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OVM-03 SPECIFIEKE VOORWAARDEN AGRARISCH BEDRIJF DEKKING BRAND - STORM  

De verzekering is bedoeld om schade aan uw 
gebouwen en roerende zaken te vergoeden
Voor u als agrariër is het bedrijf een belangrijk onderdeel van uw leven. Bedrijfsgebouwen zijn bij agrarische bedrij-

ven vaak onmisbaar. Als er iets met uw gebouw(en) gebeurt, zult u niet zomaar de middelen hebben om die schade 

te herstellen. Ook als er iets met de spullen van uw bedrijf gebeurt, wilt u de schade graag snel herstellen. De agra-

rische bedrijfsverzekering neemt deze risico’s van u over. In deze Specifieke Voorwaarden leest u welke rechten en 

plichten deze verzekering u en ons precies geeft. Soms staan er extra clausules, beperkingen of uitbreidingen op 

uw polisblad; deze gaan vóór. De algemene bepalingen rond deze verzekering staan in de Algemene Voorwaarden, 

waarmee deze Specifieke Voorwaarden één geheel vormen.
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1.  Wij dekken schade aan uw agrarische 
eigendommen 

1.1 Dekking  

Deze verzekering dekt schade aan uw gebouw(en) en uw roerende agrarische zaken die in uw polis staan ge-

noemd. Voor roerende agrarische zaken geldt dat deze aanwezig zijn in een gebouw op het adres dat in uw polis 

staat vermeld. U bent verzekerd voor de hieronder omschreven gebeurtenissen. Bij sommige van deze gebeurte-

nissen geldt een beperking of een eigen risico. 

Voor een goed begrip is het van belang dat u weet wanneer wij een schadeoorzaak als zodanig erkennen

(zo verstaan wij bijvoorbeeld onder ‘storm’ wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde). Zie voor 

onze begripsomschrijvingen van schadeoorzaken artikel 16.2.

1.2 Schade door natuurverschijnselen 

a  Blikseminslag 

Directe materiële schade als gevolg van blikseminslag; 

b  Inductie 

Indien inductieschade nadrukkelijk is meeverzekerd in de polis vergoeden wij een plotselinge en onverwachte 

beschadiging van elektrische of elektronische apparatuur/installaties door inductie of overspanning door 

bliksem, ongeacht of zich een blikseminslag heeft voorgedaan in of nabij het verzekerde object. Van dekking is 

uitgesloten schade aan informatiedragers, bedrijfsschade en reconstructie van verloren gegane gegevens;

c  Storm met een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (zie begripsomschrijving in artikel 16.2). Eigen 

risico: er geldt een eigen risico per gebouw van 2 ‰ van het verzekerd bedrag, met een minimum van € 100,00 

en een maximum van € 450,00. Het maximum eigen risico per risico-adres bedraagt € 450,00. Echter, indien 

er op de polis meerdere speciale reglementen van toepassing zijn, dan geldt het hoogst genoemde maximum 

eigen risico als maximum per risico-adres. 

Naast het voornoemde (maximum) eigen risico geldt, per gebeurtenis, voor (gedeeltelijk) open gebouwen en 

hooibergen een extra eigen risico van € 200,00 per object;

d  Sneeuwdruk, wateraccumulatie en het inslaan van hagelstenen. 

Er geldt een eigen risico gelijk aan het eigen risico genoemd onder artikel 1.2 c. 

1.3 Schade door brand  

a Brand en ontploffing, al dan niet ontstaan door een gebrek aan de verzekerde zaak; 

b  Uithalingskosten hooi bij broei. De kosten van het uithalen van hooi in geval van hooibroei zonder dat dit ge-

paard gaat met brand op last van ons en/of de brandweer. De vergoeding is maximaal € 1.500,00 per gebeurte-

nis. Niet verzekerd is: de schade aan het hooi.

