
Belangrijk
De Aanvullende Voorwaarden Paarden vormen één geheel met de Algemene 
Voorwaarden van het Privé Pakket Online. De Algemene Voorwaarden zijn op 
het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u de voorwaarden die 
speciaal voor uw Paardenverzekering gelden. Als er Bijzondere Voorwaarden 
voor u van toepassing zijn dan vindt u die op het polisblad.
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De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale 
verzekeringsmaatschappij. Vanuit 
ons kantoor in Middelburg werken wij 
uitsluitend samen met onafhankelijke 
verzekeringsadviseurs, omdat die u het 
beste advies kunnen geven. Wij bieden 
verzekeringen voor zowel ondernemers 
als particulieren, waaronder speciale 
oplossingen voor agrarische bedrijven.

Door samenwerking met regionale 
partners kunnen wij de risico’s en de 
verzekeringswensen van onze klanten 
goed inschatten. En dat merkt u aan 
de kwaliteit en het maatwerk van onze 
producten.
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Artikel 1 
 
 
 
Wat houdt de Paardenverzekering in?

In dit artikel leest u wat de Paardenverzekering inhoudt. U ziet wat wel en wat niet 
is verzekerd. En welke extra kosten wij vergoeden. Ook vindt u een overzicht van de 
schades die niet gedekt zijn. 

1.1 Wat is verzekerd?
Met de Paardenverzekering is uw paard of pony verzekerd voor schade door overlijden als dit 
overlijden het gevolg is van één van de oorzaken zoals omschreven in artikel 1.1.1 en artikel 
1.1.2. 

U kunt uw Paardenverzekering uitbreiden met een aanvullende dekking koliekoperatie. 
Verderop leest u daar meer over.

1.1.1  Brand 
Wij vergoeden de waarde van uw paard of pony tot maximaal de verzekerde waarde die op het 
polisblad staat vermeld, wanneer er als gevolg van een onzekere gebeurtenis sprake is van 
dood of noodzakelijk doden van uw paard of pony als rechtstreeks gevolg van:
a. blikseminslag; 
b. elektrocutie; 
c. brand; 
d. luchtverkeer; 
e. ontploffing.

1.1.2 Transport
Er is dekking tijdens transport met een voertuig, of een daaraan gekoppelde aanhanger, als het 
voertuig betrokken raakt bij een ongeval en uw paard of pony hierdoor overlijdt of moet worden 
gedood. In dat geval vergoeden wij de waarde van uw paard of pony tot maximaal de verzekerde 
waarde die op het polisblad staat vermeld. 

1.1.3 Aanvullende dekking koliekoperatie
U kunt uw Paardenverzekering uitbreiden met een dekking voor een koliekoperatie. Als u dit 
heeft meeverzekerd, staat dit op uw polisblad. Deze dekking stopt op de dag dat uw paard of 
pony 17 jaar wordt.

Als u deze dekking heeft, vergoeden wij de kosten van een noodzakelijke koliekoperatie 
inclusief het bijbehorende pre-anesthetische onderzoek en de hospitalisatiekosten tijdens 
een noodzakelijk verblijf binnen een veterinaire kliniek tezamen tot maximaal € 5.000,- per 
operatie. Er is alleen dekking als de specialist in de kliniek heeft bepaald dat een koliekoperatie 
noodzakelijk en voldoende haalbaar is.

Wij keren nooit meer dan € 5.000,- uit. Er kan voor deze dekking geen sprake zijn van 
onderverzekering.
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1.1.4 Verzekeringsgebied

In welke landen bent u verzekerd?
De verzekering is geldig in Nederland. Bij vervoer naar en verblijf in het buitenland is de 
verzekering maximaal geldig voor een aaneengesloten periode van één maand in de volgende 
landen: België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

1.1.5 Eigen risico
Er is geen eigen risico, tenzij er op uw polisblad een eigen risico staat vermeld.

1.2 Welke kosten vergoeden wij?
Als uw schade onder de dekking valt, vergoeden wij vaak ook de kosten van deskundigen die 
zijn ingeschakeld vanwege uw schade.

Expertisekosten
 Wij vergoeden de kosten van: 

 –  een deskundige die wij zelf inschakelen; 
 –  een deskundige die u eventueel inschakelt. Wij vergoeden alleen de redelijke kosten. Voor 

zover de kosten van uw deskundige niet redelijk zijn, blijven die voor uw rekening;
 –  een eventuele derde deskundige.

