Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij
AgriVer B.A.
ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR BEDRIJFSGEBOUWEN EN
INVENTARIS GLASTUINBOUWBEDRIJVEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1. Verzekeringsnemer
Degene die als zodanig in de polis is vermeld.
1.2. Verzekerde
Verzekeringsnemer en/of de in de polis als zodanig vermelde natuurlijke of rechtspersoon, voorzover deze
belang heeft bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan
wel voorzover deze het risico draagt voor het behoud of daarvoor aansprakelijk is.
1.3. Gebouw
Het in de polis vermelde onroerend goed, dienende tot de agrarische bedrijfsuitoefening - met alles wat
daartoe in het normale verkeer wordt gerekend en voor zover een geheel uitmakend en vast verbonden met
het gebouw -, ook koelcel en preparatieruimte alsmede stenen schoorstenen, exclusief funderingen, centrale
ketelinstallatie met brandstoftanks, regelapparatuur en tuinbouwkassen waarin wordt geteeld.
1.4. Koelcel en/of preparatieruimte
De permanent op het bedrijf aanwezige ruimten, waarin op kunstmatige wijze licht, temperatuur,
luchtmengsel en/of luchtvochtigheid kunnen worden geregeld, alsmede de daarbij behorende apparatuur,
exclusief tuinbouwkassen.
1.5. Centrale ketelinstallatie
De in de stookruimte aanwezige ketel(s), rookgasafvoer, rookgascondensor(s), brander(s), verdeelstuk(ken),
mengkleppen, pompen, afsluiters, pijpleidingen, expansievat, overdrukinstallatie, gasstraat, de bijbehorende
elektrische installatie en regelapparatuur - exclusief computer -, uitsluitend dienende tot het functioneren
van de centrale ketelinstallatie, exclusief andere soorten verwarmingsapparatuur zoals heteluchtkachels en
infraroodapparatuur, brandstoftanks en schoorstenen.
1.6. Regelapparatuur
De op het bedrijf aanwezige elektronische en/of elektrische regelapparatuur, waaronder de computer(s),
alsmede de bijbehorende op het bedrijf geplaatste meters, melders, tasters en thermostaten, dienende tot het
functioneren van de regelapparatuur.
1.7. Tuincentrumartikelen in opstallen
De direct voor verkoop bestemde handelsartikelen, van verzekeringsnemer, aanwezig op het bedrijf in de
opstal(len) als in de polis omschreven.
1.8. Tuincentrumartikelen in de open lucht
De direct voor verkoop bestemde boomkwekerijproducten en handelsartikelen, van verzekeringsnemer,
aanwezig op het bedrijf buiten de opstal(len).
1.9. Agrarische producten
Land- en tuinbouwproducten, waaronder bloembollen, bloemknollen, zaad- en plantmateriaal, van
verzekeringsnemer, aanwezig op het bedrijf in de opstal(len), koelcellen en/of preparatieruimten, exclusief
teeltruimten, tenzij deze dienen als tijdelijke opslagruimte van eerder genoemde producten.
1.10. Overige bedrijfsuitrusting
Overige, niet onder 3 tot en met 9 bedoelde goederen, zoals heteluchtkachels, infraroodapparatuur,
brandstoftanks, schoorstenen, CO2-apparatuur, aggregaten, sorteermachines, werktuigen, gereedschappen,
fust, verpakkingsmateriaal, mestvoorraden, bestrijdingsmiddelen, aanwezig op het bedrijf, exclusief geld,
geldswaardig papier, edelmetalen, antiquiteiten, motorrijtuigen, caravans en vaartuigen.
1.11. Herbouwwaarde
Het bedrag benodigd voor herbouw van onroerend goed ter voortzetting van een gelijkwaardig agrarisch
bedrijf op hetzelfde erf.
1.12. Glaswaarde
Het per vierkante meter overeengekomen bedrag voor het glas aan de verzekerde zaken, berekend op basis
van de nieuwprijs van glas, de opruimingskosten, de plaatsingskosten en hulpmaterialen.
1.13. Nieuwwaarde
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe roerende goederen van dezelfde soort en kwaliteit.

