Specifieke Voorwaarden
Agrarisch Bedrijf

Rundvee

ARU–0112

De verzekering is bedoeld om schade aan uw
rundvee te vergoeden
Voor u als veehouder is uw veestapel een onmisbaar onderdeel van uw bedrijf. Als er
iets met uw dieren gebeurt, zult u niet zomaar de middelen hebben om uw rundvee te
vervangen. Uw rundveeverzekering neemt deze risico’s van u over. In deze Specifieke
Voorwaarden leest u welke rechten en plichten deze rundveeverzekering u en ons precies
geeft. Soms staan er extra clausules, beperkingen of uitbreidingen op uw polisblad;
deze gaan vóór. De algemene bepalingen rond deze verzekering staan in de Algemene
Voorwaarden, waarmee deze Specifieke Voorwaarden één geheel vormen.
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1. Wij dekken schade aan uw rundvee
1.1 Dekking
Deze verzekering dekt schade aan uw rundvee, veroorzaakt door een gebeurtenis die hieronder staat
omschreven. Bij sommige van deze gebeurtenissen geldt een beperking of een eigen risico. Voor een goed begrip
is het van belang dat u weet wat wij onder rundvee verstaan en wanneer wij een schadeoorzaak als zodanig
erkennen (zo verstaan wij bijvoorbeeld onder ‘storm’ wind van ten minste 14 meter per seconde). Zie voor onze
begripsomschrijvingen bepaling 10.

1.2 Schade door een ongeval
U hebt dekking als uw rundvee gewond raakt door een plotselinge, van buitenkomende gebeurtenis met de dood
of met noodzakelijk afmaken als gevolg. Wij vergoeden geen schade als er uitsluitend één dier wordt getroffen.
Ongevallen die zijn ontstaan op (nagenoeg) hetzelfde moment, beschouwen wij als één gebeurtenis. Wij vergoeden
maximaal € 200.000 per gebeurtenis.

1.3 Schade door ziekte
Wij geven uitsluitend dekking als meerdere dieren door dezelfde ziekte zijn getroffen en als er een direct verband
tussen de ziekteverschijnselen is. Zo moet de ziekte het gevolg zijn van één en dezelfde oorzaak en op hetzelfde
tijdstip zijn ontstaan. Wij vergoeden maximaal € 200.000 per gebeurtenis. Er is een eigen risico van 3% van
het verzekerd bedrag van toepassing, waarbij wij de gemiddelde waarde van één koe als minimaal eigen risico
hanteren. Als u uitsluitend jongvee hebt verzekerd, geldt de gemiddelde waarde van één jong rund. Het eigen
risico geldt per gebeurtenis, maar wordt niet meer dan tweemaal per jaar toegepast.

1.4 Schade door overige oorzaken
Wij vergoeden de onderstaande schaden ook als er uitsluitend één dier wordt getroffen:
a Brand en ontploffing;
b Storm met een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (zie begripsomschrijving in bepaling 10.2);
c Omvallen van bomen of het afbreken van takken;
d Blikseminslag;
e Het neerstorten van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit;
f		 Elektrocutie, veroorzaakt door aanraking met elektrische leidingen;
g Mest die onvoorzien stroomt of overloopt uit mestbassins, -kelders, -putten of andere bovengrondse mestopslagsystemen als gevolg van een plotseling optredend defect. U hebt alleen dekking als deze opslagsystemen:
		 1) uw eigendom zijn of behoren tot uw agrarisch bedrijf;
		 2) voldoen aan de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (BRM);
		 3) na 1 juni 1987 zijn gebouwd of als er een milieuvergunning van kracht is;
h Diefstal, vermissing en/of verduistering. Wij vergoeden maximaal € 2.750 per dier;
i		 Sneeuwdruk en/of wateraccumulatie.
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2. Na een schade bieden wij u extra vergoedingen
Als u een verzekerde schade aan uw rundvee hebt, dan is vergoeding daarvan alleen vaak niet voldoende. U hebt
soms net even wat meer materiële steun nodig om de problemen te verhelpen. Daar hebben wij rekening mee
gehouden.

2.1 Extra ondersteuning in geval van schade
Zonodig vergoeden wij elk van onderstaande zaken tot tezamen 10% van het verzekerd bedrag voor uw rundvee.
a Kosten voor noodzakelijk afmaken. De kosten van het noodzakelijk afmaken van de getroffen dieren na een
verzekerde gebeurtenis;
b Kosten van vervoer. De vrachtkosten voor het afvoeren van het getroffen vee. Hiertoe behoren ook de
kosten die Rendac (of een andere bevoegde instantie) bij u in rekening brengt voor het afvoeren en
verwerken van het kadaver.

