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Inleiding
Belangrijk om vooraf te weten

Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen
op die voortvloeien uit beschadiging van uw gewas(sen). Dit geldt alleen als u zich voor deze
risico’s verzekerd hebt. In de polis leest u voor welke risico’s u verzekerd bent.
In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is, en wat dit betekent in
geval van schade. Aan het einde van deze voorwaarden vindt u de andere afspraken die gelden
voor deze verzekeringsovereenkomst.
In de polis staan de afspraken die specifiek voor uw verzekering gelden, bijvoorbeeld welke
gewassen u verzekerd hebt en welke rubrieken van toepassing zijn. Verder leest u in de polis of
er een verzekerd bedrag van toepassing is of een verzekerd jaarbelang met een uitkeringstermijn. Als er een verschil is tussen deze voorwaarden en wat in de polis staat, dan gelden de
afspraken die in de polis staan.
Leest u de voorwaarden en de polis goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en
wat wij van u verwachten.
Als wij in deze voorwaarden of in de polis spreken over ‘u’ dan bedoelen wij daarmee de
verzekeringnemer zoals beschreven in de begrippenlijst.
Als wij in deze voorwaarden of in de polis spreken over ‘wij’ dan bedoelen wij de maatschappij
zoals beschreven in de begrippenlijst.
In deze voorwaarden zijn woorden schuin gedrukt. Die woorden hebben een speciale betekenis.
De uitleg daarvan staat in de begrippenlijst achter in deze voorwaarden.
Hebt u deze verzekering gesloten via een verzekeringsadviseur? Dan is uw verzekeringsadviseur
uw eerste aanspreekpunt. Dat betekent dat u schademeldingen en andere mededelingen aan
ons altijd via uw verzekeringsadviseur doet.
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Artikel 1 Hoe geeft u een schade aan ons door?
Doet zich een gebeurtenis voor die mogelijk onder de dekking van deze verzekering valt?
Geeft u dit dan via uw verzekeringsadviseur zo snel mogelijk aan ons door. Kunt u uw
verzekeringsadviseur niet op tijd bereiken? Dan kunt u de schade ook rechtstreeks aan ons
doorgeven. U vindt onze contactgegevens op de website www.deltalloyd.nl.

Artikel 2 Welke bijzondere verplichtingen
gelden voor de verzekering?
Naast de algemene verplichtingen bij de verzekering gelden ook bijzondere verplichtingen.
De bijzondere verplichtingen die voor deze verzekering gelden zijn vastgelegd in:
–– artikel 2.1 ‘Verplichtingen bij alle rubrieken van de verzekering’
–– artikel 3.2 per rubriek ‘Wat zijn de aanvullende verplichtingen’
–– artikel 5.1 ‘Verplichtingen bij schade’
–– eventuele clausules bij de polis

Artikel 2.1 Verplichtingen bij alle rubrieken van de verzekering

Wijzigingen melden
U moet alle risicoverzwarende wijzigingen in en aan de gewassen, kas(sen), bedrijfsgebouw(en),
installaties en/of apparatuur aan ons melden.
De volgende wijzigingen moet u in ieder geval melden:
–– een wijziging van de bestemming van kas(sen) en/of bedrijfsgebouw(en);
–– een wijziging van de bouwaard van kas(sen) en/of bedrijfsgebouw(en);
–– een wijziging van de aard of activiteit van uw bedrijf;
–– het buiten gebruik zijn van de kas(sen) en/of bedrijfsgebouw(en) of een deel daarvan;
–– het in gebruik nemen van kas(sen) en/of bedrijfsgebouw(en) op een andere locatie dan het
risicoadres;
–– een wijziging in uw teeltplan.
U moet een wijziging direct melden, maar in ieder geval binnen veertien dagen nadat de
wijziging ingaat. Als er iets wijzigt kunnen wij de premie en/of de voorwaarden bij de
verzekering herzien, of de verzekering beëindigen. Wij beoordelen het gewijzigde risico, en
sturen u daarover een bericht. Als wij de verzekering willen voortzetten geven wij aan welke
premie en voorwaarden van toepassing worden. Als wij de verzekering willen beëindigen nemen
wij daarvoor een opzegtermijn in acht van twee maanden.
Als u een wijziging aan ons meldt dan ontvangt u binnen veertien dagen een bericht van ons. In
de tussentijd blijft u verzekerd op de voorwaarden en tegen de premie zoals die van toepassing
waren voordat de wijziging plaatsvond.
Onderhoud plegen
U moet zorgen dat kas(sen), bedrijfsgebouw(en), apparatuur, installaties, en voorzieningen die
gebruikt worden bij de teelt van de gewassen goed zijn onderhouden.
Voor de warmtekrachtinstallatie geldt dat u deze moet (laten) onderhouden op basis van
draaiuren en volgens de specificaties van de fabrikant.
Keuring verwarmingsinstallatie
U moet alle verwarmingsinstallaties en daarop aangesloten toestellen ieder jaar laten keuren
door een UNETO-VNI erkend installateur. Blijken er gebreken uit deze jaarlijkse keuring?
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Dan moet u die direct (laten) repareren. Na reparatie moeten de installaties en de daarop
aangesloten toestellen weer voldoen aan de voor die installaties en toestellen geldende
(NEN/IEC) normeringen en overige voorschriften.
Bij schade moet u de keuringsrapporten overleggen.
Keuring watersilo
Iedere watersilo op het risicoadres die ouder is dan zeven jaar (= 84 maanden) moet
gekeurd worden:
–– voor het einde van het achtste jaar (= 96 maanden);
–– binnen iedere volgende termijn van twee jaar, tenzij het keuringsrapport een andere termijn
vermeldt.
De keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundig en onafhankelijk bedrijf.
U moet aanbevelingen uit iedere keuring binnen drie maanden opvolgen.
Bij schade moet u de keuringsrapporten overleggen.
Werkzaamheden met open vuur
Het is niet toegestaan om werkzaamheden met open vuur te verrichten in de nabijheid van
brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal. U en/of de verzekerde moet zorgen voor een
afstand van minimaal tien meter tussen de werkplek en eventuele brandbare stoffen en/of
brandbaar materiaal. Als het verwijderen van brandbare stoffen en/of brandbaar materiaal niet
mogelijk is, dan moeten deze afdoende brandwerend worden afgeschermd.
Schade die ontstaat tijdens werkzaamheden met open vuur is alleen gedekt als aan de
bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Werkzaamheden met open vuur zijn ondermeer
lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfafbranden.
Opslag brandbaar materiaal buiten
Het is niet toegestaan om brandbaar materiaal op te slaan tegen buitengevels van kas(sen)
en/of bedrijfsgebouw(en). U en/of de verzekerde moet zorgen voor een afstand van minimaal
tien meter tussen de buitengevel(s) en eventueel brandbaar materiaal.
Schade die ontstaat tijdens opslag van brandbaar materiaal buiten kas(sen) en/of
bedrijfsgebouw(en) is alleen gedekt als aan de bovengenoemde voorwaarde is voldaan.
Brandbaar materiaal is ondermeer hout, pallets, afvalcontainers, emballage.
Voorschriften nakomen
Alle wettelijke bepalingen en geldende voorschriften moeten worden nagekomen bij
werkzaamheden op uw bedrijf, waaronder de aanleg, bediening en onderhoud, van kas(sen),
bedrijfsgebouw(en), bassin(s), apparatuur en installaties.
Inspecties
Wij mogen iedere verzekerde zaak (laten) inspecteren wanneer dit redelijkerwijs verlangd kan
worden. U moet daarbij alle medewerking verlenen en de gevraagde informatie verstrekken.

Artikel 2.2 Wat gebeurt er als verplichtingen niet worden nagekomen?

Als de verplichtingen bij deze verzekering niet worden nagekomen, dan vervalt het recht op
een schadevergoeding voor zover wij door het niet nakomen in onze belangen zijn geschaad.
Als het niet nakomen van een verplichting gebeurt met de opzet om ons te misleiden, dan
vergoeden wij de schade in het geheel niet. Vervolgens nemen wij maatregelen. Wat deze
maatregelen zijn leest u in artikel 6.6 ‘Wat doen wij bij fraude?’.
Als u de verplichting om wijzigingen te melden niet bent nagekomen geldt in geval van schade
het volgende:
–– als wij aantonen dat wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet vanwege de
wijziging, dan hebt u geen recht op schadevergoeding;
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–– als wij aantonen dat wij de verzekering tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet,
dan vergoeden wij de schade in de verhouding van de geldende premie tot de nieuw
vastgestelde premie;
–– als wij aantonen dat wij de verzekering met andere voorwaarden zouden hebben
voortgezet, dan vergoeden wij de schade op grond van de andere voorwaarden.

Artikel 3 Wat is verzekerd?
De verzekering heeft betrekking op het gewas dat in de polis is vermeld.
Het gewas is verzekerd vanaf vijf dagen voor het begin van de teelt tot en met vijf dagen na het
oogsten. Per verzekerd gewas leest u in de polis:
–– welke soort schade gedekt is;
–– in welke kas(sen) of welke bedrijfsgebouw(en) het gewas zich bevindt;
–– het verzekerde jaarbelang inclusief de uitkeringstermijn of het verzekerde bedrag;
–– welke rubrieken verzekerd zijn.
Voorwaarde voor dekking is dat:
–– het gewas zich bevindt in kas(sen) en/of bedrijfsgebouw(en) op het risicoadres, en
–– de gedekte gebeurtenis plotseling en onvoorzien is, plaatsvindt op het risicoadres en zich
voordoet binnen de looptijd van de verzekering, en
–– het op het moment dat u de verzekering sloot voor u onzeker was dat die gebeurtenis zich
zou voordoen.
In artikel 3.2 ‘Wat is de dekking van iedere rubriek’ leest u per rubriek wat de gedekte gebeurtenissen zijn.
Voor deze verzekering betekent beschadiging van het gewas het volgende:
–– het gewas heeft materiële schade;
–– het gewas groeit niet normaal;
–– het gewas ontwikkelt zich niet normaal;
–– het gewas kan niet geteeld worden volgens uw teeltplan;
–– het is niet toegestaan om het gewas te oogsten en/of af te zetten.

