Verzekeringsvoorwaarden voor de Brede Weersverzekering van
de 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.
Art

gedekte schadeveroorzakende gebeurtenis.
9. Subsidie
De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan
verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager,
goederen of diensten.

1 Gebruikte begrippen

10. Netto premie
De netto premie is de bruto premie minus de kortingen/toeslagen.
De netto premie wordt vermeerderd met eventuele poliskosten en
assurantiebelasting.

A. Algemeen

11. Perceel

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

12. Open teelten in de zin van de Brede Weersverzekering

3. Verzekerde

De Brede Weersverzekering is bedoeld voor de gewassen te velde

a. Verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid;
Indien verzekeringnemer een natuurlijk persoon is: tevens de
de

mede-eigenaar

van

het

bedrijf

van

verzekeringnemer, hun huisgenoten, alsmede de bij hen
inwonende familieleden;
c. Indien verzekeringnemer een rechtspersoon is of een vennoot of
een maat in een vennootschap onder firma, een commanditaire
vennootschap of een maatschap: de bestuurders van de
rechtspersoon, de vennoten van de vennootschap onder firma
of commanditaire vennootschap en de maten van de
maatschap, alsmede degene die met de dagelijkse leiding is
belast.

van de sectoren akkerbouw, grasland, vollegronds groententeelt,
bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en boomkwekerij.
12a. Gewassen
Gewassen welke een economische waarde hebben voor de
verzekeringnemer, die zich nog bevinden op het perceel waar de
gewassen gedurende het teeltseizoen groeien. Dit betreft niet de
gewassen die zich bevinden in opslagloodsen, schuren of op
afleverplaatsen.
13. Beregenen
Op het aanvraagformulier dient verzekerde aan te geven of er
beregend kan worden. Indien ingevuld is dat verzekerde kan
beregenen, gaat de maatschappij ervan uit dat dit ook gedaan wordt

4. Bedrijf
Landbouwbedrijf dat door verzekerde wordt geëxploiteerd en
geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met
een uniek ondernemingsnummer.

indien daarmee schade kan worden beperkt/voorkomen. Blijkt bij
schade dat dit niet is gebeurd, dan kan verzekerde gekort worden op
de schade-uitkering, tenzij verzekerde overmacht kan aantonen.
14. Eigen risico

5. Schade-expert
Een door de Maatschappij aangestelde deskundige die in overleg
met de verzekerde tot opname van de schade overgaat en de
schade-omvang zal begroten (ook wel schadebegroting of taxatie
genoemd).

Het eigen risico is uitgedrukt in een percentage met een minimum
van 20%. Het betreft het deel van de schade dat niet door de
maatschappij wordt vergoed, maar voor rekening van verzekerde
blijft.
15. Schade

6. Oppervlakte
Het netto te betelen areaal of perceel grond, uitgedrukt in hectaren.
7. 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.

geteeld. Een perceel wordt begrensd door een ander gewassoort of
en/of een hekwerk.

Degene die de verzekering heeft afgesloten.

en

Dit is een aaneengesloten stuk grond waarop één enkel gewas wordt
-variant, een natuurlijke afscheiding zoals een sloot of bomenrij

2. Verzekeringnemer

eigenaar

Een binnen de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvindende

anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

b.

8. Voorval

Onder schade in de zin van deze polis wordt verstaan het financieel
verlies in geldelijke opbrengst van de verzekerde teelt. Dit financieel
verlies dient een gevolg te zijn van een mindere opbrengst in
kwantiteit en/of kwaliteit van het verzekerde gewas welke is toe te
rekenen aan de in deze voorwaarden omschreven ongunstige
weersomstandigheden.
1.

Onze taxateurs bepalen hoe groot het opbrengstverlies is
gemeten in kwaliteit en/of kwantiteit. Dit opbrengstverlies
wordt uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde
productie (in kilogrammen of aantallen) van de afgelopen 5
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jaren. In de berekening van het gemiddelde van deze 5

boomkwekerij-, fruitteelt-, vollegronds groente- en vollegronds sierteelt

jaren worden het beste en slechtste jaar buiten

producten.

beschouwing

gelaten.

Komt

het

percentage

opbrengstverlies boven het eigen risico (20%) uit, dan
wordt daarna berekend hoe groot het financieel verlies is.

