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Begripsomschrijvingen

Art

1

1.

Verzekeringnemer
Degene die als zodanig in de polis is vermeld.

2.

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 zakelijkrecht, dan wel voor
zover deze het risico draagt voor het behoud of daarvoor
aansprakelijk is.

11. Schade
Het financiële verlies, dat verzekerde lijdt door een
mindere opbrengst dan redelijkerwijs verwacht mag
worden als gevolg van een gedekte schadegebeurtenis.
Art
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3.

Gewassen
Gewassen welke een economische waarde hebben voor de
verzekeringnemer, voor zover nog niet zich bevindende in
opslagloodsen, schuren of op afleveringsplaatsen.

4.

Landbouwgewassen
Onder landbouwgewassen worden verstaan die gewassen
die beschreven zijn in de Beschrijvende Rassenlijst voor
Landbouwgewassen, inclusief de in deze lijst vermelde
groentegewassen op landbouwbedrijven.

5.

Tuinbouwgewassen
Onder tuinbouwgewassen worden verstaan die gewassen
die beschreven zijn in de Beschrijvende Rassenlijst voor
Groentegewassen en voor zover niet vermeld staand in de
Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Voorts
worden hieronder verstaan die gewassen die qua aard en
teeltwijze geacht worden op het tuinbouwbedrijf te
worden geteeld.

6.

Sierteeltgewassen
Onder sierteeltgewassen worden verstaan die gewassen
die beschreven zijn in de Beschrijvende Rassenlijst voor
Sierteeltgewassen. Voorts worden hieronder verstaan de
niet in voornoemde lijst voorkomende bloembollen. boomen bloemkwekerijgewassen, perk- en potplanten alsmede
tuincentrumartikelen. Onder bloembollen wordt mede
verstaan bloemknollen, alsmede de vermeerdering van
bloembollen en -knollen.

7.

Bosbouwgewassen
Onder bosbouwgewassen worden verstaan die gewassen
die beschreven zijn in de Rassenlijst van Bomen.

8.

Teeltplan
Het aangifteformulier van alle te telen gewassen en te
betelen oppervlakten, de gewenste dekking, het gewenste
eigen risico alsmede het te verzekeren bedrag per gewas
die verzekeringnemer wenst te verzekeren, per
kalenderjaar. Opeenvolgende teelten op hetzelfde perceel
worden afzonderlijk op het teeltplanformulier vermeld. Bij
het aangifteformulier voor de bloembollen worden de te
telen gewassen per cultivar vermeld.

9.

Verzekerd (e) bedrag (en)
Het tussen partijen afgesproken bedrag per hectare van de
te verwachten bruto opbrengst, met inbegrip van eenmalig
plantmateriaal zoals bollen, knollen, zaaizaad en eenmalige
hulpmiddelen.

10. Uitkeringsdatum
De per gewasgroep vastgestelde termijn waarbinnen de
schade dient te worden vergoed.
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Omschrijving van de dekking

Uit de omschrijving in de polis blijkt dat de verzekering
geschiedt naar een of meer van de navolgende rubrieken.
Gedekte gebeurtenissen
De verzekering dekt de in de polis vermelde gewassen
tegen materiele schade door een hierna vermelde
gebeurtenis.
1.

Rubriek A - Hagelschade
Schade die verzekerde lijdt door beschadiging van zijn
verzekerde gewassen veroorzaakt door hagel.

2.

Rubriek B - Stormschade
(indien meeverzekerd en in de polis vermeld): onder storm
wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter
per seconde, geconstateerd door het K.N.M.I. of een zijner
filialen, gevestigd in de regio van het verzekerde risico,
terwijl, wanneer plaatselijke gevallen van storm zich
voordoen, die buiten de waarneming van het K.N.M.I. of
een zijner filialen zijn gebleven, door betrouwbare getuigen
ter plaatse geconstateerd moeten worden. Dekking tegen
stormschade wordt verleend voor de periode 1 april tot 15
november tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op het
polisblad. Stormdekking wordt afhankelijk van het gewas
verleend op beperkte dan wel uitgebreide basis.
Beperkte stormschade
Schade die verzekerde lijdt door beschadiging van zijn
verzekerde gewassen als gevolg van stengelbreuk en/of
korreluitval, direct veroorzaakt door storm.
Uitgebreide stormschade
Schade die verzekerde lijdt door beschadiging van zijn
verzekerde

3.