1.14. Dagwaarde
De herbouwwaarde respectievelijk de nieuwwaarde, beide onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering en/of slijtage. Voor agrarische producten en tuincentrumartikelen het bedrag waarvoor
verzekeringsnemer de goederen van dezelfde soort en kwaliteit weer kan kopen.
Artikel 2 Omschrijving van de dekking
Uit de omschrijving in de polis blijkt dat de verzekering geschiedt naar een of meer van de navolgende
rubrieken.
2.1. Gedekte gebeurtenissen
De verzekering dekt de in de polis vermelde zaken tegen materiële schade door een hierna vermelde
gebeurtenis. Roerende goederen zijn verzekerd in de opstal(len) als in de polis omschreven. Roerende
goederen die zich buiten de opstal(len) als in de polis omschreven bevinden zijn uitsluitend verzekerd tegen
de gebeurtenissen als hierna onder rubriek A vermeld.
Indien meeverzekerd en in de polis vermeld.
Rubriek A Brand
1. Brand en brandblussen: zie “Nadere omschrijvingen”.
2. Diefstal en/of vermissing: tijdens brand, brandblussen en beredding.
3. Blikseminslag: blikseminslag.
4. Ontploffing: zie “Nadere omschrijvingen”.
5. Implosie: zie “Nadere omschrijvingen”.
6. Neervallen van luchtvaartuigen: zie “Nadere omschrijvingen”.
Bovenstaande dekkingen ook als gevolg van eigen gebrek of bederf.
Rubriek B Brand/storm
7. Brand: de onder rubriek A vermelde gebeurtenissen.
8. Storm: met een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7 of hoger). Waarmee gelijk te
stellen een windhoos of cycloon en neerslag als gevolg van stormschade aan het gebouw.
Rubriek C Uitgebreide gevaren
9. Brand/storm: de onder rubrieken A en B vermelde gebeurtenissen.
10. Hagel: hagel.
11. Stuifsneeuw: sneeuw, plotseling en onvoorzien binnengedrongen door storm als hiervoren onder 8 nader
omschreven.
12. Sneeuwdruk: sneeuwbelasting op daken en muren, waaronder niet is begrepen schade door sneeuw of
smeltwater, binnengedrongen via dakbedekking, ramen, deuren, ventilatieopeningen of anderszins. Alle
bepalingen van de stormdekking zijn ook op deze dekking van toepassing.
13. Vorst: schade door bevriezing van verzekerde zaken, exclusief tuincentrumartikelen en agrarische producten,
als gevolg van een plotseling en onvoorzien technisch mankement aan de centrale ketelinstallatie en/of
regelapparatuur.
14. Uitstromen van olie: indien onvoorzien gestroomd uit vaste installaties, de daarbij behorende vaste leidingen,
vaste reservoirs of vaste tanks.
15. Aanrijding en aanvaring: alsmede schade door afgevallen of uitgevloeide lading als gevolg daarvan.
16. Water en stoom:
*1.Water en stoom, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding en centrale verwarmingsinstallaties en uit
daarop aangesloten leidingen, sanitaire en andere toestellen, als gevolg van een plotseling opgetreden
defect, alsmede water overgelopen uit deze installaties en toestellen.
*2. Water, plotseling en onvoorzien gestroomd uit bassin(s), mits deze zijn voorzien van een
overloop.Onder bassin wordt verstaan een op het bedrijf aangelegde wateropslagplaats, waaronder
watertanks, dienende tot opslag van water ten behoeve van de teelt van gewassen. Hieronder zijn niet
begrepen de mengmestbakken.
Indien meeverzekerd en in de polis vermeld.
Rubriek D
17. Droogstoken van de centrale ketelinstallatie: schade door oververhitting van de centrale ketelinstallatie door
het onvoorzien wegvallen van de noodzakelijke waterstand in de ketel als gevolg van het niet of niet juist
functioneren van de laagwaterstandbeveiliging.

