Speciaal Reglement voor de Uitgebreide Rundveeverzekering (SR Rundvee/2010)
Dit Speciaal Reglement wordt toegepast in combinatie met de Algemene Voorwaarden voor Brand- en Aanverwante Verzekeringen AV-2010
Artikel 1.
Bijzondere begripsomschrijvingen

hernieuwde opgave zullen de laatst bekende verzekerde
bedragen voor de premieberekening worden gehanteerd.

1. Gebeurtenis - Een voorval waarbij tenminste twee dieren
door één en dezelfde oorzaak direct en op hetzelfde of
nagenoeg hetzelfde tijdstip zijn betrokken met een direct
verband tussen de geconstateerde verschijnselen.
Ten aanzien van een ongeval geldt, dat ook dekking bestaat
als één dier getroffen is door de gebeurtenis.
2. Noodzakelijk afmaken - het doden van een dier dat in
doodsgevaar verkeert en waarvan het leven, ook bij
deskundig ingrijpen, niet meer gered kan worden.
3. Ongeval - een plotseling van buiten komend en onmiddellijk
op het dier inwerkend geweld, waardoor verwonding ontstaat
waarvan de aard en de plaats geneeskundig zijn vast te
stellen.
Onder ongeval wordt mede verstaan:
verstikking;
verdrinking;
kwaadwilligheid van derden;
acute vergiftiging of verstikking door het onvoorzien
binnenkrijgen van gassen of dampen of van
vloeibare of vaste stoffen;
wondinfectie ontstaan door het binnendringen van
ziektekiemen in een door ongeval ontstaan letsel;
het uitbreken uit stal of weide, met als gevolg
aanrijdingen, botsingen of draadverwondingen.
4. Rundvee
kalveren - rundvee van 3 maanden en ouder, doch
jonger dan 12 maanden
jongvee - rundvee van 12 maanden en ouder, doch
jonger dan 20 maanden.
melkvee - rundvee tussen 20 maanden en 12 jaar
oud en wat uitsluitend wordt gehouden t.b.v. de
melkproductie en/of fokkerij
vleesvee - rundvee bestemd voor de
vleesproductie, dat:
3 maanden of ouder is en minimaal een
maand in uw eigendom is en
minimaal een maand op uw bedrijf aanwezig is
en voorzien is van een schets van de
Gezondheidsdienst voor Dieren of een
daarmee naar het oordeel van de Onderlinge
in betekenis gelijk te stellen document.
5. Ziekte - een aantasting van de gezondheid door een andere
oorzaak dan een ongeval, ouderdom of slijtage

Artikel 3.
Omvang van de verzekering

Artikel 2.
Verzekerde som
2.1 Vaststelling van de verzekerde som
Voor het melkvee geldt als verzekerde som de door u opgegeven
gemiddelde waarde per dier van 20 maanden en ouder. De
waarde van jongvee en kalveren wordt als volgt hiervan afgeleid:
jongvee: 75% en kalveren: 50%.
Voor het vleesvee geldt als verzekerde som de door u opgegeven
gemiddelde waarde per dier van 16 maanden en ouder. Voor de
waarde van vleesvee jonger dan 16 maanden wordt 75% van de
verzekerde som aangehouden.
2.2 Jaarlijkse opgave
U dient jaarlijks per vervaldatum van deze verzekering door
middel van een opgaveformulier de omvang van de totale
rundveestapel door te geven. Bij het ontbreken van een