Art

2

Omvang van de verzekering

Blijft het percentage opbrengstverlies onder het eigen

Omvang van de dekking

risico (20%) dan is er geen schade zoals onder deze polis

De Brede Weersverzekering dekt schade aan de op het teeltplan

wordt verstaan.

vermelde gewassen en/of ‘open teelten’, als direct gevolg van de
inwerking van ongunstige weersomstandigheden/calamiteiten op de

Bij het bepalen van het opbrengstverlies wordt rekening
gehouden met:
-

gewassen die zich op of in de grond bevinden. Onder ongunstige
weersomstandigheden wordt verstaan:

verlies als gevolg van een lagere opbrengst in

A1. Regenval;

kwantiteit en/of kwaliteit;

A2. Droogte;

het verlies dat optreedt op een aaneengesloten

B1. Nachtvorst;

stuk grond waarop één enkel gewas wordt geteeld;

B2. Vorst;

het verlies dat redelijkerwijs is toe te rekenen aan

B3. IJzel;

de elders in deze voorwaarden omschreven

B4. Storm;

ongunstige weersomstandigheden/calamiteiten.

B5. Hagel;

Bij een opbrengstverlies tot 45% wordt het financieel
verlies op een gelijk percentage gesteld als het

A1. Regenval

opbrengstverlies. Bij een hoger opbrengstverlies wordt

Van regenval is sprake als er per 24 uur, of per 48 uur, of per 96 uur een

de evt. aanvullende uitkering berekend op basis van het

bepaald aantal millimeters neerslag is gevallen. Het aantal millimeters

geldelijke opbrengstverlies ten opzichte van de actuele

neerslag dient boven de daarvoor vastgestelde grenswaarden uit te

marktwaarde, welke naar boven toe begrensd wordt

komen. De grenswaarden zijn afhankelijk van het soort gewas en de

door de verzekerde som. Financieel verlies kan nooit

grondsoort. (In een aparte bijlage en/of op het polisblad zijn deze

groter zijn dan opbrengstverlies.

grenswaarden weergegeven.) Deze neerslag dient geregistreerd te zijn
door een officieel meetstation van het KMI en/of andere door de

2.

Verzekerde is verplicht (aantoonbare) informatie te

maatschappij aangewezen instituten.

verstrekken aan de maatschappij over de financiële
opbrengst van de beschadigde gewassen. Dit betreft de

A2. Droogte

financiële opbrengst van verzekerde hectaren van het

Van droogte is sprake als per teeltseizoen het neerslagtekort oploopt

beschadigde gewas inclusief de niet beschadigde hectaren

boven de vooraf vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarde is

over het jaar dat de gedekte calamiteit zich heeft

afhankelijk van gewas en grondsoort. (In een aparte bijlage en/of op het

voorgedaan.

polisblad zijn deze grenswaarden weergegeven.) Het neerslagtekort is
een cijfer, uitgedrukt in millimeters, wat door het KMI en/of andere door

De ongunstige weersomstandigheid dient zich voor te doen in de

de maatschappij aangewezen instituten bijgehouden wordt.

teeltperiode van het desbetreffende gewas, zoals vastgelegd in een
aparte bijlage behorende bij deze verzekering. In sommige gevallen

B1. Nachtvorst

is de teeltperiode op het polisblad weergegeven.

Van nachtvorst is sprake bij vorst aan de grond, gedurende de periode
van 1 mei tot 1 september. Dit betreft vorst waarbij de, door een

Onder schade in de zin van deze polis wordt nadrukkelijk niet

officieel meetstation van het KMI en/of andere door de maatschappij

verstaan schade ten gevolge van andere factoren, zoals de

aangewezen instituten, geregistreerde minimumtemperatuur 0 °C of

verzorging van het gewas en eventuele (uitbraak van) ziektes in het

lager bedraagt.

gewas. Ook niet indien deze factoren door de ongunstige
weersomstandigheden zijn veroorzaakt.

B2. Vorst
Van vorst is sprake wanneer de minimumtemperatuur, geregistreerd

B. Betreffende verzekerde zaken

door een officieel meetstation van het KMI en/of andere door de

Gewassen en/of open teelten

maatschappij aangewezen instituten, ten minste min 10 °C of lager is.

