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Paragraaf 1 Bedrijfsschade
Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt voor de verzekerde de bedrijfsschade gedurende de periode dat het bedrijf geheel of
gedeeltelijk stilstaat of stoornis ondervindt als gevolg van beschadiging of verloren gaan van de op het
verzekeringsbewijs omschreven zaken, door gebeurtenissen waartegen deze bedrijfsschadeverzekering
volgens het verzekeringsbewijs dekking biedt.
Maar deze dekking geldt alleen als voor de betreffende gebeurtenis ook dekking is op de verzekering
waarop de beschadigde zaken zelf zijn verzekerd.
Tevens is verzekerd de bedrijfsschade die ontstaat wanneer door een naburige brand, de wegen van en
naar het bedrijf ontoegankelijk zijn geworden.
Bij Verstikkingsschade
Als er bij schade op grond van de voorwaarden ‘Verstikking pluimvee en varkens’ recht op uitkering
bestaat na overschrijding van het eigen risico, is de bedrijfsschade die uit deze schade voortvloeit ook
gedekt.
Bij Milieu
Als u naast deze bedrijfsschadeverzekering ook een milieuschadeverzekering op uw ToplandPolis heeft
gesloten, is ook gedekt de bedrijfsschade gedurende de periode dat uw bedrijf geheel of gedeeltelijk
stilstaat of stoornis ondervindt als gevolg van een schade die is gedekt op de milieuschadeverzekering.

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

inspectie * (2);

•

verhaalsrechten * (6).

Uitsluitingen
Van de uitsluitingen 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 * (18).

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis

4

inhoud

Inhoud
Paragraaf 2

Brand

6

Gewassen binnen
Verzekerde...................................................................................................................................................................................................................6
Omvang van de verzekering.................................................................................................................................................................................6
Glasvrij maken............................................................................................................................................................................................................6
Verzekerde bedragen...............................................................................................................................................................................................6
30% overdekking.......................................................................................................................................................................................................6
Verzekerde locaties..................................................................................................................................................................................................6
Verplichtingen............................................................................................................................................................................................................7
Uitsluitingen...............................................................................................................................................................................................................7

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis

5

inhoud

Paragraaf 2 Brand
Gewassen binnen

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

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

brand en brandblussing (verder te noemen ‘brand’);

•

diefstal en/of vermissing tijdens brand , brandblussing en beredding;

•

blikseminslag. De schade moet zijn ontstaan door een zichtbare beschadiging aan het bedrijfsgebouw,
de koelcel of een woning op het risicoadres als gevolg van blikseminslag waardoor het desbetreffende
bedrijfsgebouw, koelcel of woning rechtstreeks wordt getroffen;

•

ontploffing en implosie (verder te noemen ‘ontploffing’);

De schade door rook en roet als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing of implosie is alleen gedekt
als deze gevaren zich verwezenlijken op het risicoadres of binnen een straal van één kilometer van het
risicoadres. Als hierbij meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of schadelijke stoffen in brand zijn
geraakt en de rook daardoor schadelijke dampen of gassen bevat, doen wij geen beroep op de
uitsluitingen ‘Schade door meststoffen’ (4), ‘Schade door gewasbeschermingsmiddelen’ (5) en ‘Schade door
stoffen’ (6) waarvan de tekst is te vinden aan het eind van dit hoofdstuk;
•

luchtvaartuigen.

Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen of koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Glasvrij maken
De verzekering dekt ook het vrijmaken van omhullingsmateriaal van het voor de uiteindelijke afzet
bestemde gewas na een onder deze voorwaarden verzekerde gebeurtenis.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	
de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks uw redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)
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Verplichtingen
Van de verplichtingen waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

verhaalsrechten * (6).

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

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

schade door meststoffen * (4);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

schade door stoffen * (6);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

binnendringen van water * (10);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

brandstof * (13);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

schade door molest, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Paragraaf 3 Storm
Gewassen binnen

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

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan gewassen in bedrijfsgebouwen en koelcellen die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door storm. De schade
moet mogelijk zijn geworden door breuk van het omhullingsmateriaal van de kassen of het dak of de
muren van de bedrijfsgebouwen of de koelcellen op het risicoadres.
Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de teelt,
onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen of koelcellen op het risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Glasvrij maken
De verzekering dekt ook het vrijmaken van omhullingsmateriaal van het voor de uiteindelijke afzet
bestemde gewas na een onder deze voorwaarden verzekerde gebeurtenis.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)

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

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (6).
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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 van deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

schade door meststoffen * (4);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

schade door stoffen * (6);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

binnendringen van water * (10);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

brandstof * (13);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

schade door molest, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Paragraaf 4 Hagel
Gewassen binnen

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

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

het plotseling en onvoorzien binnenkomen van hagel door openstaande luchtramen waarbij, bij een
geautomatiseerd systeem voor het dichtsturen van de ramen, de voorwaarde geldt dat dit systeem
ingeschakeld moet zijn. Onder luchtramen verstaan wij niet het dek van cabriokassen of met deze
laatste vergelijkbare beweegbare dekken van kassen;

•

hagel. De schade moet mogelijk zijn geworden door breuk van het omhullingsmateriaal van de kassen
of de muren of het dak van de bedrijfsgebouwen of koelcellen op het risicoadres.

Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen en koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Glasvrij maken
De verzekering dekt ook het vrijmaken van omhullingsmateriaal van het voor de uiteindelijke afzet
bestemde gewas na een onder deze voorwaarden verzekerde gebeurtenis.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks uw redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen).

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

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (6).
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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 van deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

binnendringen van water * (10);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

brandstof * (13);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

schade door molest, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Paragraaf 5 Inbraak, diefstal, water en overige gevaren
Gewassen binnen

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

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

diefstal – of een poging daartoe – van de gewassen na (in)braak;

•

vandalisme aan de gewassen na (in)braak;

•

aanvaring of aanrijding, lading die ergens af valt of uit vloeit, omvallen van of aanraken door kranen of
heistellingen. De schade moet mogelijk zijn geworden door breuk van het omhullingsmateriaal van de
kassen of de muren of het dak van de bedrijfsgebouwen of koelcellen op het risicoadres;

•

het als gevolg van een wolkbreuk plotseling en onvoorzien overstromen of uitstromen van regenwater
uit goten of bovengrondse afvoerpijpen rechtstreeks het bedrijfsgebouw of de koelcel;

•

het plotseling en onvoorzien overstromen van (voedings)water uit de wateropslagplaats. De water
opslagplaats 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. Wij doen geen beroep op
de uitsluiting ‘Binnendringen van water’ (10) waarvan de tekst is te vinden aan het eind van dit hoofdstuk;

•

het plotseling en onvoorzien uitstromen van (voedings)water uit een watersilo op het risicoadres door
slijtage, veroudering, 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
keuringsrapport aan ons worden overlegd. Als aan genoemde voorwaarden voor dekking is voldaan,
doen wij geen beroep op de evenementen ‘slijtage, veroudering, corrosie of oxidatie’ genoemd in de
uitsluiting (9). Evenmin beroepen wij ons op de uitsluiting ‘Binnendringen van water (10). De tekst van
deze uitsluitingen is te vinden aan het eind van dit hoofdstuk;

•

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 (9) en (10) waarvan de
tekst is te vinden aan het eind van dit hoofdstuk;

•

het plotseling en onvoorzien vrijkomen van vloeistoffen uit de voedingsunit, het watergeefsysteem,
de waterafvoersystemen, andere apparatuur of de op de genoemde zaken aangesloten bovengrondse
leidingen. De vloeistoffen moeten rechtstreeks en onmiddellijk zijn vrijgekomen na het scheuren,
breken of losraken van de genoemde apparatuur en/of leidingen als gevolg van een van buiten komend
gevaar. Deze dekking geldt alleen voor schade die is ontstaan door een directe aanraking van de
vloeistoffen. Deze dekking geldt niet als de vloeistoffen de gewassen via het reguliere watergeef
systeem hebben bereikt. Wij doen bij een dergelijke gebeurtenis geen beroep op de uitsluitingen
‘Schade door meststoffen’ (4) en ‘Schade door gewasbeschermingsmiddelen (5)’ en ‘Schade door stoffen
(6)

•

’, waarvan de tekst te vinden is aan het einde van dit hoofdstuk;

het plotseling en onvoorzien uitstromen van water uit ondergrondse stamleidingen van derden die
zich onder het risicoadres bevinden. Wij doen bij een dergelijke gebeurtenis geen beroep op de
uitsluiting ‘Binnendringen van water (10)’, waarvan de tekst te vinden is aan het einde van dit hoofdstuk;

•

een plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren van de koelapparatuur door een
aantoonbare materiële beschadiging aan deze apparatuur of een storing in de elektriciteitslevering
door de centrale als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, implosie en luchtvaartuigen,
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waardoor de centrale of de daarbij behorende onder- en schakelstations en kabels getroffen worden
onder de voorwaarde dat de opslag alleen oogstproducten betreft en dat deze niet langer dan
maximaal 15 dagen na het einde van de oogst zijn opgeslagen.
Uitgesloten van dekking is:
•

schade aan de oogstproducten die veroorzaakt is door eigen bederf of schade die voortkomt uit de
aard van het product;

•

schade aan de oogstproducten die niet aantoonbaar is op het moment van opname van de schade
door ons.

Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen en koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Glasvrij maken
De verzekering dekt ook het vrijmaken van omhullingsmateriaal van het voor de uiteindelijke afzet
bestemde gewas na een onder deze voorwaarden verzekerde gebeurtenis.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks uw redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)

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

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

beveiliging * (5);

•

verhaalsrechten * (6).
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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 van deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

schade door meststoffen * (4);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

schade door stoffen * (6);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

binnendringen van water * (10);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

brandstof * (13);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

schade door molest, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Paragraaf 6 Van buiten komende gevaren
Gewassen binnen

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

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

het vallen van apparatuur, teeltsystemen, watergeefsystemen, scherminstallaties en de
belichtingsinstallaties;

•

overige van buiten komende gevaren. De schade moet mogelijk zijn geworden door breuk van het
omhullingsmateriaal van de kassen of de muren of het dak van de bedrijfsgebouwen of koelcellen op
het risicoadres.

Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen of koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Glasvrij maken
De verzekering dekt ook het vrijmaken van omhullingsmateriaal van het voor de uiteindelijke afzet
bestemde gewas na een onder deze voorwaarden verzekerde gebeurtenis.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks uw redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)

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

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften* (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (6).
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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 van deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

schade door meststoffen * (4);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

schade door stoffen * (6);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

binnendringen van water * (10);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

brandstof * (13);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

schade door molest, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Paragraaf 7 Waterverontreiniging
Gewassen binnen

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

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan gewassen in bedrijfsgebouwen en koelcellen die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door 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 medeeigenaar of de medegebruiker van de wateropslagplaats inwonende gezinsleden.
Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen of koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks uw redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)

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

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (6).
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Bovendien geldt dat de verzekerde verplicht is om:
•

aan te tonen dat er een verontreinigende stof in het water aanwezig is;

•

aan te tonen dat er een causaal verband is tussen de verontreiniging van het water met deze
verontreinigende stof en het schadebeeld dat de gewassen vertonen;

•

binnen 24 uur na de schademelding aangifte te doen bij de politie van vandalisme of kwaadwilligheid.

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

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

schade door molest, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Paragraaf 8 Klimaat
Gewassen binnen

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

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan gewassen 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 van de apparatuur, de scherminstallatie of de WK-installatie;

•

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

•

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

•

vandalisme aan de apparatuur, de scherminstallatie of de WK-installatie of onderdelen daarvan,
na (in)braak.

De schade die voortvloeit uit de bovengenoemde gebeurtenissen is alleen verzekerd als onmiddellijk
alarmering heeft plaatsgevonden op een afwijking van de juist ingestelde waarde van (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 ook schade aan gewassen in bedrijfsgebouwen door oververhitting van zwavel
als gevolg van een plotseling en onvoorzien onjuist functioneren van een zwavelverdamper door een
technisch mankement. De zwavelverdamper moet zijn voorzien van een technische beveiliging tegen
oververhitting of een constructie die voorkomt dat vloeibare zwavel contact kan maken met het
verwarmingselement. Wij doen bij een dergelijke gebeurtenis geen beroep op de uitsluitingen ‘Schade
door meststoffen (4)’ en ‘Schade door gewasbeschermingsmiddelen (5)’, waarvan de tekst te vinden is aan
het einde van dit hoofdstuk.
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Uitgesloten van vergoeding is schade die ontstaat door een te grote hoeveelheid zwavel in de
zwavelverdamper waardoor deze is overgelopen.
Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen op het risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks uw redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)

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

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (6);

•

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

Bovendien moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd en bewaard. Bij een schade
moeten deze gegevens over een periode van minimaal 24 uur voorafgaand aan de gebeurtenis tot
tenminste het tijdstip van (voorlopige) opname van de schade aan ons worden overlegd:
•

de gemiddeld gemeten kasklimaatwaarden;

•

bij een storing en alarmering; de berekende (streef-) en gemeten waarden op dat moment, de oorzaak
en het tijdstip van storing of alarmering;

•

de datum en het tijdstip van de vastlegging van deze 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.
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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 van deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

schade door meststoffen * (4);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

schade door stoffen * (6);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

binnendringen van water * (10);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

brandstof * (13);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

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

•

schade die is veroorzaakt door of verband houdt met een gebeurtenis, zoals omschreven in de
voorwaarden ‘Water en voeding’;

•

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

•

schade 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 het betreffende gewas niet juist ingesteld
waren;

•

schade aan gewassen in een laboratorium;

•

schade die verband houdt met weefselkweek;

•

schade aan gewassen in preparatie;

•

klimaatschade na uitval of onjuist functioneren van de belichtingsinstallatie en de gewassen niet
onder de voorwaarden ‘Licht’ zijn verzekerd .
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Paragraaf 9 Water en voeding
Gewassen binnen

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

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

hoeveelheid, samenstelling of temperatuur van het voedingswater;

•

hoeveelheid of temperatuur van het toe te dienen water;

•

grondwaterstand,

door:
•

een plotseling en onvoorzien uitvallen van de voedingsunit, de watergeefsystemen of systemen voor
de verwarming van het voedingswater;

•

een plotseling en onvoorzien onjuist functioneren van de voedingsunit, de watergeefsystemen of
systemen voor de verwarming van het voedingswater;

•

een plotseling, onvoorzien en onaangekondigd uitvallen of wegvallen van de watervoorziening;

•

diefstal – of een poging daartoe - van de voedingsunit, het watergeefsysteem, de watervoorziening of
onderdelen van deze zaken, na (in)braak;

•

vandalisme aan de voedingsunit, het watergeefsysteem, de watervoorziening of onderdelen van deze
zaken, na (in)braak;

•

het plotseling en onvoorzien uitvallen van de onderbemalingsapparatuur op het risicoadres na
alarmering bij uitval van de pomp of na alarmering bij een afwijking van de gewenste
grondwaterstand;

•

het uitstromen van water uit wateropslagplaatsen in bedrijfsgebouwen door het plotseling en
onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren van de pomp(en) na alarmering op een te hoge
waterstand;

•

het plotseling en onvoorzien vrijkomen van vloeistoffen uit de voedingsunit, het watergeefsysteem,
de waterafvoersystemen, andere apparatuur of de op de genoemde zaken aangesloten leidingen.
De vloeistoffen moeten zijn vrijgekomen door een eigen gebrek van genoemde apparatuur en/of
leidingen. Deze dekking geldt alleen voor schade die is ontstaan door een directe aanraking van de
vloeistoffen met de gewassen en voor schade door de dampwerking van de vloeistoffen. Deze dekking
geldt niet als de vloeistoffen de gewassen via het watergeefsysteem hebben bereikt. Wij doen bij een
dergelijke gebeurtenis geen beroep op de uitsluitingen ‘Schade door gewasbeschermingsmiddelen (5)’
en ‘Schade door stoffen (6)’ waarvan de tekst te vinden is aan het eind van het hoofdstuk.

De schade die voortvloeit uit de eerste vijf genoemde gebeurtenissen is alleen verzekerd als onmiddellijk
alarmering heeft plaatsgevonden op een afwijking van de juist ingestelde waarde van de pH, EC,
temperatuur en hoeveelheid van het voedingswater en de meststoffen van het voedingswater. 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 voedingsunit, het
watergeefsysteem of andere apparatuur heeft beschadigd;

•

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

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 geen invloed op de omvang van
de schade zou hebben gehad.

Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen en koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)

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

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (6);

•

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

Bovendien geldt dat de verzekerde met betrekking tot de voedingsunit verplicht is om;
•

te zorgen dat na in bedrijfsstelling van, reparatie van of een onderhouds- of servicebeurt aan de
voedingsunit alle ingestelde waarden worden vastgelegd en gedurende minimaal 24 uur gecontroleerd
wordt op de juiste werking van de voedingsunit;

•

te zorgen dat de volgende gegevens, minimaal vanaf 24 uur voorafgaand aan de gebeurtenis
automatisch zijn geregistreerd en bewaard:
•

alle op dat tijdstip ingestelde waarden;

•

de gemiddelde gemeten waarden van de samenstelling, de gemiddelde temperatuur van het
voedingswater en de totale hoeveelheid toegediend voedingswater;

•

bij wijziging van de ingestelde waarde(n): de gewijzigde waarde(n);
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•

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

•
•

de datum en het tijdstip van vastlegging van bovengenoemde gegevens.

bij een schade een overzicht van de hiervoor genoemde gegevens te overleggen over een periode van
minimaal 24 uur voorafgaand aan de gebeurtenis tot tenminste het tijdstip van (voorlopige) opname
van de schade.