-

Rubriek C - Transportschade
(indien meeverzekerd en in de polis vermeld): schade aan
gewassen, verpakking en emballage ontstaan tijdens
transport tot een maximum van €5.000,- per transport, als
gevolg van beschadiging of verlies door:
een voorval op verharde wegen of terreinen
een voorval op onverharde wegen of terreinen
waarbij ook het voertuig is beschadigd;
diefstal en/of vermissing;
waardevermindering als gevolg:
van het door éénraken van verschillende partijen,
mits het door éénraken een gevolg is van een ongeval
het vervoermiddel overkomen, waardoor het
vervoermiddel is beschadigd. Onder transport wordt
verstaan het vervoer, incl. laden en lossen, van de op
de polis vermelde gewassen van verzekeringnemer,
geladen op of in een vervoermiddel of aan elkaar
gekoppelde vervoermiddelen. Dekking tegen
transportschade kan geschieden op beperkte dan wel
uitgebreide basis.
De beperkte transportverzekering dekt de schade:
vanaf het opladen in de opslagplaats tot en met het afladen
op de teeltplaats
vanaf het opladen op de teeltplaats tot en met het
afladen op de eerste opslag- en/of bewerkingsplaats,
mits het vervoer een aanvang als een
eindbestemming binnen Nederland heeft.
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De uitgebreide transportverzekering dekt de schade:
vanaf het opladen in de opslagplaats tot en met het
afladen op de teeltplaats
vanaf het opladen op de teeltplaats tot en met het
afladen bij de afnemer, mits het vervoer een aanvang
als een eindbestemming binnen Nederland heeft.
4.

Rubriek D - Brandschade
(indien meeverzekerd en in de polis vermeld): schade die
verzekerde lijdt door brand aan gewassen welke zich in of
op de grond bevinden, ontstaan op het bedrijf waar voor
rekening en risico van verzekeringnemer gewassen worden
geteeld, alsmede tegen schade ten gevolge van brand op
een aangrenzend land- en/of tuinbouwbedrijf.
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.

5.

6.

Brandschade: Schade die verzekerde lijdt door brand aan
gewassen welke zich in of op de grond bevinden, ontstaan
op het bedrijf waar voor rekening en risico van
verzekeringnemer gewassen worden geteeld.
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.
Uitsluitingen:
Uitgesloten zijn:
schade als gevolg van blijvende misvorming door een
overheersende wind;
schade door schimmelinfecties en insecten na een
gedekt evenement;
schade als gevolg van takbreuk bij een gedekt
evenement.
Vergoedingen boven het verzekerd bedrag

Rubriek E - Vorstschade
(indien meeverzekerd en in de polis vermeld): Dit betreft
de directe vorstschade welke verzekerde lijdt ten gevolge
van vorst aan de grond gedurende de periode van 1 mei tot
1 September.

7.

Bereddingskosten: dit zijn de kosten, die door
verzekeringnemer bij of na het ontstaan van een gedekte
gebeurtenis worden gemaakt ter voorkoming of
vermindering van schade aan de verzekerde gewassen.
Deze worden volledig vergoed.

Aanvang dekking:
De dekking is van kracht om 12.00 uur van de dag volgend
op de dag dat het teeltplan door de Maatschappij is
ontvangen.
Indien
het
Koninklijk
Nederlands
Meteorologisch Instituut te de Bilt, via radio, televisie of
andere media een weersverwachting heeft afgegeven dat
binnen 48 uur vorst aan de grond wordt verwacht, gaat de
voorlopige dekking van het betreffende risico 48 uur na
acceptatie door de Maatschappij in.

8.

Kosten van deskundigen/taxateurs bij schaderegeling: bij
hertaxatie vergoedt de maatschappij, ingeval de financiële
schade hoger wordt vastgesteld dan de aanvankelijke
taxatie, het salaris en de kosten van de deskundigen/
taxateurs. Van de door de verzekeringnemer benoemde
taxateur echter tot maximaal het bedrag van salaris en
kosten van de door de maatschappij benoemde taxateur.