Producten die om hun economische waarde worden geteeld in open
teelten; akkerbouw-, grasland-, bloembol-, bloemknol-, bosbouw-,
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B3. IJzel
Onder ijzel wordt verstaan een ijslaagje gevormd door bevroren

Droogte (A2)

neerslag. Voor dekking van ijzelschade geldt de aanvullende



Optie 1: Schadedrempel 20%

voorwaarde dat de schade direct is ontstaan door ontworteling of

Eigen risico 20%, maximale uitkering 25%.

tak- en stengelbreuk door ijzel.



Optie 2: Schadedrempel 20%
Eigen risico 30%, maximale uitkering 50%

B4. Storm
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van ten minste 17

Overige weerscalamiteiten (B1 t/m B5)

meter per seconde, geconstateerd door het KMI en/of andere door



Optie 1: Schadedrempel 20%



Optie 2: Schadedrempel 20%

AgriVer aangewezen instituten, gevestigd in de regio van het

Eigen risico 20%, maximale uitkering 80%

verzekerde risico. Voor storm geldt de aanvullende eis dat de
beschadiging van de gewassen het directe gevolg is van

Eigen risico 30%, maximale uitkering 70%

stengelbreuk, stengelknik, legeren, rafeling en/of korreluitval,
direct veroorzaakt door storm.

Het is niet mogelijk om het verlagen van het eigen risico voor één
gebeurtenis te kiezen. Het eigen risico is het aandeel dat verzekerde bij

B5. Hagel

een schade zelf draagt.

Onder hagel wordt verstaan neerslag in de vorm van ijskorrels.
Art
Art

3

5

Verzekerde bedragen

Uitsluitingen

De maatschappij is niet tot vergoeding van schade verplicht indien:
De verzekerde bedragen zijn de overeengekomen redelijk te

a. de schade is ontstaan aan:

verwachten bruto-opbrengsten van alle in één jaar door verzekerde

-

te verbouwen, dan wel te telen gewassen met inbegrip van

gewassen die worden verbouwd of geteeld in de uiterwaarden
van rivieren (waterschade);

eenmalige hulpmiddelen en eenmalig plantmateriaal.

-

gewassen die geteeld worden op percelen die daarvoor door
grondsoort of ligging niet geschikt zijn;

Het verzekerde bedrag van meerjarig plantmateriaal, planten,
struiken, bomen e.d., waarvan meerdere jaren wordt geoogst, is het
bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort en kwaliteit

b. de schade het gevolg is van:
-

aardbeving of vulkanische uitbarsting en alles wat daarmee te
maken heeft;

gelijkwaardig(e) plantmateriaal, planten, struiken of bomen. In de
verzekerde bedragen is de niet-terugvorderbare btw inbegrepen.

Art

4

-

opzet of grove schuld van verzekerde;

-

het niet of beperkt nemen van maatregelen door verzekerde om
schade te voorkomen of te beperken;

Dekkingsmogelijkheden

-

het onder water lopen van de door de overheid aangewezen
noodbergingsgebieden;

Per voorval blijft een door verzekerde vooraf gekozen percentage,
als omschreven in artikel 1A lid 15 van deze polisvoorwaarden, voor

-

het niet nakomen van contractuele verplichtingen, marktverlies
of goodwill;

rekening van de verzekerde. Dit percentage heeft betrekking op de
schade aan een open teelt op een perceel als omschreven in artikel
1A lid 11 van deze polisvoorwaarden. Afhankelijk van het voorval

c. de schade het gevolg is van lucht-, bodem- of water
verontreinigende middelen of stoffen.

en de gekozen dekking is er een eigen risico en een schadedrempel
van toepassing. De schadedrempel bedraagt te allen tijde 20%, het

Overstroming

eigen risico is altijd minimaal 20% of een afwijkend hoger

Uitgesloten is schade door overstroming ten gevolge van het bezwijken

overeengekomen percentage. Indien er een afwijkend hoger

of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen,

percentage is overeengekomen, wordt dit op de polis vermeld;

onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door
deze verzekering gedekt gevaar.

Neerslag (A1)


Cybercrime

Optie 1: Schadedrempel 20%
Eigen risico 20%, maximale uitkering 25%.