Artikel 3.1 Wat is de betekenis van de soort schade?
Welke soort schade gedekt is leest u in de polis.

1	Teeltplanschade
	Verzekerd is het financiële verlies dat u lijdt tijdens de uitkeringstermijn en dat veroorzaakt
is door een gedekte gebeurtenis.
Er is sprake van financieel verlies als:
- de opbrengst van het verzekerde gewas minder is dan u redelijkerwijs mocht
verwachten, of
- de opbrengst van uw teeltplan minder is door een noodzakelijke aanpassing en/of
wijziging in uw teeltplan.
	Als in de polis staat dat teeltplanschade is gedekt, dan geldt de dekking ook voor het in de
polis vermelde gewas dat zich in uw opdracht ergens anders bevindt in Nederland, België
of Duitsland om opgekweekt te worden. Het gewas moet zich bevinden in kas(sen) of
bedrijfsgebouw(en) van een opkweekbedrijf en moet bedoeld zijn voor teelt op het
risicoadres. Deze schade is gedekt tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag voor
dat gewas.
2 Directe schade aan gewas
	Verzekerd is de waardevermindering van het verzekerde gewas, onmiddellijk veroorzaakt
door een gedekte gebeurtenis.
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3 Directe schade aan meerjarig plantmateriaal
	Verzekerd is de waardevermindering van het verzekerde meerjarig plantmateriaal,
onmiddellijk veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis.

Artikel 3.2 Wat is de dekking van iedere rubriek?

Een rubriek is alleen van toepassing als deze is verzekerd. Welke rubrieken verzekerd zijn leest
u in de polis. In dit artikel leest u voor iedere rubriek:
–– welke gebeurtenissen gedekt zijn;
–– eventuele aanvullende verplichtingen die van toepassing zijn naast de verplichtingen die zijn
genoemd in artikel 2 ‘Welke bijzondere verplichtingen gelden voor deze verzekering?’;
–– eventuele aanvullende uitsluitingen die van toepassing zijn naast de uitsluitingen die zijn
genoemd in artikel 4 ‘Wat is niet verzekerd?’.

Rubriek A Brand
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, veroorzaakt door:
a	
brand en brandblussing;
b	diefstal en/of vermissing tijdens brand, brandblussing en beredding;
c	
blikseminslag;
d	
ontploffing;
e	
implosie;
f	rook en roet als gevolg van een brand binnen een kilometer vanaf uw bedrijf;
g	
neervallen van luchtvaartuigen.
Brand, ontploffing en implosie zijn ook gedekt als deze het gevolg zijn van eigen gebrek of eigen
bederf.

Rubriek B Natuur
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, onmiddellijk veroorzaakt door:
a	
storm;
b	
hagel;
c	
sneeuwdruk.
De storm, hagel of sneeuwdruk moet leiden tot breuk van het dek en/of de gevel(s) van kas(sen),
of breuk van de bedekking van dak en/of gevel(s) van bedrijfsgebouw(en).
Bij andere kassen dan cabriokassen is ook gedekt: schade door hagel die binnenkomt door
geopende luchtramen. Dit is alleen gedekt als het geautomatiseerde systeem dat de ramen bij
hagel of regen onmiddellijk dicht stuurt is ingeschakeld.

Rubriek B+ Plus
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, onmiddellijk veroorzaakt door:
a	vallen van apparatuur en installaties;
b	breuk van het dek en/of gevel(s) van kas(sen) door eigen gebrek van beluchtings- en/of
scherminstallaties;
c	breuk van de bedekking van dak en/of gevels van bedrijfsgebouw(en) door eigen gebrek van
beluchtings- en/of scherminstallaties;
d	diefstal van gewassen na braak;
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e	water dat rechtstreeks kas(sen) en/of bedrijfsgebouw(en) instroomt vanuit kas- of dakgoten
en/of bovengrondse hemelwaterafvoer als gevolg van een abnormaal grote hoeveelheid
neerslag in korte tijd;
f	water dat stroomt uit bassins;
g	andere dan onder rubrieken A en B genoemde van buiten komende onheilen die leiden tot
breuk van het dek en/of de gevel(s) van kas(sen);
h	andere dan onder A en B genoemde van buiten komende onheilen die leiden tot breuk van
de bedekking van dak en/of gevel(s) van bedrijfsgebouw(en).

Rubriek C Waterverontreiniging
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, onmiddellijk veroorzaakt door de aanwezigheid van
een verontreinigende stof in het water dat is opgeslagen in bassins of in voorraad- en
mengvaten voor meststoffen.
De verontreiniging van het water moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door vandalisme, gepleegd
door anderen dan uzelf, de verzekerde zelf of de bij u en/of de verzekerde inwonende kinderen,
een mede-eigenaar, medegebruiker, huurder of de bij hen inwonende kinderen.
Let op: voorraad- en mengvaten voor gewasbeschermingsmiddelen zijn geen bassins.

Rubriek D Klimaat
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, onmiddellijk veroorzaakt door een afwijking van de
ingestelde temperatuur en/of vochtigheidsgraad van de kaslucht en/of de voedingsbodem.
De afwijking moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:
a	Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging
van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen van het ingestelde klimaat in kas(sen)
of bedrijfsgebouw(en). Onder deze dekking valt de elektriciteitsvoorziening, verwarmingsinstallatie, scherminstallatie, onderbemalingsapparatuur, procesautomatiseringsapparatuur,
luchtmechaniek en luchtbevochtigingsinstallatie.
Let op: de belichtingsinstallatie valt niet onder deze dekking.
b	Het uitstromen van vloeistoffen of dampen uit vaste leidingen van de installatie die in
gebruik is voor het verkrijgen van het ingestelde klimaat in kas(sen) of bedrijfsgebouw(en).
c	Diefstal, of poging tot diefstal van de onder punt a. genoemde en gedekte voorzieningen,
installaties en apparatuur of onderdelen daarvan.
Wat zijn de aanvullende verplichtingen?
Hebt u rubriek D Klimaat verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende
aanvullende verplichtingen:
–– Extra elektriciteitsvoorziening
	Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de elektriciteit
minimaal twaalf uur kan opvangen.
–– Alarminstallatie en beveiliging
	Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn
aangesloten op de elektriciteitsvoorziening, verwarmingsinstallatie, onderbemalings- en/of
overige apparatuur en installaties die in gebruik zijn voor het verkrijgen van het ingestelde
klimaat.
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–– Inschakelen en testen van alarm en beveiliging
	De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de verzekerde moet
deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
–– Vastleggen en alarmeren
	De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor het klimaat moeten
automatisch worden gemeten en worden vastgelegd. Afwijkingen moeten worden
gedetecteerd en gealarmeerd.
–– Bewaren vastgelegde gegevens
	Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 24 uur. Bij beschadiging van uw gewas(sen) moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die
begint vanaf minimaal 24 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot
minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
–– Opvolgen alarmsignalen
	Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen
ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten
adequaat handelen.
–– Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud
	Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden
vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de verzekerde
controle houden op de juiste werking.
Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?
Hebt u rubriek D Klimaat verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting:
–– Plantmateriaal in preparatie
Niet verzekerd is schade door beschadiging van plantmateriaal in preparatie.

Rubriek E Licht
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, onmiddellijk veroorzaakt door een afwijking in de
ingestelde hoeveelheid licht en de invloed daarvan op de ingestelde temperatuur en/of vochtigheidsgraad.
De afwijking moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:
a	Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging
van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen van de ingestelde hoeveelheid licht
in kas(sen) of bedrijfsgebouw(en). Onder deze dekking valt de belichtingsinstallatie, verduisteringsinstallatie, procesautomatiseringsapparatuur, transformatorinstallatie, inkoopstation
en verdeelinrichting.
Let op: de elektriciteitsvoorziening valt niet onder deze dekking.
b	Diefstal, of poging tot diefstal van de onder punt a. genoemde en gedekte installaties en
apparatuur of onderdelen daarvan.
Wat zijn de aanvullende verplichtingen?
Hebt u rubriek E Licht verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende
aanvullende verplichtingen:
–– Alarminstallatie en beveiliging
	Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn
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aangesloten op de belichtings- en/of verduisteringsinstallatie die in gebruik is voor het
verkrijgen van de ingestelde hoeveelheid licht.
–– Inschakelen en testen van alarm en beveiliging
	De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de verzekerde moet
deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
–– Vastleggen en alarmeren
	De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor de hoeveelheid licht
moeten automatisch worden gemeten en worden vastgelegd. Afwijkingen moeten worden
gedetecteerd en gealarmeerd.
–– Bewaren vastgelegde gegevens
	Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 24 uur. Bij beschadiging van uw gewas(sen) moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die
begint vanaf minimaal 24 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot
minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
–– Opvolgen alarmsignalen
	Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen
ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten
adequaat handelen.
–– Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud
	Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden
vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de verzekerde
controle houden op de juiste werking.
Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?
Hebt u rubriek E Licht verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting.
–– Eigen risicotermijn Licht
	Voor de dekking van een afwijking in de ingestelde hoeveelheid licht geldt een eigen risico
termijn van 24 uur. Dit betekent dat de beschadiging van het gewas die ontstaat tijdens de
eerste 24 uur nadat de afwijking in de ingestelde hoeveelheid licht is opgetreden, niet is
gedekt.