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

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

schade door stoffen * (6);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

binnendringen van water * (10);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

brandstof * (13);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

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

•

schade door onjuiste instelling van de voedingunit of het watergeefsysteem, of door onjuiste
samenstelling of dosering van het (voedings)water, tenzij deze het gevolg is van een gedekte
gebeurtenis;

•

schade door onjuiste programmering of bediening door verzekerde of zijn personeelsleden of door
onjuiste installatie van de voedingsunit of het watergeefsysteem, tenzij deze het gevolg is van een
gedekte gebeurtenis;

•

schade die is veroorzaakt doordat de alarmgrenzen zoals onder ‘Omvang van de verzekering’ zijn
vermeld voor de betreffende gewassen niet juist zijn afgesteld;

•

schade als gevolg van het resetten van de voedingsunit of het watergeefsysteem, tenzij verzekerde
kan aantonen dat de hoogte van de schade hierdoor niet is beïnvloed;

•

schade door een plotseling, onvoorzien en onaangekondigd uitvallen of wegvallen van de water
voorziening en er ten behoeve van de teelt geen vervangende watervoorraad met voor de verzekerde
gewassen geschikt water aanwezig is om deze gedurende tenminste één etmaal van voldoende water
te voorzien;

•

schade aan gewassen in een laboratorium;

•

schade die verband houdt met weefselkweek.
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Paragraaf 10 Gasuitval
Gewassen binnen

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

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan gewassen in bedrijfsgebouwen en koelcellen 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 en onvoorzien of onaangekondigd uitvallen van de gasvoorziening als gevolg van:

•

het onjuist functioneren of uitvallen van het hoofdgastransportnet van de Gasunie;

•

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

•

een 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 het bedrijf van verzekerde is uitgevallen, of;

•

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

Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen en koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)
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Verplichtingen
Van de verplichtingen waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (6).

Bovendien is de verzekerde verplicht om tijdens de periodes van 24 en 12 uur zoals bij ‘Omvang van de
verzekering’ voor de in bedrijfsgebouwen aanwezige gewassen normale klimatologische omstandigheden
in stand te houden.

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

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

schade door meststoffen * (4);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

schade door stoffen * (6);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

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

•

schade als deze is ontstaan door klein molest;

•

schade als deze ontstaan is aan gewassen in een laboratorium;

•

schade als deze verband houdt met weefselkweek;

•

schade aan gewassen in preparatie.
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Paragraaf 11 Licht
Gewassen binnen

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

Omvang van de verzekering
A Uitvallen van installaties
De verzekering dekt schade aan gewassen in bedrijfsgebouwen en koelcellen die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden. De schade moet zijn ontstaan door een afwijking
van de gewenste lichtintensiteit als gevolg van:
•

het plotseling en onvoorzien uitvallen van de belichtingsinstallatie, de scherminstallatie of de
elektrische stroomvoorziening;

•

het uitvallen van de belichtingsinstallatie, de scherminstallatie of de elektrische stroomvoorziening
door diefstal – of een poging daartoe na (in)braak op het risicoadres;

•

het uitvallen van de belichtingsinstallatie, de scherminstallatie of de elektrische stroomvoorziening
door vandalisme, na (in)braak op het risicoadres.

B

Onjuist functioneren van installaties

De verzekering dekt schade aan gewassen in bedrijfsgebouwen en koelcellen die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden. De schade moet zijn ontstaan door een afwijking
van de gewenste lichtintensiteit als gevolg van het plotseling en onvoorzien onjuist functioneren, ook
door eigen gebrek, van de belichtingsinstallatie, de scherminstallatie of de (elektrische)
stroomvoorziening, maar alleen als deze zijn voorzien van een controlesysteem dat alarmeert bij
afwijkingen van de voor de lichtintensiteit ingestelde waarden. De scherminstallatie moet bovendien
voorzien zijn van een alarm bij een afwijking van de 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 hierboven
genoemde installaties of stroomvoorziening 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 da het wel voldoen aan deze voorwaarden voor dekking geen invloed op de
omvang van de schade zou hebben gehad.

In het geval van onjuist functioneren van de hierboven genoemde installaties en voorzieningen geldt
verder nog dat deze apparatuur en voorzieningen aangesloten moeten zijn op een registratiesysteem voor
het automatisch vastleggen van de voor de lichtintensiteit ingestelde en gerealiseerde waarden en de
straling buiten. Deze vastgelegde informatie moet kunnen worden gereproduceerd.
Zowel de onder A (Uitvallen van installaties) als B (Onjuist functioneren van installaties) genoemde
gebeurtenissen zijn uitsluitend gedekt als de schade is ontstaan:
•

twaalf uur nadat de gasvoorziening is uitgevallen, of

•

twaalf uur na de gebeurtenis waardoor de afwijking van de gewenste lichtintensiteit is veroorzaakt.
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Als er dekking is, vergoeden we ook de schade die binnen de bovengenoemde termijn van twaalf uur is
ontstaan.
Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen en koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)

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

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (6);

•

de beveiligingsapparatuur, alarminstallatie en doormelding ingeschakeld te houden en deze
regelmatig, met een minimum van eenmaal per week, op bedrijfszekerheid te testen;

•

de belichtingsinstallatie, de scherminstallatie regelmatig op bedrijfszekerheid te controleren. In ieder
geval moeten deze installaties na in bedrijfsstelling, na een reparatie en na een onderhouds- of
servicebeurt worden getest op een juiste werking;

•

te zorgen dat de onjuist functionerende of de uitgevallen installaties zo snel mogelijk worden
gerepareerd dan wel vervangen;

•

te zorgen dat de volgende gegevens minimaal vanaf 24 uur voorafgaand aan de gebeurtenis
automatisch zijn geregistreerd en bewaard:
•

in geval van een storing of alarmering zoals genoemd onder B. (Onjuist functioneren van
installaties): de oorzaak en het tijdstip van storing en alarmering;

•

in geval van een gebeurtenis genoemd onder B. (Onjuist functioneren van installaties): de voor de
lichtintensiteit ingestelde en gerealiseerde waarden en de straling buiten.

•

bij een schade een overzicht van de hiervoor genoemde gegevens aan ons te overleggen over een
periode van minimaal 24 uur voorafgaand aan de gebeurtenis tot tenminste het tijdstip van
(voorlopige) opname van de schade.
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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 van deze voorwaarden is uitgesloten:
•

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

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

•

schade door een lagere lichtintensiteit door vervuiling van de armaturen of de lampen of door normale
veroudering van de lampen;

•

schade door veroudering van de scherminstallatie;

•

schade door het uitvallen van de WK-installatie en de verzekerde voor de WK-installatie geen
bijgehouden logboek kan overleggen, waarin zijn opgenomen alle draaiuren, inspecties,
motoroliecontroles, revisies en het periodiek gepleegde onderhoud, tenzij verzekerde deze gegevens op
andere wijze kan aantonen;

•

schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg voor de WK-installatie, waaronder in ieder
geval valt het niet of niet tijdig:
•

vervangen of bijvullen van de motorolie volgens de voorschriften van de leverancier;

•

door een deskundig bedrijf laten vervangen van onderdelen door hiervoor geschikte onderdelen,
als de conclusies en constateringen vermeld in de inspectierapporten of de verslagen van de motoren motoroliecontroles hiertoe aanleiding geven;

•

door een deskundig bedrijf laten uitvoeren van de door de leverancier voorgeschreven
onderhoudsbeurten.

•

schade als gevolg van klein molest;

•

schade aan gewassen in een laboratorium;

•

schade die verband houdt met weefselkweek.
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Paragraaf 12 Rookgasreiniging
Gewassen binnen

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

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan gewassen in bedrijfsgebouwen en koelcellen die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door een te hoog
gehalte stikstofoxide (NOx) of etheen (C2H4) in de rookgassen afkomstig van de WK-installatie voorzien
van een rookgasreiniger als gevolg van een uitvallen of onjuist functioneren van de WK-installatie of de
rookgasreiniger door:
•

een plotseling en onvoorzien opgetreden materiële beschadiging van de WK-installatie of de

•

diefstal – of een poging daartoe - of vandalisme na (in)braak van of aan de onderdelen van de

rookgasreiniger;
WK-installatie of de rookgasreiniger;
•

een plotseling en onaangekondigd uitvallen of onjuist functioneren van de elektrische stroomvoorziening;

als de WK-installatie en rookgasreiniger zijn voorzien van alarmering die bij overschrijding van de juist
ingestelde alarmgrens voor de hierboven genoemde stoffen een alarmsignaal heeft afgegeven en de
beveiliging de verdere toediening van de rookgassen heeft geblokkeerd. 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 WK-installatie, de
rookgasreiniger of de stroomvoorziening 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 geen invloed op de omvang van
de schade zou hebben gehad.

Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen en koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.
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30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) op het verzekeringsbewijs vermelde risicoadres(sen)

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

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

verhaalsrechten * (6).