Optie 2: Schadedrempel 20%
Eigen risico 30%, Maximale uitkering 25%

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.
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Epidemie en Pandemie

Het niet nakomen van deze of elders in deze verzekeringsvoorwaarden

Deze verzekering biedt geen dekking voor schade, verlies, kosten of

genoemde verplichtingen heeft verlies van het recht op vergoeding van

aansprakelijkheid van verzekerde veroorzaakt door een menselijke

schade tot gevolg, tenzij verzekerde aantoont dat het niet nakomen

besmettelijke ziekte:

geen enkele invloed op de schade kan hebben gehad en de belangen van

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

de maatschappij op geen enkele wijze zijn geschaad. De verzekerde
verleent tevens de maatschappij toestemming om gegevens omtrent
deze verzekeringsovereenkomst te verstrekken aan het Departement
Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
Art

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

7

Schade

Verplichtingen bij schade
Art

6

Verplichtingen van verzekerde

Verzekerde is bij schade verplicht om:
-

elk voorval waaruit schade boven het eigen risico ontstaan zo
spoedig mogelijk te melden aan de maatschappij, maar in elk

Verzekerde zorgt jaarlijks vóór de risicoperiode voor het indienen

geval binnen drie werkdagen na dit voorval;

van het teeltplan bij de maatschappij. Op het teeltplan wordt
-

vermeld wanneer dit uiterlijk bij de maatschappij ingediend moet

terstond de benodigde maatregelen te nemen om -verdereschade te voorkomen of te beperken;

zijn. Dit dient digitaal of schriftelijk bij de maatschappij te worden
-

aangeleverd.

de beschadigde gewassen onaangeroerd te laten totdat
voorlopige opname of definitieve taxatie van de schade heeft
plaatsgevonden. Dit geldt niet als verzekerde hierdoor

Deelt verzekerde de wijziging in zijn teeltplan niet of niet tijdig mede,

voorkomt dat de schade groter wordt;

dan blijft er dekking op basis van het teeltplan dat hij het laatst heeft
-

ingediend, tegen de tarieven en condities van het lopende

de door de maatschappij specifiek voorgeschreven maatregelen
onverwijld uit te voeren.

verzekeringsjaar.
Indien aanwezig is de opgave die verzekerde bij het Departement

Schaderegeling

Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid heeft gedaan voor

1.

het lopende verzekeringsjaar leidend voor het vaststellen van de te

De schaderegeling geschiedt door één of meerdere schade-experts in

verzekeren oppervlaktes.

opdracht van de maatschappij. Zo spoedig mogelijk zal de door de

Voorlopige en definitieve opname van de schade

maatschappij benoemde schade-expert(s) in overleg met verzekerde
een voorlopige schadebegroting opstellen.

Verzekerde is verplicht:
a. de maatschappij in de gelegenheid te stellen het bedrijf te
inspecteren, taxaties te laten verrichten en alle in redelijkheid
gevraagde gegevens en bescheiden over te leggen;
b. al zijn te telen gewassen ter verzekering aan te bieden, tenzij de
maatschappij en verzekerde anders zijn overeengekomen, en
zodra een wijziging in het teeltplan wordt aangebracht de
maatschappij hiervan in kennis te stellen;
c. zonder toestemming van de maatschappij geen verdergaand
afstand van verhaalsrecht te doen dan gebruikelijk is;

De definitieve schadebegroting zal geschieden door de schadeexpert(s), zodra naar het oordeel van deze schade-expert(s) alle
daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn, maar wel voor de
oogst, tenzij door de maatschappij met verzekerde een later tijdstip
wordt overeengekomen.
De schade die volgens deze werkwijze vastgesteld wordt, wordt
uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde productie (in
kilogrammen of aantallen) zoals omschreven in artikel 1 sub 15 Schade.
De definitieve schadebegroting wordt vastgelegd in een taxatierapport.
De maatschappij ontvangt van de schade-experts(s) het origineel van
dit taxatierapport daar waar de verzekerde, via aangetekende post,
een kopie ontvangt. Na ontvangst van het taxatierapport bepaalt de

d. het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid
toestemming te geven alle informatie over de naam, het adres
en de woonplaats van de verzekerde, de gewassen, de beteelde

maatschappij het financieel verlies. Indien nodig vraagt de
maatschappij aanvullende informatie op bij verzekerde (bijv.
aflevernota’s). Na ontvangst van alle van belang zijnde informatie

oppervlakten en ligging van zijn percelen aan de maatschappij te

beoordeelt

de

maatschappij

verstrekken.

schadevergoeding heeft en in welke mate.
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2.