Rubriek F Fertigatie
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, onmiddellijk veroorzaakt door een afwijking van de
ingestelde hoeveelheid, samenstelling en/of temperatuur van het voedingswater.
De afwijking moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:
a	Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging
van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen en verdelen van voedingswater in
kas(sen) of bedrijfsgebouw(en). Onder deze dekking valt de elektriciteitsvoorziening,
watervoorzieningsinstallatie en procesautomatiseringsapparatuur.
b	Het doorbranden en/of oververhitten van de elektromotoren van de
watervoorzieningsinstallatie.
c	Diefstal, of poging tot diefstal van de onder punt a. genoemde en gedekte installatie,
voorziening en apparatuur of onderdelen daarvan.
Wat zijn de aanvullende verplichtingen?
Hebt u rubriek F Fertigatie verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende
aanvullende verplichtingen:
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–– Extra elektriciteitsvoorziening
	Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de elektriciteit
minimaal twaalf uur kan opvangen.
–– Alarminstallatie en beveiliging
	Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn
aangesloten op de watervoorzieningsinstallatie en elektriciteitsvoorziening die in gebruik is
voor het verkrijgen en verdelen van voedingswater.
–– Inschakelen en testen van alarm en beveiliging
	De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de verzekerde moet
deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
–– Vastleggen en alarmeren
	De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor de fertigatie moeten
automatisch worden gemeten en worden vastgelegd. Afwijkingen moeten worden
gedetecteerd en gealarmeerd.
–– Bewaren vastgelegde gegevens
	Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 24 uur. Bij beschadiging van uw gewas(sen) moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die
begint vanaf minimaal 24 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot
minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
–– Opvolgen alarmsignalen
	Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen
ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten
adequaat handelen.
–– Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud
	Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden
vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de verzekerde
controle houden op de juiste werking.

Rubriek G Gas
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, onmiddellijk veroorzaakt door het niet functioneren
van de verwarmingsinstallatie als gevolg van het uitvallen van de gastoevoer.
De uitval van de gastoevoer moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door een materiële
beschadiging aan:
a	het landelijk gastransportnet, of
b	het regionale gasdistributienet, of
c	de gasvoorziening, tot de gasstraat in kas(sen) en/of bedrijfsgebouw(en).
Wat zijn de aanvullende verplichtingen?
Hebt u rubriek G Gas verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende
aanvullende verplichtingen:
–– Extra voorziening bij uitval van het landelijk gastransportnet
	Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de gastoevoer
minimaal 24 uur kan opvangen.
–– Extra voorziening bij uitval van het regionaal gasdistributienet
	Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de gastoevoer
minimaal twaalf uur kan opvangen.
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–– Extra voorziening bij uitval van de gasvoorziening, tot de gasstraat
	Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de gastoevoer
minimaal twaalf uur kan opvangen.
Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?
Hebt u rubriek G Gas verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting:
–– Plantmateriaal in preparatie
Niet verzekerd is schade die ontstaat door beschadiging van plantmateriaal in preparatie.

Rubriek H Transport
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging, waardevermindering of verlies van het gewas, onmiddellijk
veroorzaakt door transport van het gewas buiten het risicoadres. Als in de polis staat dat directe
schade is gedekt, dan is de dekking gelimiteerd tot € 25.000,- per transport.
Beschadiging, waardevermindering of verlies van uw gewas(sen) moet onmiddellijk veroorzaakt
zijn door:
a	Een ongeval op verharde wegen of terreinen.
b	Een voorval op onverharde wegen of terreinen waarbij ook het vervoermiddel is beschadigd.
c	Diefstal of vermissing.
Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?
Hebt u rubriek H Transport verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen:
–– Klimaatbeheersing
	Niet verzekerd is schade die ontstaat door onjuist functioneren van klimaatsbeheersingsapparatuur in het voertuig door een andere oorzaak dan een onder deze rubriek gedekte
gebeurtenis.
–– Vertraagde aankomst
	Niet verzekerd is schade die ontstaat door of voortvloeit uit vertragingen in het transport
van de verzekerde gewassen door een andere oorzaak dan een onder deze rubriek gedekte
gebeurtenis.

Rubriek J Teeltbenodigdheden
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, onmiddellijk veroorzaakt door aan u geleverde:
a	onjuist geëtiketteerde voedingsstoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen, of
b	verontreinigde voedingsstoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen, of
c	ongeschikte en/of verontreinigde teeltbenodigdheden.
Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?
Hebt u rubriek J Teeltbenodigdheden verzekerd? Dan geldt de volgende aanvullende uitsluiting:
–– Biotechnologie
	Niet verzekerd is schade die ontstaat als de in deze rubriek genoemde stoffen, middelen of
benodigdheden worden gebruikt voor:
–– biotechnologie;
–– weefselkweek;
–– meristeemcultuur;
–– plantmateriaal in preparatie.
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Rubriek K Rookgas
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Verzekerd is beschadiging van het gewas, onmiddellijk veroorzaakt door rookgas met een te
hoge concentratie stikstofoxide (NOx) en/of etheen (C2H4).
De te hoge concentratie moet onmiddellijk veroorzaakt zijn door:
a	Het uitvallen of het onjuist functioneren, in beide gevallen door een materiële beschadiging
van de installatie die in gebruik is voor het verkrijgen van de ingestelde concentratie
rookgas. Onder deze dekking valt uitsluitend de warmtekrachtinstallatie, rookgasreiniger,
procesautomatiseringsapparatuur en elektriciteitsvoorziening.
b	Diefstal of poging tot diefstal en/of vermissing van de onder punt a. genoemde installaties,
voorziening en apparatuur of onderdelen daarvan.
Wat zijn de aanvullende verplichtingen?
Hebt u rubriek K Rookgas verzekerd? Dan is er alleen dekking als u voldoet aan de volgende
aanvullende verplichtingen:
–– Melden van wijzigingen
	U moet iedere wijziging aan de warmtekrachtinstallatie en de rookgasreiniger aan ons
melden. U moet een wijziging direct melden, maar in ieder geval binnen drie dagen nadat
de wijziging ingaat.
–– Extra elektriciteitsvoorziening
	Er moet een goed werkende extra voorziening aanwezig zijn die uitval van de elektriciteit
minimaal twaalf uur kan opvangen.
–– Onderhoudscontract
	U moet een onderhoudscontract hebben voor de warmtekrachtinstallatie en de
rookgasreiniger.
–– Onderhoud en bediening volgens voorschrift
	U en/of de verzekerde moet de warmtekrachtinstallatie en de rookgasreiniger bedienen
volgens het voorschrift van de fabrikant. Onderhoud moet worden uitgevoerd op basis van
draaiuren volgens de specificaties van de fabrikant.
–– Vastleggen van onderhoud e.d.
	Van de warmtekrachtinstallatie en de rookgasreiniger moet de volgende informatie worden
vastgelegd in een logboek:
–– alle draaiuren,
–– gebruikte motorolie,
–– meetrapporten,
–– uitgevoerde controles, inspecties, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.
–– Alarminstallatie en beveiliging
	Er moet een goed werkende alarminstallatie en een goed werkende beveiliging zijn
aangesloten op de warmtekrachtinstallatie en de rookgasreiniger. Afwijkingen van de
ingestelde waarden voor de samenstelling en/of temperatuur van de rookgassen moeten
worden gedetecteerd en gealarmeerd.
–– Inschakelen en testen van alarm en beveiliging
	De alarminstallatie en beveiliging moeten ingeschakeld blijven. U en/of de verzekerde moet
deze minimaal één keer per week controleren op bedrijfszekerheid.
–– Opvolgen alarmsignalen
	Alarmsignalen moeten direct gestuurd worden aan minimaal één persoon die de signalen
ook direct ontvangt. De persoon die de alarmsignalen ontvangt moet binnen 30 minuten
adequaat handelen.
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–– Vastleggen en bewaren van storingen en alarmeringen
	De ingestelde en vaste waarden of niveaus die van belang zijn voor de concentratie van het
rookgas moeten automatisch worden gemeten en vastgelegd. Afwijkingen en storingen
moeten worden gedetecteerd en gealarmeerd.
–– Vastleggen van instellingen, bedrijfs- en grenswaarden en afwijkingen daarin
	Van de warmtekrachtinstallatie en de rookgasreiniger moet automatisch de volgende
informatie worden vastgelegd:
–– alle instellingen,
–– de bedrijfswaarden,
–– de grenswaarden voor alarmering,
–– iedere daadwerkelijke onder- of overschrijding van de grenswaarden.
	Van iedere storing en/of alarmering moeten minimaal de volgende gegevens worden
vastgelegd:
–– de reden,
–– het tijdstip,
–– gemeten waarden op het tijdstip.
–– Vastleggen en controleren na inbedrijfstelling, reparatie of onderhoud
	Na inbedrijfstelling, reparatie, onderhouds- of servicebeurt moet u alle ingestelde waarden
vastleggen. Gedurende minimaal de eerste 24 uur daarna moet u en/of de verzekerde
controle houden op de juiste werking.
–– Bewaren vastgelegde gegevens
	Alle vastgelegde gegevens moeten bewaard blijven gedurende minimaal 72 uur. Bij beschadiging van uw gewas(sen) moet u de vastgelegde gegevens overleggen over een periode die
begint vanaf minimaal 72 uur voorafgaand aan de oorzaak van de beschadiging en duurt tot
minimaal het moment van (voorlopige) opname van de schade.
Minimaal de volgende gegevens moeten beschikbaar zijn:
–– gemeten waarden van de raamstanden,
–– gemeten waarden van de stikstofoxide (NOx),
–– gemeten waarden van etheen (C2H4),
–– gemeten waarden van kooldioxide (CO2).
–– Meting van de samenstelling van het rookgas door een onafhankelijke instantie
	Op minimaal de volgende momenten moet de samenstelling van het rookgas gemeten en
gerapporteerd worden door een onafhankelijke instantie volgens het meetprotocol van
de Gasunie.
–– Bij ingebruikname van de warmtekrachtinstallatie en de rookgasreiniger.
–– Bij wijzigingen in het bedrijfsproces.
–– Bij vermoedens of aanwijzingen over het niet of onjuist functioneren van de warmtekrachtinstallatie of de rookgasreiniger.
–– Binnen twaalf uur na een gedekte gebeurtenis.
–– Voorafgaand aan een reparatie van de warmtekrachtinstallatie of de rookgasreiniger.
Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?
Hebt u rubriek K Rookgas verzekerd? Dan gelden de volgende aanvullende uitsluitingen:
–– Schade als gevolg van onderhoud, reparatie of resetten
	Niet verzekerd is schade die ontstaat tijdens reparatie, onderhoud en/of resetten van de
warmtekrachtinstallatie en/of de rookgasreiniger.
–– Experimentele methoden
	Niet verzekerd is schade die ontstaat als experimentele methoden voor reiniging van het
rookgas worden toegepast.
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–– Afwijkende toegeleverde zaken
	Niet verzekerd is schade die ontstaat door het gebruik van (toe)geleverde zaken van
afwijkende kwaliteit of samenstelling die verband houden met de werking van de warmtekrachtinstallatie en de rookgasreiniger.

