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Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden verstaan wij onder:
1. Gemiddelde waarde
De gemiddelde marktwaarde van alle dieren op het bedrijf behorende tot
dezelfde verzekerde categorie.
2. Marktwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, geslacht,
kwaliteit, leeftijd en bestemming gelijkwaardig dier.
3. Noodzakelijk afmaken
Het doden van een dier dat in doodsgevaar verkeert en waarvan het
leven, ook bij deskundig ingrijpen, niet meer gered kan worden.
4. Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling en van buiten komend
onmiddellijk op het dier inwerkend geweld, dat uitwendig lichamelijk letsel
veroorzaakt, wat rechtstreeks de dood of de blijvende ongeschiktheid van
het dier tot gevolg heeft.
Onder geweld wordt mede verstaan:
a. geweld, zoals hierboven omschreven, tijdens transport;
b. aanrijding, botsingen, draadverwonding en alle geweld, zoals
hierboven omschreven, bij uitbreken uit stal of weide of bij op hol
slaan;
c. vergiftiging;
d. verdrinking;
e. kwaadwilligheid van derden.
5. Schade
Onder schade wordt verstaan een gebeurtenis waardoor gelijktijdig
schade ontstaat aan twee of meer dieren door dezelfde oorzaak.
6. Veestapel
Onder veestapel wordt verstaan het rundvee voorzover ouder dan 3
maanden en jonger dan 12 jaar.
a. Jongvee:
Rundvee ouder dan drie, maar niet ouder dan 25 maanden.
b. Melkvee:
rundvee, dat afgekalfd heeft, of de leeftijd van 25 maanden heeft
bereikt, dat gehouden wordt ten behoeve van de melkproductie
en/of de fokkerij.
c. Fokstieren:
alle uitsluitend ten behoeve van de fokkerij gehouden stieren.
Hieronder worden niet begrepen stieren die slechts één seizoen ten
behoeve van het jongvee worden gebruikt.
d. Vleesvee:
runderen, ouder dan drie maanden, minimaal een maand uw
eigendom en minimaal een maand op het bedrijf aanwezig,
uitsluitend bestemd voor de roodvleesproductie, met uitzondering
van vleeskalveren.
7. Ziekte
Een aantasting van de gezondheid door een andere oorzaak dan een
ongeval, ouderdom of slijtage.
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Artikel 2

Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig binnen Nederland.

Artikel 3

Risico-omschrijving en verzekerd
bedrag
1.
2.

De gegevens die voor de risico-omschrijving op het polisblad staan
vermeld, beschouwen wij als door u te zijn verstrekt.
Het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat vermeld, beschouwen
wij als door u opgegeven.

Artikel 4

Omvang van de dekking
Wij bieden dekking voor de materiële schade aan of het verlies van de op het
polisblad omschreven veestapel die is veroorzaakt door:
1. ziekte, met een direct verband tussen de aan de dieren geconstateerde
verschijnselen.
Niet gedekt is schade als gevolg van:
uieraandoeningen, met uitzondering van schade als gevolg van
zomerwrang, ontstaan tijdens de weideperiode;
verandering van stalmethode;
specifieke pootaandoeningen, die niet het gevolg zijn van een
andere ziekte of van een ongeval;
de ziekte van Aujeszky, als er tevens varkens op het risicoadres
aanwezig zijn;
veterinaire kosten, behalve wanneer deze in overleg met ons zijn
gemaakt om schade te beperken;
2. ongeval.
Niet gedekt is schade als gevolg van:
brand;
ontploffing;
instorting van de stalling;
blikseminslag en elektrocutie;
3. diefstal, verduistering en vermissing.

Artikel 5

Overige dekkingen
1.

2.

3.