1.4 Schade veroorzaakt door mensen of machines

Het neerstorten van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit;
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1.5 Aanvullende dekking uitgebreid voor uw levende have

Uw levende have is ook verzekerd voor schade door:

Elektrocutie, veroorzaakt door aanraking met elektrische leidingen, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatig-

heid van verzekerde. Er is alleen dekking als uit uw polis blijkt dat levende have is meeverzekerd.

 2. Dekking buiten gebouwen
 
In sommige gevallen zijn uw verzekerde roerende zaken ook buiten gebouwen verzekerd. Wij maken hierbij onder-

scheid of de verzekerde zaken zich bevinden op het erf van het risicoadres, of tijdelijk ergens anders in Nederland.

2.1 Dekking op het erf van het risicoadres

Uw verzekerde roerende zaken zijn op uw terrein ook buiten het gebouw verzekerd. Dit geldt ook voor de roerende 

zaken die nagelvast aan de buitenkant van het gebouw zijn aangebracht, zoals zonweringen en antennes. Van deze 

dekking is uitgesloten schade door storm (zie 1.2c), sneeuwdruk (zie 1.2d), wateraccumulatie (zie 1.2d) en hagelste-

nen (zie 1.2d). 

2.2 Dekking tijdelijk elders in Nederland

U hebt dekking voor zaken die zich tijdelijk, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden, 

elders in Nederland bevinden. Wij geven hierbij dekking voor:

a  Verzekerde zaken binnen een ander gebouw. 

Voor de verzekerde zaken die zich binnen een gebouw bevinden, bieden wij dekking voor alle gebeurtenissen 

die staan omschreven in artikel 1.2, 1.3 en 1.4;

b  Inventaris, bedrijfsvoorraden en agrarische producten buiten een gebouw. 

Voor inventaris, bedrijfsvoorraden en agrarische producten bieden wij dekking tegen de risico’s van brand, 

ontploffing, blikseminslag en het vallen van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit. Voor motorrijtuigen die op de 

polis staan vermeld, geldt deze dekking ook tot 15 kilometer buiten de Nederlandse grens;

c  Levende have buiten een gebouw. 

Voor levende have buiten een gebouw bieden wij dekking tegen de risico’s van brand, ontploffing, blikseminslag 

en het vallen van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit.

3.  Na een schade bieden wij u extra 
vergoedingen 

Als u verzekerde schade hebt, dan is vergoeding daarvan alleen vaak niet voldoende. U hebt soms net even wat 

meer materiële steun nodig om de problemen te verhelpen. Daar hebben wij rekening mee gehouden. 

3.1 Extra ondersteuning in geval van schade 

Zonodig vergoeden wij elk van onderstaande zaken tot 10% van het verzekerde bedrag van het getroffen gebouw.

a  Verplichte maatregelen. De kosten van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatrege-

len waartoe de overheid u verplicht.
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3.2 Verder vergoeden wij:

a  Opruimingskosten.  

De opruimingskosten na schade aan bij ons verzekerde agrarische zaken zijn gedekt tot het bedrag dat daar-

voor afzonderlijk in de polis is opgenomen; 

b  Salvagekosten.  

 De kosten die de Stichting Salvage bij ons in rekening brengt;

c  Uithalingskosten mest. 

De kosten, niet zijnde bereddings- of opruimingskosten, om mest uit mestkelders te halen na een verzekerde 

gebeurtenis en uitsluitend na onze goedkeuring. De vergoeding is maximaal € 5.000,00 per gebeurtenis. 

Niet verzekerd is: de schade aan de mest;

d  Bereddingskosten. 

Bereddingskosten worden vergoed boven de verzekerde som tot een maximum van 100% van de verzekerde som.

3.3 Aanvullende brandverzekering (10% aanvullende dekking):

Indien de aanvullende branddekking nadrukkelijk is meeverzekerd in de polis en er sprake is van een gedekte schade 

door brand, ontploffing, blikseminslag en luchtvaartuigen die groter is dan € 500,00, wordt er een aanvullende 

uitkering verstrekt van 10% van de vastgestelde schade met een maximum van het op het polisblad genoemde 

verzekerd bedrag voor aanvullende brand. 

