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Verzekeringsvoorwaarden voor Kassen van Onderlinge 
Hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. 
 
Lidmaatschap 
Als verzekeringnemer bent u van rechtswege lid van de 
Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. statutair 
gevestigd in Zwolle. 
 

 1 Gebruikte begrippen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1.1 Maatschappij  

De Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer 
B.A., waarmee verzekeringnemer de verzekering heeft 
gesloten. 

 
1.2 Verzekeringnemer 

Degene die als zodanig in de polis is vermeld. 
          
1.3 Verzekerde 

Verzekeringnemer en/of de in de polis als zodanig 
vermelde natuurlijke of rechtspersoon, voor zover deze 
belang heeft bij het behoud van de verzekerde zaak uit 
hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan wel voor 
zover deze het risico draagt voor het behoud of daarvoor 
aansprakelijk is. 

 
1.4  Kas  

De in de polis vermelde kas, waarvan gevels en dek in 
hoofdzaak bestaan uit glas en/of glasvervangende 
kunststof, waaronder tevens begrepen de constructie. 
Tenzij anders is vermeld in de polis. 

 
1.5  Glas en/of - glasvervangende - kunststof  

Het in de kas aanwezige en in de polis nader omschreven 
glas en/of - glasvervangende - kunststof  in roeden en/of 
sponningen. 

   
1.6  Constructie 

De opstal van de kas, exclusief glas en/of -
plaatsvervangende - kunststof en apparatuur, inclusief 
fundering en waterafvoersysteem (tot aan sloot of bassin).  
 

1.7 Apparatuur 
De in de kas aanwezige en in de polis nader omschreven 
bedrijfsapparatuur, exclusief elektronische en/of 
elektrische regelapparatuur als computer, meters, 
melders, tasters en thermostaten.   

 
1.8 Glaswaarde 

Het per vierkante meter overeengekomen bedrag 
berekend op basis van respectievelijk de nieuwprijs van 
glas, de opruimingskosten, de plaatsingskosten en de 
hulpmaterialen. 

 
1.9 Kunststofwaarde  

Het per vierkante meter overeengekomen bedrag 
berekend op basis van respectievelijk de nieuwprijs van 
kunststof, de opruimingskosten, de plaatsingskosten en 
de hulpmaterialen. 

 
1.10 Herbouwwaarde 

Het bedrag benodigd voor herbouw van de constructie 
van de kas, ter voortzetting van eenzelfde bedrijf op 
dezelfde plaats en voor eenzelfde bestemming.  

 
1.11 Nieuwwaarde 

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe 
apparatuur van dezelfde soort en kwaliteit.  

 
1.12 Dagwaarde 

Voor onroerend goed de herbouwwaarde, voor roerend 
goed de nieuwwaarde, beide onder aftrek van een bedrag 
wegens waardevermindering door veroudering en/of 
slijtage. 
 

1.13 Opruimingskosten 
De niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van 
afbraak, wegruimen en afvoeren van de beschadigde 
zaken, voor zover deze het noodzakelijke gevolg zijn van 
een door deze verzekering gedekte schade en daarvoor 
geen enkele behandeling of bewerking is vereist. Het 
bedrag van deze kosten zal worden vastgesteld door 
dezelfde deskundige, die ook het bedrag van de overige 
schade waartegen de verzekering dekking verleent heeft 
vastgesteld. Voor omhulling zijn niet apart 
opruimingskosten verzekerd. De opruimingskosten van 
omhulling zijn bij de verzekerde som inbegrepen. De totaal 
verzekerde som van omhulling, zoals vermeld op de polis, 
is de maximale vergoeding voor het opruimen, 
repareren/herstellen en/of vervangen van omhulling.  
 

1.14 Oververzekering  
Indien de waarde van de kas verzekerd is tegen een 
waarde die hoger is dan de werkelijke waarde van de kas. 

 
1.15 Onderverzekering 

Indien de waarde van de kas verzekerd is tegen een 
waarde die lager is dan de werkelijke waarde van de kas. 
Zie artikel 4.9 voor verdere toelichting. 

 
1.16 Bereddingskosten 

De door of namens verzekeringnemer gemaakte kosten 
voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar 
waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt 
ter voorkoming of vermindering van schade aan 
verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens 
verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier 
bedoelde maatregelen is ontstaan.  
 

1.17 Expertisekosten  
Hieronder worden verstaan het salaris en de kosten van 
alle deskundigen voor het vaststellen van de schade.   
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1.18 Deskundige  
Hiervoor kan expert/taxateur worden gelezen. 

 
1.19  Extra kosten 

Dit zijn de extra geldelijke nadelen die niet onder de 
dekking van deze verzekering vallen, maar die 
verzekeringnemer wel heeft moeten maken als gevolg van 
een gedekte gebeurtenis. Deze worden onherroepelijk 
getaxeerd krachtens het in de polis vermelde percentage, 
gerekend over het bedrag van de schadevergoeding 
wegens schade aan de verzekerde zaken (voor aftrek van 
het eigen risico), de bereddingskosten en de 
opruimingskosten. 

 
 

 2 Omschrijving van de dekking (A-dekking) 

 
2.1. Gedekte gebeurtenissen 
De verzekering dekt de in de polis vermelde zaken tegen 
materiële schade door een hierna vermelde gebeurtenis. 
 
1. Brand en brandblussing: zie “Nadere omschrijvingen”. 

 
2. Diefstal en/of vermissing: tijdens brand, brandblussing en 

beredding.  
 

3. Blikseminslag: op het eigen bedrijf. Zie “Nadere 
omschrijvingen”. 
 

4. Ontploffing: zie “Nadere omschrijvingen”. 
 
5. Neervallen van luchtvaartuigen: zie “Nadere 

omschrijvingen”. 
6. Diefstal: diefstal - of een poging daartoe - door iemand die 

zich wederrechtelijk toegang verschaft na braak aan de 
buitenzijde van de kas en/of aangrenzende of daarmee 
verbonden gebouwen.  

