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Belangrijk
De Aanvullende Voorwaarden Landbouwmaterieel vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online.
De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document
vindt u de voorwaarden die speciaal voor uw Landbouwmaterieelverzekering
gelden of voor de verzekeringen die u aanvullend heeft afgesloten. Als er
Bijzondere Voorwaarden voor u van toepassing zijn vindt u deze op uw polisblad.

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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Ziet u in de voorwaarden een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting
in de begrippenlijst. De eerste keer dat het woord voorkomt in de tekst, hebben wij dit
onderstreept.

Artikel 1
Algemeen
U bepaalt zelf hoe u uw landbouwmaterieel verzekert. Hiervoor maakt u een keuze uit
de onderdelen van de Landbouwmaterieelverzekering. U kunt deze verzekering nog
uitbreiden met de Schadeverzekering Inzittenden en/of de Verhaalsbijstandverzekering.
1.1

Welke onderdelen van de Landbouwmaterieelverzekering passen bij u?
Onze Landbouwmaterieelverzekering bestaat uit twee onderdelen. U kunt beide of één van beide
onderstaande onderdelen verzekeren.
–– U kunt zich verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Als u met uw
landbouwmaterieel schade toebrengt aan een ander en u daarvoor aansprakelijk bent, dan
vergoeden wij de schade. Als het landbouwmaterieel een motorrijtuig is volgens de definitie
in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) dan is deze dekking zelfs
verplicht.
–– U kunt ervoor kiezen om schade aan uw landbouwmaterieel te verzekeren tegen alleen brand
(Branddekking) of heel uitgebreid (Cascodekking).

1.2

Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen?
U kunt uw Landbouwmaterieelverzekering aanvullen met de Schadeverzekering Inzittenden en/
of de Verhaalsbijstandverzekering. Ook kunt u als aanvulling op de Cascodekking de accessoires
meeverzekeren. In deze voorwaarden leest u hier meer over.

1.3

Hoe weet u waarvoor u verzekerd bent?
Op het polisblad leest u in het kort waarvoor u verzekerd bent en wat de verzekerde bedragen zijn.
U kunt hiervoor natuurlijk ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.
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Artikel 2
De Landbouwmaterieelverzekering
2.1

Algemeen
In dit algemene deel leest u welke schade wij niet vergoeden. En welke uitzonderingen wij hierop
maken. Verder leest u hoe wij de premie bepalen en wanneer de verzekering stopt. Ook vindt u
hier de belangrijkste aanwijzingen en regels voor het melden en afhandelen van een schade.

2.1.1

Welke schade vergoeden wij niet?
Wij bieden een ruime dekking. Maar niet alles is verzekerd. De volgende algemene uitsluitingen
gelden voor alle onderdelen van de Landbouwmaterieelverzekering.
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 in artikel
2.1.6 genoemde gevallen);
c. die veroorzaakt is of verband houdt met atoomkernreacties of molest;
d. die is ontstaan tijdens bedrijfsmatige werkzaamheden;
e. die ontstaat tijdens verhuur;
f. die ontstaat tijdens gebruik als lesvoertuig;
g. die ontstaat terwijl de bestuurder of passagier geen toestemming had om uw
landbouwmaterieel te gebruiken;
h. die ontstaat terwijl de bestuurder het landbouwmaterieel niet mag besturen (bijvoorbeeld
omdat hij geen wettelijk voorgeschreven geldig rijbewijs heeft, hem de rijbevoegdheid
is ontzegd, het rijbewijs is ingetrokken of hij niet in bezit is van een Certificaat van
Vakbekwaamheid);
i. die ontstaat terwijl de bestuurder het landbouwmaterieel niet veilig kan of mag besturen
omdat hij alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel of medicijnen heeft gebruikt. Ook
vergoeden wij niet als de bestuurder weigert mee te werken aan een ademtest, urinetest of
bloedproef;
j. die ontstaat met uw toestemming;
k. die door opzet of bewust roekeloos handelen van een verzekerde is veroorzaakt;
l. als het landbouwmaterieel in beslag genomen of gevorderd is;
m. als de bestuurder de wettelijk voorgeschreven leeftijd voor het besturen van het
landbouwmaterieel nog niet heeft bereikt;
n. voor schade aan zaken die de verzekeringnemer, de bezitter, de houder en de bestuurder van
het verzekerd landbouwmaterieel vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, pacht,
gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft. Dit geldt ook voor de schade
die daaruit voortvloeit.
o. die voortvloeit uit een boete- of garantiebeding, behalve als u aansprakelijk bent zonder zo’n
beding;
p. aan personen die zich op of in het landbouwmaterieel of de aanhangwagen bevinden op
andere plaatsen dan de daarvoor ingerichte (extra) zit- of staanplaatsen;
q. die direct of indirect veroorzaakt is door het gebruik van bestrijdingsmiddelen of meststoffen
of door sproeien, spuiten, vernevelen, verstuiven of soortgelijke werkzaamheden.
r. die ontstaat door beschadiging van ondergrondse kabels en/-of leidingen;
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s. door eigen gebrek.

