van
de gewenste:
•

temperatuur van het luchtmengsel of de voedingsbodem;

•

vochtigheidsgraad van het luchtmengsel of de voedingsbodem;

door een plotseling onaangekondigd uitvallen van de gasvoorziening door een voor de verzekerde:
•

onvoorzien onjuist functioneren of uitvallen van hoofdgastransportnet van de Gasunie;

•

onvoorzien onjuist functioneren of uitvallen van de distributienetten van de energieleverancier van de
verzekerde;

•

onvoorziene gebeurtenis in of aan leidingen voor de gasvoorziening op het risicoadres tot aan de
gasstraat.

De verzekering dekt uitsluitend schade die is ontstaan:
•

na vierentwintig uur, nadat de gasvoorziening in het hoofdgastransportnet van de energieleverancier
tot en met de leveringsplaats is uitgevallen, of;

•

na twaalf uur, nadat de gasvoorziening in het gastransportnet vanaf de leveringsplaats door de
energieleverancier tot het gasreduceerstation op uw bedrijf is uitgevallen, of;

•

na twaalf uur, nadat de gasvoorziening in het gasreduceerstation op uw bedrijf of in het transportnet
van dit station tot de gasverbruikende installatie(s), inclusief de gasstraat, is uitgevallen.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres (sen)

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

geldende voorschriften * (1);

•

beveiliging * (2).

•

inspectie * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (5).

Bovendien is de verzekerde verplicht om tijdens de periodes van 24 en 12 uur zoals genoemd in de hierna
volgende uitsluiting ‘Gasuitval’ de voor de in bedrijfsgebouwen aanwezige tuincentrumartikelen normale
klimatologische omstandigheden in stand te houden.
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Uitsluitingen
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemene deel
van dit hoofdstuk):
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

slijtage, corrosie, oxidatie of onvoldoende onderhoud, verzakking en belastingen anders dan door
sneeuwdruk * (2);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (4);

•

werkzaamheden * (5);

•

elektrische stroomvoorziening * (6);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest, atoomkernreacties, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting
en overstroming.
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Paragraaf 22 Hagel buiten
tuincentrumartikelen

Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt gedurende de periode van 1 mei tot 15 september schade als gevolg van hagel aan
tuincentrumartikelen die zich op het terrein bevinden en die volgens het verzekeringsbewijs verzekerd zijn
op deze voorwaarden.
Verder dekt deze verzekering de door de gebeurtenis noodzakelijk geworden gewasbescherming- en
gewasverzorgingskosten, ten behoeve van de beschadigde oppervlakte, als de schade aan de betreffende
tuincentrumartikelen het eigen risico overschrijdt.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)

Verplichtingen
Van de verplichting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

verhaalsrechten * (5).

Uitsluitingen
Van de uitsluiting waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Van de dekking op deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

merkelijke schuld * (8);

•

bestemmingswijziging * (9);

•

handels- en economische sancties * (10);

•

schade door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Verplichtingen
1. Geldende voorschriften
De verzekerde is verplicht om de installaties, apparatuur en alle toebehoren volgens de geldende
voorschriften aan te leggen en te bedienen en de garantiebepalingen in acht te nemen.
2. Beveiliging
De verzekerde is verplicht om:
•

de aanwezige beveiligingsapparatuur en alarminstallaties ingeschakeld te houden en deze regelmatig
en volgens de voorschriften op bedrijfszekerheid te testen;

•

ervoor te zorgen dat alarmsignalen onmiddellijk door iemand worden ontvangen, die snel en kundig
kan optreden.

