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OVM-10 SPECIFIEKE VOORWAARDEN AGRARISCH BEDRIJFSSCHADE

De verzekering is bedoeld om bij schade uw 
bedrijfsinkomsten zeker te stellen
Als er iets met uw bedrijf gebeurt, kan het zijn dat uw bedrijf tijdelijk niet meer (maximaal) functioneert. U dreigt hier-

door inkomsten te missen, terwijl veel uitgaven gewoon doorgaan. Deze bedrijfsschadeverzekering compenseert 

uw verlies in inkomen. In deze Specifieke Voorwaarden leest u welke rechten en plichten deze Bedrijfsschadever-

zekering u en ons precies geeft. Soms staan er extra clausules, beperkingen of uitbreidingen op uw polisblad; deze 

gaan dan 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 uw bedrijfsschade

1.1 Dekking

Deze verzekering biedt dekking voor bedrijfsschade, zoals hieronder staat omschreven. De bedrijfsschade dekking 

is beperkt tot de bij het beschadigde of verloren gegane object genoemde dekking  (bijv. brand of storm). 

1.2 Schade door een gedekte gebeurtenis

Wij geven alleen dekking als de bedrijfsschade door een gebeurtenis is veroorzaakt die is genoemd in artikel 2. 

Hierbij geldt dat deze schade moet optreden aan:

a een verzekerd gebouw;

b  de verzekerde inventaris, bedrijfsvoorraden, levende have en/of agrarische producten in het gebouw of in een 

ander gebouw in Nederland;

c  de verzekerde inventaris, bedrijfsvoorraden, levende have en/of agrarische producten op uw erf. Van deze dek-

king is uitgesloten schade door storm, sneeuwdruk, wateraccumulatie, hagelstenen, aanrijding en aanvaring;

d  de verzekerde inventaris, bedrijfsvoorraden, levende have en/of agrarische producten buiten een gebouw elders 

in Nederland. Hierbij geldt dat er uitsluitend dekking is voor de gebeurtenissen, brand, ontploffing, bliksemin-

slag, gewelddadige beroving, afpersing en het vallen van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit. 

Voor levende have bieden wij tevens dekking voor bedrijfsschade als gevolg van elektrocutie, diefstal, 

vermissing en/of verduistering.

1.3 Schade door afzetting van de straat

Wij geven ook dekking als uw bedrijf niet meer bereikbaar is vanwege afzetting van de straat of van de toevoerweg

over water. Dit geldt uitsluitend als de afzetting het gevolg is van een gebeurtenis die is genoemd in artikel 2

aan een naburig gebouw. De dekking geldt zolang uw gebouw niet bereikbaar is.

1.4 Schade aan een toeleveringsbedrijf

Wij geven ook dekking als er materiële schade heeft plaatsgevonden aan een toeleveringsbedrijf door een 

gebeurtenis die is genoemd in artikel 2. Dit geldt niet voor een nutsbedrijf (zie hiervoor artikel 2.5). Wij vergoeden

maximaal 25% van het verzekerde bedrag.
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2. Gedekte gebeurtenissen
 

De dekking van artikel 1 geldt voor de onderstaande gebeurtenissen. In sommige gevallen geldt een extra

toevoeging, extra 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 van ten minste 14 meter 

per seconde).

2.1 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 ten minste 14 meter per seconde;

d Omvallen van bomen of het afbreken van takken;

e Neerslag die het gebouw onvoorzien is binnengedrongen;

f Sneeuwdruk, wateraccumulatie en het inslaan van hagelstenen;

2.2 Schade door brand

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

b  Walm, rook en roet, uitgestoten door een kachel of haard die aangesloten is op een schoorsteen. Het gaat hier 

om onverwachte, plotselinge gebeurtenissen.