Deze verzekering vergoedt schade door een gedekte gebeurtenis
aan in de polis omschreven rundvee.
In de hiernavolgende bepalingen worden de gedekte oorzaken
aangegeven, soms met een beperking, uitsluiting of een eigen
risico.
Voor een goed begrip verwijzen wij u tevens naar de
begripsomschrijvingen in de Algemene Voorwaarden voor Brand
en Aanverwante Verzekeringen AV-2010.
Het rundvee is verzekerd voor (materiële)schade door:
a. ziekte - de dood of het noodzakelijk afmaken van minimaal
twee dieren door dezelfde ziekte. Onder het noodzakelijk
afmaken wordt verstaan het afmaken in verband met
spoedig te verwachten dood, binnen 7 dagen na
constatering en vaststelling van de ziekte door de dierenarts.
Dit kunt u aantonen door middel van de visitebrief of het
logboek van de dierenarts.
b. ongeval - de dood of het noodzakelijk afmaken van een dier.
Onder het noodzakelijk afmaken wordt verstaan het afmaken
in verband met spoedig te verwachten dood, binnen 7 dagen
na constatering en vaststelling van het ongeval door de
dierenarts.
c. diefstal, vermissing en verduistering - van minimaal twee
dieren uit de stal of goed afgerasterde weide binnen
Nederland of daarbuiten, maar dan binnen 15 km vanaf de
Nederlandse grens.
d. uieraandoeningen door zomerwrang of koepokken - de
dood of het noodzakelijk afmaken van minimaal twee dieren
die getroffen zijn door zomerwrang of koepokken. Onder het
noodzakelijk afmaken wordt verstaan het afmaken in
verband met spoedig te verwachten dood, binnen 7 dagen
na constatering en vaststelling van de ziekte door de
dierenarts. Dit kunt u aantonen door middel van de visitebrief
of het logboek van de dierenarts.
e. de directe kosten van noodzakelijk afmaken en/of afvoeren
van de getroffen dieren.
f.
ruimen op last van de overheid - in geval van ruimen van
rundvee op last van de overheid op grond van de
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, alsmede door
uitbraak van BSE, wordt een vergoeding (voor
gevolgschade) uitgekeerd van 15% van de verzekerde
waarde van de geruimde dieren. Van deze dekking is monden klauwzeer uitgesloten.
g. overschrijden tussenkalftijd als gevolg van ziekte - de
afvoer van minimaal twee dieren in verband met
overschrijding van de gemiddelde tussenkalftijd op het bedrijf
met 50% of meer als gevolg van dezelfde ziekte. Dit dient
door de dierenarts geconstateerd en vastgesteld te zijn. De
afvoer dient plaats te vinden na overleg met en toestemming
van de Onderlinge of de door haar ingeschakelde
deskundige.
Artikel 4.
Wat valt niet onder de verzekering?
Het ligt voor de hand dat niet alle risico’s onder de dekking van
deze verzekering vallen. Dit geldt met name voor schaden die
langzamerhand ontstaan, of die het gevolg zijn van opzet,
nalatigheid, verwaarlozing of mishandeling. Deze vergoeden wij
niet.
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Verder valt niet onder de verzekering:
a. brand, blikseminslag, elektrocutie, ontploffing en
luchtvaartuigen;
b. overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, molest,
militaire explosieven en atoomkernreacties;
c. ouderdom en/of slijtage;
d. kosten in verband met ziekte, afwijkingen en gebreken welke
reeds voor het ingaan van de dekking bestonden of klachten
veroorzaakten, ongeacht het feit of de verzekerde daarvan al
dan niet op de hoogte was;
e. kosten van behandeling door de dierenarts;
f.
het niet opvolgen van adviezen van de dierenarts of van een
instelling van de Stichting Gezondheidsdienst;
g. schadeoorzaken waarvoor bij de overheid, semi-overheid of
een andere organisatie een vergoedingsregeling bestaat.
(ongeacht de hoogte van die vergoeding);
h. financieel nadeel wegens het niet kunnen gebruiken van de
verzekerde dieren;
i.
schade aan mest- of kistkalveren;
j.
voedings- en/of milieufactoren;
k. afvoeren onder invloed van saneringsprogramma’s, ten
behoeve van het ziektevrij maken en/of certificering van de
veestapel.
Artikel 5.
Verzekering op een ander risicoadres
Het verzekerde rundvee is gedekt op de in de polis vermelde
risicoadressen en in de weide, alsmede, tot een maximum van
20% van de hiervoor genoemde verzekerde waarde, tevens in
andere gebouwen dan in de polis omschreven, mits gelegen
binnen Nederland.
Artikel 6.
Bijzondere verplichtingen van verzekerde
a.

b.

Bedrijfsvoering
U bent verplicht om te voldoen aan alle eisen die
redelijkerwijs ter voorkoming van schade gesteld mogen
worden aan de bedrijfsvoering, inrichting, hygiëne en de
gezondheid van de dieren.
Medewerking verlenen
U bent verplicht op elk door de Onderlinge gewenst moment
elk verzekerd dier aan de Onderlinge te tonen en inlichtingen
te verstrekken die voor de Onderlinge van belang kunnen
zijn. Daarnaast bent u verplicht aanwijzingen van de
Onderlinge op te volgen.