Rubriek E. Uitsluitend in combinatie met rubriek C
18. Beschadiging van de regelapparatuur: plotselinge en onvoorziene beschadiging van de regelapparatuur, door
onverschillig welke oorzaak, ook als gevolg van eigen gebrek. Op voorwaarde dat de verzekeringsnemer
verplicht is voor de aanvang van de verzekering voor de computer(s) een onderhoudsovereenkomst met de
leverancier te sluiten en deze gedurende de looptijd van deze verzekering aan te houden.
Rubriek F
19. Diefstal: indien sporen van buitenbraak aan het gebouw of aangebouwde tuinbouwkas zichtbaar zijn.
20. Beschadiging: als gevolg van inbraak of bij diefstal indien sporen van buitenbraak aan het gebouw of
aangebouwde tuinbouwkas zichtbaar zijn.
21. Vandalisme: beschadigingen aangericht uit vernielzucht, door iemand die wederrechtelijk het gebouw is
binnengedrongen en sporen van buitenbraak aan het gebouw of aangebouwde tuinbouwkas zichtbaar zijn.
Rubriek G. Uitsluitend in combinatie met rubriek A
22. Hagelschade aan goederen in de open lucht: hagelschade gedurende de periode van 1 april tot en met 30
september aan tuincentrumartikelen in de open lucht.
Tevens zijn verzekerd.
23. Elders aanwezig: agrarische producten, die tijdelijk elders in gebouwen van derden zijn ondergebracht, mits
deze gebouwen qua bouwaard en/of belending ten opzichte van de gebouwen op het bedrijf van
verzekeringsnemer geen belangrijke risicoverzwaring voor de maatschappij inhouden. Hieronder niet te
verstaan veilinggebouwen, daarbijbehorende loodsen en door meerderen gebruikte opslagloodsen.
Vergoedingen boven het verzekerde bedrag.
24. Bereddingskosten: dit zijn de kosten die door de verzekeringsnemer bij of na het ontstaan van een gedekte
gebeurtenis worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan de verzekerde zaken.
25. Kosten van deskundigen bij schaderegeling: het salaris en de kosten van alle deskundigen komen ten laste
van de maatschappij. Van de door verzekeringsnemer benoemde deskundige echter tot maximaal het bedrag
van salaris en kosten van de door de maatschappij benoemde deskundige.
Opruimingskosten.
26. Opruimingskosten: dit zijn de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van afbreken en/of wegruimen
van de op deze polis verzekerde zaken, voor zover deze het noodzakelijke gevolg zijn van een op deze polis
gedekte schade.
In geval de verzekering loopt conform de dekkingen van rubriek A en B zijn de opruimingskosten slechts
meeverzekerd voor zover daarvoor een afzonderlijk bedrag in de polis is vermeld.
In geval de verzekering loopt conform de dekkingen van rubriek C zijn de opruimingskosten zonder nadere
vermelding daarvan in de polis automatisch meeverzekerd en bedraagt de maximum vergoeding 10% van elk
van de bedragen waarvoor respectievelijk de in de polis vermelde zaken zijn verzekerd.
Extra kosten, indien meeverzekerd en in de polis vermeld.
27. Extra kosten: dit zijn de extra geldelijke nadelen die niet onder de dekking van deze verzekering vallen. Deze
worden onherroepelijk getaxeerd op krachtens het in de polis vermelde percentage, gerekend over het bedrag
van de schadevergoeding wegens schade aan de verzekerde zaken (voor aftrek eigen risico) bereddingskosten
en opruimingskosten.
Risicobekendheid en preventie.
28. Risico-omschrijving: de omschrijving van het risico in de polis wordt geacht van verzekeringsnemer
afkomstig te zijn.
29. Risicobekendheid: de maatschappij verklaart zich bekend met de ligging, bouwaard, inrichting, verwarming
en de omschreven bestemming van het gebouw 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.
30. Risicowijziging met meldingsplicht: verzekeringsnemer dient de maatschappij zo spoedig mogelijk
schriftelijk in kennis te stellen van:
wijziging van de bestemming of bouwaard van de gebouwen, koelcellen en/of preparatieruimten;
het buiten gebruik zijn van de gebouwen, gedurende een aaneengesloten periode, anders dan ten behoeve
van de normale bedrijfsvoering; andere wezenlijke (risicoverzwarende) veranderingen in en aan de
gebouwen, koelcellen en/of preparatieruimten, installaties en/of apparatuur.