3. Inspectie
De verzekerde is verplicht ons in de gelegenheid te stellen het bedrijf te inspecteren, taxaties te laten
verrichten en ons alle in redelijkheid gevraagde gegevens en informatie te verstrekken.
4. Handbediening
De verzekerde is verplicht te zorgen dat de apparatuur, de watergeefsystemen, de belichtingsinstallaties,
de scherminstallaties en andere installaties die volgens normaal gebruik met handbediening kunnen
worden uitgevoerd, ook met de hand kunnen worden bediend.
5. Verhaalsrechten
De verzekerde mag zonder onze toestemming geen verdergaande afstand van verhaalsrechten doen dan
gebruikelijk is.
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Uitsluitingen
0. 	Mededelingsplicht
U bent wettelijk verplicht om de door ons vóór het sluiten van de overeenkomst gestelde vragen volledig
en naar waarheid te beantwoorden. Er bestaat geen recht op uitkering, als wij ontdekken dat u niet aan
deze mededelingsplicht heeft voldaan en wij u daar binnen een periode van zes maanden na de
ontdekking op wijzen.
1. Gedrag van verzekerde
De verzekering geeft geen dekking:
•

als de verzekerde een verplichting die hij volgens de verzekering heeft, niet is nagekomen en hij ons
daardoor in een redelijk belang heeft geschaad;

•

als de verzekerde een onvolledige of onware opgave van schade doet over het ontstaan, de aard of de
omvang van de schade met het opzet ons te misleiden en deze onvolledige of onware opgave het
verval van het recht op uitkering rechtvaardigt.

2. Slijtage, corrosie, oxidatie, onvoldoende onderhoud, verzakking en belasting
De verzekering geeft geen dekking als de schade is veroorzaakt door of verband houdt met:
•

slijtage, corrosie, oxidatie of onvoldoende onderhoud;

•

verzakking, anders dan door sneeuwdruk;

•

experimenten, abnormale beproevingen of overbelasting door gewicht anders dan door sneeuwdruk.

3. Vervuiling en lichte beschadigingen
De verzekering geeft geen dekking voor de schade die bestaat uit:
•
•

vervuiling van verzekerde zaken tenzij;
ontstaan door brand, blikseminslag, ontploffing of implosie op het risicoadres of binnen een straal van
één kilometer van het risicoadres;

•

ontstaan door vandalisme en kwaadwilligheid.

•

krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen die de functionaliteit van de verzekerde
zaak niet beïnvloeden.

4. Wettelijk niet toegestane teelten
De verzekering geeft geen dekking op het risicoadres als een bedrijfsgebouw wordt gebruikt voor
wettelijk niet toegestane teelten.
5. Werkzaamheden
De verzekering geeft geen dekking als:
de schade verband houdt met ingrijpende werkzaamheden op het risicoadres aan kassen, bedrijfs
gebouwen, koelcellen, apparatuur, teeltsystemen, voedingsunits, wateropslagplaatsen, watergeef
systemen, scherminstallaties, belichtingsinstallaties, WK-installaties en rookgasreinigers. Deze uitsluiting
is niet van toepassing als u aantoont dat de schade geen verband houdt met genoemde werkzaamheden
en wij vooraf hebben toegezegd ook tijdens de werkzaamheden de dekking te zullen handhaven.
Schade veroorzaakt door de werkzaamheden zelf wordt niet vergoed.
6. Elektrische stroomvoorziening
De verzekering geeft geen dekking als de schade is veroorzaakt door het uitvallen van de elektrische
stroomvoorziening en er geen bedrijfsklare en voor de apparatuur geschikte vervangende
elektriciteitsvoorziening van voldoende capaciteit tijdig beschikbaar is voor tenminste de eerste twaalf
uur na de gebeurtenis.
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7. Schade door water
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade door water of stoom aan tuincentrumartikelen die niet
door middel van vlonders, rekken, stellingen of dergelijke ten minste 15 cm van de vloer zijn verwijderd.
8. Merkelijke schuld
Niet verzekerd is schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van de verzekerde en het gevolg is van
zijn merkelijke schuld.
9. Bestemmingswijziging
De verzekering geeft geen dekking in geval van bestemmingswijziging van het gebouw op het risicoadres
waardoor het verzekerde object aan meer gevaar wordt blootgesteld en wij de verzekering niet of niet op
dezelfde voorwaarden zouden hebben afgesloten. Hierbij is niet van belang of u of verzekerde
wetenschap had van de bestemmingswijziging.
10. Handels- en economische sancties
De verzekering geeft geen dekking voor:
•

schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale regelgeving niet
mag worden gehandeld;