Bovendien is de verzekerde verplicht om:
•

de beveiligingsapparatuur, alarminstallatie en doormelding ingeschakeld te houden en deze
regelmatig, met een minimum van eenmaal per week, op bedrijfszekerheid te testen;

•

ons direct op de hoogte te brengen als aan de WK-installatie of rookgasreiniger ten opzichte van de
door ons geaccepteerde situatie veranderingen worden aangebracht;

•

een onderhoudscontract voor de WK-installatie af te sluiten;

•

door een onafhankelijk onderzoeksbureau de analyse en rapportage van de rookgasmonsters te laten
uitvoeren volgens het meetprotocol van de Gasunie;

•

binnen twaalf uur na een gedekte gebeurtenis en voordat de installatie wordt gerepareerd een
rookgasmonster te laten nemen door een onafhankelijk onderzoeksbureau en daarvan een
meetrapport te laten opstellen;

•

bij schade in ieder geval de volgende gegevens op te leveren:
•

de gemeten waarden van de raamstanden;

•

de gemeten waarden van stikstofmonoxide (NO);

•

de gemeten waarden van etheen (C2H4);

•

in geval van een storing en alarmering de automatisch vastgelegde reden en het tijdstip van de
storing of alarmering en de op dat moment gemeten waarden.

•

de gegevens moeten beschikbaar zijn over een periode vanaf 72 uur vóór het moment waarop de
schade is veroorzaakt tot aan het tijdstip van voorlopige opname door ons van de schade.

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

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

werkzaamheden * (3);

•

schade door meststoffen * (4);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);
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•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

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

•

schade als verzekerde bij schade:
•

geen bijgehouden logboek van de WK-installatie, de rookgasreiniger en de etheenbewaking kan
overleggen, waarin zijn opgenomen alle draaiuren, inspecties, reparaties, motorolie controles,
meetrapporten, revisies en het periodiek gepleegde onderhoud, tenzij verzekerde deze gegevens op
andere wijze kan aantonen;

•

geen rookgasanalyserapport kan overleggen van het moment direct na het weer in gebruik nemen
na een revisie of ingrijpende reparatie van de WK-installatie of de rookgasreiniger.

•

•

schade als deze is veroorzaakt:
•

tijdens reparatie of onderhoud aan de WK-installatie of rookgasreiniger;

•

door een afwijkende kwaliteit of samenstelling van het geleverd aardgas, motorolie of ureum;

•

door het resetten van de WK-installatie of de rookgasreiniger.

schade als deze is veroorzaakt door klein molest.
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Paragraaf 13 Machinebreuk
Gewassen binnen

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

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan gewassen in bedrijfsgebouwen en koelcellen die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, als de schade is ontstaan door een plotseling
en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren van de op het verzekeringsbewijs vermelde machines
door alle plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen aan deze machines. In geval van gewas
beschermingsapparatuur is alleen schade door uitval van deze apparatuur gedekt.
Schade ontstaan doordat de gewassen als gevolg van de hiervoor genoemde beschadiging niet kunnen
worden be- of verwerkt is ook gedekt.
Verzekerd is ook schade die het gevolg is van eigen gebrek, of die onmiddellijk voortvloeit uit de aard van
de machines zelf.
Voorwaarde is wel dat de materiële beschadiging zodanig is, dat herstel of vervanging van (een onderdeel
van) de machines noodzakelijk is om de machines weer in werking te kunnen stellen.
De verzekering blijft van kracht:
•

zolang de machines in bedrijf zijn of bedrijfsklaar zijn opgesteld binnen het risicoadres;

•

terwijl de machines worden gedemonteerd voor reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing;

•

en ook terwijl de machines aansluitend worden gemonteerd of getest of terwijl ermee wordt
proefgedraaid.

Er is dekking vanaf dertig dagen vóór het begin van de teelt tot en met vijftien dagen na het einde van de
teelt, onder de voorwaarde dat de gewassen aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen of koelcellen op het
risicoadres.
De verzekering dekt teeltplanschade die ontstaat door een onder deze dekking verzekerde gebeurtenis op
het risicoadres waardoor de teelt op het risicoadres niet op de geplande datum kan starten. Deze dekking
geldt ook als bij een dergelijke gebeurtenis geen schade aan de gewassen is ontstaan.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Meerjarig plantmateriaal:	de kosten voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit gelijkwaardig
plantmateriaal, de nieuwwaarde.

30% overdekking
Wij garanderen bij schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis maximaal 30% overdekking als u
jaarlijks de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten verzekert. Voorwaarde is dat u kunt aantonen
dat u ook in de voorgaande jaren de redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten heeft verzekerd.

Verzekerde locaties
Het (De) risicoadres(sen)
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Verplichtingen
Van de verplichtingen waar een * bij is geplaatst, is de volledige tekst aan het eind van dit hoofdstuk te
vinden.
Voor verzekerde gelden de volgende verplichtingen:
•

wijziging teeltplan * (1);

•

inspectie * (2);

•

geldende voorschriften * (3);

•

handbediening * (4);

•

beveiliging * (5);

•

verhaalsrechten * (6).

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

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

atoomkernreacties * (2);

•

schade door meststoffen * (4);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

schade door stoffen * (6);

•

experimenten, beproevingen en overbelasting * (7);

•

elektrische stroomvoorziening * (8);

•

onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking * (9);

•

binnendringen van water * (10);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

wettelijk niet toegestane teelten * (12);

•

brandstof * (13);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

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

•

schade als deze is veroorzaakt door eigen gebrek van elektronische componenten die onderdeel zijn
van de machines of schade die voortvloeit uit de aard van deze elektronische componenten zelf. Deze
uitsluiting geldt alleen als deze componenten ouder zijn dan 10 jaar;

•

schade als deze is veroorzaakt door het onjuist functioneren of uitvallen van de machines en verzekerde
voor deze machines geen bijgehouden logboek kan overleggen, waarin zijn opgenomen alle draaiuren,
inspecties en periodiek gepleegd onderhoud, tenzij verzekerde de gegevens op andere wijze kan aantonen;

•

schade als deze voortvloeit uit beschadigingen aan aan- en afvoerleidingen;

•

schade als deze voortvloeit uit beschadigingen aan dichtingen en niet-metalen onderdelen, met
uitzondering van elektronische besturing, de isolatie van elektrische objecten en de kunststof
onderdelen die dienen ter vervanging van metalen onderdelen;

•

schade als deze voortvloeit uit de werking van vloeistoffen, oliën, gassen, chemicaliën, katalysatoren,
filter- en contactmassa’s en koelvloeistoffen;

•

schade als deze voortvloeit uit fouten en gebreken die bekend waren of bekend behoorden te zijn aan
verzekerde of bij de verantwoordelijke bedrijfsleider van verzekerde en die niet aan ons bekend zijn
gemaakt.

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis

45

inhoud

Inhoud
Paragraaf 14 Brand, vandalisme

47

Gewassen buiten
Verzekerde................................................................................................................................................................................................................ 47
Omvang van de verzekering.............................................................................................................................................................................. 47
Verzekerde bedragen............................................................................................................................................................................................ 47
Eigen risico................................................................................................................................................................................................................ 47
Verzekerde locaties............................................................................................................................................................................................... 47
Verplichtingen.........................................................................................................................................................................................................48
Uitsluitingen............................................................................................................................................................................................................48

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis

46

inhoud

Paragraaf 14 Brand, vandalisme
Gewassen buiten

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

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan gewassen die zich op het veld bevinden en die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 maart tot 1
december van het verzekeringsjaar, als de schade is ontstaan door:
•

brand en brandblussing (verder te noemen ‘brand’) of vandalisme;

•

ontploffing;

•

luchtvaartuigen;

•

rook en roet als gevolg van brand of ontploffing op een locatie binnen een straal van één kilometer
van het risicoadres.

De dekking gaat in vanaf dertig dagen vóór het moment van zaaien of planten. Verder is er dekking voor
schade door brand, ontploffing, luchtvaartuigen en rook en roet als gevolg van brand of ontploffing na
het einde van de teelt met een maximum van 15 dagen, onder de voorwaarde dat het plantmateriaal of
de gewassen aanwezig zijn op het risicoadres.
Opkweek buiten op een ander bedrijf
Wij verzekeren teeltplanschade op het risicoadres als gevolg van beschadiging van gewassen die in
opdracht van u elders worden opgekweekt voor de uiteindelijke teelt op het risicoadres. De gewassen
moeten aanwezig zijn op een bedrijf in België, Nederland of Luxemburg. Er is dekking als de schade
ontstaan is door een gebeurtenis waarvoor het beschadigde gewas op het risicoadres is verzekerd.
De schadevergoeding bedraagt, onder aftrek van het eigen risico, maximaal 10% van het verzekerde
bedrag van de betrokken gewassen.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten
Wanneer er sprake is van een potplanten- of boomkwekerij geldt dat het (de) totaal verzekerde bedrag(en)
een gewogen gemiddelde is/zijn, gebaseerd op de totale brutojaaropbrengsten van het risicoadres.
In geval van schade zal rekening gehouden worden met de werkelijke waarde van de betrokken gewassen
en met de werkelijke jaaropbrengst van de gewassen van het totale bedrijf.

Eigen risico
Het eigen risico wordt net als de schade-uitkering berekend over het verzekerde bedrag van de
beschadigde oppervlakte en geldt per gebeurtenis. Als de schade ook onder een andere dekking is
verzekerd, dan geldt het hoogste eigen risico van de betreffende dekkingen. Als producten van
akkerbouw, vollegrondstuinbouw, bloembollen en knollen op dezelfde oppervlakte worden beschadigd
door meerdere gebeurtenissen na elkaar dan geldt per teelt per verzekeringsjaar maximaal eenmaal het
eigen risico.

