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N.B.

- Nederlands recht van toepassing
- Klachtenbehandeling
- Verwerking persoonsgegevens

Per risico vormen de Algemene Polisvoorwaarden
samen met de van toepassing zijnde Aanvullende
voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere
voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid gaan de
Bijzondere voorwaarden voor de Aanvullende
voorwaarden en de Algemene Polisvoorwaarden. De
Aanvullende voorwaarden gaan voor de Algemene
Polisvoorwaarden.
Deze PROV026-voorwaarden waren voorheen
bekend als Reglement IX-voorwaarden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1 Rundvee.
Het overeenkomstig de bestemming of het gebruik in
de volgende categorieën ingedeeld vee:
1.1.1
Jongvee.
Rundvee, niet ouder dan 25 maanden.
1.1.2
Melkvee.
Rundvee dat afgekalfd heeft, dan wel de leeftijd van
25 maanden heeft bereikt en dat gehouden wordt
ten behoeve van de melkproductie en/of de fokkerij.
1.1.3
Fokstieren.
Alle uitsluitend ten behoeve van de fokkerij gehouden
stieren. Hieronder worden niet begrepen stieren die
slechts een seizoen ten behoeve van het jongvee
worden gebruikt.
1.1.4
Mestvee.
Runderen, bestemd voor de vleesproductie, die ouder
zijn dan 3 maanden en minimaal een maand eigendom
van de verzekerde en minimaal een maand op het
bedrijf van de verzekerde aanwezig en minimaal een
maand op naam van de verzekerde zijn ingeschreven
in of bij het Identificatie en Registratiesysteem.
Mestkalveren en kistkalveren worden niet als mestvee
aangemerkt.
1.2 Marktwaarde.
Het bedrag, benodigd voor het verkrijgen van een naar
soort, geslacht, kwaliteit, leeftijd en bestemming
gelijkwaardig dier.
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1.3 Gemiddelde waarde.
De gemiddelde marktwaarde van alle dieren op het
bedrijf van de verzekerde, behorende tot eenzelfde
verzekerde categorie.
1.4 Ongeval.
Een plotseling van buiten komend en onmiddellijk op
het dier inwerkend geweld, waardoor verwonding
ontstaat waarvan de aard en de plaats geneeskundig
zijn vast te stellen.
Onder ongeval wordt mede verstaan:
- kwaadwilligheid van derden;
- acute vergiftiging of verstikking door het
onvoorzien binnenkrijgen van gassen of dampen of van
vloeibare of vaste stoffen;
- wondinfectie ontstaan door het binnendringen
van ziektekiemen in een door ongeval ontstaan letsel;
- verdrinking;
- het uitbreken uit stal of weide, met als gevolg
aanrijdingen, botsingen of draadverwondingen.
1.5 Ziekte.
Een aantasting van de gezondheid door een andere
oorzaak dan een ongeval, ouderdom of slijtage.
1.6 Noodzakelijk afmaken.
Het doden van een dier dat in doodsgevaar verkeert en
waarvan het leven, ook bij deskundig ingrijpen, niet
meer gered kan worden.

Artikel 2 Dekking
De verzekering dekt schade als gevolg van:
2.1 Ongeval.
De dood of noodzakelijk afmaken tot gevolg hebbend,
mits hierdoor meer dan één dier wordt getroffen.
Ongevallen ontstaan op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde
tijdstip als gevolg van een zelfde oorzaak worden
beschouwd als één gebeurtenis. De uitkering per
gebeurtenis bedraagt maximaal EUR 100.000,00.
2.2 Ziekte.
De dood of noodzakelijk afmaken tot gevolg
hebbend, mits hierdoor meer dan één dier wordt
getroffen. De ziekte moet het gevolg zijn van één en
dezelfde oorzaak, op hetzelfde tijdstip en tijdens de
looptijd van de verzekering. Tussen de
geconstateerde ziekteverschijnselen bij de getroffen
dieren dient een direct verband te bestaan. De
uitkering per gebeurtenis bedraagt maximaal EUR
100.000,00.
2 .3 B ran d.
2.4 Ontploffing.
2.5 Blikseminslag.
2.6 Luchtvaartuigen.
2 .7 S to r m.
2.8 Diefstal, vermissing en/of verduistering.
Maximale uitkering per dier: EUR 2.750,00.
2.9 Elektrocutie, veroorzaakt door aanraking met
elektrische leidingen.
Boven de verzekerde som, tot een maximum
van EUR 11.500,00 per risico-adres voor de nummers
2.10 en 2.11 tezamen, worden vergoed:
2.10 De aan het noodzakelijk afmaken direct
verbonden kosten.
2.11 Opruimingskosten.
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Artikel 3 Eigen risico