•

de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten ten aanzien
waarvan het verzekeraars ingevolge nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die
belangen te verzekeren.
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Schaderegeling
Het melden van schade en verplichtingen van verzekerde
Zodra de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor ons tot een
verplichting kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden aan ons. Bovendien
moet hij zo spoedig mogelijk alle gegevens verstrekken en stukken doorzenden. Als wij daarom vragen,
dient hij een schriftelijke en ondertekende verklaring aan ons te overleggen waarin hij aannemelijk maakt
hoe de gebeurtenis is ontstaan en welke omvang de schade heeft die uit de gebeurtenis voortvloeit.
Hij dient ons zijn volle medewerking te verlenen, zoals het toegang verschaffen en het geven van
inlichtingen aan ons of aan door ons aangewezen deskundigen. Verder dient hij alles na te laten wat onze
belangen zou kunnen schaden. Ook dient hij ons zijn volle medewerking te verlenen bij het eventueel
verhalen van uitgekeerde schade.
De opgaven die de verzekerde mondeling of schriftelijk heeft verstrekt of nog zal verstrekken, kunnen
gebruikt worden om de oorzaak, de toedracht en de omvang van de schade te bewijzen.
Bij vermissing of als het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd waarbij de verzekerde zaak
is betrokken en wij mogelijk een betaling op grond van de verzekering moeten doen, is de verzekerde
verplicht zonder uitstel aangifte te doen bij de politie. Met name moet hierbij gedacht worden aan
(poging tot) diefstal, (poging tot) (in)braak en verduistering.
Bij diefstal, verduistering, verlies of vermissing moet de verzekerde - als wij daarom vragen - zijn rechten
op de gestolen of vermiste zaken aan ons overdragen.
In geval van schade is de verzekerde verplicht opgave te doen van alle verzekeringen:
•

die hem bekend zijn;

•

en die gelden voor de verzekerde zaken;

•

en die van kracht waren onmiddellijk vóór de gebeurtenis.

Bij rundvee
Bij verzekering van rundvee volgens de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of
‘Evenementen’, is verzekerde bij een calamiteit/evenement die/dat voor ons tot een verplichting kan
leiden, verplicht:
•

ingeval van de dood of het noodzakelijk afmaken in ieder geval binnen drie dagen een door de
dierenarts opgemaakt en ondertekend attest op een door ons voorgeschreven formulier in te zenden;

•

als wij daarom vragen, sectie te laten verrichten en het verslag daarvan aan ons te overleggen;

•

nota’s van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, aan ons te overleggen;

•

een bewijs van de opbrengst of afkeuring, dan wel een bewijs van vernietiging door een
destructiebedrijf aan ons te overleggen.

De schade wordt vastgesteld door...
Bij rundvee
Voor schades die zijn gedekt op de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of
‘Evenementen’ geldt het volgende:
•
•

de omvang van de schade en de hoogte van de kosten worden vastgesteld in onderling overleg;
geschillen op diergeneeskundig terrein tussen de verzekerde en ons worden voor arbitrage voorgelegd
aan een onafhankelijke dierenarts. Deze dierenarts zal door de verzekerde en ons in onderling overleg
worden aangewezen. Als partijen het over de aanwijzing niet eens worden, leggen zij het geschil voor
arbitrage voor aan de Faculteit voor Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
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Bij de overige verzekeringen
De omvang van de schade en de hoogte van de kosten worden vastgesteld:
•

ofwel in onderling overleg;

•

ofwel, bij onderling goedvinden, door één expert;

•

ofwel, als partijen dat wensen, door twee ter zake deskundige experts, waarvan er één wordt
benoemd door de verzekerde en één door ons.