 
7. Beschadiging: als gevolg van inbraak, diefstal en/of 

vandalisme door iemand die zich wederrechtelijk toegang 
verschaft na braak aan de buitenzijde van de kas en/of 
aangrenzende of daarmee verbonden gebouwen.  

 
8. Hagelschade: neerslag in de vorm van ijskorrels. 
 
9. Storm: onder storm wordt verstaan een windsnelheid van 

tenminste 14 meter per seconde, geconstateerd door het 
K.N.M.I. of één zijner filialen, gevestigd in de regio van het 
verzekerde risico, met als gevolg stormschade aan de kas. 

 
10. Sneeuwdruk: onder sneeuwdruk wordt verstaan schade als 

gevolg van overvloedige sneeuwval. Dit is alleen verzekerd 
mits de kas verwarmd wordt tot een temperatuur van 
minimaal tien graden Celsius boven nul. In geval van schade 
dient via een temperatuurregistratie (computerregistratie) 
aangetoond te kunnen worden dat op het moment van 

sneeuwval de temperatuur in de kas minimaal tien graden 
Celsius boven nul bedroeg/bedraagt. 

11. Overige van buiten komende onheilen: waarbij aan de kas 
zichtbare beschadiging is ontstaan. 

 
12. Eigen gebrek: eigen gebrek van apparatuur of elektronische 

en/of elektrische regelapparatuur alsmede de daarbij 
behorende leidingen. 

 
2.2 Vergoedingen boven het verzekerde bedrag 
13. Bereddingskosten (zie artikel 1.16): deze kosten komen 

alleen voor vergoeding in aanmerking als hierover overleg 
is geweest met de maatschappij. Hieronder zijn niet 
inbegrepen de normale reparatiekosten. 
 

14. Kosten van deskundigen bij schaderegeling: de 
maatschappij vergoedt uitsluitend het salaris en de kosten 
van de door haar benoemde deskundige en de helft van het 
salaris en de kosten van de derde deskundige. 

 
2.3. Indien meeverzekerd en in de polis vermeld 
15. Opruimingskosten: zie artikel 1.13 voor de 

begripsomschrijving. Onverminderd de uitsluiting als onder 
artikel 3.1 vermeld.  

 
16. Extra kosten: zie artikel 1.19 voor de begripsomschrijving.  
 
2.4.  Risicobekendheid 
17. Risico-omschrijving: de omschrijving van het risico in de 

polis wordt geacht van verzekeringnemer afkomstig te zijn. 
 
Verzekeringnemer is wettelijk verplicht om de door 
maatschappij vóór het sluiten van de overeenkomst 
gestelde vragen volledig en naar waarheid te 
beantwoorden. Er bestaat geen recht op een uitkering, als 
ontdekt wordt dat verzekeringnemer niet aan deze 
mededelingsplicht heeft voldaan.  
 

18. Risicobekendheid: de maatschappij verklaart zich bekend 
met de bouwaard, constructie, inrichting, verwarming, 
verlichting, ligging en het gebruik van de kas, bij het 
aangaan van de verzekering. De maatschappij verklaart zich 
ook bekend met de belendingen, ongeacht hoe deze zijn 
dan wel in de toekomst zullen worden. 

 
19. Risicowijziging met meldingsplicht: 

verzekeringnemer dient de maatschappij zo spoedig 
mogelijk (uiterlijk binnen twee maanden) schriftelijk in 
kennis te stellen van:  

 
- wijziging van de bestemming en/of bouwaard van de 

kas; 
- het buiten gebruik zijn van de kas of een als 

zelfstandig aan te merken deel daarvan, gedurende 
een aaneengesloten periode, anders dan ten behoeve 
van de normale bedrijfsvoering; 

- andere wezenlijke (risico-verzwarende) 
veranderingen in en aan de kas en de apparatuur. 
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Indien melding van een risicowijziging niet binnen twee 
maanden of in het geheel niet geschiedt, vervalt het recht 
op schadevergoeding twee maanden na de datum van 
risicowijziging, tenzij verzekeringnemer van de wijziging 
niet op de hoogte was en kan aantonen dat hij dit ook 
redelijkerwijs niet kon zijn. Het recht op schadevergoeding 
blijft echter bestaan voor zover de maatschappij de 
verzekering na een melding zou hebben voortgezet. Zou de 
maatschappij de verzekering hebben voortgezet tegen een 
hogere premie, dan zal recht op schadevergoeding blijven 
bestaan in de verhouding van de oorspronkelijke tot 
nieuwe premie.  

 
20. Inspectie: de maatschappij heeft op elk moment het recht 

de verzekerde zaken te (laten) inspecteren. Verzekerde is 
verplicht hier zijn medewerking aan te verlenen en de 
maatschappij alle in redelijkheid gevraagde informatie te 
verstrekken. Het niet gebruik maken van het recht een 
inspectie uit te (laten) voeren kan de maatschappij niet 
worden tegengeworpen. 

 
21. Er is geen dekking bij schade indien niet aan onderstaande 

bijzondere verplichtingen is voldaan. Verzekeringnemer is 
verplicht: 

 
- kassen, gebouwen, apparatuur en voedingsunits 

volgens de geldende voorschriften aan te (doen) 
leggen, te bedienen, te onderhouden en deze 
regelmatig op bedrijfszekerheid te beproeven en de 
gebruiksvoorschriften in acht te nemen.  

- (indien aanwezig) te zorgen dat watersilo’s vanaf een 
leeftijd van zeven jaar, eens in de twee jaar worden 
goedgekeurd door een hiervoor erkende instantie. Bij 
een eventuele schade dient dit aangetoond te worden 
middels een keuringsrapport.  

- het aantal brandblusmiddelen conform de NEN 
4001 richtlijn op het bedrijf aanwezig te hebben en 
deze conform de NEN 2559 richtlijn te onderhouden.  

 

 3 Uitsluitingen en beperkingen 

 
3.1   Uitsluitingen 
 
1. Werkzaamheden aan kas en apparatuur: schade die 

verband houdt met opbouw, afbraak, verbouw, verdekken, 
aanbouw, verplaatsing, (de)montage of verwijdering van 
kassen, gebouwen, apparatuur, niet als gevolg van brand, 
blikseminslag, ontploffing, neervallen van luchtvaartuigen 
of hagel, tenzij de maatschappij heeft toegezegd de dekking 
te zullen handhaven.  
 