Artikel 3.3 Overdekking

Bij teeltplanschade kan blijken dat het verzekerde jaarbelang voor het in de polis vermelde
gewas niet voldoende is. In dat geval geven wij een aanvullende overdekking van maximaal 30%.
U kunt alleen een beroep doen op deze aanvullende overdekking als:
–– er sprake is van een onvoorziene prijsontwikkeling in de markt, en
–– het verzekerde jaarbelang gebaseerd is op bruto-opbrengsten die u in de voorgaande
drie teeltjaren onder normale omstandigheden hebt behaald.
De basis voor het vaststellen en berekenen van deze aanvullende overdekking is het verzekerde
jaarbelang in het verzekeringsjaar waarop de schade en de uitkeringstermijn betrekking hebben.

Artikel 3.4 Contractprijs

Dit artikel geldt alleen als in de polis is vermeld dat de verzekering is gesloten op basis van
contractprijs. In dat geval baseren wij de verzekering op de contractprijs voor de verkochte
partijen. In aanvulling op dat wat is bepaald in deze voorwaarden geldt dan het volgende:
1	U moet uw teeltplan indienen bij het aangaan van de verzekering.
2	Bij schade moet u inzage geven in uw contracten.
3	De basis voor het vaststellen van de omvang van uw schade is het contract met uw afnemer
zoals dit geldt op het moment van de gedekte gebeurtenis.
4	Bij vaststelling van de schade houden wij rekening met eventueel kwaliteit- en/of
kwantiteitsverlies.
5	Niet gemaakte, nog te maken, uitgespaarde of nog uit te sparen kosten voor energie,
koeling, sorteren, gereedmaken, transport, e.d. brengen wij in mindering bij de vaststelling
van de schade.
6 Bij schade kunt u geen beroep doen op overdekking (artikel 3.3 ‘Overdekking’).

Artikel 4 Wat is niet verzekerd?
Bij deze verzekering geldt een aantal uitsluitingen. De uitsluitingen die gelden voor deze
verzekering zijn vastgelegd in:
–– artikel 4 ‘Wat is niet verzekerd?’;
–– artikel 3.2 per rubriek ‘Wat zijn de aanvullende uitsluitingen?’;
–– eventuele clausules in de polis.
Is een schade die gedekt is op deze verzekering het gevolg van een gebeurtenis die verband
houdt met terrorisme? Dan kunnen wij niet altijd de hele schade vergoeden. In dit artikel leest
u onder ‘Bijzondere regeling bij terrorismeschade’ welke afspraken gelden in geval van een
terrorismeschade.

Molest

Niet verzekerd is schade als gevolg van molest.

Atoomkernreacties

Niet verzekerd is schade ontstaan door of verband houdend met een atoomkernreactie.

Andere verzekeringen

Er is geen dekking voor schade die gedekt wordt door een andere verzekering waaronder u
verzekerd bent, of schade die onder die andere verzekering gedekt zou zijn als deze verzekering
niet zou bestaan.
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Experimenteren, overbelasting, onjuiste samenstelling, onjuiste bediening

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:
–– abnormaal gebruik van kas(sen), bedrijfsgebouw(en), installaties en/of apparatuur;
–– overbelasting van kas(sen), bedrijfsgebouw(en), installaties en/of apparatuur;
–– beproeven, in-/afstellen, testen van, of experimenteren met voorzieningen, installaties en/
of apparatuur;
–– onjuiste instelling, programmering of bediening.

Geleidelijke achteruitgang

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met slijtage, corrosie of enig andere
geleidelijke achteruitgang die het gevolg is van de gewone werking en het normale gebruik van
kas(sen), bedrijfsgebouw(en), apparatuur, installaties en voorzieningen die gebruikt worden bij
de teelt van gewassen.

Natuurrampen

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:
–– verzakking van de bodem;
–– aardverschuiving of aardbeving;
–– vulkanische uitbarsting;
–– overstroming.

Contractuele verplichtingen, marktverlies, goodwill

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met:
–– marktverlies;
–– verlies aan goodwill;
–– niet na (kunnen) komen van uw contractuele verplichtingen.

Andere vergoedingsregeling

Niet verzekerd is het deel van de schade waarvoor u een aanspraak hebt op een vergoeding
buiten deze verzekering. Bijvoorbeeld een onderhoudscontract, (product)garantie en/of
overheidsregeling.

Opzet, roekeloosheid, grove schuld

Niet verzekerd is schade die ontstaat door of verband houdt met opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid en/of grove schuld van uzelf of degene die handelt in uw opdracht of met uw
goedbevinden.

Illegale activiteiten

Niet verzekerd is schade als er illegale activiteiten plaatsvinden op het risicoadres. Het is hierbij
niet van belang of die illegale activiteit de oorzaak vormt van de schade en of u niet op de
hoogte was van die illegale activiteit.
Onder illegale activiteiten verstaan wij voor deze verzekering in ieder geval:
–– onwettige teelt, fabricage of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne
en soortgelijke onder de Opiumwet verboden activiteiten;
–– het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.

Internationale sancties

Niet verzekerd is:
–– schade aan en/of verlies van zaken waarin niet gehandeld mag worden op grond van
nationale of internationale regelgeving,
–– het financiële belang van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten die wij
op grond van nationale en internationale regelgeving niet mogen verzekeren.

Bijzondere regeling bij terrorismeschade

Uitkeringsprotocol
Wij hebben ons voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT). Op de regeling van terrorismeschade is het
Protocol afwikkeling claims voor terrorismeschaden van de NHT van toepassing. In dit artikel
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leest u de belangrijkste regels uit dit uitkeringsprotocol. De volledige tekst van het uitkeringsprotocol kunt u raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl en is bij ons verkrijgbaar.

Wat is terrorisme?

Onder terrorisme wordt verstaan:
–– gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks
van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, en
–– het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen als gevolg waarvan letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of
dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast,
waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze doelen te verwezenlijken.
Onder preventieve maatregelen wordt verstaan:
Van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of derde(n) getroffen maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of - als dit gevaar zich heeft
verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

Hoe bent u verzekerd bij terrorisme?

Beperkte schadevergoeding
Bij een gedekte schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband
houden met:
–– terrorisme of preventieve maatregelen, en/of
–– handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen,
geldt dat wij de schadevergoeding kunnen beperken tot het bedrag van de uitkering die wij
ontvangen van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. U kunt pas
aanspraak maken op de vergoeding na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van
de vergoeding.
Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op:
–– materiële schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, of
–– op gevolgschade van dergelijke schade,
geldt dat de NHT per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal € 75.000.000,zal uitkeren, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in
een groep, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer.
Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan:
–– alle op het risicoadres aanwezige, door verzekeringnemer verzekerde objecten en
–– daarbuiten gelegen objecten die op minder dan vijftig meter afstand van elkaar liggen en
waarvan ten minste één op het risicoadres is gelegen.
Schade melden binnen twee jaar
In afwijking van wat op een andere plaats in de polis of in deze voorwaarden is bepaald, geldt:
–– u moet de schade bij ons melden binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is
van een terrorismeschade;
–– als u hieraan niet voldoet vervalt ieder recht op schadevergoeding of uitkering.
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Artikel 5 Wat gebeurt er bij schade en wat
vergoeden wij?
In dit artikel leest u:
–– wat de verplichtingen zijn bij schade,
–– wat wij doen als u een schade doorgeeft,
–– hoe wij de schadeomvang vaststellen,
–– hoe wij de schadevergoeding vaststellen,
–– hoe wij uw schade afhandelen.

Artikel 5.1 Wat zijn de verplichtingen bij schade?