Afvoer
Wanneer als gevolg van een verzekerde gebeurtenis de overschrijding van
de tussenkalftijd van een dier (periode tussen de geboorte van kalveren)
50% of meer is geworden of zal worden dan de laatst genoteerde
gemiddelde tussenkalftijd op het bedrijf is de schade voortvloeiend uit
afvoer gedekt, maar alleen als de afvoer plaatsvindt met onze
toestemming;
Blijvende waardevermindering
Als dieren door een verzekerde gebeurtenis fysiek blijvend minder
geschikt zijn geworden om als melk- of vleesvee te dienen, maar toch
worden aangehouden, kan een bedrag als blijvende waardevermindering
worden toegekend, wat overigens nimmer hoger zal zijn dan de materiële
schade die zou voortvloeien uit afvoer;
Kosten van vervoer
Onder schade is ook begrepen de vrachtkosten voor het vervoer van
door het ongeval of ziekte getroffen vee naar de instelling waar het
noodzakelijk afmaken moet plaatsvinden.

Artikel 6

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende
bepalingen.
1. Wij verlenen geen dekking voor schade die is veroorzaakt door:
a. aardbeving of vulkanische uitbarsting;
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b.

2.

3.

4.

overstroming.
Deze uitsluiting geldt niet voor schade die is ontstaan door brand en
ontploffing die het gevolg zijn van overstroming;
c. terrorisme en kwaadwillige besmetting. De Terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij is niet van toepassing.
Wij verlenen geen dekking voor schade:
a. die het gevolg is van een ziekte of gebrek, al bij de ingang van de
verzekering aanwezig, ongeacht of dat destijds was opgegeven;
b. die het gevolg is van verwaarlozing of mishandeling van het dier door
u of de verantwoordelijke bedrijfsleiding;
c. als niet voldaan is aan de regels, zoals deze door de overheid zijn
gesteld voor de import en export van vee.
Wij verlenen geen dekking voor schade die het gevolg is van opzet, al dan
niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van
een verzekerde.
Met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste
merkelijke schuld van een verzekerde stellen wij gelijk: de opzet, de al dan
niet bewuste roekeloosheid of de al dan niet bewuste merkelijke schuld
van de (rechts-)persoon die in opdracht of met goedvinden van een
verzekerde de algehele feitelijke leiding over het bedrijf of een deel van het
bedrijf van die verzekerde heeft en in die hoedanigheid schade
veroorzaakt.
Wij verlenen geen dekking voor het ongedaan maken van een
verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken verstaan wij
onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en
vervanging van grond en/of (grond)water en/of isolatie van een
verontreiniging.

Artikel 7

Artikel 10

Vergoeding van de schade
Als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag lager is dan de gemiddelde
waarde van de verzekerde dieren, dan vergoeden wij de vastgestelde schade
naar evenredigheid van het verzekerde bedrag.

Artikel 11

Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie als
en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als er sprake is van
opzet van de verzekerden om ons te misleiden.

Artikel 12

Inspectie en recht tot onderzoek en
behandeling
1.

2.

Eigen risico
Per schade bedraagt het eigen risico een percentage van de totale verzekerde
waarde als omschreven in het polisblad.
Het eigen risico wordt berekend over de schade na aftrek van de
restopbrengsten en zal ten hoogste betrekking hebben op twee gedekte
schaden per verzekeringsjaar.

Artikel 8

Aanvullende verplichtingen bij schade
1.

2.

Zodra u of de begunstigde op de hoogte bent/is van een gebeurtenis die
voor ons een aanleiding kan zijn om een vergoeding te doen, moet u/hij
ons de gegevens van alle andere verzekeringen, die voor de op deze polis
verzekerde zaken zijn afgesloten, aan ons opgeven.
Als u voor het verkrijgen van een schadevergoeding een beroep op deze
verzekering doet, moeten wij of een door ons benoemde deskundige de
volgende stukken ontvangen:
a. de bewijzen van opbrengst, respectievelijk van vernietiging door een
destructiebedrijf;
b. een verklaring van een dierenarts;
c. de nota van transport als omschreven in artikel 5.3;
d. identificatiebewijzen van de afgevoerde of af te voeren dieren.

Artikel 13

Risicobekendheid, wijziging van
belendingen
1.

2.

Wijziging van het risico
1.

Vaststelling van de schade

2.

3.
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Risicobekendheid
Wij zijn bekend met de ligging, bouwaard, dakbedekking, belendingen en
het gebruik van het gebouw, zoals die waren op het moment van het
afsluiten van de verzekering.
Wijziging van belendingen
Wijziging van de belendingen van het gebouw, die na het afsluiten van de
verzekering hebben plaatsgevonden, hebben geen invloed op de dekking
van de polis.