4. Dekking voor glas 

De verzekering dekt schade aan het glas van uw woongedeelte. Buiten de dekking vallen ruiten in afdaken, planten- 

en broeikassen en -kasjes. De dekking geldt alleen als u uw woongedeelte permanent bewoont en er geen bouw-

werkzaamheden plaatsvinden. 

4.1 Er moet sprake zijn van ruitbreuk

Onder breuk verstaan wij een gat, ster of barst die werkelijk door de ruit heengaat. Onder breuk wordt dus niet 

verstaan:

a Eénzijdige beschadigingen zoals putjes, krassen, schroei- en brandplekken;

b Schade aan lijm-, kit- of andere verbindingen van meerwandige ruiten, gelaagd glas of glas in lood;

c Lekgeraakte meerwandige ruiten of condensvorming daarin.

4.2  Bijzondere glassoorten en -bewerkingen zijn niet gedekt

De dekking geldt alleen voor gebruikelijke enkele en meerwandige ruiten in uw woning. Bijzondere glassoorten

(geslepen, geëtst, verzilverd of gebogen glas en glas in lood) en de kosten van bijzondere bewerkingen

(versieringen, beschilderingen of opschriften) vallen buiten de dekking, tenzij uw polisblad anders vermeldt.

4.3 Ook noodvoorzieningen vergoeden wij

Als er na een gedekte glasbreuk noodvoorzieningen nodig zijn, dekken wij de kosten daarvan tot € 250,00 per

gebeurtenis.
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5.  Tijdens bouwwerkzaamheden bent u 
aangepast verzekerd 

Voor de duur van de werkzaamheden aan verzekerde gebouwen beperken wij de dekking tot wat hieronder  

vermeld staat bij artikel 5.1.

5.1   Dekking voor uw gebouw, tenzij de schade gerelateerd is aan  

bouwwerkzaamheden

Tijdens bouwwerkzaamheden geldt voor uw gebouw de dekking van artikel 1.2b (storm) en 1.3a (brand).  Deze 

artikelen zijn alleen van toepassing op uw gebouw voor zover u kunt aantonen dat de schade niets te maken heeft 

met de bouwwerkzaamheden zelf, het nog niet voltooid zijn ervan of dat er onvoldoende voorzorgsmaatregelen 

rond de werkzaamheden zijn genomen.  

Er geldt per gebeurtenis een extra eigen risico van € 225,00.

6. Sommige schades zijn niet gedekt

Sommige risico’s overstijgen de bedoeling en de reikwijdte van deze verzekering. Dit geldt met name voor 

schades die langzamerhand zijn ontstaan of die gevolg zijn van opzet, nalatigheid, onvoldoende of achterstallig 

onderhoud, ontwerp-, bouw- en/of constructiefouten. Deze vergoeden wij niet. 

7.  Wij regelen de schadevergoeding graag in 
overleg met u 

In principe wordt de schade in goed overleg tussen u en ons vastgesteld. Voor schadegevallen waarbij dit niet 

mogelijk blijkt, geldt de werkwijze als onder 7.1. 

7.1  Werkwijze als de hulp van een expert nodig is voor de schadebepaling 

Wij en u benoemen elk een expert, tenzij wij gezamenlijk één expert overeenkomen. De benoemde experts dienen 

aangesloten te zijn bij de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE).  Zie hiervoor www.nivre.nl.  

Als u niet binnen 10 dagen na onze uitnodiging een expert hebt aangesteld, zal alleen onze expert de schade 

bindend vaststellen. In het geval er 2 experts zijn, benoemen zij op voorhand een derde expert, de arbiter. Bij een 

verschil van mening stelt deze arbiter een bindende vaststelling op binnen de grenzen van beide expertises. Als de 

experts het niet eens worden over de benoeming van de arbiter, wordt hij aangewezen door de kantonrechter in 

wiens ambtsgebied de schade is voorgevallen. 