Bij schade moeten de hierna genoemde verplichtingen worden nagekomen.
1	Schade voorkomen/verminderen
	U en/of de verzekerde moet binnen redelijke grenzen alle maatregelen nemen om schade te
voorkomen of te verminderen als:
–– zich een gebeurtenis voordoet waarvoor deze verzekering dekking biedt, of
–– zo’n gebeurtenis zich dreigt voor te doen.
2 Schade doorgeven
	Zodra u op de hoogte bent van een gebeurtenis die kan leiden tot een schadevergoeding
onder deze verzekering moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven.
3	Aangifte
	Als een strafbaar feit gepleegd is moet u hiervan zo snel mogelijk aangifte doen bij de
politie.
4	Schriftelijke schadeaangifte
	U moet een schriftelijke verklaring opstellen over de oorzaak, de toedracht en de omvang
van de schade.
5 Informatie geven
	U moet binnen redelijke termijn aan ons of aan onze expert laten weten of u voor
vergoeding van de schade een beroep kunt doen op een andere verzekering, en u moet alle
informatie en documenten geven die wij u vragen. De informatie die wij u vragen is voor ons
van belang om te beoordelen of u recht hebt op een schadevergoeding en wat dan de
schadeomvang is.
6

Medewerking verlenen
U moet:
–– zorgen dat alle aanwijzingen van ons en de door ons aangestelde expert worden
opgevolgd, en
–– ons volledige medewerking verlenen, en
–– zorgen dat alles wordt nagelaten wat onze belangen zou kunnen schaden.

7	Medewerking aan verhaal
	Als wij de schade willen verhalen op de veroorzaker van de schade, dan bent u verplicht
hieraan mee te werken.
 et is belangrijk dat deze verplichtingen worden nagekomen. Gebeurt dat niet? Dan vervalt het
H
recht op schadevergoeding voor zover wij door het niet nakomen in onze belangen zijn
geschaad.
 ls het niet nakomen van een verplichting gebeurt met de opzet om ons te misleiden, dan
A
is dit fraude en vergoeden wij de schade in het geheel niet. Vervolgens nemen wij maatregelen.
Wat deze maatregelen zijn leest u in artikel 6.7 ‘Wat doen wij bij fraude’.
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Artikel 5.2 Wat doen wij als u een schade doorgeeft?

Als u een schade doorgeeft beoordelen wij of de schade gedekt is op deze verzekering, en
stellen we vast wat de schadeomvang is.

Artikel 5.3 Hoe stellen wij de schadeomvang vast?

De schadeomvang is niet gelijk aan de schadevergoeding. Hoe wij de schadevergoeding
vaststellen leest u in artikel 5.7 ‘Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?’.
De schadeomvang zal in onderling overleg worden vastgesteld of door een door ons in te
schakelen expert. Als u het niet eens bent met de, al dan niet door de expert vastgestelde
schadeomvang, dan moet u een eigen expert benoemen. U moet een eigen expert benoemen,
en ons melden dat u een eigen expert benoemt binnen vier weken nadat wij u de vastgestelde
schadeomvang hebben laten weten. Doet u dat niet? Dan is de door ons of onze expert
vastgestelde schadeomvang bindend.
Als u ervoor kiest om een eigen expert te benoemen dan betekent dit dat uw en onze expert
een derde expert moeten benoemen. Dit doen zij voordat zij aan hun werkzaamheden
beginnen. Komen uw en onze expert niet tot overeenstemming, dan zal deze derde expert de
schadeomvang vaststellen. Dit doet hij binnen de grenzen van de schadeomvang die door uw
en onze expert is vastgesteld. De vaststelling door deze derde expert is bindend. Hoe wij de
kosten van de ingeschakelde expert(s) vergoeden leest u in artikel 5.6 ‘Extra vergoedingen’.
Wij kunnen de schadeomvang pas definitief vaststellen nadat wij alle gegevens hebben
ontvangen die daarvoor nodig zijn.
Teeltplanschade
De volgende factoren zijn van belang bij het vaststellen van de schadeomvang:
–– De mate van beschadiging van de gewassen.
–– De bruto-opbrengst van de gewassen tot het moment van de gebeurtenis.
–– De nog te verwachten bruto-opbrengst van de beschadigde gewassen na de gebeurtenis.
–– De te verwachten bruto-opbrengst van de gewassen als de gebeurtenis niet had
plaatsgevonden.
–– De uitkeringstermijn voor het beschadigde gewas.
–– De noodzakelijke wijzigingen van de teelt of uw teeltplan als gevolg van de gebeurtenis.
–– De productiewaarde van de vrijgekomen oppervlakte.
–– De uitgespaarde kosten en extra kosten.
Directe schade aan gewas
De schadeomvang is het verschil tussen de marktwaarde van het gewas onmiddellijk voor de
gebeurtenis en de waarde van de restanten onmiddellijk na de gebeurtenis.
Directe schade aan meerjarig plantmateriaal
De schadeomvang is de waarde van het meerjarig plantmateriaal onmiddellijk voor de
gebeurtenis en de waarde van de restanten onmiddellijk na de gebeurtenis.
De waarde van het meerjarig plantmateriaal wordt bepaald door de oorspronkelijke
nieuwwaarde van het gewas min de afschrijving op het gewas.

Artikel 5.4 Afwijkende schadeomvang teeltplanschade

In de volgende gevallen houden wij rekening met een uitkeringstermijn van maximaal dertien
weken voor het vaststellen van de omvang van uw teeltplanschade.
–– Als u na een schade uw bedrijf opheft.
–– Als u in de termijn van dertien weken na de schade onvoldoende hebt gedaan om uw teelt
te herstellen.
–– Als u na een schade de verzekerde activiteit van uw bedrijf verandert.
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Artikel 5.5 Wat doen wij bij onderverzekering?

Teeltplanschade
Van onderverzekering is sprake als het verzekerde jaarbelang in de polis lager is dan het
werkelijke jaarbelang van het gewas zoals dit is opgenomen in het teeltplan. In het geval van
een schade betekent dit dat de schadeomvang berekend wordt naar verhouding van het
verzekerde jaarbelang tot het werkelijke jaarbelang direct voor de gebeurtenis.
Directe schade aan gewas
Van onderverzekering is sprake als het verzekerde bedrag in de polis lager is dan de werkelijke
marktwaarde van het gewas. In het geval van een schade betekent dit dat de schadeomvang
berekend wordt naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke marktwaarde
direct voor de gebeurtenis.
Directe schade aan meerjarig plantmateriaal
Van onderverzekering is sprake als het verzekerde bedrag in de polis lager is dan de werkelijke
nieuwwaarde van het meerjarig plantmateriaal. In het geval van een schade betekent dit dat de
schadeomvang berekend wordt naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke
nieuwwaarde direct voor de gebeurtenis.

Artikel 5.6 Extra vergoedingen

Wij vergoeden de in dit artikel genoemde kosten, zo nodig boven het verzekerde bedrag.
Bereddingskosten
Dit zijn de kosten van maatregelen die u en/of de verzekerde tijdens de looptijd van de
verzekering treft en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om:
–– schade door een onder de verzekering gedekte gebeurtenis te beperken, en/of
–– een onmiddellijk dreigend gevaar van een schade die binnen de dekking van deze
verzekering zou vallen af te wenden.
Onder kosten van maatregelen valt ook schade aan zaken die zijn ingezet bij het nemen van
maatregelen.
Opruimingskosten
Dit zijn de kosten voor het afvoeren van verzekerde gewassen als het noodzakelijke gevolg van
een gedekte gebeurtenis. Deze kosten zijn alleen gedekt als voor het afvoeren geen enkele
behandeling of bewerking is vereist van de bodem of het water.
Kosten van experts bij schaderegeling
Dit zijn de kosten en het salaris van experts die de schade vaststellen en de toedracht van de
schade onderzoeken. Wij vergoeden het salaris en de kosten van de expert die wij benoemen.
Wij vergoeden het salaris en de kosten van de expert die u benoemt. Wij vergoeden dit tot
maximaal het bedrag van het salaris en de kosten van onze expert. Ook van de derde expert
vergoeden wij het salaris en de kosten.
Wij vergoeden geen salaris en kosten van experts die zich niet voorafgaand aan hun benoeming
hebben geconformeerd aan de ‘Gedragscode Expertiseorganisaties’ van het Verbond van
Verzekeraars.

Artikel 5.7 Hoe stellen wij de schadevergoeding vast?

De schadevergoeding baseren wij op de schadeomvang, de verzekerde bedragen in de polis,
eventuele onderverzekering en het eigen risico.

Artikel 5.8 Betaling schadevergoeding en kosten

U ontvangt de betaling van uw schadevergoeding en kosten binnen een maand nadat deze
definitief zijn vastgesteld.
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Artikel 6 Welke andere afspraken zijn er?
Artikel 6.1 Algemeen

Wat is uw bedenkperiode?
Na het afsluiten van deze verzekering hebt u een bedenkperiode. De bedenkperiode eindigt
veertien dagen nadat u de polis hebt ontvangen. In deze periode kunt u besluiten dat u de
verzekering toch niet wilt. Als u van dit recht gebruik wilt maken, dan moet u dat binnen de
bedenkperiode schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. De verzekering is dan niet gesloten.
U hoeft dan geen premie te betalen. Als u schade hebt, wordt deze niet vergoed.
Bij wie bent u verzekerd?
U bent verzekerd bij Gartenbau Versicherung VVaG te Wiesbaden (Duitsland).
De verzekeringsovereenkomst wordt namens Gartenbau Versicherung VVaG uitgevoerd door
Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4, te Amsterdam. Ons postadres is Postbus 1000,
1000 BA Amsterdam. De statuten van Gartenbau Versicherung VVaG zijn van toepassing, deze
zijn na te lezen op de website www.hortisecur.nl. Bij de leden vindt geen naheffing plaats.
Naar welk adres sturen wij informatie over uw verzekering?
Wij sturen informatie over de verzekering naar u of uw verzekeringsadviseur.
Informatie over uw verzekering kunnen wij rechtsgeldig sturen naar
–– u op het adres dat bij ons als laatste bekend is of
–– naar uw verzekeringsadviseur.
Dat betekent dat wij er van uit mogen gaan dat de informatie die wij gestuurd hebben, juist is
geadresseerd en u heeft bereikt.
Let op: het is dus belangrijk dat u niet vergeet om adreswijzigingen aan ons door te geven.
Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Bij de aanvraag of wijziging van de verzekering vragen wij persoonsgegevens van u. Deze
gegevens gebruiken wij voor:
–– het vastleggen en uitvoeren van de verzekering;
–– het uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
–– het voorkomen van fraude;
–– het uitvoeren van marketingactiviteiten;
–– het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, onze organisatie,
medewerkers en klanten.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode staat op de
website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.
Om een goed acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij gegevens over u
en uw verzekeringen inzien en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de Nederlandse
verzekeraars (CIS). Op de website www.stichtingcis.nl vindt u meer informatie, waaronder het
privacyreglement van Stichting CIS.
Welk recht geldt voor deze verzekering?
Voor deze verzekering geldt Nederlands recht.
Wat kunt u doen als u een klacht hebt?
Als u een klacht hebt over de manier waarop wij het verzekeringscontract uitvoeren, dan kunt u
contact opnemen met de betrokken afdeling van de gevolmachtigde van Gartenbau
Versicherung VVaG, Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Komt u er samen niet uit, leg dan uw
klacht voor aan de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV in Amsterdam.
Als u een particulier bent en niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf kunt u uw
klacht ook voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD). Dit is
een onafhankelijk klachtenloket. De volledige klachten- en geschillenprocedure van KiFiD staat
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op de website www.kifid.nl. Op deze website kunt u lezen wie een klacht kan indienen, binnen
welke termijn een klacht moet zijn ingediend en welke kosten daaraan zijn verbonden.
Bent u niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u een procedure aanhanging maken
voor de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. U kunt in dat geval de dagvaarding laten
betekenen ten kantore van Delta Lloyd Schadeverzekering NV.