2. Experimenten, abnormale beproevingen, stellen en testen: 
schade veroorzaakt door niet normaal gebruik van kassen, 
gebouwen, apparatuur en/of bassin, zoals beproeven, in- 
en afstellen, testen en experimenteren.  

 

3. Verzakking, onvoldoende onderhoud, slijtage, e.d.: schade 
veroorzaakt door of die verband houdt met verzakking 
(anders dan door sneeuwdruk), onvoldoende onderhoud, 
slijtage, corrosie, oxidatie en/of roestvorming.  

 
4. Overbelasting: schade veroorzaakt door een te zware 

belasting van de constructie.  
 
5. Meststoffen en bestrijdingsmiddelen: uitgesloten is schade 

aan verzekerde objecten als gevolg van of verergerd door 
meststoffen of bestrijdingsmiddelen, tenzij deze volgens de 
wettelijke voorschriften waren opgeslagen en door een 
oorzaak van buitenaf in brand zijn geraakt. 

 
6. Rook en roet: schade veroorzaakt door rook en roet, anders 

dan de door deze polis gedekte gebeurtenissen brand, 
blikseminslag en/of ontploffing. 

 
7. Andere verontreinigende middelen en/of stoffen: schade 

veroorzaakt door andere lucht, water of bodem 
verontreinigende middelen en/of stoffen, tenzij het rook of 
roet betreft, afkomstig van een brand, blikseminslag en/of 
ontploffing op het eigen bedrijf of binnen een kilometer 
vanaf uw bedrijf. Tevens zijn uitgesloten kosten voor het 
ongedaan maken van een verontreinig van de bodem, het 
oppervlaktewater of enig al dan niet ondergronds(e) 
water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan 
onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, 
vernietiging en vervanging van grond, (grond)water en/of 
isolatie van een verontreiniging.  

 
8. Overheid: schade die de overheid zou hebben vergoed, 

indien deze verzekering niet van kracht zou zijn geweest. 
 
9. Molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische 

uitbastring en overstromingen: zie “Nadere 
omschrijvingen”.  

 
10. Aan de verzekeringsovereenkomst kunnen ongeacht de 

soort dekking, geen rechten ontleend worden indien: de 
schade door de verzekeringnemer, verzekerde en/of 
degene die handelt in opdracht of met goedbevinden van 
de verzekeringnemer en/of verzekerde is veroorzaakt, 
toegenomen of verergerd met opzet, al dan niet bewust 
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld.  

 
11. Wettelijk niet toegestane teelten: de verzekering geeft 

geen dekking op het risicoadres als een kas wordt gebruikt 
voor wettelijk niet toegestane teelten. 
 

12. Cybercrime: niet verzekerd zijn schade, verlies, 
aansprakelijkheid en kosten die zijn ontstaan door, 
voortvloeien uit of verband houden met 
computercriminaliteit, kwaadaardige code en/of verlies of 
diefstal van gegevens.  
 

13. Epidemie en Pandemie: deze verzekering biedt geen 
dekking voor schade, verlies, kosten of aansprakelijkheid 
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van verzekerde veroorzaakt door een menselijke 
besmettelijke ziekte: 

1. die als epidemie is uitgeroepen, afgekondigd of als 
zodanig gekarakteriseerd door een regering of het 
daarvoor bevoegde gezag in een land; of 
2. die als pandemie is uitgeroepen, afgekondigd of als 
zodanig gekarakteriseerd door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
 

 4 Schade 

 
4.1 Verplichtingen van verzekeringnemer  
Doet er zich een schade voor of dreigt zich een 
(schade)gebeurtenis voor te doen, dan moet verzekeringnemer 
alle mogelijke maatregelen nemen om de schade te voorkomen 
of te verminderen.  
 
Bij schade is verzekeringnemer verplicht: 

- de schade zoveel mogelijk te beperken; 
- onmiddellijk kennis te geven aan de maatschappij; 
- een schriftelijke schadeaangifte in te dienen op een door 

de maatschappij verstrekt schadeformulier; 
- alle informatie en bewijsstukken te verstrekken welke de 

maatschappij of de door haar aangestelde deskundige(n) 
nodig acht; 

- aanwijzingen van de maatschappij of de door haar 
aangestelde deskundige(n) op te volgen en ook alle 
redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen; 

- aangifte te doen bij de politie bij vermissing of als het 
vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd 
waarbij de verzekerde zaak is betrokken. Hierbij moet met 
name gedacht worden aan (poging tot) (in)braak, (poging 
tot) diefstal, vandalisme, kwaadwilligheid en/of aanrijding 
of aanvaring indien de gegevens van de veroorzaker 
ontbreken;  

- indien tot herstel, vervanging en/of herbouw van het 
beschadigde wordt overgegaan, dit binnen 12 maanden na 
de schadedatum schriftelijk aan de maatschappij mee te 
delen. Herstel, vervanging en/of herbouw dienen binnen 
twee jaar na de schadedatum te hebben plaatsgevonden; 

- mee te werken aan verhaal van de schade, als verzekeraar 
de schade wil verhalen op de veroorzaker van de schade. 

 
4.2 Verlies van recht op schadevergoeding 
Elk recht op schadevergoeding vervalt: 

- als bij schade opzettelijk onjuiste gegevens worden 
verstrekt; 

- als enige uit deze verzekeringsovereenkomst 
voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en 
daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad;  

- als niet binnen zes maanden, nadat de schadevergoeding 
door de maatschappij mocht zijn geweigerd, een 
rechtsvordering is ingesteld; 

- acht weken na het moment van een risicowijziging als 
vermeld in artikel 2.19, indien is verzuimd de maatschappij 
van deze wijziging tijdig schriftelijk in kennis te stellen. 