7.2 Wij betalen de kosten van schadebepaling 

Wij betalen de kosten van de schadebepaling, zelfs bij onderverzekering. U hebt het recht om een eigen expert 

aan te wijzen. Als uw expert duurder is dan die van ons, betaalt u alleen het verschil. Voor zover er kosten voor uw 

rekening komen, verrekenen wij die zoveel mogelijk met de eerste termijn van de schadebetaling. 
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7.3 Taxatie van experts is bindend 

Taxatie van de expert(s) is bindend en wordt gebruikt als uitsluitend bewijs. Het rapport van de expert(s) dient 

aan te geven: 

-  gebouwen: de gewenste vorm van herbouw, de herbouwwaarde, de waarde van de restanten, de verzekerde 

waarde, de herstelkosten, of er sprake is van achterstallig onderhoud en bij niet-herbouw ook de verkoopwaar-

de en de sloopwaarde. 

-  roerende zaken: nieuwwaarde, ouderdom, dagwaarde, herstelkosten, waardevermindering en de waarde van 

de restanten. 

7.4 Medewerking houdt geen plichtserkenning in 

Uiteraard werken wij altijd mee aan een schaderegeling. Medewerking betekent echter niet automatisch dat wij 

een plicht tot schadevergoeding erkennen. 

7.5 Aanvechten binnen de wettelijke verjaringstermijn 

Als wij van mening zijn dat wij geen schade en kosten hoeven te vergoeden, delen wij dit u (of uw gemachtigde) 

zo snel mogelijk mede. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u dit binnen de wettelijke verjaringstermijn 

aanvechten. 

8.  Vaststelling en vergoeding van uw schade 
aan verzekerde onroerende zaken

Gewoonlijk stellen wij het schadebedrag vast op basis van de kosten van herstel van de schade, of op basis

van de kosten van herbouw van een soortgelijk gebouw op dezelfde plaats. De verzekerde moet binnen

12 maanden na de schadedatum hiervoor kiezen en het herstel of de herbouw binnen 3 jaar na de

schadedatum voltooien. Vergoeding vindt ook plaats op basis van herbouwwaarde als dat bedrag lager is dan de

verkoopwaarde of als een overheid een herbouwplicht heeft opgelegd.

8.1 In sommige gevallen vergoeden wij op basis van verkoopwaarde of sloopwaarde

Wij vergoeden u de schade op basis van de verkoopwaarde als u afziet van herstel of herbouw of als uw gebouw

op de schadedatum:

a ter verkoop stond aangeboden;

b door de bevoegde instanties onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard;

c leeg stond of langer dan 2 maanden buiten gebruik was (geldt ook voor een zelfstandig onderdeel van uw gebouw);

d geheel of deels gekraakt was.

Wij vergoeden u de schade op basis van sloopwaarde: 

a als u voor de schade al het voornemen had om het gebouw af te breken vergoeden wij de meerkosten;

b  als het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening. 

Bij de vaststelling van de schade worden de kosten die de voorgenomen sloop met zich mee zou brengen in 

mindering gebracht. 
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8.2 Levering in natura 

Wij hebben het recht de schade te vergoeden door levering in natura (door herstel of herbouw van uw gebouw). 

8.3 Onderverzekering 

Als bij een schade het verzekerde bedrag op uw polis lager blijkt te zijn dan de herbouwwaarde van uw gebouw 

direct vóór de schade (onderverzekering), dan vergoeden wij de schade en de kosten in verhouding van het  

verzekerde bedrag tot die waarde. 

9.  Vaststelling en vergoeding van uw schade 
aan agrarisch roerende zaken 

9.1  Wij hanteren in geval van schade als waarde de:

a dagwaarde voor inventaris tenzij uitdrukkelijk op de polis is vermeld dat de verzekering geschiedt naar nieuwwaarde;

b dagwaarde voor op de polis vermelde motorrijtuigen;

c vervangingswaarde op de dag van de gebeurtenis voor de bedrijfsvoorraden, levende have en de agrarische producten;

d dagwaarde voor zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde;

e nieuwwaarde voor huurdersbelang.