Verzekerde locaties
Het perceel of de percelen
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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:
•

wijzigingen teeltplan * (1);

•

verhaalsrechten * (6);

•

opgave teeltplan * (7).

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);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

schade aan bepaalde producten * (14);

•

schade door andere stoffen * (15);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

schade door molest, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Paragraaf 15 Storm
Gewassen buiten

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

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan gewassen die zich op het veld bevinden en die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 april tot 1 november
van het verzekeringsjaar als de schade is ontstaan door:
•

ontworteling;

•

stengelbreuk;

•

korrel- of zaaduitval, als gevolg van storm.

Verder dekt deze verzekering de door de gebeurtenis noodzakelijk geworden gewasbeschermings- en
oogstkosten, ten behoeve van de beschadigde oppervlakte, als de schade aan het betreffende gewas het
eigen risico overschrijdt.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten

Eigen risico
Het eigen risico wordt net als de schade-uitkering berekend over het verzekerde bedrag van de
beschadigde oppervlakte en geldt per gebeurtenis. Als de schade ook onder een andere dekking is
verzekerd, dan geldt het hoogste eigen risico van de betreffende dekkingen. Als producten van akkerbouw
en vollegrondstuinbouw op dezelfde oppervlakte worden beschadigd door meerdere gebeurtenissen na
elkaar, dan geldt per teelt per verzekeringsjaar maximaal eenmaal het eigen risico.

Verzekerde locaties
Het perceel of de percelen

Ingang van de dekking
De dekking bij aanvraag of wijziging gaat in om 12.00 uur op de dag na die waarop het ‘gewijzigde’
teeltplan door ons is ontvangen. Als voor de eerstvolgende 24 uur storm is voorspeld door weerbureau’s
(bijvoorbeeld het KNMI of Meteoconsult) dan gaat de dekking 24 later in, voor zover er op dat moment
geen verwachting voor storm meer wordt afgegeven.

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:
•

wijzigingen teeltplan * (1);

•

verhaalsrechten * (6);

•

opgave teeltplan * (7).
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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);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

schade aan bepaalde producten * (14);

•

schade door andere stoffen * (15);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

schade door molest, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Paragraaf 16 Hagel
Gewassen buiten en Bloembollen en knollen

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

Omvang van de verzekering gewassen buiten
De verzekering dekt schade aan gewassen die zich op het veld bevinden en die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 maart tot
1 december als de schade is ontstaan door hagel. ‘Voor vollegrondstuinbouwgewassen geldt dat deze
periode eindigt op 1 november.
Verder dekt deze verzekering de door de gebeurtenis noodzakelijk geworden gewasbescherming-,
gewasverzorgings- en oogstkosten, ten behoeve van de beschadigde oppervlakte, als de schade aan het
betreffende gewas het eigen risico overschrijdt.

Opkweek buiten op een ander bedrijf
Wij verzekeren teeltplanschade op het risicoadres als gevolg van beschadiging van gewassen die in
opdracht van u elders worden opgekweekt voor de uiteindelijke teelt op het risicoadres. De gewassen
moeten aanwezig zijn op een bedrijf in België, Nederland of Luxemburg. Er is dekking als de schade
ontstaan is door een gebeurtenis waarvoor het beschadigde gewas op het risicoadres is verzekerd.
De schadevergoeding bedraagt, onder aftrek van het eigen risico, maximaal 10% van het verzekerde
bedrag van de betrokken gewassen.

Omvang van de verzekering bloembollen en knollen
De verzekering dekt schade aan bloembollen en knollen die zich op het veld bevinden en die volgens
het verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, gedurende de periode van 1 januari tot
1 december als de schade is ontstaan door hagel.
Verder dekt deze verzekering de door de gebeurtenis noodzakelijk geworden spuit-, en
gewasverzorgingskosten, ten behoeve van de beschadigde oppervlakte, als de schade aan het
betreffende gewas het eigen risico overschrijdt.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten;
Bloembollen en knollen:		redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten van alle in één jaar door
verzekerde te telen bloembollen of knollen.
Wanneer er sprake is van een potplanten- of boomkwekerij geldt dat het (de) totaal verzekerde bedrag(en)
een gewogen gemiddelde is/zijn, gebaseerd op de totale brutojaaropbrengsten van het risicoadres. In
geval van schade zal rekening gehouden worden met de werkelijke waarde van de betrokken gewassen en
met de werkelijke jaaropbrengst van de gewassen van het totale bedrijf.

Eigen risico
Het eigen risico wordt net als de schade-uitkering berekend over het verzekerde bedrag van de
beschadigde oppervlakte en geldt per gebeurtenis. Als de schade ook onder een andere dekking is
verzekerd, dan geldt het hoogste eigen risico van de betreffende dekkingen. Als producten van
akkerbouw, vollegrondstuinbouw, bloembollen en knollen op dezelfde oppervlakte worden beschadigd
door meerdere gebeurtenissen na elkaar dan geldt per teelt per verzekeringsjaar maximaal eenmaal het
eigen risico.
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Verzekerde locaties
Het perceel of de percelen

Ingang van de dekking
Gewassen en Bloembollen en knollen
De dekking bij aanvraag of wijziging gaat in om 12.00 uur op de dag na die waarop het ‘gewijzigde’
teeltplan door ons is ontvangen. Als voor de eerstvolgende 24 uur hagel is voorspeld door weerbureau’s
(bijvoorbeeld het KNMI of Meteoconsult) dan gaat de dekking 24 uur later in, voor zover er op dat
moment geen verwachting voor hagel meer wordt afgegeven.

Verplichtingen
Gewassen buiten en Bloembollen en knollen
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:
•

wijzigingen teeltplan * (1);

•

verhaalsrechten * (6);

•

opgave teeltplan * (7);

•

bij kwaliteitsschade van bloembollen en knollen de keuringscertificaten en – formulieren van de B.K.D.
of kopieën hiervan over te leggen aan de maatschappij.

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);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

schade aan bepaalde producten * (14);

•

schade door andere stoffen * (15);

•

merkelijke schuld * (16);

•

bestemmingswijzing * (17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

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

•

bij bloembollen en knollen de schade aan bloemen bestemd voor de snijbloemenhandel;

•

bij bloembollen en knollen de schade veroorzaakt dor zwartrand of geelziek van hyacinten ongeacht of
dit een gevolg is van een verzekerd voorval.
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Paragraaf 17 Vorst
Gewassen buiten

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

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt schade aan gewassen die zich op het veld bevinden en die volgens het
verzekeringsbewijs verzekerd zijn op deze voorwaarden, gedurende de periode van 15 april tot
1 september als de schade is ontstaan door vorst.

Aanvang dekking
Bij aanvraag of wijziging gaat de dekking in 7 dagen te rekenen vanaf het moment waarop de aanvraag
door ons is ontvangen. Tot dat moment blijft de bestaande dekking van kracht.

Verzekerde bedragen
Gewassen:						de redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten

Eigen risico
Het eigen risico wordt net als de schade-uitkering berekend over het verzekerde bedrag van de
beschadigde oppervlakte en geldt per gebeurtenis. Als de schade ook onder een andere dekking is
verzekerd, dan geldt het hoogste eigen risico van de betreffende dekkingen. Als producten van akkerbouw
en vollegrondstuinbouw op dezelfde oppervlakte worden beschadigd door meerdere gebeurtenissen na
elkaar, dan geldt per teelt per verzekeringsjaar maximaal eenmaal het eigen risico.

Verzekerde locaties
Het perceel of de percelen

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:
•

wijzigingen teeltplan * (1);

•

verhaalsrechten * (6);

•

opgave teeltplan * (7).

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);

•

schade door gewasbeschermingsmiddelen * (5);

•

contractuele verplichtingen * (11);

•

schade aan bepaalde producten * (14);

•

schade door andere stoffen * (15);

•

merkelijke schuld *(16);
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•

bestemmingswijzing *(17);

•

handels- en economische sancties * (18);

•

schade door molest, (bio)chemische wapens, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
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Paragraaf 18 Extra kosten
Verzekerde
U als verzekeringnemer en de persoon of personen van wie het belang is meeverzekerd.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt voor de verzekerde de extra kosten gedurende de periode dat het bedrijf geheel of
gedeeltelijk stilstaat of stoornis ondervindt als gevolg van beschadiging of verloren gaan van de op het
verzekeringsbewijs omschreven zaken, door gebeurtenissen waartegen deze extra kosten verzekering
volgens het verzekeringsbewijs dekking biedt.
Maar deze dekking geldt alleen als voor de betreffende gebeurtenis ook dekking is op de verzekering
waarop de beschadigde zaken zelf zijn verzekerd.
Onder extra kosten verstaan we extra kosten die door verzekerde gemaakt moeten worden om de
normale uitoefening van zijn bedrijf te kunnen hervatten of voortzetten. Hieronder vallen:
•

huur van vervangende en kwalitatief gelijkwaardige bedrijfsruimte;

•

ingeval van vervangende bedrijfsruimte voor bewaarproducten, de gederfde inkomsten wegens een
lagere opbrengst van deze bewaarproducten als uitsluitend gevolg van kwalitatieve beperkingen van
de gehuurde bewaarruimte ten opzichte van de eigen faciliteiten.