Deze melding dient te geschieden binnen 8 weken na het optreden van een van de wijzigingen, tenzij
verzekeringsnemer van de wijziging niet op de hoogte was en kan aantonen dat hij dit ook redelijkerwijs niet
kon zijn.
31. Inspectie: de maatschappij heeft te allen tijde het recht de verzekerde zaken te inspecteren of door iemand te
laten inspecteren. Het niet gebruik maken daarvan kan de maatschappij niet worden tegengeworpen.
32. Bijzondere verplichtingen van de verzekeringsnemer: verzekeringsnemer is verplicht de installaties en
apparatuur, alsmede alle toebehoren, volgens de geldende voorschriften aan te leggen, te bedienen en te
onderhouden en deze regelmatig op bedrijfszekerheid te beproeven.
Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen
3.1. Uitsluitingen
1. Werkzaamheden aan gebouwen, koelcellen en/of preparatieruimten en/of apparatuur:
schade die verband houdt met werkzaamheden, de opbouw, afbraak, verbouw, aanbouw, (de-)montage of
verwijdering van gebouwen, koelcellen, preparatieruimten, installaties en/of apparatuur betreffende, niet als
gevolg van een gedekte gebeurtenis, tenzij met instemming van de maatschappij.
2. Experimenten, abnormale beproevingen, overbelasting: schade veroorzaakt door experimenten, abnormale
beproevingen en/of verwijtbare overbelasting.
3. Lichte beschadigingen: schade die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen,
tenzij de beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaak.
4. Droogstoken: schade veroorzaakt door droogstoken in geval:
de centrale ketelinstallatie niet is voorzien van een laagwaterstandbeveiliging, verbonden aan een
bedrijfsklare alarminstallatie, en/of
bij het stomen geen voortdurend toezicht op de installatie is gehouden.
5. Meststoffen, bestrijdingsmiddelen, rook, roet en andere verontreinigde stoffen: schade die verband houdt met:
stoffen of middelen in de zin van de Meststoffen- of de Bestrijdingsmiddelenwet of andere lucht-, bodem-,
en/of waterverontreinigende stoffen, tenzij deze volgens voorschriften zijn opgeslagen en door een oorzaak
van buitenaf in brand zijn geraakt;
rook en roet, tenzij ontstaan door brand of naburige brand in de zin van de polis;
anders dan hiervoor vermelde lucht-, bodem- en/of waterverontreinigende stoffen.
6. Water en stoom:
schade door terugstromend water van de openbare riolering of door grondwater via afvoerbuizen, sanitaire en
andere toestellen;
schade als gevolg van slecht onderhoud of constructiefouten;
schade aan daken, dakgoten, afvoerpijpen en isolatiematerialen.
7. Molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting, overstroming: voor molest,
atoomkernreacties en overstroming zie “Nadere omschrijvingen”.
8. Overheid: schade die de Overheid zou hebben vergoed, indien deze verzekering niet van kracht zou zijn
geweest.
3.2.Aanvullende uitsluitingen
Rubriek E
9. Geleidelijk bederf, normaal herstel of vervanging: schade die bestaat uit:
slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone werking en
normaal gebruik.
normaal herstel of normale vervanging van losse onderdelen zoals lampen, buizen, zekeringen e.d., van
glazen, porseleinen en keramische onderdelen en van externe informatiedragers zoals banden, schijven,
platen, films, kaarten e.d.
10. Extra kosten van vervanging, reparatie en reconstructie: schade die bestaat uit extra kosten (anders dan
bereddingskosten volgens artikel 2.24).
die gemaakt zijn om vervanging of reparatie van de beschadigde zaak te bespoedigen;
die uitgegeven zijn ten behoeve van een voorlopige reparatie;
voor reconstructie van gegevens op informatiedragers.
11. Schade die verhaalbaar is: schade die onder een onderhouds- of andere overeenkomst verhaalbaar is.
12. Gevorderd of in beslag genomen: schade die op- of buiten het bedrijf ontstaat aan verzekerde zaken ingeval
deze door enige overheidsinstantie gevorderd of in beslag genomen zijn.
3.3. Beperkingen
13. Eigen risico: in geval van schade draagt verzekeringsnemer per gebeurtenis een eigen risico als in de polis
vermeld.