9.2 Waarde van restanten

Wij brengen de waarde van eventuele restanten in mindering op het schadebedrag.

9.3  Levering in natura 

Wij hebben het recht de schade te vergoeden door levering in natura.

9.4  Vergoeding van de schade

Wij vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag de vastgestelde schade.

Als herstel mogelijk is en de herstelkosten lager zijn dan de dagwaarde van de beschadigde zaken, dan vergoeden 

wij de herstelkosten. Naast de vergoeding voor herstelkosten kan een vergoeding worden uitgekeerd voor blijvende 

waardevermindering ondanks herstel. De vergoeding voor herstelkosten en waardevermindering bedraagt nooit 

meer dan de vastgestelde dagwaarde.

9.5 Onderverzekering 

Als bij een schade het verzekerde bedrag op uw polis lager blijkt te zijn dan de waarde van uw roerende zaken 

direct vóór de schade (onderverzekering), dan vergoeden wij de schade en de kosten in verhouding van het verze-

kerde bedrag tot die waarde. 
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10. Indexering om waarde op peil te houden 

Omdat prijzen stijgen en dalen, kan het zijn dat het herbouwen van uw gebouwen in de loop van de tijd meer (of 

minder) geld gaat kosten. Prijzen voor bijvoorbeeld bouwmaterialen, arbeid of transport veranderen constant. Indien 

uit de polis blijkt dat de indexclausule van toepassing is op het verzekerde object, passen wij elk jaar het verzekerde 

bedrag per de (hoofd-)premievervaldatum aan met de door de Onderlinge gehanteerde indexcijfers. Uw premie 

wordt evenredig hier op aangepast. 

11. Na akkoord betalen wij snel uit 

Bij een gedekte schade doen wij u (of uw gemachtigde) een aanbod voor vergoeding van de schade en eventuele 

kosten. Mochten er meerdere eigen risico’s gelden, dan passen wij alleen het hoogste betreffende eigen risico 

toe. Als u ons aanbod accepteert, is de schade definitief afgewikkeld. Bent u het niet met ons aanbod eens, dan 

kunt u dit aanvechten binnen de wettelijke verjaringstermijn nadat wij het aanbod hebben uitgebracht. Daarna be-

schouwen wij het als geaccepteerd. 

11.1 Vergoeding bij realisatie van herstel of  herbouw

Als u kiest om te herstellen of te herbouwen (onroerende zaken) betalen wij eerst 40% van de vastgestelde schade 

uit. Het restant keren wij uit zodra wij de originele nota’s hebben ontvangen. De schadevergoeding zal niet meer zijn 

dan de bedragen die werkelijk zijn besteed aan het herstel of de herbouw. 

11.2 Overige betalingen binnen 30 dagen na ontvangst van stukken 

Kiest u ervoor niet te herstellen of  te herbouwen, dan vergoeden wij uw schade binnen 30 dagen nadat wij alle 

benodigde stukken hebben ontvangen. 

11.3 Het verzekerde bedrag vermindert niet door betaling 

Na schade blijft het verzekerde bedrag bestaan; een uitkering heeft daar geen effect op. 

12. Controle van het risico

12.1 Recht op toegang

Wij hebben het recht om het verzekerde object te (her)inspecteren. U bent verplicht ons of onze vertegenwoordiger 

vrij toegang te verlenen tot het risicoadres. Doet u dit niet, dan hebben wij het recht de verzekering te 

beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden. 