Bindende derdenbeslissing

Wanneer bij de schadebegroting geen overeenstemming wordt

De vaststelling van de verzekeringsvergoeding vindt plaats op basis van

bereikt tussen de schade-expert(s) en de verzekerde, dan maakt het

het verzekerd bedrag (bij nachtvorst, vorst, ijzel, storm en hagel) of op

taxatierapport hiervan melding en kan verzekerde desgevallend

basis van een vaste schade-uitkering (maximaal 25% bij neerslag en

een hertaxatie aanvragen en dient zij opgave te doen van een door

maximaal 25% of maximaal 50% bij droogte, afhankelijk van het eigen

haar aangestelde schade-expert. Dit alles dient via een

risico).

aangetekend schrijven en uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst
van het taxatierapport te gebeuren waarbij partijen overeenkomen

Als het verzekerde gewas de op de polis vermelde verzekerde som

dat de termijn van zeven dagen een aanvang neemt de derde dag

opbrengt, is er geen financiële schade. Ook al heeft zich toch een

na de datum van de poststempel. Deze termijn is voorgeschreven

verzekerde gebeurtenis voorgedaan.

op straffe van verval zodat, bij gebreke aan een tijdig ingediend
verzoek tot hertaxatie, de schadebegroting tussen partijen als

- Droogteschade en neerslagschade

bindend overeengekomen vast staat.

Wanneer er vervolgens sprake is van schade in de zin van deze polis,

In het geval van een tijdig ingediend verzoek tot hertaxatie dient de

wordt in geval van neerslagschade een maximale schadevergoeding van

maatschappij binnen zeven dagen een schade-expert te benoemen

25% van de verzekerde som, met inachtneming van het eigen risico van

waarbij partijen overeenkomen dat de termijn van zeven dagen een

20% of 30% uitgekeerd.

aanvang neemt de derde dag na de datum van de poststempel.
Het is de vrije keuze van de maatschappij om de schade-expert die

Wanneer er vervolgens sprake is van schade in de zin van deze polis,

het initiële taxatierapport heeft opgesteld te behouden dan wel tot

geldt bij droogteschade een maximale uitkering van 25% of maximaal

de aanstelling van een nieuwe schade-expert over te gaan.

50% bij droogte, afhankelijk van het eigen risico. van de verzekerde som.

Beide schade-experts benoemen samen vóór de aanvang van hun
werkzaamheden een derde schade-expert, die aantoonbare

In alle gevallen wordt bij de vaststelling van de schade, voor zover van

ervaring heeft met arbitragezaken. Deze derde schade-expert zal

toepassing, rekening gehouden met het schadebegrip zoals beschreven

binnen de grenzen van de door de beide andere schade-experts

in artikel 1A. Algemeen, lid 15: schade en verder met:

voorgestelde percentages de doorslaggevende beslissing nemen

a. het verzekerde bedrag van de betrokken gewassen;

omtrent de schadebegroting.

b. de mate van beschadiging van de gewassen;

De kosten en erelonen van de schade-expert van de verzekerde

c. de bruto-opbrengst van de gewassen tot het moment van het

worden vergoed tot het bedrag wat de schade-expert van de
maatschappij ontvangt, in het geval dat de uitkomst van de
procedure tot hertaxatie hoger is dan de oorspronkelijke
schadebegroting. Als de uitkomst van de procedure tot hertaxatie
gelijk of lager dan de oorspronkelijke schadebegroting is, komen de
gemaakte kosten en erelonen van de door de verzekerde
benoemde expert voor rekening van verzekerde.
De kosten en erelonen van de derde schade-expert worden
gelijkelijk verdeeld over de maatschappij en verzekerde.
Het verlenen van medewerking aan de schadebegroting en
desgevallend de procedure tot hertaxatie houdt geen erkenning in
van een verplichting tot schadevergoeding.

voorval;
d. de nog te verwachten bruto-opbrengst van de beschadigde
gewassen na het voorval;
e. de te verwachten bruto-opbrengst van de gewassen, indien het
voorval niet had plaatsgevonden;
f. bomen indien medeverzekerd, de waarde -onmiddellijk vóór en
onmiddellijk ná het voorval- van de planten of struiken waarvan
meerdere jaren wordt geoogst;
g. de door het voorval noodzakelijk geworden wijzigingen van de teelt
of het teeltplan;
h. de productiewaarde van de vrijgekomen grond, uitgespaarde
kosten, zoals verzorgings-, oogst- en afzetkosten;
i. het laatste, door de maatschappij geaccepteerde teeltplan. Indien de

3.