Verplichting verzekeringnemer:
Indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
te de Bilt, via radio, televisie of andere media een
weersverwachting heeft afgegeven dat vorst aan de grond
wordt verwacht dient hij geen grondbewerking toe te
passen. Het niet nakomen van deze regel kan uw recht op
schadevergoeding verkleinen of geheel te niet doen.

Risico-omschrijving: de omschrijving van het risico in de
polis wordt geacht van verzekeringnemer afkomstig te zijn.
10. 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.
11. Indiening teeltplan
Verzekeringnemer dient ieder jaar voor de risicoperiode
een teeltplan in bij de maatschappij of zijn tussenpersoon.
Is niet of niet tijdig een nieuw teeltplan ingediend, dan
geldt het teeltplan van het vorige verzekeringsjaar tegen
condities en premies van een lopend verzekeringsjaar. De
gegevens van het teeltplanformulier vormen tezamen met
de polis de grondslag van de verzekering.
12. Wijziging teeltplan
Zodra een wijziging in het teeltplan optreedt dient
verzekeringnemer de maatschappij hiervan in kennis te
stellen.

Rubriek F - U.G.V. Bosbouwgewassen
(indien meeverzekerd en in de polis vermeld)
In aanvulling op rubriek A
Stormschade: Schade die verzekerde lijdt door het
ontworteld raken en/ of het afbreken van hele bomen.
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van
tenminste 14 meter per seconde, geconstateerd door het
K.N.M.I. of een zijner filialen, gevestigd in de regio van het
verzekerde risico, terwijl, wanneer plaatselijke gevallen van
storm zich voordoen, die buiten de waarneming van het
K.N.M.I. of een zijner filialen zijn gebleven, door
betrouwbare getuigen ter plaatse geconstateerd moeten
worden.

Risicobekendheid
9.

Art
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Uitsluitingen en beperkingen

Uitsluitingen
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IJzelschade: Schade die verzekerde lijdt door het
ontworteld raken en/of afbreken van hele bomen
veroorzaakt door bevroren neerslag.
Sneeuwdrukschade: Schade die verzekerde lijdt door het
ontworteld raken en/of afbreken van hele bomen
veroorzaakt door sneeuwdruk.

1.

2.
3.

Schade aan bloemen: gewassen bestemd voor de snijbloemenhandel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
op het polisblad.
Overheid: schade die de Overheid zou hebben vergoed, indien
deze verzekering niet van kracht zou zijn geweest.
Eigen gebrek: schade uit eigen gebrek, eigen bederf of uit de
aard en de natuur van de verzekerde gewassen en/of
werktuigen zelf voortspruitend. Hieronder wordt mede
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4.

5.

6.

verstaan schaden als gevolg van een slechte stand van de
verzekerde gewassen.
Molest,
atoomkernreacties,
aardbeving,
vulkanische
uitbarsting, overstroming: voor molest, atoomkernreacties en
overstroming zie Nadere Omschrijvingen.
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.
Epidemie en Pandemie: deze verzekering biedt geen dekking
voor schade, verlies, kosten of aansprakelijkheid 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).

verzoeken een hertaxatie te laten uitvoeren. Deze wordt door
twee deskundigen uitgevoerd. Eén, als zodanig gekwalificeerd,
taxateur kan door de verzekerde worden benoemd,
de ander door de maatschappij. Deze deskundigen/taxateurs
zullen, alvorens tot taxatie over te gaan, een derde
deskundige/taxateur 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/taxateurs,
wanneer deze omtrent het bedrag van de schade tot
overeenstemming zijn gekomen. Heeft een van de partijen niet
binnen 3 werkdagen na het verzoek, een des kundige/taxateur
benoemd, dan zal de andere partij het recht hebben ook de
tweede deskundige/taxateur te benoemen. Indien over de
benoeming van de derde deskundige/taxateur geen
overeenstemming wordt bereikt, dan zal een benoeming op
verzoek van de meest gerede partij, door de Voorzitter van de
Kamer van Koophandel voor het gebied waarin het bedrijf van
verzekeringnemer is gelegen, voor beide partijen bindend zijn.
De partij van wie het verzoek uitgaat, zal daarvan aan de andere
partij kennis geven.

Beperkingen
7.

8.

Art
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2.
-

-
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3.