12.2  Het treffen van maatregelen

Na de (her)inspectie kunnen wij u verplichten maatregelen te nemen. Doet u dit niet, dan vervalt het recht op een 

eventuele uitkering.
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13.  Verandering van het risico heeft gevolgen 
voor de verzekering 

De verzekering die u hebt afgesloten is afgestemd op de bestemming van uw gebouw(en). Belangrijke veranderin-

gen aan uw gebouw(en) of in het gebruik ervan kunnen het risico verzwaren. Stel ons daarom direct in kennis van 

dergelijke veranderingen. Dit zijn in elk geval: 

- wijzigingen van bestemming, gebruik, bouwaard of type dakbedekking;

- verhuur van uw gebouw(en);

- leegstand; 

- het (naar verwachting) meer dan 2 maanden aaneengesloten buiten gebruik zijn; 

- geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn; 

- soortgelijke wijzigingen in naburige gebouwen. 

13.1 Als u ons een belangrijke verandering niet meldt, dan kan de dekking vervallen 

Verzuimt u ons risicoverzwarende veranderingen te melden, dan vervalt vanaf de verandering uw recht op 

schadevergoeding, tenzij u kunt aantonen te goeder trouw te hebben gehandeld of als blijkt dat wij de verzekering 

na de verandering ongewijzigd zouden hebben voortgezet. 

Als wij de verzekering onder andere voorwaarden zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij schade met 

inachtneming van deze andere voorwaarden. 

Als wij de verzekering tegen een hogere premie zouden hebben voortgezet, dan vergoeden wij schade in een 

verhouding van de actuele premie tot die hogere premie. 

13.2 Zonodig kunnen wij de verzekering aanpassen of opzeggen 

Meldt u ons een verandering in risico, dan kunnen wij de premie en/of de voorwaarden aanpassen of de 

verzekering beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden. 

14. Meld ons verhuizing binnen 14 dagen 

Als uw bedrijf verhuist, moet u ons dit uiterlijk 14 dagen meedelen. Tijdens de verhuizing zijn uw roerende zaken 

zowel op het oude als het nieuwe adres (binnen Nederland) verzekerd. De verzekering blijft op uw nieuwe adres ge-

woon van kracht, tenzij wij anders aangeven. Wij kunnen andere voorwaarden voorstellen en/of de premie aanpas-

sen. Als wij dat doen, heeft u het recht de verzekering binnen 1 maand te beëindigen.

15.  Verzekering eindigt niet bij overlijden, wel 
bij verkoop 

Als de verzekeringnemer overlijdt en de verzekerde zaken  worden daardoor overgedragen, dan blijft de verze-

kering van kracht, tenzij de nieuwe belanghebbende de verzekering opzegt binnen 3 maanden na het overlijden. 

Bij verkoop van de verzekerde zaken of andere overgang van het belang eindigt de verzekering per de datum van 

overdracht. 
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16.  Begripsomschrijvingen om elkaar goed 
te verstaan

In deze polisvoorwaarden gebruiken wij begrippen die u en wij misschien anders interpreteren. Hierna leest u hoe 

wij de begrippen in deze voorwaarden bedoeld hebben. 

16.1 Begripsomschrijvingen rond de verzekering en de verzekerde zaken  

Agrarische producten

Geoogste gewassen en gewassen tijdens de teelt in bedrijfsgebouwen, alsmede producten van de levende have, 

met uitzondering van dieren en natuurlijke meststoffen.

Bedrijfsvoorraden

Zaai- en pootgoed, kunstmeststoffen, veevoer, hooi en stro, bestrijdingsmiddelen, alsmede andere grond- en hulp-

stoffen, halffabricaten en eindproducten, bestemd voor de uitoefening van het bedrijf van verzekerde, met uitzonde-

ring van:

- natuurlijke meststoffen;

- inventaris;

- levende have;

- agrarische producten;

- huurdersbelang.

Bereddingskosten

Kosten ter voorkoming en vermindering van schade. 

Bouwwerkzaamheden

Hiervan is sprake als een gebouw niet geheel glasdicht is en niet is voorzien van de definitieve dakbedekking, sloten 

en andere afsluitingen of zolang essentiële (woon)voorzieningen als verwarming, watervoorziening, elektra,  toilet, 

bad/douche of keuken niet gebruiksklaar zijn.