In het laatstgenoemde geval moeten de experts voordat ze met hun werkzaamheden beginnen, een
derde expert benoemen. Als de eerste twee experts niet tot overeenstemming kunnen komen, stelt de
derde expert de schade vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere schade
vaststellingen. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor de verzekerde als voor ons. Als de eerste twee
experts niet tot benoeming van een derde expert kunnen komen, zal de voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Tilburg hem benoemen. Hij zal dat doen op verzoek van de partij die zich
daarvoor het eerst tot hem wendt. Deze partij zal de andere partij zonder uitstel en per aangetekende
brief van dat verzoek in kennis stellen. Deze benoeming is bindend voor beide partijen.
Alle experts hebben het recht andere personen te raadplegen.
De schadevaststellingen van de expert(s), waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de opgaven en
inlichtingen die de verzekerde heeft verstrekt, zal gelden als enig bewijs van de hoogte van de schade.
Alle experts moeten zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) of een
vergelijkbare beroepsorganisatie. De beroepsorganisatie moet zich houden aan de ‘Gedragscode
schade-expertiseorganisaties’ van het Verbond van Verzekeraars. In de statuten en reglementen van de
beroepsorganisatie staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure en zijn eisen beschreven voor
permanente opleiding van experts. Voldoet één van de expert niet aan deze eisen, dan kan met deze
expert de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet worden vastgesteld.
Als wij meewerken aan de vaststelling van de schade, betekent dat niet automatisch dat wij de schade
vergoeden.

Waardebasis
Bij inventaris
Als basis voor de schadevaststelling geldt de dagwaarde. Het kan zijn dat op het verzekeringsbewijs is
overeengekomen dat de verzekering voor deze zaken plaatsvindt op basis van nieuwwaarde. In dat geval
geldt de nieuwwaarde als basis voor de schadevaststelling, behalve als:
•

niet binnen één jaar daadwerkelijk is overgegaan tot herstel of heraanschaffing ten behoeve van het
bedrijf van de verzekerde;

•

de verzekerde al vóór de gebeurtenis van plan was het bedrijf te beëindigen;

•

het zaken betreft waarvan de dagwaarde vóór de schade minder was dan 40% van de nieuwwaarde of
die al niet meer werden gebruikt voor het doel waarvoor zij waren bestemd;

•

het bromfietsen, aanhangwagens, vaartuigen en de onderdelen daarvan betreft.

In deze gevallen wordt de schade vastgesteld op basis van de dagwaarde.
Bij rundvee
Voor schades die zijn gedekt op de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of
‘Evenementen’ geldt het volgende:
De waarde per rund onmiddellijk voor de schadedatum is vooraf door partijen vastgesteld. Deze is gelijk
aan de gemiddelde waarde van de veesoort waartoe het dier behoort. Bij het vaststellen worden de
volgende regels in acht genomen:
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•

voor een rund ouder dan 10 jaar wordt de gemiddelde waarde van dat dier verlaagd met 10% voor elk
jaar dat het rund ouder is dan 10 jaar;

•

voor jongvee wordt de gemiddelde waarde van het dier verhoogd of verlaagd met 5% voor elke maand
dat het dier ouder, respectievelijk jonger is dan 16 maanden. De verhoging zal maximaal 45% zijn;

•

voor vleesvee wordt de gemiddelde waarde van het dier verhoogd of verlaagd met 6% voor elke maand
dat het dier ouder, respectievelijk jonger is dan 12 maanden. De verhoging zal maximaal 36% zijn.