Alle kosten van de hiervoor genoemde deskundigen komen alleen voor vergoeding in 
aanmerking als deze deskundigen zich hebben geconformeerd aan de Gedragscode 
Expertiseorganisaties.

1.3 Welke schade vergoeden wij niet?
Uw Paardenverzekering biedt belangrijke zekerheid maar wij vergoeden niet alles.  
Wij vergoeden geen schade:
a. als uit de wet blijkt dat wij niet hoeven te vergoeden; 
b. als u belangrijke wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven (zie onder andere de gevallen 

in artikel 3.3);
c. die ontstaat met uw toestemming;
d. bestaande uit onderzoekskosten of behandelingskosten van uw paard of pony na een 

gebeurtenis of ongeval als genoemd in artikel 1.1.1 of 1.1.2;
e. die is veroorzaakt doordat er aantoonbaar onvoldoende zorg is gegeven aan uw paard of 

pony. Denk hierbij onder andere aan:
 –  koliek omdat uw verzekerde paard of pony bedorven voer heeft gekregen;
 –  een ongeval dat tijdens het transport is ontstaan als direct gevolg van een ondeugdelijk 

voertuig en/of een ondeugdelijke aanhanger;
 –  verwaarlozing of mishandeling van uw paard of pony door u, de verantwoordelijke 

bedrijfsleiding of medewerkers van de locatie waar uw paard of pony is gestald.

1.3.1 Niet verzekerd bij transport 
 Bij transport bent u niet verzekerd voor: 
a. schade die ontstaat tijdens het laden en lossen van uw paard of pony; 
b. schade die ontstaat tijdens transport van uw paard of pony, maar niet door een ongeval;
c. schade die ontstaat tijdens een transport waarbij de bestuurder niet gerechtigd is om het 

voertuig of de combinatie te besturen.
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1.3.2  Niet verzekerd bij koliekoperatie
Bij de dekking koliekoperatie bent u niet verzekerd voor:
a. de kosten van de koliekbehandelingen die al gemaakt zijn voordat er sprake was van een 

noodzakelijke koliekoperatie;
b. de kosten die gemaakt zijn voor een koliekoperatie die is of wordt uitgevoerd zonder dat dit 

is geadviseerd door een specialist;
c. de waarde van uw paard of pony bij overlijden door koliek;
d. de kosten van een koliekoperatie die gemaakt zijn tegen het advies van de specialist in;
e. de kosten van een koliekoperatie en de bijbehorende behandelingskosten als deze 

behandeling bij het aangaan van de verzekering  al noodzakelijk of te verwachten was.

1.3.3 Atoomkernreacties, molest en natuurgeweld 
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door:

 –  atoomkernreacties (zie toelichting in kader hierna);
 –  molest; wij moeten dan bewijzen dat de schade hierdoor direct is veroorzaakt of ontstaan;
 –  natuurgeweld, zoals aardbeving of vulkanische uitbarstingen.

1.3.4 Illegale activiteiten
 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan: 

 –  door of in verband met illegale activiteiten in het gebouw of op het perceel waar uw paard 
of pony staat gestald. Het is niet van belang of u op de hoogte was van deze illegale 
activiteiten; 

 –  gedurende de periode waarin illegale activiteiten in het gebouw of op het perceel waar uw 
paard of pony staat gestald plaatsvinden. Het is niet van belang of u hiermee bekend was en 
of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten. 

Dit artikel heeft voorrang op artikel 3.3. 

Toelichting atoomkernreacties 

Geen dekking
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit 
atoomkernreacties. Ongeacht hoe deze zijn ontstaan. 

Wel dekking
Wij vergoeden wel schade die is veroorzaakt door radioactieve nucliden. Deze nucliden moeten 
zich dan buiten een kerninstallatie1 bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn voor industriële, 
commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-
militaire) beveiligingsdoeleinden. Hiervoor moet de betreffende instantie, voor zover dit vereist is, 
een vergunning van de overheid hebben gekregen. Deze vergunning moet betrekking hebben op 
het ontwikkelen, gebruiken, opslaan en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Maar er is geen 
dekking als volgens een wet of een verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is.

1 Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid 
kernongevallen (Staatsblad 1979-225). Evenals een kerninstallatie aan boord van een schip.
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1.3.5  Opzet of roekeloosheid 
Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door opzet of roekeloosheid van een verzekerde.  
Deze opzetuitsluiting geldt ook voor de bovengenoemde personen in de volgende situaties. 

