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

1.1 Verzekerde
Bij deze verzekering wordt onder verzekerde verstaan:
• de verzekeringnemer en/of
• iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op
grond van de polis rechten kan ontlenen aan de polis.

voor levering (bijvoorbeeld melk, melkproducten en
eieren) gelden alleen als bedrijfsvoorraden als dit op
het polisblad vermeld is. Geen bedrijfsvoorraden zijn:
opgeslagen oogstproducten, de natuurlijke meststoffen,
hooi, stro, inventaris, geld en geldswaardig papier,
motorrijtuigen, landbouwvoertuigen en dieren.

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

1.2 Verzekerd belang
Het belang dat verzekerde heeft bij het behoud van de
verzekerde zaken
• omdat hij eigenaar is of een ander zakelijk recht heeft,
of
• omdat hij het risico draagt voor het behoud van de
verzekerde zaken, of
• omdat hij aansprakelijk is voor het behoud van de
verzekerde zaken.

1.3 Inventaris
Alle roerende zaken die gebruikt worden voor de uitoefening van het op het polisblad vermelde bedrijf van
verzekerde. Hieronder wordt niet verstaan:
• de functionele inrichting;
• huurdersbelang;
• geld en geldswaardig papier;
• motorrijtuigen en zelfrijdende landbouwvoertuigen;
• bedrijfsvoorraden;
• dieren;
• oogstproducten.

1.4 Functionele inrichting
Zaken die dienen voor de agrarische bedrijfsuitoefening
in het gebouw, en die
• naar aard en inrichting met het gebouw zijn verbonden en/of
• bedoeld zijn om duurzaam in het gebouw aanwezig
te zijn.
Regelkasten met meet- en regelapparatuur maken deel
uit van de functionele inrichting.
Losstaande beeldschermen, toetsenborden, printers
e.d. maken geen deel uit van de functionele inrichting.

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

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

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

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

1.11 Ontploffing
1.5 Bedrijfsvoorraden
Kunstmeststoffen, veevoeder, gewasbeschermingsmiddelen, brandstoffen, onderdelen, zaai-, plant- en
pootgoed en andere zaken die de verzekerde op voorraad heeft voor de uitoefening van het bedrijf. Voorraden
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Een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige
krachtsuiting van gassen of dampen. Hierbij geldt het
volgende.
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Binnen een – al dan niet gesloten – vat:
Is de ontploffing ontstaan binnen een – al dan niet
gesloten – vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps
verlopende krachtsuiting voldaan, als de wand van
het vat onder de druk van de zich daarin bevindende
gassen en dampen (onverschillig hoe deze gassen of
dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor
de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens
deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft
ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of
vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de
drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar
gelijk zijn geworden.
Buiten een vat:
De eensklaps verlopende hevige krachtsuiting moet
de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen en
dampen, welke door een scheikundige reactie van vaste,
vloeibare gas- en dampvormige stoffen, of een mengsel
daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
In de nabijheid:
Onder schade door ontploffing wordt ook verstaan een
gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken
welke kan worden aangemerkt als een gevolg van de
nabijheid van schade door ontploffing aan andere dan
verzekerde zaken.
Implosie:
Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.

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

2 Overgang van belang, opheffing
• Verkoop
Bij verkoop van het bedrijf eindigt de dekking
30 dagen na de overgang van het belang. De dekking
eindigt niet als de nieuwe belanghebbende binnen
deze periode aan de maatschappij heeft verklaard
dat hij de verzekering over wil nemen. In dat geval
heeft de maatschappij gedurende 2 maanden het
recht de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.
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• Overlijden
Bij overgang van belang door overlijden zal de
dekking nog 3 maanden doorlopen. na deze periode is
er alleen dekking als de verzekering is overgeschreven op naam van de nieuwe belanghebbende. Binnen
de periode van 3 maanden hebben erfgenamen en de
maatschappij het recht de verzekering te beëindigen
met een opzegtermijn van 30 dagen.
• Overige situaties
Bij iedere andere overgang van het verzekerde belang
eindigt de dekking direct, tenzij de verzekering is
overgeschreven op naam van de nieuwe belanghebbende.
• Opheffing bedrijf
Bij opheffing van het bedrijf eindigt de dekking na
30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.