Artikel 6.2 Begin en einde van de verzekering

Tot wanneer loopt de verzekering?
De verzekering sluit u af voor een bepaalde periode. Deze periode is de eerste contracttermijn.
De datum waarop de eerste contracttermijn eindigt, staat in de eerste polis die u ontvangt.
Deze datum noemen we de contractvervaldatum. Als u of wij de verzekering niet beëindigen
dan verlengen wij de verzekering na de eerste contracttermijn. Dit doen wij telkens voor een
periode van twaalf maanden. De einddatum van de verlengingsperiode geldt dan als de nieuwe
contracttermijn.
Op welk tijdstip begint en eindigt de verzekering?
De verzekering begint om 00:00 uur op de ingangsdatum die in de polis staat. De verzekering
stopt om 24:00 op de datum waarop de verzekering eindigt.
Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen?
Wij kunnen de verzekering beëindigen in de volgende gevallen:
1	per de contractvervaldatum
Als wij van deze mogelijkheid gebruik maken, informeren wij u hierover. Wij doen dit
minimaal twee maanden voor de contractvervaldatum.
2	als de premie niet is betaald
	Als de premie niet is betaald binnen de daarvoor gestelde termijn of als u weigert de premie
te betalen. U krijgt dan een brief van ons. De verzekering eindigt op de datum die wij in de
brief noemen. U blijft wel verplicht de premie te betalen die u nog niet hebt betaald.
3	bij fraude
	Wij mogen de verzekering beëindigen als door ons is geconstateerd dat fraude is gepleegd
(zie ook artikel 6.6 ‘Wat doen wij bij fraude?’). U krijgt van ons een brief. De verzekering
eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
4	als u de mededelingsplicht niet bent nagekomen
	Als u bij het aangaan van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven
met de bedoeling om ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben
gesloten als u voor het aangaan daarvan ons de juiste informatie had gegeven.
	Wij mogen de verzekering beëindigen binnen twee maanden nadat wij hebben ontdekt dat
u de mededelingsplicht niet bent nagekomen. U krijgt van ons een brief. De verzekering
eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
5	bij risicowijziging
	Als het risico zodanig wijzigt dat wij de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden
willen voortzetten. Wij geven bij opzegging om deze reden nog twee maanden dekking
nadat wij van de risicowijziging op de hoogte waren. U krijgt van ons een brief. De
verzekering eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
6	bij ongunstig schadeverloop
	Wij mogen de verzekering beëindigen na een schademelding, maar pas nadat wij u hebben
gewaarschuwd voor het ongunstige schadeverloop. Wij vertellen u binnen een maand nadat
de schade is afgehandeld dat wij de verzekering willen beëindigen. Wij geven bij opzegging
om deze reden nog twee maanden dekking nadat wij hebben aangegeven de verzekering te
willen beëindigen.
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Wanneer kunt u de verzekering beëindigen?
U kunt de verzekering beëindigen in de volgende gevallen:
1 bij het einde van de eerste contracttermijn
	Uw opzegging moet uiterlijk twee maanden voor het einde van de eerste contracttermijn
door ons zijn ontvangen. De verzekering eindigt dan op de einddatum van de eerste
contracttermijn.
2 na de eerste contracttermijn
	Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering op ieder moment beëindigen. De
verzekering eindigt dan op de datum die u hebt aangegeven, maar minimaal één maand na
de datum waarop u hebt opgezegd.
3 als de premie en/of voorwaarden wijzigen
	U kunt de verzekering beëindigen als wij een wijziging doorvoeren van de premie en/of de
voorwaarden, die in uw nadeel is. De verzekering eindigt dan op de dag waarop de wijziging
ingaat, maar niet eerder dan een maand nadat wij u over de wijzing hebben geïnformeerd.
Uw opzegging moet door ons ontvangen zijn binnen één maand nadat wij u over de
wijziging hebben geïnformeerd.
	U mag de verzekering niet beëindigen als de wijziging van premie en/of voorwaarden:
–– voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
–– een verlaging van de premie inhoudt bij gelijkblijvende dekking;
–– een uitbreiding van de dekking inhoudt zonder dat de premie verhoogd is;
–– verband houdt met een indexering die wordt doorgevoerd.
4 bij risicowijziging
	Als het risico zodanig wijzigt dat wij de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden
willen voortzetten.
5 als u de mededelingsplicht niet bent nagekomen
	Als u bij het aangaan van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven
met de bedoeling om ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben
gesloten als u voor het aangaan daarvan ons de juiste informatie had gegeven.
	U mag de verzekering beëindigen binnen twee maanden nadat wij hebben ontdekt dat de u
de mededelingsplicht niet bent nagekomen. De verzekering eindigt op de datum die u in uw
opzeggingsbrief noemt. Als u in de brief geen datum noemt dan eindigt de verzekering op de
datum van dagtekening van uw brief.
6 bij ongunstig schadeverloop
	U mag de verzekering beëindigen na een schademelding als:
–– wij u naar aanleiding van een eerdere schademelding al hebben gewaarschuwd voor de
gevolgen van een ongunstig schadeverloop, en
–– u de opzeggingsbrief verstuurt uiterlijk op de dertigste dag nadat wij u schriftelijk een
definitief standpunt over de afwikkeling van de schade hebben laten weten.
De verzekering eindigt twee maanden nadat u de brief hebt verstuurd.

Artikel 6.3 Overgang van het verzekerde belang

Wat gebeurt er met de verzekering als er geen belang meer is?
Verkoop
De dekking eindigt één maand nadat het verzekerde belang is overgegaan als gevolg van
verkoop van het bedrijf.
De dekking eindigt onmiddellijk als de nieuwe belanghebbende het belang ergens anders
verzekerd heeft.
De dekking eindigt niet als de nieuwe belanghebbende binnen één maand na overgang van het
verzekerde belang aan ons heeft verklaard de verzekering over te willen nemen. In dat geval
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beoordelen wij het risico opnieuw, en hebben wij gedurende twee maanden het recht om de
verzekering te beëindigen. Als wij de verzekering willen beëindigen nemen wij een opzegtermijn
in acht van een maand.
Overlijden
Als door een overlijden het verzekerde belang overgaat, zal de dekking nog drie maanden
doorlopen. Binnen deze periode van drie maanden hebben erfgenamen het recht om de
verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van een maand. Na de periode van drie
maanden is er alleen dekking als wij instemmen om de verzekering over te schrijven op naam
van de nieuwe belanghebbende.
Overige situaties
Bij iedere andere overgang van het verzekerde belang eindigt de dekking onmiddellijk.
De dekking eindigt niet als wij de verzekering overschrijven op naam van de nieuwe
belanghebbende.