 – Als zij niet zelf maar wel iemand in een groep waarvan zij deel uitmaken iets doet of niet 
doet.

 –  Als zij zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen hebben gebruikt dat zij hun 
eigen wil niet meer kunnen bepalen. Of als iemand in een groep waarvan zij deel uitmaken 
zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoffen heeft gebruikt dat hij of zij de eigen 
wil niet meer kon bepalen.

1.3.6 Geleidelijke of voorzienbare schade 
Wij vergoeden geen schade door brand die ontstaat door: 
a. slecht of achterstallig onderhoud van het gebouw waarin het paard of de pony is gestald;
b. bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten van het gebouw waarin het paard of de 

pony is gestald; 
c. gebruik van ondeugdelijke materialen in het gebouw waarin het paard of de pony is gestald. 

1.3.7 Accu’s laden 
Als er accu’s worden geladen in het gebouw waarin het paard of de pony is gestald, moet dat 
gebeuren op een speciaal daartoe ingerichte acculaadplaats. Die moet voldoen aan de volgende 
eisen: 

 –  het acculaadstation en/of de acculaders zijn voorzien van aanrijdbescherming; 
 –  in de ruimte zijn binnen twee meter van de laadplek geen brandbare materialen opgeslagen;
 –  de ruimte wordt tijdens het laden doorlopend geventileerd. 

Als niet aan deze eisen wordt voldaan, is schade als gevolg van brand met een oorzaak die 
verband houdt met acculaden niet verzekerd. Tenzij u aantoont dat de schade ook zou zijn 
ontstaan, en even groot zou zijn geweest, als wél aan deze eisen zou zijn voldaan. 

1.3.8 Belang van een ander 
Wij vergoeden geen schade aan het belang van een ander dan een verzekerde. 

1.3.9 Andere vergoedingsregeling 
U ontvangt van ons geen vergoeding voor schade waarvoor u een vergoeding kunt ontvangen op 
grond van een andere regeling/verzekering. Zie ook artikel 3.2.

1.3.10 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen 
Er is geen recht op een uitkering als u of degene die de uitkering zou ontvangen, een of meer van 
de verplichtingen die in deze voorwaarden staan, niet is nagekomen en daardoor onze belangen 
heeft geschaad.
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Artikel 2 
 
 
 
Wat als er schade is?

Als u schade heeft, wilt u natuurlijk dat die zo snel mogelijk wordt vergoed. Neem 
daarom direct contact op met uw verzekeringsadviseur. Die kan u verder helpen. Wilt u 
weten welke algemene voorwaarden gelden voor de schadeafhandeling? Lees dan de 
Algemene Voorwaarden van het Privé Pakket Online. Hieronder leest u wat er specifiek 
geldt voor de Paardenverzekering.

2.1 Wat moet u doen bij schade?

2.1.1 Brand
Is uw paard of pony overleden, dreigt uw paard of pony te overlijden of is het nodig dat uw paard 
of pony moet worden gedood ten gevolge van een gedekte oorzaak zoals omschreven in de 
artikelen 1.1.1 en 1.1.2? Dan vragen wij u het volgende te doen.

 –  Bij overlijden laat u een dierenartsverklaring opmaken met daarin de oorzaak van het 
overlijden. 

 –  Is uw paard of pony ernstig gewond dan schakelt u onmiddellijk een dierenarts in en volgt u 
diens advies op.

 –  Bepaalt de dierenarts ter plaatse dat uw paard of pony gedood moet worden? Vraagt u dan 
de dierenarts een dierenartsverklaring op te maken waarin duidelijk staat waarom het leven 
van uw paard of pony niet meer redelijkerwijs verlengd kan worden en waarom het dier 
gedood moet worden.

2.1.2 Transport
Raakt u betrokken bij een ongeval waarbij uw paard of pony letsel oploopt of overlijdt, dan 
verzoeken wij u om als volgt te handelen.

 –  Maak, als dat mogelijk is, direct foto’s van het letsel van uw dier, van het ongeval, van de 
positie van de voertuigen en van de wegsituatie. 

 –  Vul altijd een Europees schadeformulier in en stuur het naar uw verzekeringsadviseur. Hoe 
sneller hoe beter! U kunt ook gebruikmaken van de app Mobielschademelden.nl.