3 Wat is verzekerd
3.1 Algemeen
Deze verzekering dekt de op het polisblad vermelde
zaken tegen materiële schade. voorwaarde voor
dekking is:
• de materiële schade is het gevolg van een gebeurtenis zoals vermeld onder de dekking die volgens het
polisblad van toepassing is (basisdekking of uitgebreide dekking) en
• de materiële schade is het rechtstreekse gevolg van
deze gedekte gebeurtenis en
• de materiële schade is uitsluitend het gevolg van deze
gedekte gebeurtenis en
• de gedekte gebeurtenis heeft zich tijdens de looptijd
van de dekking voorgedaan en
• de gedekte gebeurtenis is onvoorzien.
De dekking geldt ook als de gedekte gebeurtenis het
gevolg is van een eigen gebrek.
Dekking op het risicoadres
De dekking geldt voor verzekerde zaken die zich
bevinden op het risicoadres dat op het polisblad vermeld
wordt. verzekerde zaken die zich buiten gebouwen
bevinden zijn niet verzekerd tegen schade door storm
en/of hagel.
Dekking buiten het risicoadres
Buiten het risicoadres is er uitsluitend dekking voor:
• verzekerde inventaris en bedrijfsvoorraden die zich
bevinden binnen gebouwen in nederland, België of
Duitsland;
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• verzekerde landbouwvoertuigen die zich bevinden in
Nederland, België of Duitsland.
Hierbij gelden de volgende beperkingen:
• schade door storm, hagel, sneeuwdruk en/of wateraccumulatie is niet verzekerd;
• voor bedrijfsvoorraden buiten het risicoadres wordt
maximaal 10% van het verzekerde bedrag vergoed;
• voor inventaris geldt de dekking onder voorwaarde
dat de inventaris niet langer dan drie maanden buiten
het risicoadres verblijft, en dat de inventaris wordt
gebruikt door de verzekeringnemer of voor de
bedrijfsuitoefening van de verzekeringnemer.
Als de inventaris zich langer dan drie maanden buiten
het risicoadres bevindt, biedt de verzekering alleen
dekking binnen gebouwen in Nederland, tot maximaal
10% van het verzekerde bedrag.
Zonweringen, uithangborden, naamplaten, antennes
en lichtreclames
Zonweringen, uithangborden, naamplaten, antennes
en lichtreclames die bevestigd zijn aan de buitenzijde
van de gebouwen op het op het polisblad vermelde
risicoadres zijn als volgt meeverzekerd:
• als op het polisblad vermeld staat dat voor de
inventaris de basisdekking verzekerd is, zijn de
hiervoor genoemde zaken verzekerd tegen de
gevaren genoemd in artikel 3.2.1 t/m 3.2.7 (brand en
brandblussing, blikseminslag, inductie/overspanning
ten gevolge van bliksem, ontploffing, lucht- of
ruimtevaartuigen);
• als op het polisblad vermeld staat dat voor de
inventaris de uitgebreide dekking verzekerd is, zijn de
hiervoor genoemde zaken daarnaast verzekerd tegen
de gevaren genoemd in 3.3.8 t/m 3.3.13 (olie, rook en
roet, aanrijding/aanvaring, afgevallen en uitgevloeide
lading, omvallen, kappen en snoeien);
Roerende zaken en inventaris van derden
De dekking geldt ook voor inventaris en landbouwvoertuigen van derden die de verzekerde tijdelijk onder
zich heeft uit hoofde van zijn beroep of bedrijf. Deze
zaken zijn alleen meeverzekerd als:
• zij zich bevinden in een gebouw op het risicoadres dat
op het polisblad vermeld wordt, en
• zij vallen onder de omschrijving van de op het
polisblad vermelde verzekerde zaken en
• het verzekerde bedrag hiervoor ruimte biedt en
• de zaken niet of niet voldoende zijn verzekerd op een
andere verzekering.
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3.2 Basisdekking
Als op het polisblad vermeld staat dat voor de verzekerde zaken de basisdekking van toepassing is, zijn de
verzekerde zaken verzekerd tegen materiële schade als
gevolg van de volgende gebeurtenissen:

3.2.1 Brand en brandblussing
Verzekerd is schade door brand. hieronder wordt ook
verstaan:
• schade ontstaan door het bestrijden van de brand.
Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door bluswater;
• schade ontstaan bij het redden van verzekerde zaken.
hieronder wordt ook verstaan schade als gevolg van
maatregelen die op last van de bevoegde autoriteiten
genomen worden om de voortgang van de brand
te stuiten;
• schade tengevolge van een naburige brand.

