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

1 Begripsomschrijvingen
In deze verzekering wordt verstaan onder:

1.1 Verzekerde
De verzekeringnemer en/of de natuurlijke of rechtspersoon die op grond van de polis rechten kan ontlenen
aan de polis.

Onder schade door brand wordt mede verstaan schade
door een naburige brand.

1.9 Lucht- of ruimtevaartuigen
Onder schade door lucht- of ruimtevaartuigen wordt
verstaan het getroffen worden door:
• een meteoriet of door een vertrekkend, vliegend,
landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, of
• 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.

1.2 Verzekerde objecten
Alle objecten die op het polisblad vermeld staan.

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

1.4 Verzekerd bedrag
De nieuwwaarde van de verzekerde objecten.

1.5 Dagwaarde
De nieuwwaarde minus een bedrag wegens waardevermindering door gebruik of slijtage dan wel technische
en/of economische veroudering.

1.6 Materiële beschadiging
Fysieke aantasting die zich manifesteert in een blijvende
verandering van vorm of structuur. Onder materiële
beschadiging wordt niet verstaan verlies of verminking
van elektronisch opgeslagen informatie.

1.7 Software
De besturings- en toepassingsprogrammatuur.

1.8 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.
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1.10 Ontploffing
Een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige
krachtsuiting van gassen of dampen. Hierbij geldt het
volgende.

1.10.1 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.

1.10.2 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.

1.10.3 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.

1.10.4 Implosie:
Onder ontploffing wordt niet verstaan implosie.
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1.11 Implosie

2.1.2 Diefstal

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.

verlies van (delen van) het verzekerde object als gevolg
van diefstal. Voorwaarde voor dekking is dat de diefstal
is voorafgegaan door braak. Onder braak 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.

1.12 Bliksem
Een ontlading van atmosferische elektriciteit al dan niet
naar de aarde toe.

2.2 Aanvullende vergoedingen
1.13 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.

1.14 Storm
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van
tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7 en
hoger).

1.15 Overstroming

Boven het verzekerde bedrag zijn gedekt:

2.2.1 Dekking buiten het risicoadres
Als in geval van een gedekte schade de reparatie plaatsvindt binnen de Benelux en Duitsland, zijn de risico’s van
transport en verblijf buiten het risicoadres verzekerd tot
maximaal € 25.000 per gebeurtenis. Schade veroorzaakt
door het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden is
niet verzekerd.

2.2.2 Kosten ter voorkoming en vermindering van
schade

Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, oevers,
sluizen en andere waterkeringen, ongeacht of de
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door
deze verzekering gedekte gebeurtenis.

De kosten ter voorkoming en vermindering van schade
zoals omschreven in de Algemene voorwaarden
Agrarisch Ondernemerspakket. Het verzekerde bedrag
voor deze kosten bedraagt 50% van het verzekerde
bedrag per object.

2 Wat is verzekerd

2.2.3 Opruimingskosten

2.1 Omvang van de dekking
Een verzekerd object valt onder de werking van deze
dekking als het bedrijfsklaar op het op het polisblad
genoemde risicoadres:
• is opgesteld en wordt gebruikt overeenkomstig het
doel waarvoor het is bestemd of
• wordt gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd,
gereviseerd of verplaatst, of in verband met deze
activiteiten wordt gedemonteerd of gemonteerd.
Verzekerd is:

2.1.1 Beschadiging
elke plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging
van het verzekerde object ten gevolge van een onzekere
gebeurtenis, ongeacht of deze is ontstaan door de aard
of een gebrek van het object. Voor elektronische
componenten geldt dat schade ontstaan door de aard of
een gebrek van het verzekerde object uitsluitend is
verzekerd zolang het object niet ouder is dan vijf jaar.
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Het verzekerde bedrag voor de opruimingskosten
bedraagt 10% van het verzekerde bedrag per object.
Niet vergoed worden kosten die verband houden met
behandeling van grond of water.

3 Wat is niet verzekerd
Op de dekking zoals omschreven in artikel 2 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:

3.1 Brand, bliksem, ontploffing, luchtvaartuigen
schade veroorzaakt door brand, blikseminslag,
ontploffing en lucht- en ruimtevaartuigen, ongeacht of
deze gevaren zijn veroorzaakt door de aard of een
gebrek van het verzekerde object;
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3.2 Overspanning/inductie ten gevolge van
bliksem

3.10 Aansprakelijkheid leverancier, onderhouds
contract

schade aan elektrische en elektronische apparatuur/
installaties door overspanning/inductie ten gevolge van
bliksem, ongeacht of zich een blikseminslag heeft
voorgedaan;

schade verhaalbaar onder:
• de garantievoorwaarden die gebruikelijk zijn voor de
verzekerde installatie,
• het onderhoudscontract,
• het huurcontract,
• soortgelijke contracten;

3.3 Storm
schade door storm;

3.11 Natuurrampen
3.4 Overbelasten/experimenteren
schade ten gevolge van voortdurend overbelasten van
of experimenteren met het verzekerde object;

schade veroorzaakt door overstroming, grondverzakking,
aardverschuiving, aardbeving, vulkanische uitbarsting en
andere natuurrampen;

3.5 Waardevermindering

3.12 Opzet en grove schuld

schade door waardevermindering;

schade als gevolg van opzet of grove schuld van de
verzekeringnemer of de verantwoordelijke bedrijfsleiding.