Artikel 6 Vaststelling van de schade

3.1 Voor rubriek 2.2 bedraagt het eigen risico 3%
van de totale verzekerde som per gebeurtenis, met
een minimum van de gemiddelde waarde van één stuks
melkvee. Indien slechts jongvee verzekerd is,
bedraagt het eigen risico minimaal de hoogste
waarde van één stuks jongvee.
3.2 Het eigen risico wordt per verzekeringsjaar niet
meer dan tweemaal toegepast.
3.3 Voor de rubrieken 2.1 en 2.3 tot en met 2.9 geldt
geen eigen risico.
3.4 Indien verzekerde in aanmerking meent te komen
voor schadevergoeding in verband met de
overschrijding van het eigen risico dient deze over te
leggen:
- bewijzen van vernietiging door een
destructiebedrijf;
- bewijzen van opbrengst;
- nota’s van kosten van het noodzakelijk afmaken.

Behoudens onderverzekering, wordt als schade
aangenomen: de marktwaarde per dier, verminderd met
de eventuele opbrengst.

Artikel 4 Bijzondere uitsluitingen

Artikel 7 Geschillenregeling
Geschillen tussen de verzekerde en de risicodrager
op diergeneeskundig terrein worden, ter verkrijging
van een bindend advies, voorgelegd aan een
onafhankelijke dierenarts, die in overleg tussen de
verzekerde en de risicodrager hiertoe aangewezen
wordt.
Indien partijen het over de aanwijzing niet eens
worden, zal bindend advies worden uitgebracht door
de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit te
Utrecht.
De kosten van het bindend advies, waaronder
transport-, voer-, stallings- en behandelingskosten,
komen ten laste van de in het ongelijk gestelde
partij.

4.1 Schade door en kosten in verband met ziekte,
afwijkingen en gebreken, welke reeds vóór het ingaan
van de dekking bestonden of klachten veroorzaakten,
ongeacht het feit of de verzekerde daarvan al dan
niet op de hoogte was.
4.2 Schade door het verloren gaan van een
ongeboren vrucht.
4.3 Schade-oorzaken, waarvoor bij de overheid,
semi-overheid of andere organisaties een
vergoedingsregeling bestaat, ongeacht de hoogte van
die vergoeding.
4.4 Kosten van veeartsenijkundige behandeling.
4.5 Schade door het niet opvolgen van de
adviezen van de dierenarts of Stichting Beheer
Gezondheidsdienst voor Dieren.
4.6 Schade door verwaarlozing of mishandeling.
4.7 Schade aan mest- of kistkalveren.

Artikel 5 Bijzondere verplichtigen van de
verzekerde
De verzekerde is verplicht op verzoek van de
risicodrager:
5.1 leder verzekerd dier aan haar te tonen en alle
inlichtingen daaromtrent te verstrekken, die voor de
risicodrager van belang kunnen zijn.
5.2 Te voldoen aan die vereisten ter voorkoming
van schade, welke redelijkerwijs gesteld mogen
worden aan bedrijfsvoering, inrichting, hygiëne en de
gezondheid van de dieren.
5.3 Al het tot een verzekerde categorie behorende
rundvee op het bedrijf van de verzekerde ter
verzekering aan te bieden en verzekerd te houden.
5.4 Terstond mededeling te doen aan de risicodrager
indien blijkt dat door een voorval meerdere runderen
getroffen zijn of kunnen worden.
5.5 In geval van dood of het noodzakelijk afmaken
een door de dierenarts opgemaakt en ondertekend
attest met het identificatie- en/of registratiebewijs in te
zenden.
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