Artikel 4 Schade
4.1. Verplichtingen van verzekeringsnemer
Bij schade is verzekeringsnemer verplicht:
de schade zoveel mogelijk te beperken;
onmiddellijk kennis te geven aan de maatschappij;
een schriftelijke schadeaangifte in te dienen op een daarvoor bij de maatschappij in gebruik zijnd formulier;
alle informatie en bewijsstukken te verstrekken welke de maatschappij of de door haar aangestelde
deskundige nodig acht;
aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde deskundige op te volgen en ook overigens alle
redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;
aangifte te doen bij de politie in geval van (in)braak, vandalisme, aanrijding of aanvaring;
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.
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 6 maanden, nadat de schadevergoeding door de maatschappij mocht zijn geweigerd, een
rechtsvordering is ingesteld;
8 weken na het moment van een risicowijziging als vermeld in artikel 2.30, indien is verzuimd de
maatschappij van deze wijziging tijdig schriftelijk in kennis te stellen. Het recht op schadevergoeding blijft
echter bestaan voorzover de maatschappij de verzekering na een melding zou hebben voortgezet. Zou de
maatschappij de verzekering hebben voortgezet tegen een hogere premie, dan is er recht op schadevergoeding
in de verhouding van de oorspronkelijke- tot de nieuwe premie;
bij het niet nakomen van de voorwaarde als onder artikel 2.18 vermeld.
4.3.Schaderegeling
De schade, waaronder ook te verstaan de bereddings- en opruimingskosten, zal zo spoedig mogelijk bij
onderling goedvinden worden geregeld. Bij geen overeenstemming zal de schade door twee deskundigen
worden vastgesteld, één door verzekeringsnemer te benoemen en één door de maatschappij. Deze
deskundigen zullen, alvorens tot taxatie over te gaan, een derde deskundige benoemen, die in geval van
verschil uitspraak zal doen 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 de overeenstemming zijn gekomen. Heeft een van de partijen niet binnen 8 werkdagen na het
ontstaan van de schade een deskundige benoemd, dan zal de andere partij het recht hebben ook de tweede
deskundige te benoemen.
De eigendom van zaken na diefstal:verzekeringsnemer is verplicht aan de maatschappij op diens verzoek de
eigendom over te dragen van zaken, die door diefstal verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij aan
verzekeringsnemer uitkering doet of heeft gedaan. Komen dergelijke zaken naderhand in het bezit van de
maatschappij, dan zal de maatschappij deze op verzoek van verzekeringsnemer 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 verzekeringsnemer, is hij verplicht de maatschappij daarvan in kennis te stellen.
4.4. Schadevaststelling gebouw
De schadevaststelling geschiedt op basis van de herbouwwaarde, tenzij uitdrukkelijk anders in de polis is
bepaald. Bij herbouw of herstel worden de kosten dan vergoed tot ten hoogste het verschil tussen de
herbouwwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis en de waarde onmiddellijk
daarna. 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 daarna. Indien de verzekeringsnemer
niet tot herstel van het beschadigde overgaat of niet wenst te herbouwen, zal de schadevaststelling
geschieden naar de dagwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis onder aftrek
van de waarde van de restanten.
4.5. Schadevaststelling glas
De schade wordt vastgesteld op basis van het aantal vierkante meters verloren gegaan glas en tot ten
hoogste het verzekerd bedrag per vierkante meter. Indien geen vervanging plaatsvindt worden niet gemaakte
plaatsingskosten en niet benodigde hulpmaterialen niet vergoed.
4.6. Schadevaststelling verrijdbare of demontabele koelcel en/of