3.6 Geleidelijke achteruitgang als gevolg van
normaal gebruik
corrosie, erosie, slijtage en elke andere geleidelijke
achteruitgang die optreedt als gevolg van de normale
werking en het normale gebruik van de verzekerde
installatie. Hierbij is niet van belang of de schade zich
plotseling en onvoorzien manifesteert.
Deze uitsluiting geldt alleen voor het onderdeel van de
verzekerde installatie dat is aangetast door de geleidelijke
achteruitgang. Deze uitsluiting is niet van toepassing als
de geleidelijke achteruitgang het gevolg is van een
gebrek van de verzekerde installatie;

3.7 Verwisselbare onderdelen en verbruiksartikelen
schade aan of verlies van:
• verwisselbare gereedschappen en werktuigen;
• smeltzekeringen, breekpennen, breekassen en
dergelijke beveiligingen;
• fundamenten en bemetseling;
• vloeistoffen, gassen, chemicaliën, katalysatoren,
filter- en contactmassa’s en koelmedia;

3.8 Visuele beschadiging
beschadigingen die de goede technische werking van
het object niet beïnvloeden, bijvoorbeeld schade die
bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte
beschadigingen;

4 Verplichtingen
In aanvulling op de verplichtingen in de Algemene
voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket geldt het
volgende.

14.1 Zorgplicht
De verzekerde is verplicht alle voorzorgen te nemen om
de verzekerde objecten in goede bedrijfsvaardige
toestand te houden en schade te voorkomen. Dit
betekent in elk geval dat
• de (onderhouds)voorschriften van de fabrikant
worden opgevolgd en
• de wettelijke voorschriften betreffende de behandeling
en beveiliging en behandeling van de verzekerde
objecten in acht worden genomen.

14.2 Beschadigde onderdelen bewaren
In geval van schade is de verzekerde verplicht de
beschadigde onderdelen te bewaren en deze beschikbaar
te stellen voor eventuele inspectie door de maatschappij.

14.3 Melden risicowijziging
De verzekerde is verplicht de maatschappij onmiddellijk
in kennis te stellen van iedere verandering die van
invloed is op het verzekerde risico.

3.9 Software en data
• schade aan of verlies van software die niet het directe
gevolg is van een beschadiging van de hardware;
• iedere schade aan of verlies van data;
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Voorbeelden van wijzigingen die gemeld moeten worden
zijn:
• veranderingen aan de verzekerde objecten zelf, of aan
de opstelling ervan;
• veranderingen aan het gebouw waarin de verzekerde
objecten zich bevinden;
• veranderingen aan het gebruik van de verzekerde
objecten.

5 Schadebepalingen
5.1 Schadevergoeding
De maatschappij vergoedt de schade op de volgende
basis:

• onderzoekskosten die niet rechtstreeks verband
houden met het herstel van de gedekte schade;
• de kosten voor het vaststellen van de schade. Wel
vergoed worden de honoraria en kosten van de
deskundigen, zoals vermeld in de Algemene
voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket.

5.2 Onderverzekering
Er is sprake van onderverzekering als het verzekerde
bedrag lager is dan de nieuwwaarde van de verzekerde
objecten. In geval van onderverzekering zal de vergoeding
van de schade en de kosten plaatsvinden naar de
verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke
nieuwwaarde van de verzekerde objecten.

5.1.1 Totaal schade
In geval van een totaal schade aan objecten die niet
ouder zijn dan drie jaar, wordt de nieuwwaarde vergoed.
Voor objecten die ouder zijn dan drie jaar wordt de
dagwaarde vergoed. De dagwaarde zal nooit minder
bedragen dan 20% van de nieuwwaarde.
Van totaal schade is sprake als
• reparatie niet mogelijk is of
• de reparatiekosten de dagwaarde van het verzekerde
object onmiddellijk voor het voorval te boven gaan.

5.1.2 Gedeeltelijke schade
In geval van een herstelbare schade worden de
reparatiekosten vergoed die gemaakt moeten worden
om de beschadiging op te heffen. De vergoeding
bedraagt maximaal het bedrag dat in geval van een
totaal schade zou worden betaald.

5.1.3 Aftrek wegens waarde restanten en eigen
risico
Op de schadevergoeding worden per object in mindering
gebracht:
• de waarde van eventuele restanten en
• het op het polisblad vermelde eigen risico.
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De maatschappij vergoedt alleen de kosten van de
definitieve reparatie. Niet vergoed worden:
• de kosten van voorlopig herstel;
• schade die verband houdt met het voorlopige herstel
en schade door het achterwege laten van de
definitieve reparatie;
• de kosten van veranderingen of verbeteringen;
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5.1.4 Kosten die niet vergoed worden