2.2 Verder vergoeden wij de Salvagekosten
Wij vergoeden ook de kosten die de Stichting Salvage bij ons in rekening brengt.
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3. Sommige schades zijn niet gedekt
Sommige risico’s overstijgen de bedoeling en de reikwijdte van deze verzekering. Dit geldt met name voor
schades die het gevolg zijn van opzet of nalatigheid. Wij verwachten van u dat u de normale voorzichtigheid in
acht neemt om zo schade aan of verlies van uw rundvee te voorkomen. Van onvoldoende zorg/voorzichtigheid
is onder andere sprake als u niet voldoet aan de vereisten die redelijkerwijs gesteld mogen worden aan
bedrijfsvoering, inrichting, hygiëne en de gezondheid van dieren. Zo dient u bij ziekten en of een ongeval zo snel
mogelijk contact op te nemen met een dierenarts. Sommige schaden vergoeden wij niet. Meer in het bijzonder
(maar niet uitsluitend) gaat het om het volgende.

3.1 Schade door nalatigheid
Wij vergoeden geen schade als gevolg van:
a verwaarlozing of mishandeling;
b het niet opvolgen van de adviezen van de dierenarts of Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren.

3.2 Schade waarvan de oorzaak ligt voor het ingaan van de verzekering
U hebt geen dekking voor schade en kosten door ziekte, afwijkingen en gebreken, als deze al vóór het ingaan van de
dekking bestonden of klachten veroorzaakten. Het is hierbij niet van belang of u hiervan al op de hoogte was of niet.

3.3 Schade aan specifieke zaken
Wij vergoeden geen schade aan:
a mest- of kistkalveren;
b een ongeboren vrucht.

3.4 Overige beperkingen
Wij vergoeden geen schade:
a waarvoor bij de overheid of bij een andere organisatie al een vergoedingsregeling bestaat. Ongeacht de
hoogte van die vergoeding;
b die bestaat uit veeartsenijkundige behandeling, behalve wanneer deze in overleg met ons zijn gemaakt om
de schade te beperken.
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4. Wij regelen de schadevergoeding graag in
		 overleg met u
Mocht u worden getroffen door een schade, dan bent u verplicht om op ons verzoek (of op het verzoek van een
door ons benoemde deskundige) elk verzekerd dier aan ons/hem te tonen. Daarnaast dient u alle informatie te
verstrekken die voor ons van belang kan zijn, zoals inzage in het bedrijfsregister of overlegging van een stallijst uit
het I&R systeem. Vervolgens stellen we in goed overleg samen met u de schade vast. Eventueel schakelen wij
een expert in om de schade vast te stellen. Uiteraard zullen wij hierover contact met u opnemen. Als onze expert
er met u niet uitkomt, mag u ook een eigen expert kiezen. Uw expert en de door ons gekozen expert benoemen
dan vooraf een derde expert, de arbiter. Als beide experts het niet eens worden over het schadebedrag, stelt
deze arbiter de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast binnen de grenzen van beide expertises.
De benoemde experts dienen aangesloten te zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Agrarische Experts (NVAE).
Zie hiervoor www.nvae.webs.com.

4.1 Wij betalen de kosten van schadebepaling
De verzekering betaalt de kosten van de schadebepaling, zelfs bij onderverzekering. Als uw expert duurder is dan
die van ons, betaalt u alleen het verschil. Voor zover er kosten voor uw rekening komen, verrekenen wij die zoveel
mogelijk met de eerste termijn van de schadebetaling.

4.2 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 te laten onderzoeken en/of te behandelen.

4.3 Taxatie van experts is bindend
Taxatie van de expert(s) is bindend en wordt gebruikt als uitsluitend bewijs. Het rapport van de expert(s) dient aan
te geven: de marktwaarde van het getroffen vee, de marktwaarde van de categorie waartoe het getroffen vee
behoort, de slachtopbrengst van het getroffen vee en andere vergoedingen van derden.

4.4 Medewerking houdt geen plichtserkenning in
Uiteraard werken wij altijd mee aan een schaderegeling. Medewerking betekent echter niet automatisch dat wij
een plicht tot schadevergoeding erkennen.

4.5 Aanvechten binnen de wettelijke verjaringstermijn
Als wij van mening zijn dat wij geen schade en kosten hoeven te vergoeden, delen wij dit u (of uw gemachtigde)
zo snel mogelijk mede. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u dit binnen de wettelijke verjaringstermijn
aanvechten.
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5. Vergoeding in principe op basis van marktwaarde
5.1 Vaststelling van de schade
Het bedrag van de schadevergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de marktwaarde verminderd met de
eventuele (slacht)opbrengst.