Dagwaarde

De waarde van de verzekerde zaak na aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.

Functionele inrichting

Inventaris die naar aard en inrichting met het gebouw is verbonden en/of bedoeld is duurzaam aanwezig te zijn, met 

inbegrip van regelkasten met meet- en regelapparatuur, een en ander ten behoeve van de agrarische bedrijfsuitoefe-

ning in het gebouw. Niet tot de functionele inrichting behoren: losstaande beeldschermen, toetsenborden, printers e.d.

Gebouw

De op het polisblad omschreven onroerende zaak met inbegrip van de functionele inrichting en al wat

daartoe bestemd is en volgens gebruikelijke opvattingen daarvan deel uitmaakt, met uitzondering van

funderingen, kelders en andere ondergrondse bouwwerken.

Niet tot het gebouw behoren:

- onderdelen die niet tot het eigenlijke gebouw behoren, zoals zonweringen, vlaggenstokken en (schotel)antennes;

- tuinaanleg, beplanting, bestrating en kassen;

- naamborden, uithangborden, lichtreclames en dergelijke;

- op daken gemonteerde zonnecollectoren/zonnepanelen, tenzij apart vermeld in de polis;

- bruggen en terreinafscheidingen, tenzij apart vermeld in de polis.
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Geld, bankpassen en waardepapieren

Muntgeld en bankbiljetten, waardepapieren, cheques, creditcards en bankpassen inclusief eventuele elektronische 

tegoeden hierop.

Glas

Alle onderdelen van glas of kunststof voor lichtdoorlating in deuren, ramen, dakramen, koepels, daken, serres, 

windschermen, terrein-, terras- of balkonafscheidingen. 

Huurdersbelang

De kosten door verzekerde als huurder gemaakt ter verbetering of aanpassing van het gehuurde

gebouw of de gehuurde ruimten.

Herbouwwaarde

De kosten van herbouw onmiddellijk na een schadegeval op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming en dezelfde 

omvang en inrichting. 

Inboedel

Alle tot de particuliere huishouding van verzekerde behorende roerende zaken.

Inventaris

De zaken die dienen tot de inrichting en de uitoefening van uw bedrijf, met uitzondering van:

- gebouwen, bedrijfsvoorraden en inboedel;

-  motorrijtuigen, waaronder zelfrijdende (landbouw)voertuigen, zitmaaiers, quads en trikes en onderdelen daarvan. 

Brom- en snorfietsen, elobikes en inclusief bijbehorende onderdelen en accessoires rekenen wij wel tot inventaris; 

- aanhangwagens, caravans, vaartuigen en onderdelen daarvan;

- levende have en agrarische producten;

- geld, bankpassen en waardepapieren;

- agrarische producten;

- huurdersbelang.

Leegstand

Zie begripsomschrijving bij Permanent gebruik.

Levende have

De dieren die gehouden worden ten behoeve van het agrarisch bedrijf van de verzekerde, met inbegrip van paarden 

en pony’s voor particulier gebruik.

Opruimingskosten

De noodzakelijke kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van verzekerde zaken die door een verzekerde ge-

beurtenis getroffen zijn en die niet in de schaderegeling zijn inbegrepen.

Saneringskosten vallen hier niet onder. 

Permanent gebruik

Wij beschouwen een gebouw als zijnde in permanent gebruik als regelmatig iemand geoorloofd in het gebouw aan-

wezig is. Een gebouw dat volgens deze omschrijving niet permanent in gebruik is, beschouwen wij als leegstaand.

Salvagekosten

Kosten die de Stichting Salvage tijdens of direct na een brand maakt om hulp te bieden en maatregelen te treffen 

die de schade beperken, op voorwaarde dat de brandweer de Stichting Salvage heeft ingeschakeld.
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Saneringskosten

Saneringskosten zijn de noodzakelijke kosten van grond- en watersanering, die niet in de schaderegeling zijn 

inbegrepen en waarbij er wettelijk sprake is van verontreiniging door een verzekerde gebeurtenis. Sanering omvat 

reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond, grondwater, oppervlaktewater en 

rioolwater.