De vaststelling van de vergoeding onder de polis

De vaststelling van de verzekeringsvergoeding vindt plaats op het
moment dat de maatschappij in bezit is van alle benodigde
informatie over het verzekerde en beschadigde gewas:
-

het taxatierapport waarin vermeld het percentage van het
definitief vastgestelde opbrengstverlies;

-

de financiële opbrengst van het verzekerde gewas (bijv. in
de vorm van aflevernota’s, contracten of andere ter zake
doende documenten) van zowel de beschadigde als niet
beschadigde percelen.

feitelijk uitgevoerde teelt niet overeenstemt met het teeltplan op
het moment van het voorval, gelden de volgende bepalingen:
- Niet verzekerde gewassen
Valt de schade in een volgens het teeltplan niet verzekerd gewas, dan
komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking.
- Gedeeltelijke verzekering
Gedeeltelijke verzekering betreft de onvolledige opgave van de teelt.
Indien de maatschappij bij een gedeeltelijke verzekering tot vergoeding
van schade overgaat, in overeenstemming met hetgeen in voorgaande
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tekst van artikel 7 is bepaald, dan wordt de schade op de

schadevergoeding krachtens deze verzekering zal zo spoedig mogelijk

onderstaande wijze vastgesteld.

worden voldaan, nadat de gehoudenheid van de maatschappij is komen
vast te staan.

Wanneer bij schade aan een verzekerd gewas blijkt dat de beteelde
oppervlakte van een gewas groter is dan ter verzekering is

5.

aangeboden, dan wordt het verzekerde bedrag geacht te zijn het

Het bestuur van de maatschappij heeft het recht om bij de bepaling van

verzekerde bedrag voor de gehele oppervlakte van dat gewas. Het

de schadevergoeding in voor verzekerde positieve zin af te wijken van

schadebedrag wordt dan in dezelfde verhouding verminderd.

de schadevergoeding volgens deze verzekering.

Blijkt bij schade één of meerdere gewassen niet te zijn verzekerd,

6.

zonder dat de maatschappij hiervan vóóraf in kennis is gesteld, dan

De verzekerde gewassen kunnen onder geen voorwaarde aan de

zal de schadevergoeding voor de verzekerde gewassen worden

maatschappij in eigendom worden overgedragen.

verminderd naar verhouding van het verzekerde bedrag van de
verzekerde gewassen tot het totale bedrag dat verzekerd zou zijn
geweest, indien wel alle gewassen zouden zijn verzekerd. Voor de
vaststelling van het voor deze berekening van het fictieve verzekerde
bedrag van de niet verzekerde gewassen wordt uitgegaan van de
gemiddelde adviesprijzen, zoals vermeld in de meest recente
handleiding gewassen te velde van AgriVer.
4.

dan het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag van het
desbetreffende beschadigde gewas, verminderd met het hierop van
toepassing zijnde eigen risico. De schadevergoeding voor een gewas
bij neerslagschade zal niet meer bedragen dan maximaal 25% van
de verzekerde som. De schadevergoeding voor een gewas bij
droogteschade zal niet meer bedragen dan maximaal 25% of
maximaal 50% van de verzekerde som, afhankelijk van het gekozen
eigen risico.
biedt

Andere verzekeringen

Indien blijkt dat ten tijde van het voorval de verzekerde gewassen tevens
door één of meer andere verzekeringen zijn gedekt en het totaal van de
verzekerde bedragen van alle verzekeringen de waarde van deze
gewassen overtreft, wordt het bij deze polis verzekerde bedrag geacht
te zijn verminderd naar evenredigheid van de waarde van de verzekerde
vermindering of restitutie van premie plaatsvindt. Het in de vorige zin

De schadevergoeding voor een gewas zal nimmer meer bedragen

verzekering

Eigendomsoverdracht

gewassen tot het totaal van de verzekerde bedragen, zonder dat

Schadevergoeding

Deze

7.