 –  Mocht uw paard of pony tijdens het ongeval overlijden, laat dan een dierenartsverklaring 
opmaken met daarin de oorzaak van het overlijden.

 –  Is uw paard of pony ernstig gewond? Raadpleeg dan onmiddellijk een dierenarts en volg 
diens advies op. Bepaalt de dierenarts dat uw paard of pony gedood moet worden? Vraagt u 
dan de dierenarts een dierenartsverklaring op te maken waarin duidelijk staat waarom het 
leven van uw paard of pony niet meer redelijkerwijs verlengd kan worden en waarom het dier 
gedood moet worden.
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2.1.3 Koliekoperatie
Heeft u een aanvullende dekking koliekoperatie, dan handelt u als volgt:

 – Bij koliek raadpleegt u zo snel mogelijk een dierenarts en volgt u diens advies op. 
 – U zorgt ervoor dat u zo spoedig mogelijk uw paard of pony naar een kliniek transporteert 

wanneer een dierenarts een koliekoperatie adviseert.
 –  U stuurt ons na de operatie de volgende stukken: 

 – de verklaring van van de specialist van de kliniek, waaruit blijkt dat de operatie 
noodzakelijk en haalbaar was;

 – het operatieverslag;
 – de ziektenkostennota’s.

2.2  Wie stelt de schade vast?
Wij kunnen de schade op twee manieren vaststellen.
1.  Wij stellen de schade samen met u of uw verzekeringsadviseur vast op basis van de 

marktwaarde van uw paard of pony. We betalen nooit meer dan de verzekerde waarde. Bij de 
dekking koliekoperatie, stellen we de schade vast op basis van de ingestuurde documenten 
en nota’s. 

2. Wij schakelen een deskundige in. Die stelt de schade vast.

Wij beslissen hoe de schade wordt vastgesteld. Onder punt 1.2 ziet u dat wij een deskundige 
kunnen inschakelen. U kunt ook een eigen deskundige inschakelen. Als u daarvoor kiest, 
laat u ons dit dan vóór de schadevaststelling weten. Onze expert en de door u ingeschakelde 
deskundige beoordelen daarna de schade. Worden zij het niet met elkaar eens? Dan komt er 
een derde deskundige. Vooraf hebben zij die al aangewezen. Hij doet een bindende uitspraak. 
Daarbij blijft hij binnen de grenzen van de door beide deskundigen vastgestelde bedragen.

2.2.1 Verzekerde waarde
Wij vergoeden bij overlijden van uw paard of pony de marktwaarde van uw paard of pony tot 
maximaal de verzekerde waarde zoals omschreven op het polisblad. De verzekerde waarde is 
maximaal € 25.000,- per dier. Vanaf een leeftijd van 17 jaar en ouder is de maximaal verzekerde 
waarde € 10.000,-.

2.2.2  Kosten van een koliekoperatie
Heeft u recht op een uitkering op grond van de dekking koliekoperatie? Dan vergoeden wij de 
ziektekostennota’s voor uw paard of pony tot maximaal € 5.000,- . Hierbij wordt niet gekeken 
naar de daadwerkelijke waarde van uw paard of pony. Wij vergoeden:

 – de kosten die direct verband houden met het pre-anesthetisch onderzoek;
 – de kosten die direct verband houden met de operatie en sedatie;
 – de kosten die direct verband houden met de nabehandeling en het noodzakelijke verblijf in 

de kliniek.

Wel/niet opereren
U kunt besluiten, op advies van de specialist, om uw paard of pony niet te laten opereren.  
U heeft dan geen recht op een vergoeding vanuit deze verzekering. Besluit de specialist om uw 
paard of pony niet te opereren? Dan is daar een reden voor. Wij vergoeden geen kosten als u, 
tegen het advies van de specialist in, toch uw paard of pony laat opereren.
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2.3 Hoe vergoeden wij de schade?
De schaderegeling is als volgt:

 –  Als u schade bij ons meldt, machtigt u ons automatisch om de schade namens u te 
behandelen en contact op te nemen met de dierenarts die de dierenartsverklaring heeft 
opgesteld of met de specialist die besloten heeft dat een koliekoperatie noodzakelijk en 
zinvol was.

 –  Als u voor een schade verzekerd bent, leest u in artikel 2.2 hoe de omvang van de schade 
wordt vastgesteld.

 –  U hoort van ons of en hoe wij de schade vergoeden.