2.3 Schade door water, mest, stoom of olie

a Water en/of stoom dat onvoorzien stroomt of overloopt uit:

 1.  gesprongen (afvoer)leidingen van een waterleiding of van een centrale verwarmingsinstallatie als gevolg van 

vorst of van een plotseling optredend defect (zoals een breuk of een verstopping);

 2.  machines en apparaten die op hiervoor genoemde leidingen zijn aangesloten, eveneens als gevolg van de 

hiervoor genoemde oorzaken; 

 3. de afvoerslang van de (af)wasmachine doordat deze plotseling uit zijn afvoerpijp is geschoten; 

 4. een airconditioning- of sprinklerinstallatie;

b  Olie die onvoorzien stroomt uit een oliegevulde elektrische radiator of uit een op een schoorsteen aangesloten 

verwarmingsinstallatie.

c  Mest die onvoorzien stroomt of overloopt uit mestbassins, -kelders, -putten of andere bovengrondse mestop-

slagsystemen als gevolg van een plotseling optredend defect. U hebt alleen dekking als deze opslagsystemen:

 - uw eigendom zijn en/of behoren tot uw agrarisch bedrijf;

 - voldoen aan alle wettelijke eisen;

 - na 1 juni 1987 zijn gebouwd of als er een milieuvergunning van kracht is.
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2.4 Schade veroorzaakt door mensen of machines

a Het neerstorten van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit;

b Poging tot diefstal en daarmee gepaard gaande vernieling en beschadiging, uitsluitend na (sporen van) inbraak;

c Gewelddadige beroving of afpersing inclusief de daarmee gepaard gaande vernieling en beschadiging;

d Vandalisme door iemand die onrechtmatig uw gebouw is binnengedrongen;

e Gevolgen van relletjes (incidentele collectieve geweldsmanifestaties) of door ongeregeldheden bij werkstakingen;

f Aanrijding, aanvaring, omvallen van hijskranen of heistellingen.

2.5 Verder vergoeden wij:

Een storing in de levering van elektriciteit, gas of water veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis die het nutsbe-

drijf treft. De storing en de daardoor veroorzaakte onderbreking in het productieproces moet een ononderbroken 

periode van ten minste 6 uur duren.

3.  Na een schade bieden wij u extra 
vergoedingen

Als u een 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:

a  Kosten voor reconstructie. 

De kosten van reconstructie zijn tot een maximum van € 5.000,00 verzekerd als zich een gedekte gebeurtenis 

heeft voorgedaan; 

b  Extra kosten. 

De extra kosten die worden gemaakt om het bedrijf na de gedekte gebeurtenis op gang te houden of te bren-

gen. Deze extra kosten worden vergoed mits deze kosten zijn gemaakt in overleg met en na goedkeuring van de 

Onderlinge. 
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4. Niet alle bedrijfsschade is gedekt
 

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

bedrijfsschade die is ontstaan als gevolg van gebeurtenissen die langzamerhand zijn ontstaan of die het gevolg

zijn van opzet, nalatigheid, onvoldoende of achterstallig onderhoud, ontwerp-, bouw- en/of constructiefouten.

Deze vergoeden wij niet. Meer in het bijzonder (maar niet uitsluitend) gaat het om het volgende.

4.1 Schade door onvoldoende onderhoud

Wij dekken geen schade als gevolg van onvoldoende onderhoud aan het gebouw dan wel de betreffende

installatie of het betreffende apparaat.

4.2 Waterschade door nalatigheid of eigen gebrek

Wij vergoeden geen schade door neerslag die het gebouw is binnengedrongen door openstaande deuren, luiken

of ramen of ten gevolge van vochtdoorlating van muren. Dit geldt ook voor schade aan platte daken die is

ontstaan door de geleidelijke inwerking van vocht of door bevriezing.

Ook sluiten wij schade uit die voortkomt uit geleidelijke vochtdoorlating van vloer- of wandafwerking die

waterdicht behoort te zijn, zoals tegelwerk en kitvoegen.

4.3 Boetes

Wij geven geen dekking als u een boete wordt opgelegd vanwege contractbreuk, vertraagde uitvoering van een

opdracht of het niet uitvoeren van een opdracht.

4.4 Afschrijving van debiteuren

Wij vergoeden geen bedrijfsschade als gevolg van afschrijving van debiteuren.
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5.  Wij regelen de schadevergoeding graag in 
overleg met u

In goed overleg stellen wij samen met u de schade vast. Eventueel schakelen wij een expert in om de schade vast

te stellen. Uiteraard zullen wij hierover contact met u opnemen. Als onze expert er met u niet uitkomt, mag u ook

een eigen expert kiezen. U kunt uw eigen registeraccountant of accountant-administratieconsulent als expert

aanwijzen. Uw expert en de door ons gekozen expert benoemen dan vooraf een derde expert, de arbiter. Als beide

experts het niet eens worden over het schadebedrag, stelt deze arbiter de omvang van de schade voor u en voor

ons bindend vast binnen de grenzen van beide expertises. De benoemde experts dienen aangesloten te zijn bij de

Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). Zie hiervoor www.nivre.nl. Voor een accountant geldt

dat deze ingeschreven moet staan in het register van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

(NIVRA) of in het register van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA).