 

Voorts heeft AgriVer het recht om bij het opzettelijk onjuist 
gegevens verstrekken: 
 

- de onderzoekskosten en de eventueel reeds uitgekeerde 
bedragen terug te vorderen; 

- de poging tot misleiding te registreren in het tussen 
verzekeraars gangbare signaleringssysteem; 

- aangifte te doen bij de politie; 
- alle andere lopende verzekeringen bij de maatschappij per 

direct te beëindigen. 
 
4.3 Schaderegeling  
De schade, waaronder ook te verstaan de bereddings- en 
opruimingskosten, zal zo spoedig mogelijk bij onderling 
goedvinden worden geregeld. De schade kan ook geregeld 
worden bij onderling goedvinden door de door de maatschappij 
ingeschakelde deskundige(n). Voor zover een voorlopige 
opname van de schade wordt gedaan, zal de definitieve 
schadevaststelling geschieden zodra alle daarvoor benodigde 
gegevens beschikbaar zijn. Bij geen overeenstemming over de 
schade, waaronder ook te verstaan de schade-oorzaak, zal nadat 
één van de partijen daarom schriftelijk heeft verzocht, de schade 
door twee deskundigen worden vastgesteld, één door 
verzekeringnemer en één door de maatschappij te benoemen. 
Heeft één van de partijen niet binnen acht werkdagen, na het 
verzoek, een deskundige benoemd, dan zal de andere partij het 
recht hebben ook de tweede deskundige namens hem/haar te 
benoemen. 
Deze deskundigen zullen, alvorens tot schadevaststelling over te 
gaan, een derde deskundige benoemen, die ingeval van verschil 
uitspraak zal doen voor wat betreft het bedrag van de schade 
binnen de grenzen van de twee taxaties. Deze uitspraak is 
bindend voor beide partijen, evenals de taxatie van de beide 
eerstgenoemde deskundigen, wanneer deze omtrent het bedrag 
van de schade tot overeenstemming zijn gekomen. 
 
Als de maatschappij meewerkt aan de vaststelling van de schade, 
betekent dat niet automatisch dat de maatschappij de schade 
vergoedt. 

Schaderegeling vindt altijd exclusief btw plaats, tenzij 
uitdrukkelijk anders bepaald is in de polis. 
 
4.3.1 Het eigendom van zaken na diefstal 
Verzekeringnemer is verplicht aan de maatschappij op diens 
verzoek het eigendom over te dragen van zaken, die door diefstal 
verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij aan 
verzekeringnemer uitkering doet of heeft gedaan. Komen 
dergelijke zaken naderhand in bezit van de maatschappij, dan zal 
de maatschappij deze op verzoek van verzekeringnemer weer 
aan hem overdragen, tegen teruggave van het daarvoor 
uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de kosten van herstel van 
de eventueel sinds de diefstal ontstane schade. 
Indien de gestolen zaken zonder tussenkomst van de 
maatschappij weer in het bezit komen van verzekeringnemer, is 
hij verplicht de maatschappij daarvan in kennis te stellen.  
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4.4 Schadevaststelling glas en/of - glasvervangende -  kunststof 
Bij glas wordt de schade vastgesteld op basis van het aantal 
vierkante meters verloren gegaan glas en het verzekerde bedrag 
per vierkante meter. Indien geen vervanging plaatsvindt worden 
niet gemaakte plaatsingskosten en niet benodigde 
hulpmaterialen niet vergoed. 
Bij - glasvervangende - kunststof worden bij herstel de 
reparatiekosten van gaten, sterren en/of scheuren vergoed. Dit 
wordt vermeerderd met een onherroepelijk vastgestelde 
vergoeding van 10% van de kunststofwaarde, gerekend over het 
aantal beschadigde vierkante meters. Dit vanwege 
waardevermindering die na herstel niet is opgeheven. Een en 
ander tot maximaal het verzekerde bedrag per vierkante meter. 
Bij schadevaststelling van - glasvervangende - kunststof wordt 
rekening gehouden met een lineaire afschrijving van de kunststof 
over een periode van tien jaar. 
 
Zijn de kosten van herstel en waardevermindering hoger dan de 
hiervoor vermelde maximum vergoeding, dan worden de kosten 
van vervanging vastgesteld op basis van het aantal beschadigde 
vierkante meters en het verzekerde bedrag per vierkante meter, 
onder aftrek van de waarde van de restanten. 
 
Indien geen reparatie of vervanging plaatsvindt wordt de schade 
vergoed tot ten hoogste het verschil tussen de dagwaarde van de 
beschadigde vierkante meters onmiddellijk voor en de waarde 
onmiddellijk na de gedekte gebeurtenis, onder aftrek van de niet 
gemaakte plaatsingskosten en niet benodigde hulpmaterialen. 
 
Bij vervuiling worden de schoonmaakkosten vergoed per 
vierkante meter tot maximaal het verzekerde bedrag per 
vierkante meter. 
 
4.5 Schadevaststelling constructie kas  
De schadevaststelling geschiedt op basis van de herbouwwaarde, 
tenzij uitdrukkelijk anders in de polis is bepaald. Bij herbouw of 
herstel worden de kosten vergoed tot ten hoogste het verschil 
tussen de herbouwwaarde van het beschadigde onmiddellijk 
voor de gedekte gebeurtenis en de waarde onmiddellijk na de 
gedekte gebeurtenis. 
 
Indien een kas verzekerd is op basis van herbouwwaarde en te 
koop staat op het moment van schade, zal de schadevaststelling 
op basis van de verkoopwaarde zijn. Tenzij de herbouwwaarde 
lager is dan de verkoopwaarde, dan is de schadevaststelling op 
basis van de herbouwwaarde. 
 
Indien niet verzekerd is naar de herbouwwaarde maar naar de 
dagwaarde, dan worden bij herbouw of herstel de kosten 
vergoed tot ten hoogste het verschil tussen de dagwaarde van 
het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis en de 
waarde onmiddellijk na de gedekte gebeurtenis. 
 
