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Voorwaarden Rundveeverzekering  
Dit zijn de voorwaarden Rundveeverzekering van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel met de 

algemene voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.  

 

Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten: 

- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels; 

- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en 

welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn; 

- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.  

 

De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet 

met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het 

polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.  

 

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht 

op hebt.  

 

Hoe leest u deze polisvoorwaarden? 
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden 

wat u zoekt. 

 

Wilt u meer informatie? 
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via 

een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 
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Uitleg van gebruikte begrippen 
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden 

uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.  

 

- Veestapel: onder veestapel verstaan we: 

- Het op de datum van schademelding aanwezige melkvee, waaronder te verstaan: 

- melkkoeien, 

- voormalige melkkoeien die op uw bedrijf voor vleesproductie worden gehouden, 

- jongvee bestemd voor melkvee; 

- Vleesvee, waaronder te verstaan: 

- vleesstieren voor roodvleesproductie, 

- zoogkoeien en hun nakomelingen; 

- Dekstieren die u houdt ten behoeve van het hierboven vermelde vee.  

- Acute vergiftiging: een acute vergiftiging als gevolg van het plotseling en ongewild binnen krijgen van 

gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen. 

- Afvoer: afvoer door overschrijding van 50% of meer van de laatst geregistreerde gemiddelde 

tussenkalftijd. Afvoer mag uitsluitend nadat u toestemming van ons of van een door ons ingeschakelde 

deskundige hebt gekregen.  

- Dood: onder dood verstaan we ook het afmaken in verband met een uit veterinair oogpunt spoedig te 

verwachten dood. 

- Ongeval: een plotseling en rechtstreeks op de dieren inwerkend geweld dat dood of veterinair vast te 

stellen letsel tot gevolg heeft. Verdrinking valt ook onder ongeval. Ongevallen ontstaan op (nagenoeg) 

hetzelfde tijdstip als gevolg ven eenzelfde oorzaak, beschouwen we als één gebeurtenis.  

- Verlies: verlies door diefstal, verduistering of vermissing.  

Diefstal, verduistering of vermissing gepleegd of vastgesteld op (nagenoeg) hetzelfde tijdstip, 

beschouwen we als één gebeurtenis.  

- Ziekte: een infectieuze aandoening die leidt tot een proces van veranderingen in cellen, weefsels en 

organen, waardoor het functionele evenwicht van het lichaam wordt verstoord met als gevolg dat er 

een reactie tot herstel van dit evenwicht wordt opgeroepen. Daarnaast geldt het volgende: 
- De ziekte moet algemeen wetenschappelijk erkend zijn.  
- De ziekte moet het gevolg zijn van dezelfde oorzaak. 
- De ziekte moet uitbreken op hetzelfde tijdstip en tijdens de looptijd van de verzekering.  
- Tussen de geconstateerde ziekteverschijnselen bij de getroffen dieren moet een direct verband 

bestaan.   
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Algemeen 
In deze voorwaarden leest u wat de rundveezekering inhoudt. U leest wat er wel en niet verzekerd is en 

welke kosten wij vergoeden.  

 

1. Wat is verzekerd? 
De rundveeverzekering dekt materiële schade aan uw veestapel door: 

- dood als gevolg van ziekte, ongeval of acute vergiftiging. 

- verlies. 

- afvoer. 

Daarnaast geldt het volgende. 

- Er is alleen dekking als er meer dan één dier wordt getroffen.  

- Voor vleesvee en voor voormalige melkkoeien die in hetzelfde bedrijf voor vleesproductie 

worden gehouden, is er alleen dekking voor schade door dood en verlies. 

- Het ruimen door dood of afvoer gebeurt tot uiterlijk één jaar nadat de eerste verschijnselen zijn 

geconstateerd. In geval van bovine virus diarree en paratuberculose kan in overleg met de 

expert een andere termijn gelden.  

Welke dieren in uw veestapel vallen onder de dekking van deze verzekering? 

- Dieren ouder dan drie maanden. 

- Vleesstieren en zoogkoeien ouder dan drie maanden die minimaal een maand op uw naam 

staan en minimaal een maand op uw bedrijf aanwezig zijn.  

- Voor aangekochte vleesstieren geldt bovendien dat de verzekering voor schade door long- en 

luchtwegenaandoeningen pas van kracht is nadat deze dieren twee keer zijn ingeënt tegen 

pinkengriep.  