Bij overige verzekeringen voor levende have en voorraad zaken en/of producten
Als basis voor de schadevaststelling geldt de marktwaarde.
Als voorraad zaken en/of producten bestaat uit bloembollen dan geldt als basis voor de schade
vaststelling de contractwaarde, indien geen contractwaarde is afgesloten geldt als basis de marktwaarde.
Bij elektronica en installaties en apparatuur
De waardebasis is afhankelijk van het feit of de beschadigde zaak als bedrijfsgebouw of als inventaris
wordt aangemerkt. Respectievelijk geldt de waardebasis van het bedrijfsgebouw of van de inventaris.
Bij inboedel
Als basis voor de schadevaststelling geldt de nieuwwaarde. Dit geldt niet voor:
•

zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;

•

zaken die niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor zij waren bestemd;

•

bromfietsen;

•

zonweringen en antennes als de schade is veroorzaakt door storm;

Voor voornoemde zaken wordt de schade vastgesteld op basis van de dagwaarde.
•

kunst, antiek en verzamelingen.

Voor laatstgenoemde zaken wordt de schade vastgesteld op basis van de waarde die op grond van hun
zeldzaamheid gewoonlijk aan dergelijke zaken wordt toegekend.

Schadevaststelling
Waarde voor / waarde na
De schadevaststelling van de expert(s) moet uitgaan van de waardebasis waarop de zaak is verzekerd.
Zijn/hun rapport moet de volgende waarden aangeven:
•

de waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk vóór de gebeurtenis;

•

de waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk na de gebeurtenis;

•

het verschil tussen beide eerdergenoemde waarden.

Als er sprake is van voortaxatie door deskundigen overeenkomstig artikel 7:960 BW of door partijen,
wordt het bedrag van deze voortaxatie aangenomen als de waarde vóór de gebeurtenis. Bij het begroten
van de waarde na de gebeurtenis wordt rekening gehouden met de voortaxatie.
Herstelkosten
Als herstel mogelijk is, moet de schadevaststelling ook het bedrag van de herstelkosten aangeven. Voor
zaken die op basis van nieuwwaarde zijn verzekerd, moet dit bedrag worden vermeerderd met de
waardevermindering die door de schade is veroorzaakt en die door het herstel niet ongedaan wordt
gemaakt.
Als schade geldt de laagste van de twee uitkomsten die bepaald zijn volgens de beide voorgaande alinea’s.
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Bij rundvee
Voor schades die zijn gedekt op de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of
‘Evenementen’ geldt dat de schade gelijk is aan de waarde zoals die hiervoor bij ‘Waardebasis’ is
vastgesteld, verminderd met de opbrengst. Het is mogelijk dat de verzekerde in een voordeligere positie
geraakt, als wij de schade vergoeden overeenkomstig de bepalingen in de betreffende voorwaarden. Als
wij daar aanwijzingen voor hebben, hebben wij te allen tijde het recht dat te bewijzen. Als wij dat bewijs
kunnen leveren, wordt het schadevergoedingsbedrag dienovereenkomstig verminderd.

Onderverzekering en Premier Risque
Als het verzekerde bedrag lager is dan de waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis, dan wordt de uitkering
in evenredigheid van het verzekerde bedrag tot de waarde verlaagd.
Deze verlaging geldt niet voor de expertisekosten, de opruimingskosten, schaderegelingskosten en de
vergoeding voor geld en geldswaardig papier, behalve als nog andere verzekeringen gelden voor hetzelfde
belang en tegen hetzelfde gevaar.
Bij inventaris, levende have en voorraad zaken en/of producten
Onderverzekering wordt pas toegepast als deze meer bedraagt dan 10%. De uitkering zal echter nooit
meer bedragen dan het verzekerde bedrag.
Bij rundvee
Voor schades die zijn gedekt op de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of
‘Evenementen’ geldt in afwijking van het voorgaande het volgende:
•

als bij schade blijkt dat per veesoort het aantal aanwezige runderen groter is dan het aantal runderen
dat in het verzekerde bedrag is begrepen, zijn wij slechts gehouden de schade te vergoeden in
evenredigheid van het verzekerde aantal runderen tot het werkelijke aantal aanwezige runderen;

•

als de onderverzekering - voor zover ontstaan na ingang van de verzekering - minder bedraagt dan
10%, zal wat in het vorige punt bepaald is, niet van toepassing zijn.