Sloopwaarde

Het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van 

het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen.

Verkoopwaarde

De prijs bij verkoop van het gebouw, exclusief de grond, rekening houdend met het gebruik onmiddellijk vóór de 

schadegebeurtenis

Verzekerden

Verzekeringnemer, zijn gehuwde of geregistreerde partner of duurzaam met hem samenwonende personen als-

mede ieder ander die aan deze verzekering een recht op uitkering kan ontlenen.

Zaken tijdelijk elders

Zaken die zich voor een periode van ten hoogste 3 aaneengesloten maanden elders binnen Nederland bevinden 

met de bedoeling dat deze zaken na deze periode terugkeren op het verzekerde adres.

Zeldzaamheidswaarde

De waarde die deskundigen op grond van zeldzaamheid toekennen aan een voorwerp.

Zitmaaier

Een door eigen kracht voortbewogen motorrijtuig bestemd om gras te maaien. 

16.2 Begripsomschrijvingen rond mogelijke oorzaken van schade

Blikseminslag

Ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde met zichtbare schade aan het aardoppervlak of aan zich 

daarop bevindende zaken. Interne schade aan elektrische apparaten of installaties door inductie, te hoge spanning 

of overbelasting valt hier dus niet onder.

Brand

Met vlammen gepaard gaand vuur door verbranding, buiten een haardplaats, dat in staat is zich uit eigen kracht 

voort te planten. Bij motorrijtuigen (indien verzekerd) staat zelfontbranding gelijk aan brand. Onder brandschade be-

grijpen wij ook schade door naburige brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op last van hogerhand, 

door reddingswerk en door diefstal of vermissing bij brand of reddingswerk. Onder brand verstaan wij dus niet:

- zengen, schroeien, smelten, verkolen;

- broeien;

- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Diefstal

Het onrechtmatig toe-eigenen van eigendommen van verzekerde. 

Inbraak

Zich onrechtmatig toegang verschaffen via braak met zichtbare beschadiging aan de buitenzijde van het gebouw.

Inductie of overspanning

Elektrische spanning die korte tijd hoger is dan de grootste waarde in de normale bedrijfstoestand.
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Luchtvaartuigen

Toestellen voor vervoer door de lucht.

Neerslag

Regen, sneeuw, hagel en smeltwater.

Ontploffing

Vernieling die het directe gevolg is van een plotselinge grootschalige uitzetting van gassen of dampen, al dan niet 

veroorzaakt door een chemische reactie (zoals explosieve ontbranding) van andere stoffen of doordat de wand van 

een vat onder druk het begeeft.

Sneeuwdruk

Druk die sneeuw en/of ijs uitoefenen op de buitenkant van het gebouw.

Storm

Wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde, vastgesteld door een waarneming van het KNMI 

op ten hoogste 10 kilometer afstand van de plaats van schade. Zonder deze waarneming is storm aantoonbaar 

door verklaringen van getuigen of door het feit dat bij diezelfde gelegenheid meerdere gelijksoortige objecten zijn 

beschadigd binnen een straal van 10 kilometer van de plaats van schade.

Onder stormschade rekenen wij ook:

- schade door neerstortende bomen e.d. tengevolge van storm;

- schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toestand van het door de storm beschadigde gebouw;

- schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als onmiddellijk gevolg van stormschade aan het gebouw.

Wateraccumulatie

Hieronder verstaan wij instorting, gedeeltelijke instorting of ontzetting van het gebouw door waterbelasting op daken.

Zengen, schroeien, verkolen en smelten

De plotseling ontstane gevolgen van aanraking met een brandend, gloeiend of anderszins hitte uitstralend voorwerp.
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