5.2 Onderverzekering
Als bij een schade direct voor de gebeurtenis het verzekerde bedrag van de categorie waartoe het getroffen vee
behoort lager is dan de werkelijke marktwaarde van deze categorie, dan vergoeden wij de vastgestelde schade
naar evenredigheid van het verzekerde bedrag.

6. Na akkoord betalen wij snel uit
In veel gevallen vergoeden wij uw schade zo snel mogelijk aan de hand van bijvoorbeeld de bewijsstukken die wij
van u ontvangen. Bij een meer complexe schade is het mogelijk dat wij u eerst een aanbod doen voor vergoeding
van de schade en eventuele overige kosten. Als u ons aanbod goedkeurt, is de schade definitief afgewikkeld.
Bent u het niet met ons aanbod eens? Dan kunt u dit aanvechten binnen de wettelijke verjaringstermijn nadat wij
het aanbod hebben uitgebracht. Daarna beschouwen wij het als geaccepteerd.

6.1 Vergoeding na ontvangst van bewijsstukken
Als u een verzekerde schade heeft en de omvang van de schade is vastgesteld, dan dient u voor een vergoeding
de volgende gegevens te overleggen:
- bewijzen van vernietiging door een destructiebedrijf of de dierstatus uit het I&R-systeem;
- bewijzen van opbrengst;
- nota’s van kosten van het noodzakelijk afmaken, waaronder de vrachtkosten voor het afvoeren van het getroffen vee. Hiertoe behoren ook de kosten die Rendac (of een andere bevoegde instantie) bij u in rekening
brengt voor het afvoeren en verwerken van het kadaver.

6.2 In geval van overlijden is een ondertekende verklaring door dierenarts
				 noodzakelijk
In geval van dood of het noodzakelijk afmaken, vergoeden wij uw schade binnen 30 dagen nadat wij een attest
hebben ontvangen dat door de dierenarts is ondertekend. U dient dit attest met de dierstatus uit het I&R-systeem
van de getroffen dieren naar ons toe te zenden.

6.2 Het verzekerde bedrag vermindert niet door uitbetaling
Na schade blijft het verzekerde bedrag bestaan; een uitkering heeft daar geen effect op.
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7. Verandering van het risico heeft gevolgen voor de
				 verzekering
De verzekering die u hebt afgesloten is afgestemd op uw bedrijf. Belangrijke veranderingen aan het bedrijf of in
het gebruik ervan kunnen het risico verhogen of verlagen. Stel ons daarom zo snel mogelijk schriftelijk in kennis
van dergelijke veranderingen. Dit zijn in elk geval:
- wijzigingen van bestemming, gebruik, bouwaard of type dakbedekking van de stal(len);
- elke andere wijziging die een verzwaring van het risico kan betekenen.

7.1 Als u ons een belangrijke verandering niet meldt, kan de dekking vervallen
Verzuimt u ons risicoverzwarende veranderingen te melden, dan vervalt vanaf de verandering uw recht op
schadevergoeding, tenzij u kunt aantonen te goeder trouw te hebben gehandeld of als blijkt dat wij de verzekering
na de verandering ongewijzigd zouden hebben voortgezet. Als wij de verzekering onder andere voorwaarden
zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij schade met inachtneming van deze andere voorwaarden. Als wij
de verzekering tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij schade in een verhouding
van de actuele premie tot die hogere premie.

7.2 Zonodig kunnen wij de verzekering aanpassen of opzeggen
Meldt u ons een verandering in risico, dan kunnen wij de premie en/of de voorwaarden aanpassen of de
verzekering beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden.

8

ARU–0112

8. Meld ons verhuizing binnen 14 dagen
Als uw bedrijf verhuist, moet u ons dit uiterlijk binnen 14 dagen meedelen. Tijdens de verhuizing zijn uw zaken
zowel op het oude als op het nieuwe adres (binnen Nederland) verzekerd. De verzekering blijft op uw nieuwe
adres gewoon van kracht, tenzij wij anders aangeven. Wij kunnen andere voorwaarden voorstellen of de premie
aanpassen. Als wij dat doen, hebt u het recht de verzekering binnen één maand te beëindigen.

9. Verzekering eindigt niet bij overlijden, wel bij verkoop
Als de verzekeringnemer overlijdt en daardoor het bedrijf wordt overgedragen, dan blijft de verzekering van kracht,
tenzij de nieuwe belanghebbende de verzekering opzegt binnen drie maanden na het overlijden. Bij verkoop van
het bedrijf of andere overgang van het belang eindigt de verzekering per de datum van overdracht.
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10. Begripsomschrijvingen om elkaar goed te verstaan
In deze polisvoorwaarden gebruiken wij begrippen die u en wij misschien anders interpreteren. Hierna leest u hoe wij
de begrippen in deze voorwaarden bedoeld hebben.