2.1.2

Wanneer maken wij een uitzondering?
U kunt toch een beroep doen op de verzekering als het gaat om omstandigheden waar u niets aan
kunt doen. Kunt u aantonen dat de omstandigheden buiten uw weten of tegen uw wil gebeurden?
En dat u redelijkerwijs niets te verwijten valt? Dan gelden de uitsluitingen in artikel 2.1.1 onder g
tot en met i voor u niet.

2.1.3

In welke landen bent u verzekerd?
De verzekering is geldig in de landen die op uw polisblad zijn vermeld achter ‘dekkingsgebied’.

2.1.4

Tijdelijke vervanging
Wordt landbouwmaterieel tijdelijk vervangen vanwege onderhoud, reparatie of een wettelijk
verplichte keuring? En is het vervangende landbouwmaterieel van dezelfde prijsklasse als het
verzekerde landbouwmaterieel? Dan is dit gedurende de vervanging ook verzekerd. Dit geldt
niet als het vervangende landbouwmaterieel eigendom van een verzekerde is. Het vervangende
landbouwmaterieel is onder dezelfde voorwaarden verzekerd als uw eigen landbouwmaterieel.
Deze dekking geldt niet als voor het vervangende landbouwmaterieel een andere verzekering
dekking biedt, of zou bieden als uw Landbouwmaterieelverzekering bij ons niet zou bestaan.
Uw verzekering bij ons biedt dan alleen dekking boven de dekking die onder die andere
verzekering wordt geboden, of zou zijn geboden als uw verzekering bij ons niet zou bestaan.

2.1.5

Hoe bepalen wij uw premie?
Voor het onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid wordt de premie bepaald op basis van het soort
landbouwmaterieel en de nieuwwaarde. Voor de Cascodekking wordt de premie bepaald op basis
van de nieuwwaarde. Voor de Branddekking wordt de premie bepaald op basis van de dagwaarde.
Wij passen ieder jaar uw premie aan op basis van de wijziging van de consumentenprijsindex.
Dit is de consumentenprijsindex voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

2.1.6

Wanneer stopt de Landbouwmaterieelverzekering?
Naast de gevallen die worden genoemd in de Algemene Voorwaarden van Privé Pakket Online
eindigt de verzekering zodra:
–– u geen belang meer heeft bij uw landbouwmaterieel1;
–– u niet meer in Nederland woont;

1 Dit is het geval als u bijvoorbeeld:

–– uw landbouwmaterieel verkoopt;
–– uw landbouwmaterieel inruilt;
–– uw landbouwmaterieel naar de sloop brengt;
–– de feitelijke macht over uw landbouwmaterieel verliest (bijvoorbeeld bij diefstal ervan). Let op!
Informeer ons zo snel mogelijk als één van de hier genoemde gevallen zich voordoet.
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–– uw landbouwmaterieel in het buitenland wordt gestald;
–– uw landbouwmaterieel een buitenlands kenteken krijgt;
–– uw landbouwmaterieel total loss is.