Schadevaststelling vindt echter plaats op basis van dagwaarde 
als: 

- verzekeringnemer niet tot herstel van het beschadigde 
overgaat of niet wenst te herbouwen; 

- als het object al vóór de gebeurtenis bestemd was voor 
afbraak of onteigening, onbewoonbaar of onbruikbaar 
was verklaard, leeg stond of al langer dan twee maanden 
buiten gebruik was of geheel of gedeeltelijk was gekraakt. 

 
4.6 Schadevaststelling apparatuur  
De schadevaststelling geschiedt op basis van nieuwwaarde, 
tenzij uitdrukkelijk anders in de polis is bepaald. Bij herstel 
worden de reparatiekosten vergoed tot ten hoogste het verschil 
tussen de nieuwwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor 
de gedekte gebeurtenis en de waarde onmiddellijk na de gedekte 
gebeurtenis, eventueel vermeerderd met een vergoeding voor 
door herstel niet opgeheven waardevermindering van het 
beschadigde. 
 
Bij vervanging - indien herstel niet mogelijk is - wordt vergoed de 
nieuwwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte 
gebeurtenis onder aftrek van de waarde van de restanten. Indien 
verzekeringnemer niet tot herstel of vervanging van het 
beschadigde overgaat, zal de schadevaststelling geschieden naar 
de dagwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte 
gebeurtenis onder aftrek van de waarde van de restanten. 
 
Voor verzekerde zaken, waarvan de dagwaarde onmiddellijk 
voor de schade minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde, 
of die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd 
waren, geschiedt de schadevergoeding op basis van de 
dagwaarde. 
 
Indien niet verzekerd is naar de nieuwwaarde maar naar de 
dagwaarde, dan worden bij herstel de kosten vergoed tot ten 
hoogste het verschil tussen de dagwaarde van het beschadigde 
onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis en de waarde 
onmiddellijk na de gedekte gebeurtenis. 
 
Bij vervanging - indien herstel niet mogelijk is - wordt vergoed de 
dagwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte 
gebeurtenis onder aftrek van de waarde van de restanten. 
 
Indien verzekeringnemer niet tot herstel of vervanging van het 
beschadigde overgaat, zal de schadevaststelling geschieden naar 
de dagwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte 
gebeurtenis onder aftrek van de waarde van de restanten. 
 
4.7 Schadevergoeding en schadebetaling  
De totale schadevergoeding, in geval van herstellen, vervangen, 
herbouwen en/of schoonmaken, zal nooit meer bedragen dan de 
werkelijk daartoe bestede kosten, tot ten hoogste de 
daaromtrent vastgestelde schadebedragen. 
 
De betaling zal binnen één maand geschieden zodra: 

- verzekeringnemer heeft voldaan aan de verplichtingen die 
vermeld staan in artikel 4.1; 

- de uitgaven voor herstel, vervanging, herbouw en/of 
schoonmaken door verzekeringnemer zijn gedaan; 

- vaststaat dat de verzekeraar moet uitkeren en vaststaat 
wat de hoogte van de uitkering is; 
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- verzekeringnemer aan de verzekeraar de nota’s heeft 
overgelegd. 

 
Heeft verzekeringnemer niet aan bovenstaande verplichtingen 
voldaan, dan vindt afrekening plaats op basis van geen herstel, 
vervanging en/of herbouw. 
 
De betaling van schadevergoeding bij niet herstellen, vervangen 
en/of herbouwen en op basis van de dagwaarde, geschiedt 
binnen een termijn van één maand nadat deze vergoeding is 
vastgesteld. 
 
4.8 Verbrugging  
In geval van onderverzekering kan de verzekeringnemer te 
kennen geven dat hij gebruik wenst te maken van de zogeheten 
verbruggingsregeling. Dit houdt in dat van zaken die 
oververzekerd zijn, de te veel betaalde laatste jaarpremie wordt 
overgeheveld naar de premie(s) voor alle te laag verzekerde 
zaken. Hierdoor wordt het bedrag waarvoor deze zaken 
verzekerd zijn, verhoogd. Deze overheveling gebeurt naar 
evenredigheid van het premietekort per verzekerde zaak, zoals 
dit tekort er is op basis van de geldende tarieven. 
 
Indien bij schade blijkt dat sommige verzekerde zaken te hoog en 
andere verzekerde zaken te laag verzekerd zijn, gelden de 
onderstaande regels: 
 
a. Indien verzekerde zaken niet meer aanwezig zijn, worden 

de vrijvallende sommen aangewend voor de vervangende 
zaken. Heeft geen, dan wel slechts gedeeltelijke, 
vervanging plaatsgevonden, dan worden de vrijvallende 
sommen in de in dit artikel bedoelde herberekening 
betrokken. 

 
b. De premie wordt voor alle rubrieken herberekend op basis 

van de waarden onmiddellijk voor het voorval tegen te 
onderscheiden premievoeten. 

 
Verder kan verbrugging alleen plaatsvinden tussen de 
verschillende rubrieken die bij AgriVer zijn verzekerd tegen 
het gevaar wat zich in werkelijkheid heeft voorgedaan. 
Geen herberekening zal kunnen plaatsvinden van of naar 
de rubrieken: glaswaarde, kunststofwaarde, 
opruimingskosten en/of extra kosten. 

 
c. Indien na herberekening blijkt dat het totaal van de 

oorspronkelijke premiebedragen gelijk is aan of groter is 
dan het totaal van de herberekende premiebedragen, dan 
wordt geen onderverzekering toegepast conform art. 4.9 
en vindt schadevergoeding plaats op basis van de 
onmiddellijk voor het voorval vastgestelde waarde. 
 

d. Indien na herberekening blijkt dat het totaal van de 
oorspronkelijke premiebedragen kleiner is dan het totaal 
van de herberekende premiebedragen, dan worden de 
verzekerde sommen herleid in de verhouding waarin de 
tekorten aan verschuldigde premie staan tot het totale 
overschot aan premie, zodanig dat het totaal van de alsdan 

herberekende premiebedragen gelijk is aan het totaal van 
de oorspronkelijke premiebedragen, waarna 
schadevergoeding plaatsvindt volgens artikel 4.9. 