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

3.2.3 Blikseminslag
Verzekerd is schade door blikseminslag. onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading van atmosferische
elektriciteit naar de aarde toe, waardoor op de plaats
van de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan.

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

3.2.5 Ontploffing
Verzekerd is
• schade door ontploffing
• schade door implosie

3.2.6 Lucht- of ruimtevaartuigen of meteorieten
Verzekerd is schade door lucht- of ruimtevaartuigen of
meteorieten. Hieronder wordt verstaan het getroffen
worden door:
• een meteoriet of een vertrekkend, vliegend, landend
of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of
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• een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit
geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp of
• enig ander voorwerp dat getroffen is door een van de
hiervoor genoemde voorwerpen.

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

3.3.2 Afpersing en beroving of poging daartoe
Verzekerd is schade door
• afpersing of beroving;
• poging tot afpersing of beroving.
De schade is alleen verzekerd als de genoemde
gebeurtenis gepaard gaat met geweld of bedreiging met
geweld tegen één of meer personen.

3.3.3 Vandalisme
Verzekerd zijn beschadigingen aangericht uit vernielzucht door één of meer personen die wederrechtelijk het
gebouw of een gedeelte daarvan zijn binnengedrongen.

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

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

3.3 Uitgebreide dekking
Als op het polisblad vermeld staat dat voor de
verzekerde zaken de uitgebreide dekking van toepassing
is, zijn deze zaken verzekerd tegen:
• materiële schade als gevolg van alle onder Basisdekking genoemde gebeurtenissen, en
• materiële schade als gevolg van de hierna in artikel
3.3.1 tot en met 3.3.14 genoemde gebeurtenissen.

3.3.4 Water en stoom
Verzekerd is schade door water en stoom, voor zover
deze onvoorzien gestroomd zijn uit binnen en buiten het
gebouw gelegen:
• vaste aan- en afvoerleidingen of
• daarop aangesloten sanitaire en andere toestellen, of
• centrale verwarmings- en airconditioningsinstallaties
als gevolg van een plotseling opgetreden defect of van
springen door vorst of door overlopen van water uit deze
installaties en toestellen.
Alleen als de verzekerde huurder is van het gebouw
waarin de verzekerde zaken zich bevinden, zijn in geval
van een gedekte schade door uitstromend water en/of
stoom ook verzekerd:
• de kosten van opsporing van het defect en het
daarmee verband houdende hak-, breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van
het gebouw;
• alléén in geval van springen door vorst: de kosten van
herstel van de installaties, leidingen en toestellen zelf.
Deze kosten zijn alleen verzekerd als zij niet worden
vergoed door de eigenaar van het gebouw of zijn
verzekeraar.

3.3.5 Regen, sneeuw, hagel, smeltwater
3.3.1 Diefstal van inventaris en bedrijfsvoorraden
na inbraak
Verzekerd is diefstal van de verzekerde zaken. Voorwaarde voor dekking is dat de diefstal mogelijk is
geworden door inbraak. onder inbraak wordt verstaan
het met geweld verbreken van een afsluiting aan de
buitenzijde van het gebouw of aan een gedeelte van
het gebouw met het doel zich wederrechtelijk toegang
te verschaffen. De diefstal is niet verzekerd als deze
mogelijk is geworden doordat ramen, luiken, deuren of
andere toegangen niet zijn afgesloten.
Niet verzekerd is diefstal van of uit verkoopautomaten.
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Verzekerd is schade door regen, sneeuw, hagel en
smeltwater. voorwaarde voor dekking is dat de regen,
sneeuw, hagel en/of smeltwater onvoorzien het
gebouw zijn binnengedrongen als gevolg van overlopen
of lekkage van balkons, daken en dakgoten of van
bovengrondse afvoerpijpen daarvan. Alleen verzekerde
zaken die zich in een gebouw bevinden zijn verzekerd
tegen deze schade. Niet verzekerd is het binnendringen
via deuren, ramen en vensters.
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3.3.6 Uitbreken van vee

3.3.13 Kappen of snoeien van bomen

Verzekerd is schade door het uitbreken van vee.