2.1.7

Wat moet u doen bij schade?
Als u een schade heeft, wilt u natuurlijk dat alles zo snel mogelijk weer in orde komt. 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 Privé Pakket Online. Hieronder leest u wat er specifiek geldt voor de
Landbouwmaterieelverzekering.
Europees schadeformulier
Vul altijd een Europees schadeformulier in en stuur het naar uw verzekeringsadviseur of per mail
naar schade@dezeeuwse.nl. Hoe sneller hoe beter!
Wanneer moet u aangifte doen?
U doet aangifte bij de politie als sprake is van:
–– diefstal;
Bel dan ook direct de Stichting VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit):
(071) 36 41 777 of meld de diefstal via www.stichtingvbv.nl.
–– verduistering;
–– joyriding;
–– inbraak;
–– vandalisme;
–– aanrijding door een onbekende dader.
Let op!
Stuur daarna het proces-verbaal van aangifte en het Europees schadeformulier naar uw
verzekeringsadviseur of mail dit naar schade@dezeeuwse.nl.

2.1.8

Hoe behandelen 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.
–– Schades waarvoor wij aansprakelijk gesteld worden op grond van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moeten wij altijd behandelen.
–– Als u voor een schade verzekerd bent, stellen wij de omvang van de schade vast en regelen wij
deze voor u.
–– Wij hebben het recht de benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen.
–– U hoort van ons of wij de schade vergoeden.

2.1.9

Wanneer verhalen wij schade?
Soms moeten wij op grond van de wet of de polisvoorwaarden schade vergoeden aan u of
anderen, terwijl de verzekering tegelijkertijd dekking voor die schade uitsluit. Er is bijvoorbeeld
geen dekking als u de premie te laat heeft betaald. De schade en de gemaakte kosten verhalen wij
dan. Als wij schade moeten betalen waarvoor een derde aansprakelijk is, verhalen wij de schade
en de kosten op die derde.
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Wanneer verhalen wij op een verzekerde?
Het kan gebeuren dat wij een schade vergoeden en die schade en de kosten die wij gemaakt
hebben verhalen op de verzekerde of zijn werkgever. Dat doen wij als die verzekerde op grond van
de polisvoorwaarden of de wet geen dekking heeft.
Wanneer verhalen wij niet op de verzekeringnemer?
Wij verhalen de schade en kosten niet op u als verzekeringnemer als:
–– u ons op tijd heeft gemeld dat uw landbouwmaterieel niet meer bij ons verzekerd moet te zijn
(artikel 2.1.6); en
–– u de schade niet zelf heeft veroorzaakt.
Wanneer verhalen wij op derden?
In alle gevallen waarin dat mogelijk is, verhalen wij de schade en kosten op derden of hun
verzekeraars.
Moet u meewerken?
Als wij uw hulp nodig hebben bij het verhalen van de schade, bent u verplicht om mee te werken.

2.2
2.2.1

De onderdelen van de Landbouwmaterieelverzekering
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
In dit onderdeel leest u wat er wel en niet onder Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verzekerd.
Ook vindt u informatie over de hoogte van het verzekerde bedrag. Als u schade aan een
ander toebrengt, kan die ander schadevergoeding van u vragen. Voorwaarde is dan wel dat
u aansprakelijk bent voor de schade. In het algemeen geldt dat u aansprakelijk bent als u
onrechtmatig heeft gehandeld en schuld heeft. U handelt bijvoorbeeld onrechtmatig als u een
fietser geen voorrang verleent of een voetganger op een zebrapad aanrijdt.
Wij beoordelen of u terecht aansprakelijk bent gesteld, en als dat zo is, vergoeden wij de schade.
Voorwaarde is dan wel dat u dekking heeft. Als u gedeeltelijk aansprakelijk bent, wordt de schade
die u heeft veroorzaakt ook maar gedeeltelijk vergoed. Deze dekking geldt als dit op uw polisblad
is vermeld.
Wat is verzekerd?
Wat houdt de WA-dekking in?