5.1 Wij betalen de kosten van schadebepaling

De verzekering betaalt de kosten van de schadebepaling, zelfs bij onderverzekering. 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.

5.2 Taxatie van experts is bindend

Het taxatierapport van de expert(s) is bindend en wordt gebruikt als uitsluitend bewijs van de grootte van de 

schade.

5.3 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.

5.4 Aanvechten binnen 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.
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6.  Schadebepaling vindt plaats tijdens de 
uitkeringstermijn

De uitkeringstermijn begint op het moment dat de bedrijfsschade ontstaat en loopt door totdat uw bedrijf weer

het niveau heeft bereikt van voor de schade. De maximale uitkeringstermijn is 52 weken tenzij anders uit de polis 

blijkt.

6.1 In sommige gevallen verkorten wij de uitkeringstermijn

Wij beperken de uitkeringstermijn tot 13 weken:

a bij verkoop van het bedrijf;

b bij opheffing van het bedrijf;

c als u binnen 13 weken na de gebeurtenis nog geen maatregelen tot herstel heeft getroffen.

6.2 Wij houden rekening met verplichtingen bij bedrijfsbeëindiging

Als u na de gebeurtenis besluit het bedrijf te verkopen of op te heffen, is het mogelijk dat u wettelijk (of

contractueel) verplicht bent het salaris van uw werknemers door te betalen. Om u hierbij te helpen, verlengen

wij in deze gevallen de uitkeringstermijn tot maximaal 26 weken. Als het bedrijf binnen deze 26 weken weer het

niveau heeft bereikt van voor de gebeurtenis, dan eindigt op dat moment de uitkeringstermijn.

6.3 Uitkeringstermijn voor reconstructiekosten

Voor de vergoeding van de reconstructiekosten geldt een uitkeringstermijn van 52 weken, tenzij anders uit de polis 

blijkt. Deze termijn begint op het moment van de gebeurtenis waardoor de bedrijfsschade is ontstaan.
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7. Vergoeding van de schade

Als blijkt dat het verzekerde bedrag voor de bedrijfsschade lager is dan de werkelijke brutowinst, dan verhogen

wij het verzekerde bedrag met 30% met een maximum van € 50.000,00.

Wij keren de schadevergoeding uit naar de mate waarin schade wordt geleden, behalve als wij een uitkering in

één bedrag overeenkomen.

8. Na akkoord betalen wij snel uit

Na een schade bepaalt de expert in overleg met u of de schade vergoed dient te worden op basis van

omzetvermindering of op basis van productievermindering. De gekozen methode is bindend voor de gehele

schaderegeling. Op het moment dat uw bedrijf weer het niveau heeft bereikt van voor de schade, wordt de hoogte

van de bedrijfsschade vastgesteld. Als de uitkeringstermijn eerder is verlopen, dan wordt aan het einde van de

uitkeringstermijn de hoogte van de bedrijfsschade vastgesteld. Als u ons aanbod goedkeurt, 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 beschouwen wij het als geaccepteerd.

8.1 Betalingen binnen 30 dagen na ontvangst van stukken

Wij vergoeden uw schade binnen 30 dagen nadat wij alle benodigde stukken hebben ontvangen.

8.2 Het verzekerde bedrag vermindert niet door uitbetaling

Na schade blijft het verzekerde bedrag bestaan; een uitkering heeft daar geen effect op.
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9. Meld ons meteen wijziging van het risico
 

Stel ons direct op de hoogte wanneer het verzekerde risico groter wordt. Als u het niet meldt, dan vervalt het recht

op uitkering. Stel ons daarom zo snel mogelijk schriftelijk in kennis van dergelijke veranderingen. Dit zijn in elk geval:

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

 - leegstand;

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

 - geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn;

 - soortgelijke wijzigingen in naastgelegen gebouwen indien u deze bezit of gebruikt.