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

3.3.7 Mest
Verzekerd is schade door het onvoorzien uitstromen of
overlopen van mest uit mestbassins als gevolg van een
daaraan plotseling opgetreden defect.
Deze dekking is alleen van kracht als:
• de bedoelde mestbassins eigendom zijn van en/of
behoren tot het agrarisch bedrijf van verzekerde;
• de mestbassins voldoen aan de door de overheid
vastgestelde bouwtechnische richtlijnen die, afhankelijk van het bouwjaar van het mestbassin, van
toepassing zijn;
• de periodieke keuringen van de mestbassins binnen
de daarvoor gestelde termijnen zijn uitgevoerd.

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

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

3.3.14 Rellen, relletjes, opstootjes en werkstaking
Verzekerd is vernieling of beschadiging van de
verzekerde zaken als gevolg van:
• rellen, relletjes, opstootjes
hieronder wordt verstaan incidentele, collectieve
geweldsmanifestaties.
• werkstaking
hieronder wordt verstaan het gemeenschappelijk niet
of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het legitiem
opgedragen werk door een aantal werknemers in een
onderneming.

3.4 Inbraak premier risque
Als op het polisblad vermeld staat dat de dekking
Inbraak premier risque is verzekerd geldt het volgende:
• de inventaris en bedrijfsvoorraden die onder deze
dekking zijn verzekerd zijn uitsluitend verzekerd tegen
het risico van diefstal na inbraak zoals omschreven
onder artikel 3.3.1.
• het verzekerde bedrag is een zogenoemd premier
risque bedrag. Dat betekent dat de schade wordt
vergoed tot maximaal het op het polisblad vermelde
verzekerde bedrag. De regeling bij onderverzekering
zoals omschreven in artikel 5.2 is niet van toepassing.

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

3.3.11 Afgevallen of uitgevloeide lading van voerof vaartuigen
Verzekerd is schade door lading die als gevolg van
een aanrijding of aanvaring uit een voer- of vaartuig is
gevallen of gevloeid.

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

3.3.12 Omvallen
Verzekerd is schade door:
• het omvallen van bomen, heistellingen, kranen,
hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en
lichtmasten;
• het omvallen van en/of afbreken van delen van
bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten.
Niet verzekerd is schade aan de genoemde zaken zelf.
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3.6 Aanvullende vergoedingen
Algemeen
In geval van een gedekte schade worden ook de
volgende kosten vergoed, zo nodig boven het verzekerde
bedrag.
a. Kosten ter voorkoming en vermindering van schade
De kosten ter voorkoming en vermindering van
schade als omschreven in de Algemene voorwaarden
Agrarisch ondernemerspakket.
b. Salaris en kosten van experts bij schaderegeling
Het salaris en de kosten van alle experts bij schaderegeling worden vergoed zoals omschreven in de
7

Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket.
c. Salvagekosten
De kosten die door of namens de stichting salvage
tijdens of direct na een brand worden gemaakt voor
• het bieden van hulpverlening en
• het treffen van de eerste en meest noodzakelijk
maatregelen om de schade te beperken.
d. Uithalingskosten bij broei
De door verzekerde gemaakte kosten van uithalen bij
broei in verzekerde zaken worden vergoed tot
maximaal 1250 euro per gebeurtenis. Deze kosten
worden alleen vergoed als het uithalen gebeurt op
last van de brandweer of als de maatschappij vooraf
goedkeuring heeft gegeven.
e. Uithalingskosten van mest uit kelders en schade aan
mest
De volgende kosten worden vergoed tot maximaal
5000 euro per gebeurtenis:
• de door verzekerde gemaakte kosten van uithalen
van mest uit mestkelders. Deze kosten worden
alleen vergoed als de maatschappij vooraf goedkeuring heeft gegeven;
• de schade aan mest.
Uitgebreide dekking
Als op het polisblad vermeld staat dat voor de verzekerde zaken de uitgebreide dekking van toepassing
is, worden in geval van een gedekte schade ook de
volgende kosten vergoed, zo nodig boven het verzekerde
bedrag:
f. Opruimingskosten
Per gebeurtenis worden de opruimingskosten vergoed
tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag.
g. Schade aan huurdersbelang
Schade aan huurdersbelang wordt per gebeurtenis
vergoed tot ten hoogste 10% van het verzekerde
bedrag per gedekte gebeurtenis. Deze schade wordt
alleen vergoed als
• de schade niet gedekt is op de polis van de
eigenaar van het gebouw en
• deze eigenaar ook niet verplicht kan worden de
schade te laten herstellen.
h. Geld
Geld en/of geldswaardig papier zijn verzekerd tegen
diefstal of verloren gaan. het geld en de geldswaardige papieren zijn alleen verzekerd als zij zich bevinden
in een gebouw op het op het polisblad vermelde
risicoadres. Per gebeurtenis wordt maximaal 10% van
het verzekerde bedrag voor inventaris vergoed, met
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een maximum van 1250 euro per gebeurtenis.
Hierbij geldt:
• onder geld wordt ook elektronisch opgeslagen geld
verstaan;
• creditcards en pinpassen worden niet als geldswaardig papier in de zin van deze dekking
beschouwd;
• fraude met een pinpas is niet gedekt.
i. Vals geld
Schade door het accepteren van vals geld (niet het
accepteren van ongedekte cheques) wordt vergoed
tot ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag aan
inventaris met een maximum van 1250 euro per
gebeurtenis. Deze schade wordt alleen vergoed als
het valse geld op het op het polisblad genoemde
risicoadres is ontvangen als betaling voor producten
of diensten die door verzekerde in het kader van zijn
bedrijf zijn geleverd.
j. Herstelkosten van de tuin
Verzekerd zijn de kosten van het herstel van tuinaanleg en beplanting op het terrein van het gebouw na
beschadiging door brand, brandblussing, ontploffing,
blikseminslag, aanrijding en aanvaring, of neervallen
van luchtvaartuigen.
De maximale vergoeding per gebeurtenis bedraagt
10% van het verzekerde bedrag van de verzekerde
inventaris en bedrijfsvoorraden, met een maximum
van 5000 euro.
De schade wordt alleen vergoed:
• als de verzekerde huurder is van de opstal en de
eigenaar van de opstal is niet verplicht de schade
te herstellen en
• als de schade door de verzekerde wordt hersteld.
k. Braakschade aan de opstal
Braakschade aan de opstal wordt vergoed tot een
maximum van 10% van het verzekerde bedrag aan
inventaris en bedrijfsvoorraden tot ten hoogste 5000
euro per gebeurtenis. Deze schade wordt alleen
vergoed als de verzekerde huurder is van de opstal en
de eigenaar van de opstal niet verplicht is de schade
te herstellen.
l. Kosten van vervoer en opslag
Kosten van vervoer en opslag van verzekerde
inventaris en bedrijfsvoorraden worden vergoed als
deze noodzakelijk zijn als gevolg van een gedekte
gebeurtenis. hierbij gelden de volgende beperkingen:
• deze kosten worden alleen vergoed voor zover zij
niet op een andere polis verzekerd zijn;
• deze kosten worden alleen vergoed als de maatschappij vooraf toestemming heeft gegeven;
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• vervoer en opslag worden vergoed gedurende een
periode van maximaal 52 weken. Als het bedrijf niet
wordt voortgezet worden de kosten van vervoer en
opslag maximaal 10 weken vergoed.
• de maximum vergoeding bedraagt per gebeurtenis
10% van het verzekerde bedrag waarvoor de
inventaris en bedrijfsvoorraden zijn verzekerd.
m.Koelschade melkveehouderij
Materiële schade aan opgeslagen melk is gedekt.
hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• de schade is alleen gedekt als deze het gevolg is
van een plotseling en onvoorzien opgetreden
materiële beschadiging aan de koelinstallatie van
de melkkoeltank.
• deze dekking geldt alleen wanneer de koelinstallatie is voorzien van een onderhoudscontract en
alarmering.
• de vergoeding bedraagt maximaal 2500 euro.