2.4 Wanneer verhalen wij de schade?
Soms moeten wij schade vergoeden waarvoor een ander dan de verzekerde aansprakelijk is. 
In dat geval verhalen wij de schade en de gemaakte kosten op de aansprakelijke derde of hun 
verzekeraar.

Moet u meewerken?
Als wij uw hulp nodig hebben bij het verhalen van schade bent u verplicht om mee te werken.

2.5 Wanneer keren wij de schadevergoeding aan u uit?
Wij hebben een betaaltermijn van maximaal vier weken. Die gaat in op de dag dat wij alle 
noodzakelijke gegevens hebben ontvangen om een beslissing te nemen over uw recht op 
schadevergoeding. Wij doen ons uiterste best om binnen die termijn uit te keren. Lukt dit niet? 
Dan vergoeden wij de wettelijke rente vanaf het moment dat onze betaaltermijn is verstreken.
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Artikel 3 
 
 
 
Wat is nog meer voor u van belang?

In dit artikel leest u over enkele onderwerpen die verder nog van belang zijn. 
Bijvoorbeeld wat u moet doen als uw situatie verandert.

3.1  Algemeen
Op de Paardenverzekering vindt geen indexering plaats. De verzekerde waarde en de premie 
veranderen hierdoor niet jaarlijks automatisch.

3.2  Wat als een andere verzekering de schade dekt?
Heeft u schade en is die ook geheel of gedeeltelijk gedekt op één of meer andere verzekeringen? 
Of zou die schade geheel of gedeeltelijk zijn gedekt op één of meer andere verzekeringen als u 
geen Paardenverzekering zou hebben? Dan bieden wij alleen dekking voor de schade die uitgaat 
boven het bedrag waarop u op grond van de andere verzekering(en) aanspraak zou kunnen 
maken. Het doet er hierbij niet toe of de andere verzekering eerder of later is afgesloten dan uw 
Paardenverzekering.

3.3  Welke wijzigingen moet u doorgeven?

3.3.1 U heeft geen belang meer bij uw verzekering
Heeft u geen belang meer bij de verzekering? Dan eindigt deze verzekering, en dus ook de 
dekking, automatisch op dat moment. Dit is bijvoorbeeld het geval als u: 

 –  uw paard of pony verkoopt of weggeeft;
 –  uw paard of pony heeft laten inslapen of het dier door een andere oorzaak is overleden;
 –  de feitelijke macht over uw paard of pony verliest (bijvoorbeeld bij diefstal van het dier).

Geef deze wijzigingen daarom zo snel mogelijk aan ons door. Dit voorkomt dat u onnodig premie 
betaalt.

3.3.2 De situatie van u of uw paard of pony wijzigt
Als de situatie van u of uw paard of pony wijzigt, beoordelen wij of wij uw verzekering kunnen 
voortzetten. U moet ons daarom informeren als:

 –  u niet meer in Nederland woont;
 –  uw paard of pony niet meer in Nederland gestald is;
 –  u langer dan één maand aaneengesloten met uw paard of pony in het buitenland verblijft;
 –  het eigendomsbelang van uw paard of pony deels wijzigt;
 –  het financiële belang bij uw paard of pony geheel of deels wijzigt. 

3.3.3  Wanneer moet u de wijziging doorgeven? 
U moet de wijziging ruim voor de aanvang aan ons doorgeven. Als dat niet mogelijk is, moet u 
ons uiterlijk binnen veertien dagen na de wijziging daarover informeren. Doet u dit niet of te laat 
dan kan dit gevolgen hebben (zie artikel 3.3.4 en 3.3.5). 
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Kunt u aantonen dat u niet op de hoogte was of redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn van een 
wijziging waarop door ons een beroep wordt gedaan? Dan doen wij geen beroep op de gevolgen 
vermeld in:

 –  artikel 3.3.4 onder 4;
 –  artikel 3.3.5 onder 2, 3 en 4.

Let op! 

Voor illegale activiteiten geldt altijd de uitsluiting zoals genoemd in artikel 1.3.4. 

3.3.4  Wat gebeurt er met uw verzekering na een wijziging? 
Nadat wij van de wijziging op de hoogte zijn gebracht, beoordelen wij de nieuwe situatie.  
Er zijn dan vier mogelijkheden. 
1.  Uw verzekering wordt ongewijzigd voortgezet.
2.  Uw verzekering wordt voortgezet, maar de premie en/of de voorwaarden veranderen.  