Bij inventaris, voorraad zaken en/of producten en levende have en elektronica
Voor schades die zijn gedekt op de voorwaarden ‘Inbraak, diefstal en vandalisme’ en ‘Inductie, over- en
onderspanning’ geldt het volgende:
•

als de totaal aanwezige waarde hoger is dan het verzekerde bedrag, wordt toch de volledige schade
vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag. Daarbij blijft gelden hetgeen hierna is bepaald onder
‘Uitbetaling van de schadevergoeding’.

Verbrugging
In geval van onderverzekering kan de verzekerde te kennen geven dat hij gebruik wenst te maken van de
zogeheten verbruggingsregeling. Dit houdt in dat van zaken die oververzekerd zijn, de te veel betaalde
laatste jaarpremie wordt overgeheveld naar de premie(s) voor alle te laag verzekerde zaken. Hierdoor
wordt het bedrag waarvoor deze zaken verzekerd zijn, verhoogd. Deze overheveling gebeurt naar even
redigheid van het premietekort per verzekerde zaak, zoals dit tekort er is op basis van de geldende tarieven.
De overheveling vindt alleen plaats tussen bedrijfsgebouwen, woningen, huurdersbelang en inventaris
voor zover deze zaken op het verzekeringsbewijs zijn verzekerd tegen het gevaar dat zich in werkelijkheid
heeft voorgedaan.
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Het uit te keren bedrag zal echter nooit hoger zijn dan de som van de verzekerde bedragen van de voor
deze regeling in aanmerking komende zaken. Deze beperking geldt niet voor vergoedingen die volgens de
voorwaarden worden verstrekt boven het verzekerde bedrag.
Verbrugging is niet mogelijk van of naar zaken verzekerd op basis van omhullingswaarde.

Andere verzekering
Het kan zijn dat de verzekerde zaken op het moment van de gebeurtenis nog door één of meer andere
verzekeringen zijn gedekt. Als dat het geval is en als het totaal van de verzekerde bedragen groter is dan
de waarde van de verzekerde zaken, wordt het verzekerde bedrag zoals dat op het verzekeringsbewijs
vermeld is, geacht te zijn verlaagd in evenredigheid van de waarde van de verzekerde zaken tot het totaal
van de verzekerde bedragen. Er vindt dan geen vermindering of teruggave van premie plaats.

Speciale verzekering
Met een speciale verzekering bedoelen we een verzekering die is afgestemd op een specifieke zaak.
Voorbeelden zijn een glasverzekering, een kostbaarhedenverzekering, een veeverzekering en een
elektronicaverzekering. Er zijn nog meer speciale verzekeringen.
Als een verzekerde zaak tevens verzekerd is op een speciale verzekering, dan gaat de speciale verzekering
vóór, ongeacht welke verzekering de oudste is.
Voor het overige zullen wij de schade vergoeden ook al zouden wij ons kunnen beroepen op wettelijke
bepalingen die inhouden dat wij voor een kleiner bedrag verplichtingen hebben omdat er ergens anders
nog verzekeringen lopen. Als wij daarom vragen is de verzekerde wel verplicht zijn rechten tegenover de
andere verzekeraar(s) aan ons over te dragen en wel tot het bedrag dat wij eigenlijk minder hadden
hoeven te vergoeden.