Bevoegdheid bestuur

geen

dekking

voor

genomen

preventiemaatregelen en bereddingsmaatregelen die genomen zijn

bepaalde zal ook gelden indien bedoelde verzekeringen op verschillende
dagen zijn aangegaan, behoudens ingeval die verzekeringen van oudere
datum dan deze overeenkomst zijn en geen bepaling als in de vorige zin
vermeld bevatten, zodat in die situatie de verzekering van oudere datum
voorgaat.
Verzekerde is in geval van schade verplicht alle hem bekende
verzekeringen op te geven, die voor de verzekerde gewassen
onmiddellijk voor het voorval van kracht waren.

Art

8

Premie

op grond van de verzekeringspolis of artikel 7:957 BW, maar waarbij

Premiebetaling

geen financieel verlies als bedoeld in deze polis is opgetreden.

Verzekeringnemer

dient

de

premie,

de

kosten

en

de

verzekeringsbelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de vervaldag, zoals
Wanneer sprake is van samenloop van meerdere gedekte

vastgesteld in het polisblad.

schadegebeurtenissen die elk op zich (kunnen) leiden tot een
deze

Verzekeringsnemer dient de volledige premie aan de maatschappij te

schadevergoedingen, namelijk die met de hoogste uitkering, worden

voldoen en partijen komen overeen dat de dekking pas aanvangt na de

schadevergoeding,

dan

zal

slechts

één

van

uitgekeerd. Deze schadevergoedingen kunnen niet met elkaar

betaling van de eerste premie.

cumuleren.

Niet-betaling van de premie op de vervaldag zal een grond opleveren tot
schorsing van de dekking of tot opzegging van de overeenkomst mits de

Wanneer verzekerde van overheidswege een tegemoetkoming in de

verzekeringsnemer door de maatschappij in gebreke is gesteld.

schade ontvangt die ertoe leidt dat hij meer compensatie ontvangt

Deze ingebrekestelling gebeurt bij deurwaardersexploot of bij een
aangetekende brief.

dan hij schade geleden heeft, zal de verzekering niet uitkeren.

Daarbij wordt aangemaand om de premie te betalen binnen de termijn
De

verschuldigde

schadevergoeding

voor

akkerbouw-

en

bepaald in de ingebrekestelling.

fruitteeltgewassen wordt na 1 november van het verzekeringsjaar zo

Deze termijn zal niet korter zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de

spoedig

dag volgend op de betekening of de dag volgend op de afgifte van de

mogelijk

voldaan.

Iedere

andere

verschuldigde

aangetekende brief.
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In de ingebrekestelling zal aan de premievervaldag en aan het
premiebedrag herinnerd worden alsook aan de gevolgen van niet-

b. op jaarlijkse vervaldatum indien de maatschappij uiterlijk drie

betaling van de premie binnen de gestelde termijn en aan de

maanden voor deze datum aan de verzekeringsnemer bij een

aanvang van die termijn.

aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de

Er zal tevens in vermeld worden dat de schorsing van de dekking of

opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs een kennisgeving van de

de opzegging van de overeenkomst uitwerking hebben vanaf de dag

opzegging heeft gedaan;

volgend op de dag waarop de termijn eindigt, zonder dat dit afbreuk
doet aan de dekking die betrekking heeft op een verzekerd voorval

c. door opzegging door de maatschappij dan wel de verzekeringsnemer

dat zich voordien heeft voorgedaan.

binnen 30 dagen na de

Verzekeringnemer moet de verschuldigde premie dus alsnog

uitbetaling van een schadevergoeding;

uitbetaling

of

weigering

tot

betalen, waarbij de kosten van incasso (in- en buitenrechtelijke

De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van

kosten) voor zijn rekening komen.

ten minste drie maanden te rekenen van de dag volgend op de

Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling van de

betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of,

achterstallige premies door de verzekeringnemer een einde gemaakt

ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt

aan die schorsing

op zijn afgifte, dit onverminderd het recht van de maatschappij om

De dekking wordt weer van kracht de dag volgend op die, waarop het

toepassing te maken van artikel 86, § 1, derde en vierde alinea van de

verschuldigde door de maatschappij is ontvangen.

verzekeringswet.

Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in de periode waarin de
verzekering geen dekking bood, blijven van de dekking uitgesloten.

d. door opzegging door de maatschappij indien de verzekeringnemer

De maatschappij is verplicht de onverdiende premie te restitueren in

de verschuldigde premie, kosten of assurantiebelasting niet op de

de gevallen genoemd in de artikelen 9, 10 lid 3 sub c en 11 sub b.

vervaldag vermeld op het polisblad heeft voldaan en dit volgens de
formaliteiten voorzien in artikel 8 van deze voorwaarden.

Art

9

Herziening van premie en/of voorwaarden

e. Intrekking erkenning/ niet verlenging van de erkenning

De maatschappij kan de premie en de voorwaarden wijzigen.

De verzekeraar stelt de verzekeringnemer onmiddellijk in kennis van de

Verzekeringnemer heeft geen mogelijkheid tot opzegging als de

intrekking van de erkenning en/of bij niet-verlenging van de erkenning.

wijziging:

De verzekeringnemer beschikt na deze kennisgeving over een termijn

-

voortvloeit uit wettelijke regelingen of
bepalingen;

-

een verlaging van de premie inhoudt;

-

een verbetering van de voorwaarden betekent.

van drie maanden om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen.
Art

11

Eigendomsoverdracht

In geval van eigendomsovergang van de verzekerde zaken gelden de
volgende bepalingen:

Art

10

Duur en einde van de verzekering

1. Een nieuwe verzekering wordt aangegaan voor een periode van
twaalf maanden en gaat op 1 januari van enig jaar in. De dekking
loopt pas vanaf de dag waarop de premie werd betaald. De
verzekering loopt daarna door tot en met het einde van de op het
polisblad genoemde vervaldatum.

a. bij overgang krachtens een overeenkomst loopt de verzekering
ten bate van de nieuwe belanghebbende door gedurende 30
dagen te rekenen vanaf de dag waarop de verzekerde zaak is
overgegaan.
Bij overgang ten gevolge van overlijden van verzekeringnemer
blijft de verzekering evenwel nog gedurende 90 dagen nadien
van kracht.

2. De verzekering wordt vervolgens steeds stilzwijgend met één
kalenderjaar verlengd.

De verzekering zal ook daarna doorlopen, mits de nieuwe
belanghebbende binnen 30, respectievelijk 90 dagen na
overgang hiervan schriftelijk aan de maatschappij heeft
kennisgegeven;

3. De verzekering eindigt:
a. op de jaarlijkse vervaldatum, indien verzekeringnemer uiterlijk
drie maanden voor deze datum aan de maatschappij bij een
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs een kennisgeving van de

b. de maatschappij heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van de
kennisgeving van eigendomsovergang het recht de verzekering
te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van
14 dagen;

opzegging heeft gedaan;
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c. wijziging van handelsnaam of rechtsvorm brengt geen
wijziging in de rechten of plichten van partijen, evenmin het
deelnemen in, het treden uit of het overdragen van aandelen
in een vennootschap of gemeenschappelijk eigendom, zolang
verzekerde belang houdt bij de verzekerde zaken.

12

Art

Klachten en geschillen

Klachten en geschillen over de totstandkoming en uitvoering van
deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan het bestuur van
de maatschappij.
Art

13

Adres van verzekeringnemer

Kennisgevingen door de maatschappij aan verzekeringnemer kunnen
rechtsgeldig geschieden aan diens laatst bij de maatschappij bekende
adres of aan het adres van de assurantietussenpersoon, door wiens
bemiddeling deze verzekering loopt.
De informatie die de maatschappij heeft gestuurd, wordt geacht de
verzekeringnemer te hebben bereikt.
Art

14

1

Registratie

De maatschappij hecht veel waarde aan de privacy van haar
leden. De maatschappij conformeert zich bij het verwerken van
persoonsgegevens

aan

de

Algemene

verordening

gegevensbescherming, en houdt zich aan andere van toepassing
zijnde wet- en regelgeving.
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering worden
persoonsgegevens

gevraagd.

Deze

worden

door

de

maatschappij verwerkt ten behoeve van onder andere het
aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten
en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en
bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht
op vergroting van het klantenbestand. Voor meer informatie
over de registratie van persoonsgegevens wordt verwezen naar
de

privacyverklaring

van

de

maatschappij

(www.agriver.com/privacyverklaring).

Art

15

Toepasselijk recht

Op de verzekering is Belgisch recht van toepassing.
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