De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerden voor schade
die met of door het landbouwmaterieel is veroorzaakt. Een WA-dekking is wettelijk
verplicht voor landbouwmaterieel dat voldoet aan de definitie van ‘motorrijtuig’ in de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Deze dekking voldoet aan de eisen van de
WAM. Onder de verplichte WA-dekking valt ook:
–– schade door of met een gekoppelde aanhangwagen of een gekoppeld landbouwwerktuig;
–– schade door of met een losgekoppelde aanhangwagen of een gekoppeld landbouwwerktuig,
die of dat nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;
–– schade door lading die van uw landbouwmaterieel, aanhangwagen of een gekoppeld
landbouwwerktuig afvalt.
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Hoe hoog is uw eigen risico?
Voor de WA-dekking is standaard geen eigen risico van toepassing. Hiervoor gelden de volgende
uitzonderingen:
–– bij schade aan eigen gebouwen (zie dekking hieronder omschreven);
Schade aan eigen gebouwen en voertuigen
Verzekerd is schade door het verzekerde landbouwmaterieel door aanrijding toegebracht
aan eigen voertuigen, eigen landbouwwerktuigen en eigen gebouwen of gebouwen die de
verzekeringnemer in gebruik heeft. Per gebeurtenis wordt maximaal € 50.000, - vergoed. Er geldt
een eigen risico van € 1.000, - per gebeurtenis.
Niet vergoed wordt:
a. schade veroorzaakt aan een object of landbouwwerktuig dat gekoppeld is aan het
landbouwmaterieel dat de schade toebrengt;
b. alle andere gevolgschade, zoals bedrijfsschade of waardevermindering;
c. schade die op andere polis is gedekt.
Wat betalen wij maximaal als waarborgsom?
Wij betalen een waarborgsom van maximaal € 25.000,-. Wij doen dit als de overheid een borgsom
van u vraagt in verband met de vergoeding van een onder deze verzekering gedekte schade van
een benadeelde. U bent verplicht om ons alle medewerking te geven om de betaalde borgsom van
de overheid terug te krijgen.

2.2.2

Branddekking
Naast aansprakelijkheid (zie hiervoor) heeft uw verzekering een tweede onderdeel. Binnen dit
tweede onderdeel kunt u kiezen voor Branddekking of Cascodekking. Dit artikel gaat over de
Branddekking. In het artikel hierna (2.2.3) leest u meer over de (uitgebreidere) Cascodekking.
Op uw polisblad ziet u welke dekking u heeft.
Wat is verzekerd?
Als u voor de Branddekking heeft gekozen, vergoeden wij schade aan uw werkmaterieel als die
door brand is ontstaan. Uw werkmaterieel is verzekerd tegen de volgende risico’s:
–– brand;
–– explosie;
–– zelfontbranding;
–– blikseminslag.
Wij vergoeden ook nog:
–– de noodzakelijke kosten van berging;
–– de noodzakelijke kosten van bewaking;
–– € 35,- per dag gedurende maximaal 7 dagen als uw landbouwmaterieel niet gerepareerd kan
worden omdat er sprake is van totaalverlies.
Hoe hoog is uw eigen risico?

Het standaard eigen risico per gebeurtenis staat op uw polisblad.
Hoe vergoeden wij uw schade?
Bij beschadiging van uw landbouwmaterieel vergoeden wij de herstelkosten of de dagwaarde
onder aftrek van de waarde van de restanten. Bij totaalverlies vergoeden wij de dagwaarde of,
onder bepaalde voorwaarden, de aanschafwaarde.
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Wanneer vergoeden wij de herstelkosten?

Bij beschadiging vergoeden wij de noodzakelijke herstelkosten tot maximaal het verschil tussen
de dagwaarde van het landbouwmaterieel en de waarde van de restanten. Als de herstelkosten
hoger zijn, is er sprake van totaalverlies. Wij vergoeden dan de herstelkosten niet.
Wanneer vergoeden wij de dagwaarde minus de waarde van de restanten?

Als er sprake is van totaalverlies vergoeden wij de dagwaarde van het landbouwmaterieel onder
aftrek van de waarde van de restanten.
Wanneer vergoeden wij de aanschafwaarde?

Als u de eerste eigenaar van het landbouwmaterieel bent, is de volgende regeling van toepassing.
–– Ontstaat de schade binnen 12 maanden na de datum van aflevering aan u? Dan vergoeden wij
bij totaalverlies de aanschafwaarde.
–– Ontstaat de schade na 12 maanden maar binnen 48 maanden na de datum van aflevering
aan u? Dan trekken wij voor iedere volledige verstreken maand na de 12e maand 1% van de
aanschafwaarde af.
–– Voorbeeld: als een schade in de 18e maand na aflevering valt, zijn er na de 12e maand 5
volledige maanden verstreken en keren wij bij totaalverlies 95% van de aanschafwaarde uit.
–– Als een schade ontstaat na 48 maanden na de afleveringsdatum, wordt de schade vastgesteld
op basis van de dagwaarde.
Welke regels gelden er verder nog?