Artikel 6.4 De premie

Wanneer moet u de premie betalen?
U moet de premie vooraf betalen, uiterlijk op de (premie)vervaldatum. Deze datum wordt
altijd op het betalingsverzoek gemeld. In de premie kunnen ook kosten en assurantiebelasting
zijn begrepen.
Wat gebeurt er als u de premie niet op tijd betaalt?
U bent verantwoordelijk voor het betalen van de premie. Als de volledige premie niet of niet op
tijd is betaald heeft dat gevolgen voor de dekking van de verzekering. Zorg er dus voor dat de
premie op tijd door ons is ontvangen. Betaalt u de premie via automatische incasso? Zorg er dan
voor dat wij de premie kunnen afschrijven op de datum waarop u de premie moet betalen.
Als u de eerste premie bij het begin van de verzekering niet betaalt
Als u de verzekering afsluit moet u ervoor zorgen dat wij de eerste premie op tijd ontvangen.
Dat moet binnen 30 dagen nadat u het betalingsverzoek ontvangt. Ontvangen wij de premie niet
binnen die termijn? Dan hebt u geen dekking. U bent dan vanaf de ingangsdatum niet verzekerd.
Wij zijn niet verplicht om u in dit geval een aanmaning te sturen voor het betalen van de premie.
Als u de eerste premie na uitbreiding van de dekking niet betaalt
Brengen wij premie in rekening voor een uitbreiding van de dekking na de ingangsdatum van de
verzekering? Dan moet u zorgen dat wij ook deze premie ontvangen binnen 30 dagen nadat u
het betalingsverzoek hebt ontvangen. U kunt in geval van schade geen aanspraak maken op de
uitgebreidere dekking als wij de premie voor deze dekkingsuitbreiding niet op tijd hebben
ontvangen.
Als u volgende premietermijnen niet betaalt
Betaalt u de vervolgpremie niet? Dan krijgt u een aanmaning. Betaalt u vervolgens nog niet?
Dan ben u niet verzekerd voor gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de premievervaldatum.
De vervolgpremie is:
–– de premie die u moet betalen voor de tweede en/of volgende premietermijnen,
–– de premie die u moet betalen bij verlenging van de verzekering.
Wanneer krijgt u weer dekking?
U blijft verplicht de premie te betalen, ook al is de dekking stopgezet omdat de premie
niet betaald is. De dekking wordt weer van kracht op de dag die volgt op de dag dat alle
verschuldigde bedragen door ons zijn ontvangen. De verschuldigde bedragen zijn alle tot
dan toe onbetaald gebleven premietermijnen en eventuele incassokosten.
Bijvoorbeeld: u betaalt het hele bedrag op de 14e van de maand en wij ontvangen die betaling
op de 15e van de maand. Dan is er weer dekking op de 16e van die maand.
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Wanneer krijgt u premie terug?
Als de verzekering tussentijd eindigt krijgt u premie terug. Dit is de premie die vooraf is betaald
voor de periode nadat de verzekering is stopgezet. De premie die u terugkrijgt wordt door ons
bepaald. U krijgt mogelijk niet alle premie terug. Dit komt dan bijvoorbeeld omdat wij kosten
hebben gemaakt voor behandeling of administratie. U krijgt geen premie terug als u fraude hebt
gepleegd.

Artikel 6.5 Mogen wij de premie of de voorwaarden tussentijds aanpassen?

Het kan voor ons nodig zijn om de premie en/of voorwaarden van verzekeringen van dezelfde
soort tussentijds aan te passen. Wij mogen dit doen als een verandering niet kan wachten tot
het moment van verlenging van de verzekering. Bijvoorbeeld omdat er zeer ernstige financiële
gevolgen voor ons kunnen zijn als wij de verzekeringen niet aanpassen of omdat wetgeving ons
verplicht de verzekeringen aan te passen.
Wij stellen u vóór de ingangsdatum van de aanpassing op de hoogte. Als wij de premie en/of
voorwaarden aanpassen hebt u in sommige gevallen het recht de verzekering stop te zetten.
U leest hier meer over in artikel 6.2 Begin en einde van de verzekering (onder ‘Wanneer kunt u
de verzekering beëindigen?’).

Artikel 6.6 Naverrekening

Dit artikel geldt alleen als in de polis is vermeld dat de verzekering is gesloten op basis van
naverrekening. In dat geval berekenen wij een voorschotpremie. Na afloop van ieder
kalenderjaar stellen wij de definitieve premie vast. Daarvoor moet u een verklaring van uw
accountant overleggen. Hieruit moet blijken wat het bedrag is van uw bruto-opbrengst(en) van
het afgelopen kalenderjaar. Is het werkelijke bedrag kleiner dan het verzekerde bedrag? Dan
krijgt u de teveel betaalde premie terug. Is het werkelijke bedrag hoger dan het verzekerde
bedrag? Dan moet u premie bij betalen.
U moet ons de verklaring van uw accountant sturen binnen 9 maanden na afloop van het
kalenderjaar. Doet u dit niet? Dan verhogen wij de premie van de verzekering met 30% ten
opzichte van de premie voor het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 6.7 Wat doen wij bij fraude?

Wij gaan er vanuit dat u ons juist en volledig informeert. Doet u dat opzettelijk of doelbewust
niet? Dan fraudeert u. Bijvoorbeeld als u ons onjuiste gegevens stuurt als u een verzekering
aanvraagt of als u ons onjuiste gegevens verstrekt als u vraagt om een schadevergoeding.
U fraudeert ook als u belangrijke informatie voor het beoordelen van uw verzoek niet doorgeeft.
Wij doen onderzoek als er aanwijzingen zijn dat u fraudeert. Bij dit onderzoek volgen wij de
richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars en Delta Lloyd Groep.
Hebt u gefraudeerd? Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:
–– de verzekering stopzetten of niet uitkeren;
–– andere leningen, verzekeringen en rekeningen beëindigen die bij ons lopen;
–– besluiten dat u een al ontvangen uitkering en/of onze onderzoekskosten moet terugbetalen;
–– aangifte doen bij de politie;
–– uw gegevens registreren in het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
Dit is een register dat banken en verzekeraars gebruiken om fraude te bestrijden.
Hierbij houden wij ons aan het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële
Instellingen (PIFI). Dit protocol is goedgekeurd door het College Bescherming
Persoonsgegevens (CPB).
De bepalingen in dit artikel gelden niet alleen voor u als verzekeringnemer, maar ook voor
andere verzekerden of derden die fraude plegen.
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat u niet teveel betaald, omdat anderen verkeerd omgaan
met hun verzekering. Wilt u meer weten over ons fraudebeleid?
Kijk dan op www.deltalloyd.nl/over-ons/integriteit.
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Begrippenlijst
Deze begrippenlijst is van toepassing op alle voorwaarden en teksten in dit boekje.

Begrip

Uitleg

Agrarische producten

L and- en tuinbouwproducten, geoogst en in opslag, bedoeld om als eindproduct te
worden afgezet. Hieronder valt ook uitgangsmateriaal zoals bloembollen en –knollen,
zaad en plantmateriaal.

Assimilatiebelichting

 e installatie die is bedoeld voor het kunstmatig belichten van gewassen. Bij deze
D
installatie horen in ieder geval de:
- armaturen;
- lampen;
- bijbehorende elektrische aansluitingen, verbindingen en verdeelkasten.
De procesautomatiseringsapparatuur en de warmtekrachtinstallatie horen in ieder
geval niet bij de assimilatiebelichting.

Atoomkernreactie

Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige
en natuurlijke radioactiviteit. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.
Onder een atoomkernreactie wordt niet verstaan radioactieve nucliden die zich buiten
een kerninstallatie bevinden en die worden gebruikt of zijn bestemd voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of
(niet militaire) beveiligingsdoeleinden en waarvoor een door enige overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het
zich ontdoen van radioactieve stoffen.
Wij vergoeden geen schade als volgens een wet of verdrag een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is.
Onder een kerninstallatie wordt verstaan:
- een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen. Deze wet
staat in het Staatsblad 1979 nummer 225;
- een kerninstallatie aan boord van een schip.

Bassin

E en watersilo, tank of kunstmatig aangelegde wateropslagplaats die is voorzien van
een waterdichte folie, aanwezig op het risicoadres, en bedoeld voor de opslag van
water ten behoeve van de teelt van gewassen.
Voorraad- en mengvaten voor meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen zijn geen
bassins.

Bedrijfsgebouw(en)

E en in de polis vermeld bouwwerk. Bij het gebouw horen in ieder geval daarin
aanwezige koel- en klimaatcellen, dockshelters en funderingen.
Aanwezige installaties, voorzieningen, apparatuur, kelders, heiwerk, terreinafscheiding
en erfverharding horen in ieder geval niet bij het gebouw.

Bedrijfsvoorraden

 lle eenmalig te gebruiken hulpmiddelen die worden gebruikt bij de uitvoering
A
van het bedrijf. Zoals meststoffen, brandstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en
verpakkingsmateriaal. Bedrijfsvoorraden zijn ook eenmalig en meermalig te gebruiken
fust, veilingkarren en Deense karren als dit wordt gebruikt voor de afzet van gewassen.

Belichtingsinstallatie

 e gehele teelttechnische installatie die is bedoeld om een daglichtverlenging en/of
D
daglichtintensivering te bewerkstelligen. Bij deze installatie horen in ieder geval de:
- assimilatiebelichting;
- cyclische belichting.
De elektriciteitsvoorziening hoort in ieder geval niet bij deze installatie.

Blikseminslag

E en ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, waardoor op de plaats
van de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan.

Braak

 et geweld verbreken van afsluitingen aan de buitenkant van kas(sen) of
M
bedrijfsgebouw(en) met de bedoeling toegang te krijgen zonder toestemming
van de eigenaar of andere rechthebbende. Door de verbreking moet er zichtbare
beschadiging zijn opgetreden aan de afsluitingen.
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Begrip

Uitleg

Brand

E en vuur buiten een haard, dat:
- door verbranding is veroorzaakt, en
- met vlammen gepaard gaat, en
- in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Brand is niet:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels;
- vuur op de plaats waar het hoort te zijn.

Cabriokas

Een in de polis vermelde kas die een luchtingscapaciteit heeft van meer dan 60%.

Dagwaarde voor inventaris,
apparatuur en installaties

Nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor:
- waardevermindering door gebruik, slijtage of bestaande
gebreken;
- technische of economische veroudering.

Dagwaarde voor agrarische
producten en tuincentrumartikelen

Het bedrag dat nodig is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.

Elektrische installatie

 et bij elkaar horend geheel van aansluitingen en verbindingen dat is bedoeld
H
voor de verdeling van elektriciteit op het bedrijf. De warmtekrachtinstallatie,
assimilatiebelichting en procesautomatiseringsapparatuur horen in ieder geval niet
bij de elektrische installatie.

Elektriciteitsvoorziening

Iedere elektriciteitsvoorziening, waaronder door derden geleverde elektriciteit en zelf
opgewekte elektriciteit.

Gasdistributienet

 et regionaal stelsel van leidingen en installaties voor de distributie van gas onder lage
H
druk. Alle huishoudens en de meeste bedrijven zijn aangesloten op dit net.