Eigen risico: in geval van schade draagt verzekeringnemer een
eigen risico als op het laatst ingediende teeltplanformulier is
vermeld.
Kosten van deskundigen/ taxateurs: ingeval een ongewijzigde
of lagere financiële schade wordt vastgesteld bij een
aangevraagde hertaxatie worden alle kosten verbonden aan
deze hertaxatie in rekening gebracht bij de verzekeringnemer.

4

Schade

Verplichtingen van verzekeringnemer: bij schade is
verzekeringnemer verplicht:
de schade zoveel mogelijk te beperken;
onmiddellijk kennis te geven aan de maatschappij, in ieder
geval binnen 3 werkdagen na de schadegebeurtenis;
melding te doen van alle eerdere schaden aan de gewassen van
de betreffende percelen, ongeacht de oorzaak;
alle informatie en bewijsstukken te verstrekken welke de
maatschappij of de door haar aangestelde deskundige in
redelijkheid behoeft;
aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde
deskundige op te volgen en ook overigens alle redelijkerwijs te
verlangen medewerking te verlenen.
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.
Schaderegeling: de schade, waaronder ook te verstaan de
bereddingskosten en kosten van noodmaatregelen, zal zo
spoedig mogelijk (bij onderling goedvinden) worden geregeld.
De definitieve taxatie bij hagel- en stormschaden vindt in ieder
geval plaats voor de oogst. Bij meerdere opeenvolgende
schaden in hetzelfde gewas wordt de totale schade opnieuw
getaxeerd, de laatste taxatie vervangt de eerder gedane
taxaties. Bij geen overeenstemming over de schade, waaronder
ook te verstaan de schadeoorzaak, kan de verzekeringnemer
binnen 3 werkdagen na de taxatie de maatschappij schriftelijk

4.
-

-

Schadevaststelling: bij vaststelling van de schade wordt
uitgegaan van en rekening gehouden met:
het verzekerd bedrag
het laatste door de maatschappij geaccepteerde teeltplan
de te verwachten bruto opbrengst van de gewassen indien de
gedekte gebeurtenis niet had plaatsgevonden
de mate van beschadiging van de gewassen
de bruto opbrengsten van de gewassen tot op het moment van
de schade
de nog te verwachten bruto opbrengst van de beschadigde
gewassen na de gedekte gebeurtenis
de uitgespaarde kosten, zoals verzorgings-, oogst- en
afzetkosten, alsmede de productiewaarde van de vrijgekomen
grond
de bereddingskosten
kosten van noodmaatregelen, zoals extra spuitkosten bij
hagelschade; de extra kosten van het verwijderen van de, als
gevolg van hagel of de met hagel gepaard gaande storm,
afgebroken bloemknoppen of bloemen; en de extra
oogstkosten bij stormschade. Deze kosten worden
gemaximeerd tot de schade die geleden zou zijn, indien deze
kosten van noodmaatregelen niet zouden zijn gemaakt. De
schade wordt vastgesteld in een percentage financiële
opbrengstvermindering, berekend over het beschadigde
oppervlakte van de gewassen.
Bij de verzekering van bloembollen, wordt de kwalitatieve
schade bij deze onherroepelijk vastgesteld op 10% van het
verzekerde bedrag van de cultivar die beschadigd is door hagel
of brand. Als kwalitatieve schade wordt uitsluitend de schade
aangemerkt die ontstaat doordat de haalbare kwaliteitsklasse
c.q. een te verwachten officieel certificaat niet verkregen kan
worden.
De bereddingskosten en uitgespaarde kosten in een bedrag op
basis van de werkelijke waarde.
De schade conform rubriek C (transport) wordt vastgesteld op
basis van marktwaarde.
Gedeeltelijke verzekering:
Is de beteelde oppervlakte van een gewas groter dan ter
verzekering is aangeboden dan wordt het verzekerde bedrag
geacht te zijn het verzekerde bedrag voor de gehele
oppervlakte. Valt de schade in een gewas dat niet is verzekerd,
dan komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking.
4

Geschiedt, blijkens het ingediende teeltplanformulier, het niet
verzekeren van een of meerdere gewassen, zonder dat de
maatschappij hiertoe vooraf toestemming heeft gegeven, dan
zal de maatschappij de schade aan de verzekerde gewassen
verminderen naar verhouding van de verzekerde bedragen tot
de werkelijke waarde. Als werkelijke waarde wordt
aangenomen de verzekerde bedragen van de verzekerde
gewassen vermeerderd met de waarde van de niet verzekerde
gewassen.
5.