U ontvangt hierover van ons dan bericht. Bent u het niet eens met de nieuwe premie of de 
nieuwe voorwaarden? Dan heeft u het recht om de verzekering op te zeggen binnen twee 
maanden nadat u de nieuwe premie of nieuwe voorwaarden heeft ontvangen.

3. Wij zetten de verzekering niet voort. U ontvangt hierover van ons een mededeling.  
Wij hebben dan een opzegtermijn van één maand. In deze maand: 

 – heeft u alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag en 
luchtverkeer; en

 – kunnen wij de dekking nog verder beperken.
4. Als u de wijziging niet of te laat heeft doorgegeven en wij de verzekering niet willen 

voortzetten, eindigt de verzekering automatisch één maand na de wijziging. 

3.3.5 Vergoeden wij schade als u uw wijziging niet of te laat doorgeeft? 
Geeft u de wijziging niet of te laat aan ons door, dan loopt u het risico dat u geen recht heeft op 
vergoeding van de schade. Wat de exacte gevolgen zijn, hangt af van de wijziging. Er zijn dan 
vier mogelijkheden: 
1. De wijziging zou geen invloed hebben gehad op de premie en op de voorwaarden. In dat 

geval wordt uw schade vergoed. 
2. De wijziging zou hebben geleid tot een hogere premie. In dat geval keren wij slechts een 

deel van de schade uit. De vergoeding wordt vastgesteld in dezelfde verhouding als de oude 
premie staat tot de nieuwe premie. 

3. De wijziging zou hebben geleid tot aanpassing van de voorwaarden. In dat geval bepalen de 
aangepaste voorwaarden of en tot welk bedrag uw schade wordt vergoed.

4. Als wij de verzekering niet zouden hebben voortgezet, heeft u geen recht op vergoeding 
van de schade. Behalve als de schade is ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag of 
luchtverkeer, en:

 – de schade binnen één maand na de wijziging heeft plaatsgevonden; en 
 – u kunt aantonen dat de schade geen verband houdt met de reden waarom wij de 

verzekering niet willen voortzetten.
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Begrippenlijst

Bestuurder
Degene die het trekkende voertuig bestuurt.

Blikseminslag 
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.

Brand 
Een vuur dat buiten een haard brandt. Belangrijk daarbij is dat er ook vlammen zijn. En dat het 
vuur zich uit eigen kracht verspreidt. De volgende situaties vallen dus niet onder het begrip: 

 – zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; 
 – motoren; 
 – oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Dekking/gedekt
Het verzekerd zijn; aanspraak op de verzekering.

Deskundige 
Iemand die de schade beoordeelt en zich houdt aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.

Dood 
Hieronder verstaan wij ook de situatie dat het leven van uw paard of pony moet worden 
beëindigd omdat de dierenarts verwacht dat het dier anders toch spoedig zou sterven. Maar 
alleen als dit het gevolg is van een gebeurtenis die op uw verzekering gedekt is. 

Elektrocutie 
Een dodelijke stroomstoot anders dan een blikseminslag, met als gevolg het overlijden van een 
paard of pony.

Expert
Iemand die de schade beoordeelt en zich houdt aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.

Expertisekosten 
Kosten van een deskundige.

Gebeurtenis(sen)
Het feitelijke voorval, of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, waaruit de schade 
is ontstaan.

Hospitalisatiekosten
De kosten die gemoeid zijn met de verzorging en behandeling van uw paard of pony gedurende 
het noodzakelijke verblijf in een veterinaire kliniek direct voor en na een koliekoperatie.
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Koliek
Een verschijnsel van bij paarden en pony’s voorkomende ziektebeelden die worden 
gekenmerkt door pijn in de buik. Koliek wordt veroorzaakt door een probleem in 
het spijsverteringsstelsel van het dier, vaak de darmen. 

Koliekoperatie
Chirurgisch ingrijpen in de buikholte van een paard of pony door een erkend specialist waarbij 
het dier onder volledige narcose wordt gebracht.

Luchtverkeer
Er is sprake van luchtverkeer als het gaat om een vlieg- of ruimtevaartuig, maar ook een 
voorwerp dat daarvan is losgeraakt.

Marktwaarde
Het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardig dier te verkrijgen. Gelijk in geslacht, leeftijd, 
kwaliteit, soort en bestemming. 