Gastransportnet

 et landelijk stelsel van leidingen en installaties voor de distributie van gas onder hoge
H
druk, beheerd door Gasunie Transport Services b.v.

Gebeurtenis

E en voorval, of meerdere (een serie) voorvallen die met elkaar verband houden.
Als meerdere voorvallen samen één gebeurtenis vormen dan is de schadedatum de
datum waarop het eerste voorval is ontstaan, ongeacht in welk jaar van de verzekering
de schade is ontstaan of ontdekt.

Gewas(sen)

 nder gewassen verstaan wij voor deze verzekering:
O
- p
 lantaardig materiaal dat wordt geteeld in kas(sen) of bedrijfsgebouw(en) en
bedoeld is om als eindproduct te worden afgezet
- meerjarig plantmateriaal dat aanwezig is in kas(sen) of bedrijfsgebouw(en)

Hagel

Neerslag in de vorm van ijskorrels.

Herbouwwaarde

 et bedrag dat nodig is om een bestaand gebouw dat verloren is gegaan opnieuw te
H
bouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming.

Implosie

E en eensklaps verlopende vervorming van een gesloten vat, veroorzaakt door een
zoveel grotere luchtdruk buiten het vat dan in het vat, waardoor de wand van het vat
daartegen onvoldoende weerstand kan bieden.

Inventaris

 lle roerende zaken die worden gebruikt voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit.
A
Bij inventaris hoort in ieder geval niet:
- gewassen, bedrijfsvoorraden, agrarische producten, tuincentrumartikelen,
teeltbenodigdheden en dieren;
- de belichtingsinstallatie, elektrische installatie, procesautomatiseringsapparatuur,
scherminstallatie, verduisteringsinstallatie, verwarmingsinstallatie, watervoorzieningsinstallatie en warmtekrachtinstallatie;
- geld, geldswaardig papier, creditcards en betaalpassen;
- motorrijtuigen, zelfrijdende landbouwvoertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen,
aanhangwagens en caravans, allen met inbegrip van losse onderdelen en
accessoires.
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Begrip

Uitleg

Jaarbelang

 et bedrag van de te verwachten bruto-opbrengst van alle te telen gewassen over
H
een periode van 52 weken.

Kas(sen)

E en in de polis vermeld bouwwerk, waarvan de gevels en het dek voornamelijk
bestaan uit glas en/of lichtdoorlatende kunststof. Bij de kas horen in ieder geval de
daarin aanwezige constructie, funderingen, luchtmechaniek en betonpaden.
Aanwezige teeltvloeren, installaties, voorzieningen, apparatuur, heiwerk,
terreinafscheiding en erfverharding horen in ieder geval niet bij de kas.

Maatschappij

 e verzekeringsmaatschappij die als risicodrager voor deze verzekering geldt, dan
D
wel de gevolmachtigde die namens de verzekeringsmaatschappij de polis heeft
ondertekend.

Marktwaarde

Het bedrag dat nodig is om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.

Molest

 nder molest wordt verstaan:
O
- gewapend conflict. Ieder geval waarin staten of andere georganiseerde partijen
elkaar, of althans de één de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen,
bestrijden. Hieronder wordt mede verstaan het gewapend optreden van een
Vredesmacht van de Verenigde Naties;
- burgeroorlog. Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners
van eenzelfde staat;
- opstand. Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat gericht tegen het
openbaar gezag;
- binnenlandse onlusten. Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat;
- oproer. Een min of meer georganiseerde plaatselijke beweging, gericht tegen het
openbaar gezag;
- muiterij. Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van
enig gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Neervallen van luchtvaartuigen

 et getroffen worden door een vertrekkend, landend of vallend lucht- of
H
ruimtevaartuig, of een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen
of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig
voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.

Nieuwwaarde

 et bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te
H
schaffen.

Ontploffing

Een korte, plotselinge, hevige krachtsuitbarsting van gassen of dampen:
- in een vat, waarbij de wand van het vat kapot is gegaan doordat de druk in het vat
groter was dan daarbuiten, of
- buiten een vat, waarbij de gassen of dampen door een scheikundige reactie van
vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, dampen of een mengsel daarvan zijn ontwikkeld
en zijn uitgezet.

Overstroming

 ezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen en het
B
buiten hun oevers treden van watervoerende objecten waaronder sloten, weteringen,
meren of vennen.

Preparatie

 lantmateriaal in opslag waarbij, in afwijking van de normale teelt de natuurlijke
P
groeicyclus wordt beïnvloed door middel van gestuurde klimatologische
omstandigheden.

Procesautomatiseringsapparatuur

 e meet-, regel-, en registratieapparatuur die is bedoeld voor de aansturing van het
D
klimaat en de fertigatie. Bij deze apparatuur horen in ieder geval de:
- b
 edrijfsalarmsystemen;
- radio- en telefooninstallatie;
- oogst- en arbeidsregistratiesystemen;
- kantoorelektronica.
De specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig
functioneren van de watervoorzienings-, verwarmings-, warmtekrachtinstallatie en
rookgasreiniger horen in ieder geval niet bij de procesautomatiseringsapparatuur.
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Begrip

Uitleg

Rookgasreiniger

De installatie die is gekoppeld aan de warmtekrachtinstallatie en is bedoeld voor
de van overheidswege verplichte reiniging van de rookgassen, en/of het zodanig
reinigen van de rookgassen waardoor deze geschikt zijn als C02-bemesting voor
gewassen. Bij de rookgasreiniger horen in ieder geval de volgende onderdelen:
- e theenbewaking;
- s pecifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig
functioneren van de rookgasreiniger.
De procesautomatiseringsapparatuur hoort in ieder geval niet bij de rookgasreiniger.

Scherminstallatie

 e installatie inclusief doek, die is bedoeld om de gewassen af te schermen met als
D
doel verduistering, energiebesparing, zonwering of klimaatregeling.
De procesautomatiseringsapparatuur hoort in ieder geval niet bij de scherminstallatie.

Sneeuwdruk

Zichtbare schade aan kas(sen) en/of bedrijfsgebouw(en) door sneeuwbelasting.

Storm

 e windkracht bij een windsnelheid van minimaal vijftig km per uur (windkracht
D
zeven).

Teeltbenodigdheden

E enmalig te gebruiken hulpmiddelen voor de teelt van gewassen, waaronder potgrond,
substraat, potten, stokken, gewasdraad.

Teeltplan

 eplande teelt over de periode van één jaar. Dit plan bevat minimaal de volgende
G
informatie: benaming van de te telen gewassen, alle te betelen oppervlakten, de
te verzekeren bedragen voor de betreffende gewassen en de vermelding van het
risicoadres waar de teelt zich bevindt.

Tuincentrumartikelen

Direct voor de verkoop bestemde handelsartikelen.

Uitkeringstermijn

 e periode die begint direct na de gedekte gebeurtenis en voortduurt gedurende
D
maximaal het in de polis vermelde aantal weken, of zoveel eerder als het bedrijf
redelijkerwijs in staat is weer te functioneren zoals gebruikelijk.

Verduisteringsinstallatie

 e gehele teelttechnische installatie die is bedoeld om een daglichtverkorting en/of
D
daglichtwijziging te bewerkstellingen.
De elektriciteitsvoorziening hoort in ieder geval niet bij de verduisteringsinstallatie.

Verkoopwaarde

 et bedrag dat een bedrijfsgebouw of kas opbrengt bij verkoop. Dit is exclusief het
H
bedrag voor de grond.

Verwarmingsinstallatie

 e installatie die is bedoeld voor het verwarmen van de kas(sen) en/of
D
bedrijfsgebouw(en). Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen
voor zover die niet meer dan drie meter onder de oppervlakte liggen:
- gasreduceerstation;
- gasstraat;
- brandstoftanks;
- ketelinstallatie;
- warmteopslagtank;
- CO2 doseersysteem;
- stoomleidingen;
- koelinstallatie;
- warmtepompen
- specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig
functioneren van de installatie.
De warmtekrachtinstallatie, assimilatiebelichting en procesautomatiseringsapparatuur
horen in ieder geval niet bij de verwarmingsinstallatie.

Verzekerde

 e natuurlijke of rechtspersoon die op grond van de polis of de polisvoorwaarden
D
rechten kan ontlenen aan de verzekeringsovereenkomst.

Verzekeringnemer

 e natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee wij de verzekeringsovereenkomst
D
hebben gesloten en die als verzekeringnemer in de polis is vermeld.

Voedingswater

Water dat is verrijkt met voedingsstoffen en bestemd is voor de teelt van gewassen.
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Uitleg

Watervoorzieningsinstallatie

 e installatie die is bedoeld voor de irrigatie en bemesting van de gewassen. Deze
D
installatie omvat de volgende onderdelen voor zover die niet meer dan drie meter
onder de oppervlakte liggen:
-

voedingsdoseerinstallatie;
bassins;
omgekeerde osmose installatie;
ontijzeringsinstallatie;
luchtbevochtigingsinstallatie;
deksproeiers;
waterontsmetters;
s pecifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig
functioneren van de installatie.

De procesautomatiseringsapparatuur hoort in ieder geval niet bij de
watervoorzieningsinstallatie.
Warmtekrachtinstallatie

 e installatie die is bedoeld voor de gecombineerde productie van warmte en
D
elektriciteit. Bij deze installatie horen in ieder geval de volgende onderdelen:
- omkasting;
- motor;
- generator en generatorschakelaar;
- transformatorinstallatie;
- warmtewisselaar;
- bijbehorende elektrische installatie;
- specifieke meet- en regelapparatuur die noodzakelijk is voor het zelfstandig
functioneren van de installatie;
- rookgasreiniger.
De procesautomatiseringsapparatuur hoort in ieder geval niet bij de
warmtekrachtinstallatie.
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