•

Bij schadevaststelling zal rekening gehouden worden met niet gemaakte kosten, besparingen en
indroogverliezen. Is het niet mogelijk tijdig vervangende bewaarruimte te huren, dan kan in overleg
met ons besloten worden de bewaarproducten vanaf het veld te verkopen.

•

verplaatsingskosten van bedrijfsmiddelen;

•

verhoging van de loonkosten;

•

reconstructiekosten van verloren of beschadigde administratie;

•

alle overige kosten die na overleg met ons en na goedkeuring door ons voor dat doel worden
aangewend.

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

inspectie * (2);

•

verhaalsrechten * (6).

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

mededelingsplicht * (0);

•

gedrag van verzekerde * (1);

•

handels- en economische sancties * (18).
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Verplichtingen
1. Wijzigingen teeltplan
De verzekerde is verplicht zodra een wijziging in het teeltplan wordt aangebracht ons hierover te
informeren.
2. 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.
3. Geldende voorschriften
De verzekerde is verplicht de bedrijfsgebouwen, koelcellen, apparatuur, teeltsystemen, voedingsunits,
wateropslagplaatsen, watergeefsystemen, scherminstallaties, belichtingsinstallaties, WK-installaties en
rookgasreinigers en alle toebehoren volgens de geldende voorschriften aan te (laten) leggen, te bedienen
en de garantiebepalingen na te leven en alles te onderhouden en inspectie te laten uitvoeren zoals
voorgeschreven door de fabrikant van de hiervoor genoemde zaken. De voor de hiervoor genoemde zaken
geldende NEN-normen moeten worden nageleefd.
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. Beveiliging
De verzekerde is verplicht om:
•

de beveiligingsapparatuur, alarminstallatie en doormelding ingeschakeld te houden en deze
regelmatig, met een minimum van eenmaal per week, op bedrijfszekerheid te testen;

•

en ervoor te zorgen dat alarmsignalen onmiddellijk door iemand worden ontvangen, die zelf direct en
vakkundig optreedt of die direct iemand inschakelt die vakkundig optreedt.

6. Verhaalsrechten
De verzekerde mag zonder onze toestemming geen verdergaande afstand van verhaalsrechten doen dan
gebruikelijk is.
7. Opgave teeltplan
De verzekerde heeft de verplichting om jaarlijks, indien mogelijk vóór 1 april, maar in ieder geval vóór de
risicoperiode een teeltplan in te dienen. Als verzekerde de wijzigingen in het teeltplan niet of niet tijdig
meedeelt, dan blijft er dekking op basis van het laatst door de verzekerde ingediende teeltplan tegen de
tarieven en condities van het lopende verzekeringsjaar.
Bij bloembollen en knollen heeft de verzekerde de verplichting om jaarlijks vóór 1 maart een teeltplan in
te dienen. Als verzekerde de wijzigingen in het teeltplan niet of niet tijdig meedeelt, dan blijft er dekking
op basis van het laatst door de verzekerde ingediende teeltplan tegen de tarieven en condities van het
lopende verzekeringsjaar.
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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 de 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. Atoomkernreacties
De verzekering geeft geen dekking als de schade is veroorzaakt door of verband houdt met
atoomkernreacties, ongeacht hoe deze zijn ontstaan en ongeacht of zij zich in of buiten het risicoadres
hebben voorgedaan.
3. 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.
4. Schade door meststoffen
De verzekering geeft geen dekking als de schade het gevolg is van meststoffen, tenzij deze meststoffen
op de verzekerde locatie volgens de voorschriften opgeslagen waren en in brand zijn geraakt.
5. Schade door gewasbeschermingsmiddelen
De verzekering geeft geen dekking als de schade het gevolg is van gewasbeschermingsmiddelen, tenzij
deze middelen op de verzekerde locatie volgens de voorschriften waren opgeslagen en in brand zijn
geraakt.
6. Schade door stoffen
De verzekering geeft geen dekking als de schade het gevolg is van andere stoffen, middelen of gassen en
dampen dan de onder de uitsluitingen ‘Schade door meststoffen’ en ‘Schade door
gewasbeschermingsmiddelen’ genoemde, tenzij deze stoffen of middelen op de verzekerde locatie
volgens de voorschriften waren opgeslagen en in brand zijn geraakt.
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7. Experimenten, beproevingen en overbelasting
De verzekering geeft geen dekking als de schade is veroorzaakt door of verband houdt met experimenten,
abnormale beproevingen of overbelasting anders dan door sneeuwdruk.
8. Elektrische stroomvoorziening
De verzekering geeft geen dekking als de schade is veroorzaakt door het uitvallen van de elektrische stroom
voorziening 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.
9. Onvoldoende onderhoud, slijtage, veroudering, corrosie en oxidatie of verzakking
De verzekering geeft geen dekking als de schade is veroorzaakt door of verband houdt met:
•

Onvoldoende onderhoud;

•

Normale slijtage of veroudering;

•

Corrosie en oxidatie;

•

Verzakking.

10. Binnendringen van water
De verzekering geeft geen dekking als de schade is ontstaan door het binnendringen van water via de
begane grond, het riool, drainage systemen, openstaande (lucht)ramen of deuren.
11. Contractuele verplichtingen
De verzekering geeft geen dekking voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van contractuele
verplichtingen, marktverlies en/of goodwill.
12. Wettelijk niet toegestane teelten
De verzekering geeft geen dekking op het risicoadres als een bedrijfsgebouw of koelcel wordt gebruikt
voor wettelijk niet toegestane teelten.
13. Brandstof
De verzekering geeft geen dekking als de schade is veroorzaakt door een gebrek aan (werkkracht) of
brandstof.
14. Schade aan bepaalde producten
De verzekering geeft geen dekking als de schade is ontstaan aan:
•

fruitteeltproducten, uitgezonderd het kleinfruit;

•

gewassen bestemd voor snijbloemenhandel, tenzij uit het verzekeringsbewijs blijkt dat anders is
overeengekomen.

15. Schade door andere stoffen
De verzekering geeft naast de onder uitsluiting ‘Schade door gewasbeschermingsmiddelen’ genoemde
stoffen geen dekking als de schade het gevolg is van andere voor de gewassen schadelijke stoffen,
middelen of gassen en dampen.
16. Merkelijke schuld
Niet verzekerd is schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van de verzekerde en het gevolg is van
zijn merkelijke schuld.
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17. 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.
18. 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
Bij Bedrijfsschade, bij Gewassen binnen, bij Gewassen buiten, bij Bloembollen en knollen
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
welke omvang de schade heeft die uit de gebeurtenis voortvloeit.
Hij dient ons zijn volle medewerking te verlenen, zoals het geven van inlichtingen aan ons of aan door ons
aangewezen deskundigen. Verder dient hij aan ons de leiding van de behandeling van de schaderegeling
over te laten en 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.
In geval van schade is de verzekerde verplicht opgave te doen van alle verzekeringen
•

die hem bekend zijn;

•

en die gelden voor het verzekerde belang;

•

en die van kracht waren onmiddellijk vóór de gebeurtenis.

Bij Gewassen binnen, bij Gewassen buiten, bij Bloembollen en knollen
Verzekerde is verplicht:
•

zoals in het voorgaande is bepaald, om de gebeurtenis die voor ons tot een verplichting kan leiden zo
spoedig mogelijk te melden. Bij een verzekering voor ‘Gewassen binnen’ dan wel bij een verzekering
voor ‘Gewassen buiten’ en voor Bloembollen en knollen geldt dat de schade in ieder geval binnen drie
dagen na de gebeurtenis aan ons moet zijn gemeld;

•

bij schade onmiddellijk de benodigde maatregelen te nemen om verdere schade aan de gewassen te
voorkomen of te beperken en de door ons voorgeschreven maatregelen te volgen;

•

als de schade daardoor niet kan toenemen het beschadigde onaangeroerd laten totdat voorlopige
opname of definitieve taxatie van de schade door ons heeft plaatsgevonden;

•

de beschadigde gewassen en de zaken die de schade hebben veroorzaakt niet van het risicoadres te
verwijderen voordat voorlopige opname of definitieve taxatie van de schade door ons heeft
plaatsgevonden, tenzij wij het afvoeren van de gewassen of de andere zaken hebben goedgekeurd;

•

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, binnen
24 uur aangifte te doen bij de politie. Met name moet hierbij gedacht worden aan (poging tot) diefstal,
(poging tot) (in)braak, verduistering, vandalisme en waterverontreiniging door vandalisme. Bij een
vergoeding van de schade draagt verzekerde zijn rechten op de ontvreemde zaken aan ons over. Als
ontvreemde zaken zonder onze tussenkomst weer in het bezit van verzekerde komen of als verzekerde
de verblijfplaats van deze zaken kent, dan brengt verzekerde ons hiervan op de hoogte.