 
4.9 Onderverzekering 
Als het verzekerde bedrag lager is dan de waarde onmiddellijk 
vóór de gebeurtenis, dan wordt de uitkering in evenredigheid 
van het verzekerde bedrag tot de waarde verlaagd. 
 
Deze verlaging geldt niet voor de extra kosten en de 
opruimingskosten. Deze kosten zijn gemaximeerd tot het in de 
polis genoemde bedrag. 
 
Indien op deze polis meerdere bedragen zijn verzekerd, geldt 
bovenstaande per verzekerd onderdeel. 
 
4.10 Elders lopende verzekering  
Indien verzekerde zaken geheel of gedeeltelijk zijn verzekerd op 
meerdere polissen, zal op grond van deze polis nooit meer 
worden vergoed dan een evenredig aandeel in de schade. Er 
vindt dan geen vermindering of teruggave van premie plaats.  
Als een verzekerde zaak tevens verzekerd is op een speciale 
verzekering, dan gaat de speciale verzekering voor, ongeacht 
welke verzekering de oudste is. Met een speciale verzekering 
bedoelen we een verzekering die is afgestemd op een specifieke 
zaak, zoals bijvoorbeeld een glasverzekering.  
 

 5 Premie 

Premiebetaling 
Verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de eventuele 
assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de vervaldag, 
waaronder wordt verstaan de veertiende dag nadat zij 
verschuldigd worden.  
 
Indien een verschuldigde nota voor of op de vervaldag niet 
betaald is, wordt de dekking opgeschort vanaf de dag dat de 
maatschappij na de vervaldag de verzekeringnemer vruchteloos 
heeft aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag 
volgende op de dag van die aanmaning onder vermelding van dit 
gevolg en blijft de verplichting om de premie te betalen bestaan. 
Verzekeringnemer moet de verschuldigde premie dus alsnog 
betalen, waarbij de kosten van incasso (in- en buitenrechtelijke 
kosten) voor zijn rekening komen.  
 
De dekking wordt weer van kracht om 12:00 uur ’s middags van 
de dag volgend op die, waarop het verschuldigde door de 
maatschappij is ontvangen en aanvaard. Gebeurtenissen die zich 
hebben voorgedaan in de periode waarin de verzekering geen 
dekking bood, blijven van de dekking uitgesloten. 
 
Als verzekeringnemer en de maatschappij met elkaar zijn 
overeengekomen de premie in termijnen te betalen en 
verzekeringnemer voldoet een termijnbedrag niet binnen de 
gestelde termijn, dan kan de maatschappij de premie over het 
hele verzekeringsjaar ineens opeisen. De maatschappij behoudt 
zich het recht voor dat in toekomstige verzekeringsjaren betalen 
door termijnbedragen niet meer mogelijk is wanneer 
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termijnbedragen door verzekeringnemer niet binnen de gestelde 
termijn worden voldaan.  
 
Premierestitutie  
Zodra de verzekering tussentijds eindigt, bestaat de mogelijkheid 
dat verzekeringnemer een deel van de premie terugkrijgt. Er is 
geen sprake van premierestitutie wanneer verzekeringnemer 
fraude heeft gepleegd. 
 

 6 Wijziging van de verzekering 

6.1 Herzien van premie en voorwaarden  
De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden, 
zowel landelijk als regionaal, per soort dan wel dekkingsgewijs, 
en bloc te herzien. De maatschappij zal verzekeringnemer van 
tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. De 
verzekeringnemer heeft het recht binnen dertig dagen de 
aanpassing schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot hogere 
premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien 
verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt deze 
verzekering met onmiddellijke ingang. Indien deze verzekering 
bestaat uit verschillende op het polisblad aangegeven en in de 
premie-opstelling gespecificeerde onderdelen, geldt deze 
herzieningsclause per onderdeel, en is beëindiging alleen 
mogelijk voor de onderdelen waarop de aanpassing betrekking 
heeft. 
 
Verzekeringnemer heeft geen mogelijkheid tot opzegging als de 
wijziging: 
 

- voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
- een verlaging van de premie inhoudt; 
- een verbetering van de voorwaarden betekent.  

 
6.2 Herbeoordeling bij risicowijziging 
Na ontvangst van een melding van risicowijziging als bedoeld in 
artikel 2.19 zal de maatschappij aan verzekeringnemer berichten 
of de verzekering ongewijzigd zal worden voortgezet of dat 
premie en/of voorwaarden zullen worden herzien. Wordt 
hierover met verzekeringnemer geen overeenstemming bereikt, 
dan zal de verzekering door de maatschappij worden beëindigd, 
met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen.  
 
6.3  Overgang van het verzekerd belang 
Bij overgang van het verzekerd belang blijft de dekking van kracht 
gedurende dertig dagen na overgang, daarna alleen als de 
verzekering op naam van de nieuwe belanghebbende is 
overgeschreven. De verzekering vervalt onmiddellijk indien bij 
overgang krachtens verkoop de nieuwe eigenaar het belang 
elders heeft verzekerd. Bij overgang van het verzekerde belang 
ten gevolge van overlijden van de verzekeringnemer blijft de 
verzekering van kracht, tenzij de nieuwe belanghebbende de 
verzekering binnen negentig dagen na het overlijden opzegt.  
 
Bij iedere andere overgang van het verzekerd belang eindigt de 
dekking onmiddellijk.  

 7 Looptijd van de verzekering 

7.1 Duur en beëindiging 
De verzekering is aangegaan voor de contractduur die in de polis 
is aangegeven. De contractduur wordt daarna telkens 
stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij anders 
overeengekomen. De gedragscode geïnformeerde verlenging is 
namelijk niet van toepassing.  
 
Opzegging van de verzekering tegen het einde van de 
contractduur waarvoor de verzekering is aangegaan of verlengd, 
dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een 
opzegtermijn van tenminste twee maanden vóór 
contractvervaldatum. Verzekeringnemer heeft het recht een 
eventueel gedane opzegging voor de einddatum te herroepen, in 
welk geval de opzegging zal worden geacht niet te zijn geschied.  
 