Uitbetaling van de schadevergoeding
Zodra vaststaat dat wij verplicht zijn een uitkering te doen en vaststaat hoe groot de uitkering is, zullen
wij deze uitkering binnen 6 weken uitbetalen.
Bij inventaris
Als de verzekerde voor schade aan inventaris recht heeft op vergoeding op basis van nieuwwaarde, wordt
eerst 40% uitgekeerd van de schadevergoeding die is berekend op basis van nieuwwaarde. De rest zal
worden uitgekeerd tegen overlegging van nota’s. De totale uitkering die op deze schade betrekking heeft
zal niet méér zijn dan de bedragen die werkelijk zijn besteed aan heraanschaf of herstel.
Opruimingskosten worden uitsluitend uitgekeerd na overlegging van de nota’s.
Als de verzekerde niet binnen drie jaar na de gebeurtenis tot herstel of vervanging is overgegaan, dan
vervalt het recht op de hiervoor genoemde restantvergoeding.
Het recht op vergoeding van schade die is vastgesteld op basis van vervangingswaarde is slechts voor
overdracht vatbaar tot het bedrag van de schade die is vastgesteld op basis van verkoopwaarde. Het
verschil tussen beide schadevaststellingen zal in geval van overdracht niet worden uitgekeerd.
Bij ruitbreuk
Wij zullen bij breuk van het tot de woning behorende verzekerde glas dit brengen in de toestand op het
moment vóór de schade. Wij zullen dat doen door het betalen van de herstelnota, dan wel door levering
in natura.
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Verzekerde kosten
In de voorwaarden die van toepassing zijn kunnen verzekerde kosten zijn vermeld. Hiernaast zijn ook nog
de volgende kosten verzekerd:
Bij inventaris, voorraad zaken en/of producten, levende have en inboedel
In geval van verzekering van inventaris, voorraad zaken en/of producten, levende have (anders dan
volgens de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of ‘Evenementen’) en inboedel
worden boven het verzekerde bedrag nog vergoed:
•

de bereddingskosten, tot maximaal één maal het verzekerde bedrag;

•	de expertisekosten met dien verstande dat de vergoeding voor de kosten van de expert die door de
verzekerde is aangewezen, niet hoger zal zijn dan de kosten van de expert die door ons is aangewezen.
Tot de kosten van een expert worden ook gerekend de kosten van de personen die door deze expert
zijn geraadpleegd. In geval van een bindende vaststelling door de derde expert vergoeden wij de
kosten van de derde expert volledig. De vergoeding van de kosten van een expert geldt uitsluitend
voor het vaststellen van de omvang van de schade en de hoogte van de kosten.
Alle experts zijn ingeschreven bij het NIVRE of bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
De beroepsorganisatie moet zich houden aan de ‘Gedragscode schade-expertiseorganisaties’ van het
Verbond van Verzekeraars. In de statuten en reglementen van de beroepsorganisatie staat een 			
duidelijke klacht- en tuchtprocedure en zijn eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.
Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn deze kosten niet verzekerd.
Bij inboedel
In geval van verzekering van de inboedel is boven het verzekerde bedrag meeverzekerd de schade die de
verzekerde lijdt als rechtstreeks of verwijderd gevolg van een gebeurtenis waartegen dekking is verleend
en waardoor de verzekerde inboedel is getroffen.
Het gaat dan om schade in de vorm van uitgaven die gedaan moeten worden, inkomsten die gederfd
worden en andere vormen van schade. Maar dit geldt niet voor de schade en kosten die bedoeld worden
in de voorwaarden ‘Inbraak, diefstal, water en overige gevaren’ en de voorwaarden ‘Opsporing breuk en
defect waterschade’ voor de inboedel. Deze schade dient door de verzekerde te worden aangetoond. De
vergoeding op grond van deze is maximaal 10% van de schadevergoeding voor de inboedel. Deze dekking
zal niet van kracht zijn, als bij schade blijkt dat de verzekerde voor een schade aan de inboedel nog op
uitkeringen uit hoofde van andere verzekeringen of overeenkomsten aanspraak kan maken.
Bij rundvee
Bij verzekering van rundvee volgens de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of
‘Evenementen’ komen de eventuele kosten die verbonden zijn aan de arbitrage, ten laste van de partij die
in het ongelijk is gesteld. Onder de kosten van de arbitrage worden ook begrepen de kosten wegens
transport, voer, stalling en behandeling, voor zover die samenhangen met de arbitrage.
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