Bij het claimen en vergoeden van uw schade gelden nog de volgende regels.
–– Wij kunnen een deskundige inschakelen. Die moet zich houden aan de Gedragscode
Expertiseorganisaties. Wij betalen de deskundige.
–– U ontvangt alleen een vergoeding bij totaalverlies als u de volgende zaken aan ons heeft
overgedragen:
–– de eigendomsrechten;
–– alle sleutels.
–– Als uw landbouwmaterieel gefinancierd of geleased is, betalen wij de schadevergoeding aan
de financier. Als er een bedrag overblijft, betalen wij dat aan u.

2.2.3

Cascodekking
Als u voor de Cascodekking heeft gekozen (zie uw polisblad) is schade aan uw landbouwwerktuig
door een aantal oorzaken verzekerd.
Wat is de dekking bij schade aan uw landbouwmaterieel?
Wij vergoeden de schade aan uw landbouwmaterieel als die is ontstaan door:
a. brand, storm, natuurgeweld en dergelijke:
–– Het vallen van een voorwerp op uw landbouwmaterieel door storm.
–– Het omwaaien van uw landbouwmaterieel door storm.
–– Natuurgeweld.
–– Brand, explosie, zelfontbranding of blikseminslag. Hieronder valt niet: brand, explosie of
zelfontbranding ontstaan door een aanrijding of ongeval (dat valt onder artikel 2.2.3 b).
–– Een aanrijding met wild, een vogel of een loslopend dier. Wij vergoeden alleen de schade
die direct door de aanraking met het dier is ontstaan.
–– Relletjes. Hieronder valt niet: baldadigheid en vandalisme.
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–– Luchtvaartuigen, delen hiervan of voorwerpen die hieruit vallen.
–– Een van buiten komend geweld tijdens het vervoer met een vervoermiddel door een
transportonderneming. Daaronder valt niet: schade tijdens takelen, tillen of slepen en
schrammen, krassen of lakschade.
b. botsing, aanrijding en dergelijke:
–– Een botsing, aanrijding, omslaan, slippen, van de weg of te water raken.
–– Kwaadwillige beschadiging.
–– leder ander van buiten komend geweld.
–– Het takelen van het landbouwmaterieel aan of van boord van een schip.
Wij vergoeden ook nog:
–– de noodzakelijke kosten van berging;
–– de noodzakelijke kosten van bewaking;
–– € 35,- per dag gedurende maximaal 7 dagen als uw landbouwmaterieel niet gerepareerd kan
worden omdat er sprake is van totaalverlies.
Hoe hoog is uw eigen risico?

Het standaard eigen risico per gebeurtenis staat op uw polisblad.
Wat is de dekking bij ruitschade?
Wij vergoeden de schade aan uw landbouwmaterieel, die:
–– bestaat uit schade aan één of meer ruiten;
–– bestaat uit schade door scherven van die ruit(en).
Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor:
–– krassen of vuil op ruiten;
–– schade aan een glazen dak;
–– ruitschade door een aanrijding of ongeval.
Hoe hoog is uw eigen risico?

Het eigen risico voor ruitschade is gelijk aan het eigen risico voor cascoschade. Dit staat op het
polisblad.
Wat is de dekking bij diefstal, joyriding en verduistering?
Wij vergoeden de schade die:
–– bestaat uit het verlies van uw landbouwmaterieel door diefstal, joyriding of verduistering. Er is
sprake van verlies als het landbouwmaterieel meer dan 30 dagen vermist blijft;
–– aan uw landbouwmaterieel ontstaat gedurende de periode waarin sprake was van vermissing;
–– aan uw landbouwmaterieel ontstaat door (een poging tot) diefstal ervan;
–– aan uw landbouwmaterieel ontstaat door (een poging tot) joyriding ermee;
–– aan uw landbouwmaterieel ontstaat door (een poging tot) inbraak erin.
Verder bent u verzekerd:
–– tot maximaal € 500,- voor de kosten van noodzakelijke vervanging van de sleutels van uw
landbouwmaterieel en/of sloten, vanwege:
–– diefstal van uw sleutels uit een pand. Voorwaarde is dat hierbij braakschade aan het pand
is ontstaan;
–– beroving van uw sleutels met geweld.
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Wij vergoeden ook nog:
–– de noodzakelijke kosten van berging;
–– de noodzakelijke kosten van bewaking;
–– € 35,- per dag gedurende de vermissing van uw landbouwmaterieel door diefstal, joyriding of
verduistering. De maximale periode waarover u deze vergoeding ontvangt is 7 dagen.
Wat is niet verzekerd?