In geval van schade bij ‘Gewassen binnen’ geldt verder dat verzekerde verplicht is om:
bij schade door uitval dan wel onjuist functioneren van op het bedrijf aanwezige apparatuur, teelt
systemen, voedingsunits, watergeefsystemen, scherminstallaties, belichtingsinstallaties, WK-installaties
en rookgasreinigers als gevolg van een materiële beschadiging van de hiervoor genoemde zaken er voor
te zorgen dat de noodzakelijke reparaties aan deze zaken zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
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Door wie wordt de omvang van de schade vastgesteld
De omvang van de schade en de hoogte van de kosten worden vastgesteld:
•

ofwel in onderling overleg. In dat geval wordt de schade door ons in overleg met verzekerde
vastgesteld. Zo spoedig mogelijk zal door ons een voorlopige opname van de schade worden gedaan.
Bij gewassen binnen, bij gewassen buiten en bij bloembollen en knollen moeten de benodigde
gegevens uiterlijk binnen drie maanden na de gebeurtenis beschikbaar zijn, of in ieder geval vóór de
beëindiging van de teelt, tenzij met verzekerde een later tijdstip is overeengekomen.

•

ofwel, bij onderling goedvinden, door één expert;

•

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

In het laatstgenoemd 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 schadevaststellingen.
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 schadevaststelling 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 omvang van de schade.
Alle experts moeten zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) of een
vergelijkbare beroepsorganisatie. De experts die zijn ingeschreven bij de beroepsorganisatie moeten 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 en de beroepsorganisatie
niet aan de hiervoor genoemde 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 Gewassen binnen
De redelijk te verwachten brutojaaropbrengsten gelden als basis voor de schadevaststelling.
In afwijking hiervan geldt voor meerjarig plantmateriaal de nieuwwaarde als basis voor schadevaststelling.
Bij Gewassen buiten
•

Voor schade die is gedekt op de voorwaarden ‘Hagel’, ‘Storm’ en ‘Vorst’ geldt het verzekerde bedrag als
basis voor schadevaststelling;

•

Voor schade die is gedekt op de voorwaarden ‘Brand en vandalisme’ geldt de contractwaarde of, indien
geen contract is afgesloten, de marktwaarde als basis voor schadevaststelling. De teeltplanschade
wordt geregeld op basis van het verzekerde bedrag.

De schade, die bij taxatie wordt vastgesteld, wordt aangaande een gebeurtenis die onder de voorwaarden
‘Hagel’, ‘Storm’ of ‘Vorst’ is gedekt, uitgedrukt in een procentuele opbrengstvermindering van de
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beschadigde gewassen. Gaat het om schade als gevolg van een gebeurtenis die onder de voorwaarden
‘Brand, vandalisme’ is gedekt, wordt de schade in een nominaal bedrag uitgedrukt.
Bij Bloembollen en knollen
•

Voor schade die is gedekt op de voorwaarden ‘Hagel’ en de clausule ‘Brand te Velde’ geldt het
verzekerde bedrag als basis voor schadevaststelling;

•

Voor schade die is gedekt op de voorwaarden ‘Opslag’ en ‘Transport’ geldt de contractwaarde of,
indien geen contract is afgesloten, de marktwaarde als basis voor schadevaststelling. De
teeltplanschade wordt geregeld op basis van het verzekerde bedrag.

De schade, die bij taxatie wordt vastgesteld, wordt aangaande een gebeurtenis die onder de voorwaarden
‘Hagel’ en de clausule ‘Brand te velde’ is gedekt, uitgedrukt in een procentuele opbrengstvermindering
van de beschadigde gewassen.

Schadevaststelling
Bij Bedrijfsschade
De schadevergoeding omvat de bedrijfsschade over maximaal de op het verzekeringsbewijs vermelde
uitkeringstermijn. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de verzekerde gebeurtenis
plaatsvindt. Deze eindigt zodra de productie en/of omzet hersteld is. In de volgende gevallen is de
uitkeringstermijn maximaal 10 weken:
•
•

als het bedrijf na de gebeurtenis wordt opgeheven;
als binnen tien weken na de gebeurtenis onvoldoende gepoogd is de capaciteit van het bedrijf te
herstellen;

•

als na de gebeurtenis in de bedrijfsgebouwen een ander bedrijf wordt gevestigd.

Bij de schadevaststelling wordt rekening gehouden met omstandigheden die ook zonder de gebeurtenis,
van invloed zouden zijn geweest op het bedrijfsresultaat.
Boetes en schadevergoedingen of ander geldelijk verlies wegens het niet door verzekerde kunnen
nakomen van zijn contractuele verplichtingen, worden buiten beschouwing gelaten.
Als er sprake is van een beschadigd bedrijfsgebouw dat niet op dezelfde plaats wordt herbouwd, dan
wordt voor de vaststelling van de bedrijfsschade er vanuit gegaan dat op dezelfde plaats wordt herbouwd.
Dit geldt niet indien op grond van de Wet Milieubeheer niet op dezelfde plaats gebouwd mag worden.
Bij Gewassen binnen
Wij bepalen de omvang van de schade aan de hand van:
•

het verzekerde bedrag van de betrokken gewassen;

•

de normaal te verwachten brutojaaropbrengsten van de gewassen als de gebeurtenis niet had
plaatsgevonden;

•

de brutojaaropbrengsten van de gewassen tot het moment van de gebeurtenis;

•

de mate van beschadiging van de gewassen;

•

de nog te verwachten brutojaaropbrengsten van de beschadigde gewassen na de gebeurtenis;

•

de door de gebeurtenis noodzakelijk geworden wijzigingen van de teelt;

•

de productiewaarde van de vrijgekomen oppervlakte;

•

de gemaakte extra kosten en de niet gemaakte kosten;

•

de uitkeringstermijn en het verzekerde bedrag van de beschadigde gewassen.

Wij bepalen de omvang van de schade aan de hand van de waarde van de hulpmiddelen en het meerjarig
plantmateriaal op het moment van de gebeurtenis. Als de vervangingswaarde minder bedraagt dan
40% van de nieuwwaarde, wordt de schade vastgesteld op basis van de dagwaarde.
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Als er sprake is van een beschadigd bedrijfsgebouw dat niet op dezelfde plaats wordt herbouwd, dan wordt
voor de vaststelling van de bedrijfsschade er vanuit gegaan dat op dezelfde plaats wordt herbouwd. Dit
geldt niet indien op grond van de Wet Milieubeheer niet op dezelfde plaats gebouwd mag worden.
Bij schade aangaande een gebeurtenis die onder de voorwaarden ‘Dekking geleverde gebrekkige zaken’ is
verzekerd, moet u aantonen dat u schade heeft geleden, dat de voor uw teelt gebruikte zaken gebrekkig
waren en dat er oorzakelijk verband bestaat tussen de gebrekkigheid en de schade.
Bij Gewassen buiten
Wij bepalen de omvang van de schade aan de hand van:
•

het verzekerde bedrag van de betrokken gewassen;

•

de normaal te verwachten brutojaaropbrengsten van de gewassen als de gebeurtenis niet had
plaatsgevonden;

•

de brutojaaropbrengsten van de gewassen tot het moment van de gebeurtenis;

•

de mate van beschadiging van de gewassen;

•

de nog te verwachten brutojaaropbrengsten van de beschadigde gewassen na de gebeurtenis;

•

de door de gebeurtenis noodzakelijk geworden wijzigingen van de teelt;

•

de productiewaarde van de vrijgekomen oppervlakte;

•

de gemaakte extra kosten en de niet gemaakte kosten;

•

indien meeverzekerd, de waarde – onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis – van planten,
struiken of bomen waarvan meerdere jaren wordt geoogst.

Bij Bloembollen en knollen
Wij bepalen de omvang van de schade aan de hand van:
•

het verzekerde bedrag van de betrokken bloembollen of knollen;

•

de normaal te verwachten brutojaaropbrengsten van de bloembollen of knollen als de gebeurtenis
niet had plaatsgevonden;

•

de brutojaaropbrengsten van de bloembollen of knollen tot het moment van de gebeurtenis;

•

de mate van beschadiging van de bloembollen of knollen;

•

de nog te verwachten brutojaaropbrengsten van de beschadigde bloembollen of knollen na de
gebeurtenis;

•

de door de gebeurtenis noodzakelijk geworden wijzigingen van de teelt;

•

de productiewaarde van de vrijgekomen oppervlakte;

•

de gemaakte extra kosten en de niet gemaakte kosten.

Kwaliteitsschade bij bloembollen en knollen
Als kwaliteitsschade verzekerd onder de voorwaarden ‘Hagel’ en de clausule ‘Brand te velde’ wordt
uitsluitend die schade aangemerkt die ontstaat doordat de haalbare kwaliteitsklasse, zoals die in het
monster van de B.K.D. naar voren komt, niet verkregen kan worden, doordat de partij bloembollen op het
veld niet kan worden beoordeeld door de B.K.D. als gevolg van hagel- en of brandschade.
De kwaliteitsschade wordt, als een verklaring van ‘niet te beoordelen’ door de B.K.D. wordt afgegeven,
onherroepelijk vastgesteld op 10% van het verzekerde bedrag van de beschadigde oppervlakte van de
desbetreffende cultivar.