 

Aanvullende uitkering 

Als wij op basis van deze verzekering schade vergoeden, ontvangt u een aanvullende uitkering mits 

die is meeverzekerd en op het polisblad staat vermeld.  

 

2. Wat valt buiten de verzekering? 
- Aankoop na ziekte 

Schade aan dieren die zijn aangekocht nadat de eerste ziekteverschijnselen zich hebben 

voorgedaan in uw veestapel. 

- Andere vergoedingsregeling 

Schade waarvoor u op grond van een andere regeling recht hebt op vergoeding. Deze uitsluiting 

geldt ook als het recht op vergoeding via een andere regeling vervalt omdat de ziekte is 

ontstaan door rundvee dat u importeert. 

- Brand, naburige brand en het blussen daarvan 

Schade door brand. Brand is een vuur met vlammen dat buiten een haard brandt en zich uit 

eigen kracht verspreidt.  

De volgende situaties vallen dus niet onder brand: 

- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien; 

- doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 



 
 

 6  rundveeverzekering FGD 2022-02 
 

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

Schade ontstaan door en tijdens het blussen en bestrijden van de brand valt ook onder schade 

door brand. Dit geldt ook voor materiële schade ontstaan bij het redden van zaken, waaronder 

schade door wegraken of diefstal, schade aan zaken die het gevolg is van door bevoegde 

autoriteiten genomen maatregelen om de voortgang van de brand te beperken en schade door 

een naburige brand.  

- Blikseminslag 

Schade door blikseminslag. Blikseminslag is een ontlading van atmosferische elektriciteit naar 

de aarde toe, waardoor op de plek van de inslag aantoonbare schade ontstaat aan het 

aardoppervlak en/of zaken die daarop aanwezig zijn.  

Schade door inductie/overspanning is uitsluitend verzekerd als ook andere sporen van 

blikseminslag aan uw gebouw of inventaris/goederen aanwezig zijn.  

- Pootaandoeningen 

Schade door pootaandoeningen die niet het gevolg zijn van een andere ziekte of van een 

ongeval. 

- Sanering 

Schade door afvoeren als gevolg van saneringsprogramma’s om de veestapel ziektevrij te 

maken en/of te certificeren.  

- Speculatieve waarden 

De verzekering is gebaseerd op de vervangingswaarde van de dieren in het gebruik als melkvee 

en/of vleesvee. Het eventuele speculatieve deel van de waarde zoals handels- en/of fokwaarde 

gebaseerd op toekomstverwachtingen, is derhalve niet verzekerd.  

- Uieraandoeningen 

Schade door uieraandoeningen. 

Wel is verzekerd schade door pseudo koepokken en schade door een ongeval. 

- Verwaarlozing 

Schade door verwaarlozing of mishandeling door u of de verantwoordelijke bedrijfsleiding.  

- Verzekeringsjaar: een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldatum en elke 

aansluitende periode van gelijke duur. Is de periode vanaf het begin van de verzekering tot de 

premievervaldatum of vanaf de premievervaldatum tot de einddatum korter dan twaalf 

maanden, dan beschouwen wij deze periode ook als een verzekeringsjaar. Bij een looptijd 

korter dan twaalf maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de looptijd. 

- Voedings- en milieuziekten 

Schade die verband houdt met voeding en/of milieu. 

 

3. Eigen risico 
Als u schade hebt, betaalt u in een aantal gevallen zelf een deel van de schade. Dit is het eigen 

risico. Het eigen risico staat op het polisblad vermeld. 

Het eigen risico geldt per gedekte gebeurtenis en betaalt u maximaal twee keer per 

verzekeringsjaar.  
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4. Wat vergoeden wij? 
Bij schade door een verzekerde gebeurtenis betalen wij maximaal het verzekerde bedrag. Het 

verzekerde bedrag moet overeenkomen met de waarde van de veestapel in gezonde staat, met 

een maximum van € 2.000,00 per dier.  

We brengen de eventuele restwaarde of slachtwaarde hierop in mindering.  

 

De maximale schadevergoeding voor blijvende waardevermindering is de materiële schade die zou 

voortvloeien uit afvoer.  

4.1  Kosten dierenarts 

We vergoeden de dierenartskosten mits die noodzakelijk waren om getroffen dieren te genezen of 

om gedekte schade te beperken.  