Molest
Onder molest valt het volgende:

 –  Gewapend conflict:  
elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, 
bestrijden met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend conflict verstaan wij 
ook het gewapend optreden van de Vredesmacht der Verenigde Naties.

 –  Burgeroorlog:  
een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, 
waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.

 –  Opstand:  
georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag.

 –  Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op 
verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.

 –  Oproer:  
een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het 
openbaar gezag.

 –  Muiterij:  
een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende 
macht die is gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Natuurgeweld
Overstroming, vloedgolf, inundatie, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend 
gesteente, instorting, aardverschuiving.

Nuclide
Kernsoort. Een soort van atoomkern.

Noodzakelijk doden
Noodzakelijk doden gebeurt op advies van de dierenarts in verband met een uit veterinair 
oogpunt spoedig te verwachten dood, omdat ook bij deskundig ingrijpen het leven van het dier 
niet langer verlengd kan worden. Dit gebeurt om het dier te verlossen uit een langer lijden dat de 
dood tot gevolg heeft.
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Ongeval
Een direct van buitenkomend onheil dat met geweld inwerkt op het voertuig en/of de getrokken 
aanhanger waardoor er een plotseling en indirect inwerkend geweld op het paard of de pony 
plaatsvindt dat rechtstreeks en in een ogenblik de dood of veterinair vast te stellen letsel tot 
gevolg heeft. Verdrinking ten gevolge van een ongeval is ook gedekt. 

Ons/onze 
Zie Wij/onze.

Ontploffing 
Een plotselinge explosieve reactie van gassen, dampen, vloeibare en/of vaste stoffen.

Opzet
Er is sprake van opzet, als iets wel of niet wordt gedaan, waarbij: 

 – het de bedoeling was schade te veroorzaken (opzet als oogmerk); 
 – het niet de bedoeling was schade te veroorzaken, maar waarbij men zeker kon weten dat er 

schade zou ontstaan (opzet met zekerheidsbewustzijn); 
 – het niet de bedoeling was schade te veroorzaken, maar de aanmerkelijke kans dat er schade 

ontstond voor lief is genomen. En toch is er (niet) zo gehandeld (voorwaardelijk opzet). 

Opzet wordt objectief uit de feiten, omstandigheden en/of uw gedragingen afgeleid. 

Pre-anesthetisch onderzoek
Het onderzoek dat plaatsvindt door de kliniek om te bepalen in welke status uw paard of pony 
verkeert en in hoeverre een operatie mogelijk en verantwoord is.

Roekeloosheid 
Van roekeloosheid is sprake als een verzekerde bewust of onbewust het risico heeft genomen 
dat zijn/haar handelen of nalaten tot de schade zou kunnen leiden.

Transport
Het vervoeren van uw paard of pony van plaats A naar B met een daarvoor geschikt en ingericht 
vervoermiddel.

U/uw
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en degene voor wie de verzekering ook 
geldt. Het gaat dus om de verzekeringnemer en om andere verzekerden.

Verzekerde waarde 
Het bedrag waarvoor uw paard of pony maximaal is verzekerd en dat op het polisblad staat.  
Bij de brand- en transportdekking moet de verzekerde waarde gebaseerd zijn op de waarde van 
het dier in gezonde staat. Hierbij geldt per dier een maximaal verzekerde waarde van € 25.000,-. 
Vanaf een leeftijd van 17 jaar en ouder is de maximaal verzekerde waarde € 10.000,-. Er wordt 
per gebeurtenis nooit meer vergoed dan de verzekerde waarde die op het polisblad staat.
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Verzekerde(n) 
De verzekerde is:

 – de verzekeringnemer;
 – elke andere persoon, voor zover dit uitdrukkelijk uit het polisblad blijkt; 
 – elke andere persoon die naast een andere hier genoemde verzekerde een financieel belang 

heeft bij uw dier, bijvoorbeeld op grond van mede-eigendom of investering (hieronder 
worden niet begrepen: financieringsinstellingen en leveranciers); 

 – de echtgenoot/geregistreerde partner van de verzekeringnemer of degene(n) met wie de 
verzekeringnemer samenwoont.

Verzekeringnemer
Degene die de verzekering heeft afgesloten. De natuurlijke persoon die als zodanig op het de 
polisblad is vermeld.

Wij/ons/onze
De Zeeuwse Verzekeringen, ook afgekort als De Zeeuwse.

Zengen 
Beschadiging door blootstelling aan plotselinge extreme hitte zonder vuurverschijnselen.