preparatieruimte, bedrijfsuitrusting
De schadevaststelling geschiedt op basis van nieuwwaarde, tenzij uitdrukkelijk anders in de polis is
bepaald. Bij herstel worden de reparatiekosten dan vergoed tot ten hoogste het verschil tussen de
nieuwwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis en de waarde onmiddellijk
daarna, 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 de verzekeringsnemer 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 daarna. 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 verzekeringsnemer 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. Schadevaststelling agrarische producten en tuincentrumartikelen
De schade wordt vastgesteld op basis van dagwaarde. Het schadebedrag op basis van dagwaarde wordt
gesteld op het verschil tussen dagwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis en
van de restanten onmiddellijk daarna of, indien dit minder is, op het bedrag van de begrote herstelkosten.
4.8. Schadevergoeding en schadebetaling
De totale schadevergoeding, in geval van herstellen, vervangen en/of herbouwen, zal nooit meer bedragen
dan de werkelijk daartoe bestede kosten, tot ten hoogste de daaromtrent vastgestelde schadebedragen.
Zodra verzekeringsnemer heeft voldaan aan de laatste verplichtingen als vermeld in artikel 4.1 en nadat de
uitgaven voor herstel, vervanging of herbouw zijn gedaan zal de restantbetaling van de schadevergoeding
geschieden. Heeft verzekeringsnemer aan die verplichtingen niet 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, geschiedt in één termijn
en binnen een maand nadat deze vergoeding is vastgesteld.
4.9. Verbrugging
Indien bij schade blijkt dat sommige verzekerde zaken te hoog en andere zaken te laag zijn verzekerd,
gelden de onderstaande regels:
a. Indien verzekerde zaken niet meer aanwezig zijn, worden de vrijgevallen sommen aangewend voor de
vervangende zaken. Heeft geen, dan wel slechts gedeeltelijke, vervanging plaatsgehad, dan worden de
vrijgevallen 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; 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, wordt geen onderverzekering toegepast
conform artikel 4.11 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, 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 4.11.
4.10. Indexvoorwaarden
Dit artikel is alleen van toepassing indien door het noemen van een indexcijfer in de polis is aangegeven dat
de verzekering op indexvoorwaarden geschiedt. Jaarlijks wordt per de premievervaldatum het verzekerde
bedrag voor bedrijfsgebouwen en als gevolg daarvan de premie verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten,
overeenkomstig het laatst bekende en betreffende indexcijfer, vastgesteld door de Vereniging van
Brandassuradeuren in Nederland in overleg met het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
(IMAG) te Wageningen. Bij schade zullen de in de polisvoorwaarden bedoelde deskundigen, behalve de
daar vermelde taxaties, ook een raming geven van het indexcijfer op het moment van de schade. Is
laatstbedoelde indexcijfer hoger dan het indexcijfer ten tijde van de laatste premievervaldatum, dan geldt