42  Vrachtkosten 

Wij vergoeden vervoer naar een instelling voor het noodzakelijk slachten of afmaken van dieren die 

door een gedekte gebeurtenis zijn getroffen. 

 

5. Wat zijn de regels bij schade? 

5.1 Uw verplichtingen 

Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden 

verzekeringen. Ook geeft u aan ons door welke andere verzekeringen van toepassing zijn op het 

moment van de schade. 

 

Voor het afvoeren van dieren moet u toestemming hebben van ons of van de door ons aangestelde 

expert. Voert u dieren af zonder toestemming dan vervalt elk recht op schadevergoeding.  

5.2 Hoe stellen wij de schade vast? 

Wij kunnen één of meer experts inschakelen om de schadevergoeding te bepalen. Als deze experts 

informatie van  u vragen, bent u verplicht die informatie te geven.  

U mag ook zelf een expert inschakelen.  

In dat geval benoemen beide experts voordat zij met hun werkzaamheden beginnen een derde 

expert. Komt de schadevaststelling tussen beide experts niet overeen dan stelt de derde expert het 

schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben 

vastgesteld. De beslissing van de derde expert is bindend.  

 

Het inschakelen van een expert houdt niet automatisch in dat u voor een schadevergoeding in 

aanmerking komt. 
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6. Onderverzekering 
Van onderverzekering is sprake wanneer het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat lager is 

dan de waarde van de veestapel, zoals omschreven in hoofdstuk 4, direct voor de gedekte 

gebeurtenis.  

In dat geval berekenen we de schadevergoeding naar verhouding van het verzekerde bedrag tot die 

waarde. U kunt uitsluitend een beroep doen op onderverzekering als die hoger is dan 15%.  

Onderverzekering is alleen van toepassing op het deel boven de 15%.  

 

7. Andere verzekeringen 
Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere 

verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.  

 

U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar 

wordt uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht 

is.  

 

Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar een zelfde bepaling als deze? Of worden wij het 

niet eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, 

de schade.  

 

8. Welke informatie geeft u aan ons door? 
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie over uw bedrijfsvoering en omstandigheden, 

zoals aanwezigheid van vuilstortplaats of riooloverstort. 

Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons 

door.  

 

U moet ons in ieder geval informeren als: 

- u overgaat van melkvee op vleesvee; 

- binnen een straal van 5 kilometer van uw bedrijf een omstandigheid wijzigt, zoals aanleg van 

een vuilstortplaats of een riooloverstort; 

- binnen een straal van 5 kilometer van uw bedrijf een bestemmingsplan wijzigt. 

 

Als wij de informatie over de verandering(en) van u hebben ontvangen, beoordelen wij de nieuwe 

situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden. 

- Wij zetten uw verzekering ongewijzigd voort. 

- Wij zetten uw verzekering voort, maar de premie en/of voorwaarden veranderen. 

- Wij stoppen de verzekering. Wij laten u dat twee maanden van te voren weten door u hierover 

een brief te sturen. 

- Wij stoppen de verzekering omdat er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat wij 

de verzekering niet zouden zijn aangegaan na deze wijziging. Wij laten u dat dan één maand van 

te voren weten door u hierover een brief te sturen.  
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Als wij de informatie over de verandering(en) niet binnen dertig dagen van u ontvangen, dan 

schorsen wij de dekking vanaf het moment dat het risico veranderd is.  

 

Onze verplichting tot schadevergoeding verandert niet door wijziging van bouwaard en gebruik van 

naast uw bedrijfsgebouw aanwezige gebouwen en terreinen. 

8.1 Verkoop van uw veestapel 

Bij verkoop van uw veestapel zijn de dieren nog zestig dagen verzekerd voor de nieuwe eigenaar. 

Als de nieuwe eigenaar elders een rundveeverzekering sluit, stoppen wij uw verzekering 

onmiddellijk.  

Na dertig dagen zetten wij de verzekering alleen voort op naam van de nieuwe eigenaar als wij 

daarover overeenstemming hebben bereikt met de nieuwe eigenaar. 

8.3 Overlijden  

Als u komt te overlijden, dan loopt de verzekering gewoon door.  

Wij kunnen de verzekering beëindigen. Dat doen wij dan met een opzegtermijn van 30 dagen vanaf 

de datum van de mededeling van overlijden, tenzij de nieuwe eigenaar elders een verzekering 

heeft gesloten. In dat geval beëindigen wij de verzekering onmiddellijk. 

 