7.2 Tussentijdse beëindiging door verzekeringnemer 
De verzekering of een onderdeel daarvan kan door 
verzekeringnemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd: 
 

- indien deze, overeenkomstig artikel 6.1, niet akkoord gaat 
met een aanpassing van premie en/of voorwaarden; 

- ingeval van overgang van het verzekerd belang, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3. 

 
7.3 Tussentijdse beëindiging door maatschappij 
De verzekering kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk 
worden opgezegd: 
 
7.3.1    als de verzekeringnemer de verschuldigde premie weigert 

te betalen of niet tijdig betaalt. In geval van niet tijdige 
betaling uitsluitend als de verzekeraar de 
verzekeringnemer na de premievervaldag zonder 
resultaat tot betaling heeft aangemaand. De 
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum; 

 
7.3.2  binnen twee maanden na de ontdekking dat 

verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan 
van de verzekering niet is nagekomen en 
verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met opzet 
de verzekeraar te misleiden. Ook wanneer verzekeraar 
de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken 
niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de 
in de opzeggingsbrief genoemde datum; 

 
7.3.3   als een verzekerde in verband met een gemelde 

gebeurtenis de maatschappij opzettelijk heeft misleid of 
heeft geprobeerd dat te doen. In dat geval heeft de 
maatschappij niet alleen het recht om binnen twee 
maanden na ontdekking van misleiding of de poging 
daartoe deze verzekering te beëindigen, maar ook alle 
andere verzekeringen die verzekeringnemer bij de 
maatschappij heeft gesloten. Als de maatschappij die 
andere verzekeringen niet beëindigt, heeft de 
verzekeringnemer het recht deze verzekeringen zelf 
schriftelijk op te zeggen. De maatschappij neemt een 
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opzeggingstermijn van minimaal twee maanden in acht 
en verzekeringnemer dient hetzelfde te doen als hij op 
grond van artikel 7.3.3 de ander verzekeringen opzegt; 

 
7.3.4.   binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor 

verzekeraar tot een uitkeringsverplichting kan leiden 
door verzekeringnemer aan verzekeraar is gemeld of 
nadat de verzekeraar een uitkering krachtens de 
verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. De 
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden 
na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.  

 
7.3.5    na een zodanige verzwaring van het risico, dat de 

maatschappij niet of niet onder dezelfde voorwaarden 
of tegen dezelfde premie zou hebben verzekerd, met 
een opzeggingstermijn van tenminste dertig dagen; 

 
7.3.6   indien de door de maatschappij voorgeschreven 

maatregelen of voorzieningen ter beperking van het 
risico niet binnen de vastgestelde termijn zijn getroffen. 
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum. 

 
 

 8 Wijzigingen binnen onderneming   

Verzekeringnemer heeft niet het recht een verzekering 
tussentijds te beëindigen indien: 
 

- de onderneming haar handelsnaam of statutaire naam 
wijzigt, van rechtsvorm verandert of fuseert; 

- verzekeringnemer in het kader van de uitoefening van het 
bedrijf of beroep een vennootschap met anderen gaat 
vormen, of als bij een bestaand samenwerkingsverband 
vennoten toe- of aftreden.  

 
 

 9 Moment van beëindiging   

Als de verzekering met ingang van een bepaalde dag eindigt, 
vindt de beëindiging plaats om 00:00 uur van die dag.  

 

  10 Adres verzekeringnemer  

Kennisgevingen door de maatschappij aan verzekeringnemer 
worden rechtsgeldig gedaan aan het laatste bij de maatscchappij 
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, via wiens 
bemiddeling deze verzekering loopt.   

De informatie die de maatschappij heeft gestuurd, wordt geacht 
de verzekeringnemer te hebben bereikt. 

 

 11 Lidmaatschap 

13.1 Aan de verzekering is verbonden het lidmaatschap van de 
Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A.; 
de statuten zijn van toepassing op deze overeenkomst. 
 

11.2 Indien de verzekeringnemer geen lidmaatschap kan 
aanvaarden, dient hij dit schriftelijk te melden aan de 
maatschappij en zal artikel 11.1 terzijde worden gesteld.  

 
 

 12 Toepasselijk recht  

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.  
 

      13 Geschillen en klachten  

13.1  Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming 
en de uitvoering van deze verzekering kan de 
verzekeringnemer voorleggen aan de directie van de 
maatschappij, Postbus 9, 8060 AA Hasselt. 

 
13.2   Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor de 

verzekeringnemer niet bevredigend is, kan deze zich, 
indien van toepassing, wenden tot de Stichting 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 
93257, 2509 AG Den Haag, telefoon: 070-3338999 en 
website: www.kifid.nl.  

 
13.3      Als verzekeringnemer geen gebruik wil maken van de 

hiervoor genoemde mogelijkheden tot 
klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan 
onbevredigend vindt, kan hij het geschil voorleggen aan 
de bevoegde rechter.  

 

  14 Terrorismerisico  

Indien op grond van deze verzekeringsvoorwaarden dekking 
bestaat voor een gebeurtenis die direct of indirect verband 
houdt met terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 
maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het 
terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar 
beperkt is tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter 
zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor 
het terrorismerisico bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismemisdaden N.V. 
(NHT), zulks met inachtneming van het bijbehorende protocol 
afwikkeling claims NHT en het bijbehorende clausuleblad 
terrorismedekking bij de NHT, welk clausuleblad op 23 november 
2007 onder nummer 27178761 gedeponeerd is bij Kamer van 
Koophandel Amsterdam. Het protocol en het clausuleblad zullen 
op eerste verzoek kosteloos door de verzekeraar worden 
verstrekt en kunnen ook worden geraadpleegd op 
www.terrorismeverzekerd.nl. 
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 15 Registratie   

1.  De bij de aanvang of wijziging van een verzekering 
verstrekte persoonsgegevens worden door O.H.M. 
AgriVer B.A. verwerkt ten behoeve van het aangaan en 
het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of 
financiële diensten en het beheren van daaruit 
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming 
en bestrijding van fraude en het uitvoeren van 
activiteiten op de vergroting van het klantenbestand.  