4 Wat is niet verzekerd
Op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
• de uitsluitingen en beperkingen als vermeld in de
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, andere verzekeringen
en bijzondere regeling bij terrorismeschaden) en
• de volgende uitsluitingen en beperkingen:
a. Aardbeving en vulkanische uitbarsting
niet verzekerd is schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting
b. Overstroming
niet verzekerd is schade door overstroming. hieronder
wordt verstaan het bezwijken of overlopen van dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, ongeacht of
de overstroming oorzaak of gevolg is van een op deze
polis gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet
voor schade door brand of ontploffing als gevolg van
overstroming.
c. Storm en hagel
Bij schade door storm en/of hagel is niet verzekerd:
• schade die verband houdt met een slechte staat
van onderhoud van het gebouw;
• schade door hagel die niet van invloed is op het
functioneren van de verzekerde zaak. Bijvoorbeeld
schade die bestaat uit krassen, schrammen,
deuken of andere lichte beschadigingen.
d. Opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld
niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met opzet,
door al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet
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bewuste merkelijke schuld. Deze uitsluiting geldt
alleen voor schade veroorzaakt door:
• de verzekeringnemer, of
• een verzekerde, of
• degene die in opdracht of met goedvinden van de
verzekeringnemer of een verzekerde de algehele
feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel
van het bedrijf van de verzekeringnemer of van die
verzekerde en die in die hoedanigheid schade heeft
veroorzaakt.
Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan het
belang van verzekerde of aan het belang van andere
verzekerden.
e. Illegale activiteiten
niet verzekerd is schade ontstaan op een risico- adres
waar een wettelijk niet toegestane activiteit plaatsvindt, ongeacht of is aangetoond dat deze activiteit
niet de oorzaak van de schade vormt of dat verzekerde (bijvoorbeeld als verhuurder) niet op de hoogte
was van de illegale activiteit. Onder illegale activiteit
wordt voor deze verzekering verstaan:
• onwettige teelt, fabricage of handel in hennepproducten, Xtc-pillen, heroïne, cocaïne, en soortgelijke onder de opiumwet verboden activiteiten;
• het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen
zaken (bijv. het zogenaamde ‘omkatten’ van auto’s).
f. sneeuwdruk en wateraccumulatie
niet verzekerd is schade door sneeuwdruk of wateraccumulatie die verband houdt met een slechte staat
van onderhoud van het gebouw.
Als op het polisblad vermeld staat dat voor de verzekerde zaken de uitgebreide dekking van toepassing is,
gelden voor die dekking ook de volgende uitsluitingen.
g. Water- en neerslagschade
niet verzekerd is water- en neerslagschade als gevolg
van:
• binnendringen van neerslag via de begane grond of
openbare weg;
• binnendringen van riool- of grondwater;
• terugstromen van rioolwater;
• vocht- of waterdoorlating van muren, vloeren of in
kelders;
• neerslag binnengedrongen door openstaande
ramen, deuren of vensters, en schade die optreedt
tijdens de duur van en verband houdt met reparatiewerkzaamheden;
• slecht onderhoud van het gebouw;
• constructiefouten van het gebouw.
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h. Aanrijding, aanvaring en omvallen van bomen
niet verzekerd is schade aan verzekerde zaken buiten
een gebouw.
i. Mest
niet verzekerd zijn de kosten voor het opruimen van
mest bij derden.

5 Schadebepalingen
5.1 Schadevaststelling
5.1.1 Schadevaststelling inventaris
Op het polisblad is vermeld of de inventaris is verzekerd
op basis van dagwaarde of op basis van nieuwwaarde.
In de volgende gevallen wordt de schade altijd vergoed
naar dagwaarde (zelfs als de inventaris verzekerd is op
basis van nieuwwaarde):
• als de verzekerde al voor de schade het voor- nemen
had het bedrijf te beëindigen;
• voor zaken die op het moment voor de schade een
dagwaarde hadden van minder dan 40% van de
nieuwwaarde;
• voor zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde;
• voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik
waarvoor ze bestemd waren;
• voor zaken die bevestigd zijn aan de buitenzijde van
de opstal: zonweringen, uithangborden, naamplaten,
antennes en lichtreclames.
a. Verzekering op basis van dagwaarde
Voor inventaris die op basis van dagwaarde is
verzekerd, zal de schade als volgt worden vastgesteld:
• de dagwaarde van de inventaris op het moment
voor de schade wordt vastgesteld;
• de waarde van de restanten op het moment direct
na de schade wordt vastgesteld;
• als herstel van de beschadigde zaken moge- lijk is
wordt een begroting gemaakt van de herstelkosten;
• het schadebedrag op basis van dagwaarde is het
verschil tussen de vastgestelde dagwaarde en de
waarde van de restanten. Als de herstelkosten
lager zijn dan dit bedrag, is het schadebedrag gelijk
aan de herstelkosten.
• de schadevergoeding wordt in één termijn betaald.
b. Verzekering op basis van nieuwwaarde
Voor inventaris die op basis van nieuwwaarde is
verzekerd, zal de schade als volgt worden vastgesteld:
• de dagwaarde van de inventaris op het moment
direct voor de schade wordt vastgesteld;
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• de nieuwwaarde van de inventaris op het moment
direct voor de schade wordt vastgesteld;
• de waarde van de restanten op het moment direct
na de schade wordt vastgesteld;
• als herstel van de beschadigde zaken mogelijk is
wordt een begroting gemaakt van de herstel- kosten. In dit bedrag wordt ook opgenomen de
eventuele waardevermindering van de verzekerde
zaken die is veroorzaakt door de schade en die niet
wordt opgeheven door het herstel;
• het schadebedrag op basis van nieuwwaarde is het
verschil tussen de vastgestelde nieuwwaarde en de
waarde van de restanten. Als de herstelkosten
lager zijn dan dit bedrag, is het schadebedrag gelijk
aan de herstelkosten.
• het schadebedrag op basis van dagwaarde is het
verschil tussen de vastgestelde dagwaarde en de
waarde van de restanten. Als de herstelkosten
lager zijn dan dit bedrag, is het schadebedrag gelijk
aan de herstelkosten.
• het vastgestelde schadebedrag op basis van
dagwaarde wordt in één termijn betaald. het
verschil tussen het uitgekeerde schadebedrag en
het vastgestelde schadebedrag op basis van
nieuwwaarde wordt vergoed nadat de uitgaven
voor heraanschaf of herstel zijn gedaan.