Uitkeringsdatum:
Landbouw- en sierteeltgewassen:
De schade uitkering wordt voldaan in de maand oktober. Bij
schaden welke later ontstaan dan 15 oktober binnen 20
werkdagen nadat de gehoudenheid is komen vast te staan.
Tuinbouwgewassen:
De schade uitkering en bereddingskosten worden voldaan
binnen 20 werkdagen nadat de gehoudenheid van de
maatschappij
is
komen
vast
te
staan.
Bloembollen:
De schade uitkering vindt plaats in de maand oktober, de
bereddingskosten binnen 20 werkdagen nadat de
gehoudenheid van de maatschappij is komen vast te staan.
Overige:
Met betrekking tot transportschade en bereddingskosten, vindt
de schade uitkering plaats binnen 20 werkdagen nadat de
gehoudenheid van de maatschappij is komen vast te staan.

6.

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.

7.

Eigendomsoverdracht: de verzekerde gewassen kunnen
nimmer aan de maatschappij in eigendom worden
overgedragen.

Art
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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 in gebreke stelling nodig is, geen
dekking meer. Verzekeringnemer 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.
Premierestitutie: bij beëindiging van de verzekering door de
maatschappij anders dan na schade, heeft verzekeringnemer
recht op restitutie van premie over de nog niet verstreken
verzekeringstermijn.

2.

Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft verzekeringnemer
het recht 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 de verzekering met onmiddellijke ingang. Indien deze
verzekering bestaat uit verschillende op het polisblad
aangegeven en in de premie opstelling gespecificeerde
onderdelen, geldt deze herzieningsclausule per onderdeel en is
beëindiging alleen mogelijk voor de onderdelen waarop de
aanpassing betrekking heeft.
2.

Art
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1.
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7

Looptijd van de verzekering

1.

Aanvang: de dekking is van kracht om 12.00 uur van de dag
volgend op de dag dat het teeltplan door de maatschappij is
ontvangen.

2.

Duur en beëindiging: de verzekering is aangegaan voor een
contractduur van één jaar. Deze termijn wordt daarna
stilzwijgend verlengd met een gelijke periode, tenzij de
verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is
beëindigd.
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 voor het einde
van het desbetreffende jaar. 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. Het verzekeringsjaar loopt tot en met 31
december jaarlijks.

3.

Tussentijdse beëindiging
door verzekeringnemer.
De
verzekering of een onderdeel daarvan kan door
verzekeringnemer 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 6.2.

4.

Tussentijdse beëindiging door de maatschappij: de verzekering
kan door de maatschappij tussentijds schriftelijk worden
opgezegd:
per premievervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste
2 maanden;
gedurende de periode dat de verzekeringnemer 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.

Premie

-

-

Art

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 nieuwe belanghebbende is overgeschreven. De
verzekering vervalt onmiddellijk indien bij overgang krachtens
verkoop de nieuwe eigenaar het belang elders heeft verzekerd.

Wijzigingen van de verzekering

Herziening van premie en voorwaarden: de maatschappij heeft
het recht de premie en/of voorwaarden, zowel landelijk als
regionaal, per soort gewas, dan wel dekkingsgewijs, en bloc te
herzien. De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren
schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing.
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Art
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Adres

Kennisgevingen van de maatschappij aan verzekeringnemer kunnen
worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende adres of
aan het adres van de tussenpersoon, via wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.
Art

1.

2.

Art

9

Lidmaatschap

Aan de verzekering is verbonden het lidmaatschap van de
maatschappij; de statuten zijn van toepassing op deze
overeenkomst.
Indien verzekeringnemer geen lidmaatschap kan aanvaarden
dient hij dit schriftelijk te melden aan de maatschappij en zal
artikel 9.1 terzijde worden gesteld.
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Bijzondere bepalingen

In alle gevallen waarin de polisvoorwaarden niet voorzien, beslist het
bestuur.
De bij de aanvraag van deze verzekering 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.
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Nadere omschrijvingen
1.

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.

2.

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.

3.

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.
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