2.  Op de verwerking van de persoonsgegevens is de 
‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële 
instellingen’ van toepassing. Hierin worden de rechten 
en plichten van partijen bij de gegevensverwerking 
weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode 
kunt u raadplegen via de website van het Verbond van 
Verzekeraars: www.verzekeraars.nl 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  
 

3. In verband met een verantwoord acceptatie- en  
fraudebeleid kan verzekeraar de gegevens van de 
verzekeringnemer raadplegen bij de Stichting Centraal 
Informatie Systeem (CIS) en worden bij een 
schadebehandeling versterkte gegevens door 
verzekeraar verwerkt in de databank van de Stichting CIS. 
In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook 
onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te 
beheersen en fraude tegen te gaan. Het 
privacyreglement van Stichting CIS is van toepassing. 
Meer informatie is te vinden op www.stichtingcis.nl. 

 
Voor overige gevolgen van fraude verwijst de maatschappij 
naar het fraudebeleid van AgriVer.  

 

 16 Bijzondere bepalingen   

In alle gevallen waarin de polisvoorwaarden niet voorzien beslist 
de directie, namens het bestuur.  

Nadere omschrijvingen 

1. Brand en brandblussing  
Onder brand wordt verstaan een door verbranding 
veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten 
een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te 
planten. Onder brand wordt niet verstaan: 
 
- zengen, schroeien, smelten, verkolen; 
- broeien (ook de kosten van het verwerken van 

verbroeide zaken zijn uitgesloten);   
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 
- oververhitten, doorbranden en doorbreken van 

ovens en ketels;  

- vuur op de plaats waar het hoort te zijn. 
 
2. Ontploffing  

Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen 
of dampen, met inachtneming van het volgende. Als de 
ontploffing is ontstaan: 
 
a. Binnen een, al dan niet gesloten, vat dan moet een 

opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de 
druk van de zich daarin bevindende gassen en 
dampen en door die opening moet de druk binnen en 
buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk geworden 
zijn. 

b. Buiten een vat dan moet de krachtsuiting het 
onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige 
reactie. Onder ontploffing wordt niet verstaan 
implosie.  
 

3. Implosie  
De vervorming van een gesloten vat, veroorzaakt door een 
zoveel grotere druk buiten het vat dan in het vat, dat de 
wand van het vat daartegen onvoldoende weerstand kan 
bieden. Droogstoken van de centrale ketelinstallatie is 
hieronder niet inbegrepen.  

 
4. Neervallen van luchtvaartuigen waarmee gelijk te stellen 

ruimtevaartuigen 
Onder schade door luchtvaartuigen wordt verstaan schade 
aan de verzekerde zaken ten gevolge van getroffen worden 
door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- 
of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, 
daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen 
projectiel, ontploffingsmiddel of achter voorwerp, alsmede 
enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier 
benoemd voorwerp.  
 

5. Molest  
De maatschappij verleent geen uitkering indien de 
gebeurtenis is ontstaan, bevorderd of verergerd hetzij 
direct of hetzij indirect door: 
 
- Gewapend conflict: hieronder wordt verstaan elk 

geval waarin staten of andere georganiseerde 
partijen elkaar, of althans de één de ander, 
gebruikmakend van militaire machtsmiddelen 
bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede 
verstaan het gewapende optreden van een 
Vredesmacht der Verenigde Naties; 

- Burgeroorlog: hieronder wordt verstaan een min of 
meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen 
inwoners van een zelfde staat waarbij een belangrijk 
deel van de inwoners van die staat betrokken is; 

- Opstand: hieronder wordt verstaan een 
georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, 
gericht tegen het openbaar gezag; 

- Binnenlandse onlusten: hieronder wordt verstaan 
een min of meer georganiseerde gewelddadige 
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handeling die zich binnen een staat op verschillende 
plaatsen voordoet; 

- Oproer: hieronder wordt verstaan een min of meer 
georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, 
gericht tegen het openbaar gezag; 

- Muiterij: hieronder wordt verstaan een min of meer 
georganiseerde gewelddadige beweging van leden 
van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag 
waaronder zij gesteld zijn.  
 

6. Atoomkernreacties 
De maatschappij verleent geen uitkering indien de 
gebeurtenis veroorzaakt is door, opgetreden bij of 
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe 
deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor 
gebeurtenissen veroorzaakt door radioactieve nucliden, 
die zich in overeenstemming met hun bestemming buiten 
een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of 
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, 
commerciële, landbouwkundige, medische, 
wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) 
beveiligingsdoeleinden, mits er een door enig te deze zaak 
bevoegde overheid afgegeven vergunning (voor zover 
vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en 
het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder 
kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin 
van de Wet aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 
1979-225), evenals een kerninstallatie aan boord van een 
schip.  
 

7. Aardbeving en vulkanische uitbarsting 
Schade ontstaan door of ten gevolge van een aardbeving of 
vulkanische uitbarsting, ook indien gedurende de tijd 
waarin, of gedurende 24 uur nadat de schade is ontstaan in 
of nabij de plaats, waar het verzekerde is gelegen, de 
gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich 
hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst dat de 
schade niet aan één van de genoemde verschijnselen kan 
worden toegeschreven.  
 

8. Overstroming 
Van de verzekering is uitgesloten schade als gevolg van het 
bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak dan 
wel gevolg is van een op deze polis gedekte gebeurtenis. 
Deze uitsluiting geldt niet voor:  
 
- schade door brand en ontploffing als gevolg van 

overstroming.  
- Schade door het plotseling of onvoorzien 

overstromen of uitstromen van water uit aangelegde 
bassins en/of watersilo’s op het bedrijf en/of 
aangrenzend land- of tuinbouwbedrijf, dienend tot 
opslag van water ten behoeve van de teelt van 
gewassen.  

 
 

 

9. Blikseminslag 
Een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde 
toe, waardoor op de plaats van de blikseminslag 
aantoonbare schade is ontstaan. 
 
 

 