Artikel 14

Artikel 9

Vaststelling van de grootte van de schade
1. De grootte van de schade wordt bepaald door:
het verschil tussen de waarde van de dieren onmiddellijk voor de
gebeurtenis en de restantwaarde ervan onmiddellijk na de gebeurtenis.
2. Als waarde wordt aangehouden:
de gemiddelde waarde van de dieren in gezonde staat onmiddellijk voor
de gebeurtenis.

Inspectie
U bent verplicht om op ons verzoek of op het verzoek van een door
ons benoemde deskundige elk verzekerd dier aan ons/hem te tonen
en alle inlichtingen daarover te verstrekken die voor ons van belang
kunnen zijn.
Recht tot onderzoek en behandeling
Wij hebben het recht één of meerdere dieren op onze kosten naar
een door ons aan te wijzen plaats te laten vervoeren om het/deze
daar geneeskundig te laten onderzoeken en/of te laten behandelen.

U moet ons zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op
de hoogte brengen van:
a. een verhuizing als de zich in het gebouw bevindende zaken naar een
andere locatie worden overgebracht;
b. elke wijziging in de bij ons bekende gegevens over de
bedrijfsvoering. Hieronder verstaan wij in elk geval een verandering
van stalmethode en de overgang van melkvee op vleesvee;
c. elke andere wijziging die een verzwaring van het risico betekent.
U moet ons de melding in ieder geval binnen 2 maanden doen, behalve
wanneer u niet van een van de wijzigingen op de hoogte was en dat
redelijkerwijs ook niet kon zijn.
Wij beslissen na ontvangst van uw mededeling over een wijziging of wij de
verzekering al dan niet voortzetten en onder welke voorwaarden en/of
tegen welke premie. Als wij een voorstel doen over de voortzetting van de
verzekering, kunt u ons binnen 14 dagen na ontvangst van ons voorstel
laten weten dat u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt in
dat geval 14 dagen na de datum waarop u ons voorstel hebt ontvangen.
U kunt de verzekering niet beëindigen als het voorstel geen beperking van
de voorwaarden en/of geen verhoging van de premie inhoudt.
Als u ons niet binnen 30 dagen op de hoogte hebt gebracht van een
wijziging zoals die in lid 1 staat omschreven, eindigt de dekking 30 dagen
na de dag waarop de wijziging heeft plaats gevonden, behalve wanneer
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4.

het gewijzigde risico op dezelfde voorwaarden verzekerd zou zijn
gebleven. U blijft de premie over het gehele lopende verzekeringsjaar
verschuldigd.
Wanneer wij de verzekering alleen tegen een hogere premie zouden
hebben voortgezet, vergoeden wij een eventuele schade in verhouding
van de voor de wijziging berekende premie tot de premie die voor het
gewijzigde risico geldt.

Artikel 15

Overgang van het belang
1.

2.

3.

Verkoop of eigendomsoverdracht
Bij verkoop of eigendomsoverdracht van het bedrijf blijft de dekking nog
30 dagen van kracht voor de nieuwe eigenaar. Daarna wordt de
verzekering alleen voortgezet als de nieuwe eigenaar met ons
overeenkomt de verzekering op zijn naam voort te zetten. De verzekering
eindigt onmiddellijk wanneer de nieuwe eigenaar het bedrijf bij een andere
maatschappij verzekert.
Inbreng in een vennootschap
De verzekering blijft van kracht wanneer u het bedrijf inbrengt in een
vennootschap waarvan u als firmant of bestuurder optreedt. U blijft in dat
geval aansprakelijk voor de betaling van de premie.
Als bij 'verzekeringsnemer' op het polisblad een vennootschap onder
firma staat vermeld, dan blijft de vennoot die het bedrijf heeft ingebracht
aansprakelijk voor de betaling van de premie.
Overlijden
In geval van uw overlijden blijft de verzekering van kracht, behalve
wanneer wij binnen 9 maanden na ontvangst van het bericht van
overlijden hebben laten weten dat de verzekering wordt beëindigd. Wij
hanteren daarbij een opzegtermijn van 30 dagen.
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