10.1 Begripsomschrijvingen rond de verzekering en het verzekerde goed
Gemiddelde waarde. De gemiddelde marktwaarde van alle dieren op het bedrijf, behorende tot eenzelfde
verzekerde categorie.
Marktwaarde. Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, geslacht, kwaliteit, leeftijd en
bestemming gelijkwaardig dier.
Rundvee. Het overeenkomstig de bestemming of het gebruik in de volgende categorieën ingedeeld vee:
		 - Jongvee. Rundvee niet ouder dan 25 maanden voorbestemd tot melkvee:
		 - Melkvee. Rundvee dat afgekalfd heeft, danwel de leeftijd van 25 maanden heeft bereikt en dat gehouden
wordt ten behoeve van de melkproductie en/of de fokkerij.
		 - Fokstieren. Uitsluitend de stieren die worden gehouden ten behoeve van de fokkerij.. Hieronder worden 		
niet begrepen stieren die slechts een seizoen ten behoeve van het jongvee worden gebruikt;
		 - 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 Regi		
stratiesysteem. Mestkalveren en kistkalveren worden niet als mestvee aangemerkt.
Salvagekosten. Kosten die de Stichting Salvage tijdens of direct na een brand maakt om hulp te bieden en
maatregelen te treffen die de schade beperken, op voorwaarde dat de brandweer de Stichting Salvage heeft
ingeschakeld.
Verzekerden. Verzekeringnemer, zijn gehuwde of geregistreerde partner of duurzaam met hem samenwonende
personen alsmede ieder ander die aan deze verzekering een recht op uitkering kan ontlenen.
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10.2 Begripsomschrijvingen rond mogelijke oorzaken van schade
Blikseminslag. Ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde met zichtbare schade aan het
aardoppervlak of aan zich daarop bevindende zaken. Interne schade aan elektrische apparaten of
installaties door inductie, te hoge spanning of overbelasting valt hier dus niet onder.
Brand. Met vlammen gepaard gaand vuur door verbranding, buiten een haardplaats, dat in staat is zich uit eigen
kracht voort te planten. Bij motorrijtuigen (indien verzekerd) staat zelfontbranding gelijk aan brand. Onder
brandschade begrijpen wij ook schade door naburige brand, door brandblussing, door vernieling bij brand
op last van hogerhand, door reddingswerk en door diefstal of vermissing bij brand of reddingswerk. Onder
brand verstaan wij dus niet:
		 - zengen, schroeien, smelten, verkolen;
		 - broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
		 - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Diefstal. Het onrechtmatig toe-eigenen van eigendommen van verzekerde.
(In)braak. Zich toegang verschaffen via braak met zichtbare beschadiging aan de buitenzijde van het gebouw.
Luchtvaartuigen. Toestellen voor vervoer door de lucht.
Noodzakelijk afmaken. Het doden van een dier dat in doodsgevaar verkeert en waarvan het leven, ook bij
deskundig ingrijpen, niet meer gered kan worden.
Ongeval. Een plotseling van buitenkomend en onmiddellijk op het dier inwerkend geweld, waardoor verwonding
ontstaat waarvan de aard en de plaats geneeskundig zijn vast te stellen. Onder ongeval worden 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 va ziektekiemen in een door ongeval ontstaan letsel;
		 - verdrinking;
		 - het uitbreken uit stal of weide, met als gevolg aanrijdingen, botsingen of draadverwondingen.
Ontploffing. Vernieling die het directe gevolg is van een plotselinge grootschalige uitzetting van gassen of dampen,
al dan niet veroorzaakt door een chemische reactie (zoals explosieve ontbranding) van andere stoffen of
doordat de wand van een vat onder druk het begeeft.
Sneeuwdruk. Druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van een gebouw.
Storm. Wind met een snelheid van ten minste veertien meter per seconde, vastgesteld door een waarneming
van het KNMI op ten hoogste tien kilometer afstand van de plaats van schade. Zonder deze waarneming is
storm aantoonbaar door verklaringen van getuigen of door het feit dat bij diezelfde gelegenheid meerdere
gelijksoortige objecten zijn beschadigd binnen een straal van tien kilometer van de plaats van schade.
Wateraccumulatie. Hieronder verstaan wij instorting, gedeeltelijke instorting of ontzetting van een gebouw door
waterbelasting op daken.
Ziekte. Een aantasting van de gezondheid door een andere oorzaak dan een ongeval, ouderdom of slijtage.
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