5.1.2 Schadevaststelling bedrijfsvoorraden
Voor de schadevaststelling van bedrijfsvoorraden
wordt uitgegaan van de dagwaarde. Het vastgestelde
schadebedrag wordt in één termijn betaald.

5.1.3 Schadevaststelling landbouwvoertuigen
Voor de schadevaststelling van landbouwvoertuigen
wordt uitgegaan van de dagwaarde. Het vastgestelde
schadebedrag wordt in één termijn betaald.

5.1.4 Schadevaststelling hooi en stro
Voor de schadevaststelling van hooi en stro wordt
uitgegaan van de dagwaarde. Het vastgestelde
schadebedrag wordt in één termijn betaald.

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

5.2 Onderverzekering
Er is sprake van onderverzekering als het verzekerde
bedrag lager is dan de werkelijke waarde van de
verzekerde zaken. In geval van onderverzekering wordt
de schade als volgt vergoed:
• de schade aan inventaris en bedrijfsvoorraden en de
kosten voor tuinaanleg en de kosten voor vervoer en
opslag worden vergoed naar verhouding van het
verzekerde bedrag tot de werkelijke waarde van de
verzekerde zaken (dagwaarde of nieuwwaarde,
afhankelijk van op welke basis de zaken verzekerd
zijn).
• voor alle andere roerende zaken wordt de schade
vergoed naar verhouding van het verzekerde bedrag
tot de werkelijke dagwaarde.
• voor huurdersbelang wordt de schade vergoed naar
verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke herstelkosten. Als op de polis meerdere bedragen
zijn verzekerd dan geldt bovenstaande per verzekerd
onderdeel.

5.3 Waardemarge bij onderverzekering
Als op het polisblad vermeld staat dat voor de inventaris
en/of de bedrijfsvoorraden de uitgebreide dekking van
toepassing is, geldt in geval van onderverzekering het
volgende:
Bij de schadevergoeding op inventaris en bedrijfsvoorraden wordt een waardemarge in aanmerking genomen.
Dat betekent dat de in artikel 5.2 omschreven regeling
alleen wordt toegepast als bij een gedekte gebeurtenis
blijkt
• dat het verzekerde bedrag van inventaris minder is
dan 80% van de werkelijke waarde van deze zaken
(meer dan 20% onderverzekering) of
• dat het verzekerde bedrag van bedrijfsvoorraden
minder is dan 85% van de werkelijke waarde van deze
zaken (meer dan 15% onderverzekering).
In totaal zal nooit meer vergoed worden dan het
verzekerde bedrag voor de betreffende inventaris en
bedrijfsvoorraden.