Als het risico vergroot, hebben wij het recht de premie en de voorwaarden te wijzigen of de verzekering te

beëindigen met een opzegtermijn van 2 maanden.

10. Meld ons verhuizing binnen 14 dagen
 

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

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

van kracht, tenzij wij anders aangeven. Wij kunnen andere voorwaarden voorstellen of de premie aanpassen. Als wij 

dat doen, hebt u het recht de verzekering binnen 1 maand te beëindigen.

11.  Verzekering eindigt niet bij overlijden, wel 
bij verkoop

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

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

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

de overdracht.
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12.  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. 

12.1 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.

Bedrijfsschade

De vermindering van de brutowinst als rechtstreeks gevolg van de teruggang in de productie en/of de omzet van 

het verzekerde bedrijf, die is veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis.

Bedrijfsvoorraden

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

halffabricaten en eindproducten, bestemd voor de uitoefening van het bedrijf van verzekerde, met uitzondering van:

- natuurlijke meststoffen;  

- inventaris;

- levende have;

- agrarische producten;

- huurdersbelang.

Brutowinst

De opbrengst, de productie en/of omzet, verminderd met de variabele kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten ver-

meerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies.

Gebouw

Het gebouw of gedeelte van het gebouw op het adres dat op het polisblad staat vermeld. 

Huurdersbelang

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

gehuurde ruimten.

Inventaris

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

-  gebouwen, bedrijfsvoorraden en inboedel (alle tot de particuliere huishouding van verzekerde behorende roe-

rende zaken);

-  motorrijtuigen, waaronder zitmaaiers, quads en trikes en onderdelen daarvan. Brom- en snorfietsen, elobikes 

inclusief bijbehorende onderdelen en accessoires rekenen wij wél tot inventaris;

- aanhangwagens, caravans, vaartuigen en onderdelen daarvan;

- geld, bankpassen en waardepapieren;

- agrarische producten;

- huurdersbelang.

Leegstand

Zie begripsomschrijving bij Permanent gebruik.
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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.

Nederland

Onder Nederland wordt verstaan het in West-Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nutsbedrijf

Onder nutsbedrijven verstaan wij:

- het elektriciteitsleveringsbedrijf, waaronder begrepen de onderstations, schakelstations en transformatorhuizen;

-  het gasproductie- of gasdistributiebedrijf, inclusief in gebruik zijnde voedings-, compressor-, meet-, regel-, 

meng-, afgifte- en/of reduceerstations;

- het waterleveringsbedrijf, waaronder begrepen de pompstations en tussenstations.

Uitgesloten zijn:

Alle pijpen, buizen, leidingen, hoogspanningsmasten en kabels met de daarbij behorende aan- en toebehoren die 

liggen tussen het nutsbedrijf en het bedrijf van de verzekeringnemer.

Omzet

De inkomsten uit verkochte en geleverde goederen en/of verrichte arbeid en/of verleende diensten.

Permanent gebruik

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

aanwezig is. Een gebouw dat volgens deze omschrijving niet permanent in gebruik is, beschouwen wij als leeg-

staand.

Productie

De in geld uitgedrukte opbrengst van de in het bedrijf van verzekerde vervaardigde goederen.

Variabele kosten

Kosten die naar verhouding omhoog en omlaag gaan met de verhoging en verlaging van de productie en/of omzet, 

zoals de inkoopprijs van verkochte goederen, omzetbelasting, BTW, kosten van emballage en soortgelijke kosten. 

Uitbetaalde lonen en salarissen en de lasten die daarmee verband houden, beschouwen wij niet als variabele kos-

ten. Onder lonen en salarissen verstaan wij ook provisies, gratificaties, tantièmes e.d. voor het personeel.

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.

Zitmaaier

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

12.2 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, 
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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 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.

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. ten gevolge 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 de woning.

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.

13



Borculo 
Needseweg 7, 
7271 AB  Borculo

Winterswijk
Torenstraat 1 - 02, 
7101 DC  Winterswijk

Neede
Marktstraat 13, 
7161 DG  Neede

Postbus 10, 7270 AA  Borculo  
info@ovm.nl    |   www.ovm.nl
T (0545) 483 483 
AFM-vergunningnr. 12000515

KiFiD-aansluitnr. 200.000136
RABO NL66 RABO 0309150574   
ING NL35 INGB 0002307602 
KvK-nr. 08011281