voor de regeling van de schade als het verzekerde bedrag het bedrag overeenkomende met het indexcijfer
op het moment van de schade, echter met als maximum 125% van het op de laatste premievervaldatum
vastgestelde verzekerde bedrag. Indien elders nog een verzekering loopt die niet op indexvoorwaarden is
gesloten, zal wijziging als gevolg van een verandering van het indexcijfer eveneens over dit elders lopende
bedrag worden toegepast.
4.11. Onderverzekering
Ingeval van onderverzekering wordt de schade vergoed naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de
volle waarde. Indien op deze polis meerdere bedragen zijn verzekerd geldt bovenstaande per verzekerd
onderdeel.
4.12. Elders lopende verzekering
Indien verzekerde zaken geheel of gedeeltelijk zijn verzekerd op verschillende polissen, zal op grond van
deze polis nooit meer worden vergoed dan een evenredig aandeel in de schade.
Artikel 5 Premie
5.1. Premiebetaling
Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting, is op de vervaldag bij vooruitbetaling
verschuldigd. Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is voldaan biedt de
verzekering daarna, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, geen dekking meer.
Verzekeringsnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht om 12.00 uur
‘s middags van de dag volgend op die, waarop de verschuldigde premie is aangeboden en door de
maatschappij is aanvaard. Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin de
verzekering geen dekking bood, blijven echter van de dekking uitgesloten.
5.2. Premierestitutie
Bij beëindiging van de verzekering door de maatschappij anders dan na schade, heeft verzekeringsnemer
recht op restitutie van premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn.
Artikel 6 Wijziging van de verzekering
6.1. Herziening van premie en voorwaarden
De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als
deze verzekering te herzien en tussentijds aan de nieuwe premie en/of voorwaarden aan te passen. De
maatschappij zal verzekeringsnemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. De
verzekeringsnemer heeft het recht, binnen de termijn in de mededeling genoemd, de aanpassing schriftelijk
te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien
verzekeringsnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering met onmiddellijke ingang. Indien
deze verzekering bestaat uit verschillende op het polisblad aangegeven en in de premieopstelling
gespecificeerde onderdelen, geldt deze herzieningsclausule per onderdeel en is beëindiging alleen mogelijk
voor de onderdelen waarop de aanpassing betrekking heeft.
6.2. Herbeoordeling bij risicowijziging
Na ontvangst van een melding van risicowijziging als bedoeld in artikel 2.30 zal de maatschappij aan
verzekeringsnemer berichten of de verzekering ongewijzigd zal worden voortgezet of dat premie en/of
voorwaarden zullen worden herzien. Wordt hierover met verzekeringsnemer geen overeenstemming bereikt,
dan zal de verzekering door de maatschappij worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn
van 30 dagen.
6.3. Overgang van het verzekerd belang
Bij overgang van het verzekerd belang blijft de dekking van kracht gedurende 60 dagen na overgang,
daarna alleen als de verzekering op naam van de nieuw belanghebbende is overgeschreven. De verzekering
vervalt onmiddellijk indien bij overgang krachtens verkoop de nieuwe eigenaar het belang elders heeft
verzekerd.
Artikel 7 Looptijd van de verzekering
7.1. Duur en beëindiging
De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven. De contractsduur wordt
daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven termijn, tenzij de verzekering
overeenkomstig het hieronder bepaalde is beëindigd. Opzegging van de verzekering tegen het einde van de
contractsduur waarvoor de verzekering is aangegaan of verlengd, dient schriftelijk te geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.
Verzekeringsnemer 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 verzekeringsnemer
De verzekering of een onderdeel daarvan kan door verzekeringsnemer tussentijds schriftelijk worden
opgezegd:
indien deze, overeenkomstig het bepaalde in 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 de maatschappij
De verzekering kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk worden opgezegd:
per premievervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste 3 maanden;
gedurende de periode dat de verzekeringsnemer in gebreke is de verschuldigde premie te voldoen, met een
opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
indien ingeval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang;
na een schademelding mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling is geschied, met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
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 opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
indien door de maatschappij voorgeschreven maatregelen of voorzieningen ter beperking van het risico niet
binnen de vastgestelde termijn zijn getroffen, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen.
Artikel 8 Adres
Kennisgevingen van de maatschappij aan verzekeringsnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de
maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, via wiens bemiddeling deze verzekering
loopt.
Artikel 9 Lidmaatschap
9.1. Aan de verzekering is verbonden het lidmaatschap van de Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij
AgriVer B.A. ; de statuten zijn van toepassing op deze overeenkomst.
9.2. Indien de verzekeringnemer geen lidmaatschap kan aanvaarden, dient hij dit schriftelijk te melden aan
de maatschappij en zal artikel 9.1 terzijde worden gesteld.
Artikel 10 Bijzondere bepalingen
In alle gevallen waarin de polisvoorwaarden niet voorzien beslist de directie, namens het bestuur.
De bij de aanvraag van deze verklaring verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op
deze registratie is een privacyreglement van toepassing.

1.

Nadere omschrijvingen
Brand en brandblussen
Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten
een haard, dat in staat is zich op eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

2.

Ontploffing
Onder ontploffing wordt verstaan een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen. De
volledige tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is d.d. 5 april 1982, onder nummer
275/82, door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.

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, zijnde geen- en geen verband
houdend met het droogstoken van de centrale ketelinstallatie.

4.

Neervallen van luchtvaartuigen
Waarmee gelijk te stellen het neervallen van ruimtevaartuigen. Onverminderd het bepaalde in de
molestclausule is ook gedekt schade aan de verzekerde zaken ten gevolge van het getroffen worden door
een vertrekkend, vliegend, landend, of vallend luchtvaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan
losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede
enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

5.

Molest
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de
definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland
d.d. 2 november 1981, ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.

6.

Atoomkernreacties
Van de verzekering is uitgesloten schade als gevolg van atoomkernreacties, ongeacht hoe de reactie is
ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Hieronder worden niet verstaan radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om
gebruikt te worden voor industriële, commerciële landbouwkundige, medische of wetenschappelijke
doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag, en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne moet zijn afgegeven.
Uitzondering hierop geldt indien krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is. Onder
“wet” is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) zijnde de bijzondere
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder “kerninstallatie”
wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.

7.

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 en voor schade als vermeld onder artikel 2.16.