Onderverzekering
Bij Bedrijfsschade
In geval van schade wordt het verzekerde bedrag vergeleken met de geschatte brutowinst die over de
periode van één jaar, te rekenen van de dag waarop de verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zou
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zijn gemaakt als de gebeurtenis niet had plaatsgevonden. Blijkt het verzekerde bedrag lager te zijn, dan
vindt de schadevergoeding naar evenredigheid plaats.
Bij Gewassen binnen
In geval van schade wordt het verzekerde bedrag vergeleken met de redelijk te verwachten
brutojaaropbrengsten die over de periode van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de verzekerde
gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zouden zijn ontvangen als de gebeurtenis niet had plaatsgevonden.
Blijkt het verzekerd bedrag lager te zijn, dan vindt de uitkering naar evenredigheid plaats. Dit geldt echter
niet voor het onderdeel schadevaststellingskosten.
Als de dekking zoals omschreven in de voorwaarden “Dertig procent overdekking’ van toepassing is, wordt
de wijze van schadevergoeding uit die speciale regeling gevolgd in plaats van hetgeen hiervoor is bepaald
inzake onderverzekering.
Als bij een schade blijkt dat het teeltplan op het moment van de gebeurtenis niet overeenstemt met het
aan ons opgegeven teeltplan dan gelden de volgende bepalingen:
•

Andere gewassen
Als bij schade blijkt dat, in plaats van de op het verzekeringsbewijs vermelde gewassen, andere
gewassen geteeld worden, dan wordt de schade aan deze andere gewassen toch vergoed. Als
verzekerd bedrag geldt bij de bepaling van deze schade de te verwachten opbrengst van de op het
verzekeringsbewijs vermelde gewassen. Dit tot maximaal het verzekerde bedrag over dezelfde
teeltperiode van de oorspronkelijk op het verzekeringsbewijs vermelde gewassen.

•

Gedeeltelijke verzekering
Als bij schade aan verzekerde gewassen blijkt dat niet de gehele met gewassen beteelde oppervlakte
aan ons is opgegeven, dan doen wij geen beroep op verzwijging. Wij vergoeden de schade alsnog. Het
bedrag van de schadevergoeding wordt in dit geval wel verminderd naar verhouding van het
verzekerde bedrag van de verzekerde gewassen tot het totale bedrag dat verzekerd zou zijn geweest
als over dezelfde teeltperiode wel alle gewassen zouden zijn opgegeven.

Bij Gewassen buiten
Als bij een schade blijkt dat het teeltplan op het moment van de gebeurtenis niet overeenstemt met het
aan ons opgegeven teeltplan dan gelden de volgende bepalingen:
•

Niet verzekerde gewassen
Valt de schade in een niet verzekerd gewas, dan komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking.

•

Gedeeltelijke verzekering
Indien bij schade aan een verzekerd gewas blijkt dat de beteelde oppervlakte van dit gewas groter is
dan ter verzekering is aangeboden, dan wordt er van uit gegaan dat het verzekerde bedrag het
verzekerde bedrag is voor de gehele oppervlakte van dat gewas.

Bij Bloembollen en knollen
In geval van schade wordt het verzekerde bedrag vergeleken met de redelijk te verwachten
brutojaaropbrengsten die over de periode van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de verzekerde
gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zouden zijn ontvangen als de gebeurtenis niet had plaatsgevonden.
Blijkt het verzekerd bedrag lager te zijn, dan vindt de uitkering naar evenredigheid plaats. Dit geldt echter
niet voor het onderdeel schadevaststellingskosten.
Als bij een schade blijkt dat het teeltplan op het moment van de gebeurtenis niet overeenstemt met het
aan ons opgegeven teeltplan dan gelden de volgende bepalingen:
•

Niet verzekerde cultivar
Valt de schade in een niet verzekerde cultivar, dan komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking.
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•

Gedeeltelijke verzekering
Indien bij schade aan een verzekerde cultivar blijkt dat de beteelde oppervlakte van een cultivar groter
is dan ter verzekering is aangeboden, dan wordt er van uit gegaan dat het verzekerde bedrag het
verzekerde bedrag is voor de gehele oppervlakte van die cultivar.

Andere verzekering
Bij Gewassen binnen, bij Gewassen buiten, bij Bloembollen en knollen
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
Bij Gewassen binnen, bij Gewassen buiten, bij Bloembollen en knollen
Met een speciale verzekering bedoelen we een verzekering die is afgestemd op een specifieke zaak, zoals
bijvoorbeeld een glasverzekering.
Als een verzekerde zaak tevens verzekerd is op een speciale verzekering, dan gaat de speciale verzekering
voor, 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
Bij Bedrijfsschade, bij Gewassen binnen en Extra kosten
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 Gewassen buiten
De verschuldigde schadevergoeding voor landbouwgewassen en de hierbij behorende oogstkosten bij
een onder de voorwaarden ‘Brand, vandalisme’, ‘Storm’, ‘Hagel’ en ‘Vorst’ gedekte gebeurtenis wordt na
1 oktober van het verzekeringsjaar zo spoedig mogelijk voldaan.
Bij Bloembollen en knollen
De verschuldigde schadevergoeding voor bloembollen bij een onder de voorwaarden ‘Hagel’ en ‘Brand’
gedekte gebeurtenis wordt na 1 september van het verzekeringsjaar zo spoedig mogelijk voldaan.

Verzekerde kosten
Bij Bedrijfsschade
Naast bedrijfsschade worden de volgende kosten vergoed:
•

de extra kosten die door verzekerde gemaakt moeten worden om de normale uitoefening van zijn bedrijf
te kunnen hervatten of voortzetten. Deze extra kosten worden alleen vergoed voor zover zij effectief zijn
geweest. Maar als deze kosten zijn gemaakt in overleg met ons, dan worden zij volledig vergoed,
ongeacht of zij effectief zijn geweest en zelfs als het verzekerde bedrag daardoor wordt overschreden;

•

de expertisekosten onder voorwaarde 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
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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 experts
die zijn ingeschreven bij de beroepsorganisatie moeten zich houden aan de ‘Gedragscode schadeexpertiseorganisaties’ 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 en de beroepsorganisatie niet aan de hiervoor
genoemde eisen? Dan zijn deze kosten niet verzekerd.
Bij Gewassen binnen
Boven op het schadebedrag worden de volgende kosten vergoed:
•

de bereddingskosten met een maximum van eenmaal het verzekerd bedrag van het betrokken gewas
boven het verzekerd bedrag;

•

de extra te maken opruimingskosten van het gewas;

•

de teeltadvieskosten voor zover die kosten na onze goedkeuring zijn gemaakt;

•

de expertisekosten:
•

de kosten voor het inzetten van een expert die in onze opdracht de oorzaak en de omvang van de
schade bepaalt;

•

de kosten van de door ons benoemde deskundige en in geval van een bindende vaststelling door de
derde expert worden de kosten van de derde expert door elk van de partijen voor de helft
gedragen.

	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.
•

de aanvullende dekking als deze is verzekerd. Deze vergoeding is gelijk aan het op het
verzekeringsbewijs vermelde percentage voor deze aanvullende verzekering vermenigvuldigd met het
schadebedrag vóór aftrek eigen risico.

Als een verzekerde recht heeft op de dekking zoals omschreven in de voorwaarden ‘Dertig procent
overdekking’ en bij schade blijkt dat de brutojaaropbrengsten hoger uitvallen dan de door verzekerde
opgegeven redelijkerwijs te verwachten brutojaaropbrengsten dan worden de opgegeven bruto
jaaropbrengsten met maximaal 30% verhoogd totdat de werkelijke brutojaaropbrengsten zijn bereikt.
Als ondanks de verhoging de brutojaaropbrengsten nog te laag zijn verzekerd, vindt schadevergoeding
plaats naar evenredigheid van het verhoogde bedrag tot de werkelijke hogere brutojaaropbrengsten.
Bij Gewassen buiten en bij Bloembollen en knollen
Boven op het schadebedrag worden de volgende kosten vergoed:
•
•

de verzekerde gewasbeschermingskosten-, oogst-, gewasverzorgings- en de opruimingskosten;
de bereddingskosten met een maximum van eenmaal het verzekerd bedrag van het betrokken gewas
boven het verzekerd bedrag;

•

de expertisekosten:
•

de kosten voor het inzetten van een expert die in onze opdracht de oorzaak en de omvang van de
schade bepaalt;

•

de kosten van de door ons benoemde deskundige en in geval van een bindende vaststelling door de
derde expert worden de kosten van de derde expert door elk van de partijen voor de helft
gedragen.
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	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.
Deze kosten worden vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag verminderd met het schadebedrag en
het eigen risico van het betreffende gewas.

Eigendomsoverdracht
Bij Gewassen binnen en Gewassen buiten en bij Bloembollen en knollen
De verzekerde gewassen kunnen onder geen voorwaarde aan ons in eigendom worden overgedragen,
tenzij wij bij de vergoeding van een schade verzoeken om overdracht van de rechten van verzekerde ten
aanzien van deze zaken.
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