Artikel 7.
Schade
7.1 Schademelding
U dient een schade zo spoedig mogelijk bij de Onderlinge te
melden; in elk geval binnen 3 x 24 uur nadat de schade bij u
bekend is. Bij een latere melding zal de schade niet in
behandeling genomen worden.
In geval van schade dient u de volgende documenten bij de
Onderlinge in te leveren:
1. een door u ondertekend en volledig ingevuld
schadeaangifteformulier;
2. schets/registratiekaart van de Gezondheidsdienst voor Dieren
of een daarmee naar het oordeel van de Onderlinge gelijk te
stellen document;
3. een door een dierenarts opgemaakte en ondertekende attest
en het logboek/visitebrief waaruit de behandeling blijkt;
4. bewijs van vernietiging door een destructiebedrijf of de
bewijzen van opbrengst;
5. alle andere door de Onderlinge verlangde gegevens benodigd
om de schade vast te stellen;
In geval van diefstal, vermissing of verduistering bent u verplicht
zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en desgevraagd
uw rechten op de dieren aan de Onderlinge over te dragen
alsmede de officiële identificatiepapieren, zoals schetsen en
stamboekpapieren, in te zenden.
7.2 Schadevaststelling
De schade wordt als volgt vastgesteld:

Voor volwassen dieren: de gemiddelde verzekerde waarde
per dier
Voor jongvee: 75% van de gemiddelde verzekerde waarde
per dier
Voor kalveren: volgens onderstaand tabel:
Ouderdom
Percentage van de gemiddelde
verzekerde waarde per dier
3 maand
20%
4 maand
26%
5 maand
32%
6 maand
38%
7 maand
44%
8 maand
50%
9 maand
56%
10 maand
62%
11 maand
68%
Voor vleesvee: volgens onderstaande tabel:
Ouderdom
Percentage van de gemiddelde
verzekerde waarde per dier
3 -6 maand
7 maand
8 maand
9 maand
10 maand
11 maand
12 maand
13 maand
14 maand
15 maand
16 maand en
ouder

40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
90%
100%

7.3 Schadevergoeding
a. Eigen risico
Per gebeurtenis geldt een eigen risico van 3% van het
verzekerd bedrag met een minimum van € 1.400,-.
Het eigen risico wordt per kalenderjaar maximaal twee keer
toegepast.
b. Onderverzekering
Blijkt bij schade, dat meer dieren worden gehouden dan het
in dat jaar opgegeven aantal, dan vergoedt de Onderlinge
slechts in verhouding van het opgegeven aantal tot het
werkelijke aantal dieren.
Indien de onderverzekering minder dan 15% bedraagt, dan
geldt de regel van onderverzekering niet.
c. Opbrengsten en extra kosten
Naast de bepalingen over onderverzekering en eigen risico,
bedraagt de schadevergoeding: de vastgestelde schade
onder aftrek van de eventuele opbrengst en vermeerderd
met de directe kosten van afmaken en/of afvoeren.
d. Diergeneeskundige geschillen
Geschillen tussen u en de Onderlinge op diergeneeskundig
terrein worden ter verkrijging van een bindend advies
voorgelegd aan een onafhankelijke dierenarts die in overleg
tussen u en de Onderlinge hiertoe aangewezen wordt.
Indien de partijen het over de aanwijzing niet eens worden,
legt de Onderlinge het geschil voor aan de Faculteit voor
Diergeneeskunde te Utrecht. De kosten van het bindend
advies, waaronder transport-, voer-, stallings- en
behandelingskosten komen ten laste van de in het ongelijk
gestelde partij.
e. Verhaalsrecht
U bent (desgevraagd) verplicht de Onderlinge alle
medewerking te verlenen bij schade die op derden
verhaalbaar is. Deze verplichting geldt ook indien de schade
beneden het eigen risico is gebleven.
Artikel 8.
Wachttijd
Na de ingangsdatum van de verzekering geldt een wachttijd van
14 dagen. Schaden ontstaan in deze periode of schaden die vóór
het aangaan van de verzekering reeds bekend waren worden niet
vergoed.
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