5.4 Eigen risico’s
a. Algemeen
Verzekerde draagt alleen een algemeen eigen risico
als dat op het polisblad is vermeld.
Dit eigen risico is niet van toepassing bij schade door
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inductie/overspanning. In dat geval geldt het hierna
vermelde eigen risico.
b. Inductie / overspanning
Bij schade door inductie/overspanning draagt
verzekerde een eigen risico van 350 euro per gebeurtenis voor alle binnen het Agrarisch ondernemerspakket gesloten verzekeringen tezamen.
c. Uitbreken van vee
Voor schade door uitbreken van vee geldt een eigen
risico van 250 euro per gebeurtenis. Als op het
polisblad vermeld staat dat een algemeen eigen risico
van toepassing is, en dit algemene eigen risico is
hoger dan 250 euro, dan geldt bij schade door
uitbreken van vee dit hogere eigen risico.

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

6 Uitzonderingen
6.1 Verbrugging
Op deze verzekering is de verbruggingsregeling van
toepassing. Dit betekent het volgende: als bij schade
blijkt dat sommige zaken voor een te hoog bedrag zijn
verzekerd (oververzekerd) en andere zaken voor een
te laag bedrag (onderverzekerd), dan mag de teveel
betaalde premie worden benut ten gunste van de zaken
die voor een te laag bedrag zijn verzekerd. hierbij gelden
de volgende bepalingen.
a. Welke verzekeringen
Verbruggen is alleen mogelijk van en naar (onderdelen van) verzekeringen binnen het Agrarisch ondernemerspakket waarop de verbruggingregeling van
toepassing is. Dit zijn de gebouwenverzekering, de
inventaris- en bedrijfs- voorradenverzekering, de
dierenverzekering en de oogstproductenverzekering.
b. Gedekte gebeurtenis
Verbrugging is alleen mogelijk tussen verzekerde
zaken die verzekerd zjin tegen de gebeurtenis die de
schade heeft veroorzaakt.
c. Herberekening premie
De jaarpremie wordt voor elk van de te hoog of te
laag verzekerde onderdelen herberekend op basis van
de werkelijke waarde onmiddellijk vóór de gebeurte11
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verzekeringen de dekking opruimingskosten niet is
meeverzekerd. De artikelen 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4 zijn
onverminderd van toepassing.
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nis tegen het voor het betrokken onderdeel geldende
premiepromillage.
d. Schaderegeling
• als na de herberekening blijkt dat het totaal van de
oorspronkelijke premiebedragen gelijk is aan of
groter is dan het totaal van de herberekende
premiebedragen, dan wordt de schade vergoed op
basis van de werkelijke waarde onmiddellijk vóór de
gebeurtenis.
• als na de herberekening blijkt dat het totaal van de
oorspronkelijke premiebedragen kleiner is dan het
totaal van de herberekende premiebedragen, wordt
het overschot aan premie van de oververzekerde
zaken toegerekend aan de onderverzekerde zaken.
Dit gebeurt naar verhouding van het premietekort
per onderverzekerde zaak. De op deze manier
toegerekende premiebedragen worden vervolgens
omgerekend naar een verhoging van het verzekerde bedrag voor de betreffende onderverzekerde
zaak. Dit gebeurt op basis van het voor die zaak
geldende premiepromillage. De schadevergoeding
zal plaatsvinden op basis van het verhoogde
verzekerde bedrag
• voor zaken die al dan niet getaxeerd verzekerd zijn
geldt: als deze zaken niet meer aanwezig zijn, dan
worden de vrijvallende bedragen aangewend voor
de vervangende zaken. Dit geldt niet voor zaken die
op declaratiebasis verzekerd zijn.
e. Uitzonderingen
Verbrugging is niet mogelijk naar en van:
• premier risquebedragen (verzekerde bedragen die
geen relatie hebben met de werkelijke waarde van
de verzekerde zaken);
• zaken waarvoor het verzekerde bedrag uitdrukkelijk is beperkt;
• aanvullende dekkingen;
• zaken waarvan het verzekerde bedrag volgens de
polis is gebaseerd op een (geldige) taxatie.
f. Opruimingskosten
In afwijking van het bepaalde onder Uitzonderingen,
geldt de verbruggingsregeling ook voor de dekking
opruimingskosten. Dit betekent het volgende: als bij
een of meer van de verzekeringen voor gebouwen,
inventaris- en bedrijfsvoorraden, dieren en oogstproducten op het polisblad een verzekerd bedrag voor
opruimingskosten is vermeld, kan dit verzekerde
bedrag ook worden aangewend voor het opruimen
van de zaken die verzekerd zijn op de andere genoemde verzekeringen, ook als op die andere