Onvoldoende zorg en beveiliging;
u bent niet verzekerd voor:
–– schade die ontstaat terwijl u te weinig heeft gedaan om diefstal of verlies van uw
werkmaterieel te voorkomen2
–– schade die ontstaat terwijl het werkmaterieel niet voldoet aan de door ons gestelde
beveiligingseisen. Deze beveiligingseisen vindt u als bijzondere voorwaarde op het polisblad.
Hoe hoog is uw eigen risico?

Het standaard eigen risico per gebeurtenis staat op uw polisblad.
Hoe vergoeden wij uw schade?
Bij beschadiging van uw landbouwmaterieel vergoeden wij de herstelkosten of de dagwaarde
onder aftrek van de waarde van de restanten. Bij totaalverlies vergoeden wij de dagwaarde of,
onder bepaalde voorwaarden, de aanschafwaarde.
Wanneer vergoeden wij de herstelkosten?

Bij beschadiging vergoeden wij de noodzakelijke herstelkosten tot maximaal het verschil tussen
de dagwaarde van het landbouwmaterieel en de waarde van de restanten. Als de herstelkosten
hoger zijn, is er sprake van totaalverlies. Wij vergoeden dan de herstelkosten niet.
Wanneer vergoeden wij de dagwaarde minus de waarde van de restanten?

Als er sprake is van totaalverlies vergoeden wij de dagwaarde van het landbouwmaterieel onder
aftrek van de waarde van de restanten.
Wanneer vergoeden wij de dagwaarde?

Als er sprake is van totaalverlies vergoeden wij de dagwaarde van uw landbouwmaterieel.
Wanneer vergoeden wij de aanschafwaarde?
Als u de eerste eigenaar van het landbouwmaterieel bent, is de volgende regeling van toepassing.
–– Ontstaat de schade binnen 12 maanden na de datum van aflevering aan u? Dan vergoeden wij
bij totaalverlies de aanschafwaarde.
–– Ontstaat de schade na 12 maanden maar binnen 48 maanden na de datum van aflevering
aan u? Dan trekken wij voor iedere volledige verstreken maand na de 12e maand 1% van de
aanschafwaarde af.

2

Voorbeelden:
–– Het landbouwmaterieel stond niet op slot.
–– Niet alle deuren en ramen waren (af)gesloten.
–– U had het alarm niet ingeschakeld.
–– De sleutels bevonden zich in het landbouwmaterieel.
–– U had uw sleutels onbeheerd achtergelaten in een gemakkelijk toegankelijke ruimte.
–– Uw sleutels waren verdwenen en u had geen maatregelen genomen, zoals het vervangen van de sloten of
het wijzigen van de code.
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Voorbeeld: als een schade in de 18e maand na aflevering valt, zijn er na de 12e maand 5
volledige maanden verstreken en keren wij bij totaalverlies 95% van de aanschafwaarde uit.
–– Als een schade ontstaat na 48 maanden na de afleveringsdatum, wordt de schade vastgesteld
op basis van de dagwaarde.
Welke regels gelden er verder nog?

Bij het claimen en vergoeden van uw schade gelden nog de volgende regels.
–– Wij kunnen een deskundige inschakelen. Die moet zich houden aan de Gedragscode
Expertiseorganisaties. Wij betalen de deskundige.
–– U ontvangt alleen een vergoeding bij totaalverlies als u de volgende zaken aan ons heeft
overgedragen:
–– de eigendomsrechten;
–– alle sleutels.
–– Als uw landbouwmaterieel gefinancierd of geleased is, betalen wij de schadevergoeding aan
de financier. Als er een bedrag overblijft, betalen wij dat aan u.
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Artikel 3
Schadeverzekering Inzittenden
U kunt uw Landbouwmaterieelverzekering uitbreiden met de Schadeverzekering
Inzittenden. In dit artikel leest u er meer over. Ook leest u in welke landen u verzekerd
bent en hoe het zit bij tijdelijke vervanging van uw landbouwmaterieel. En u leest
wanneer deze aanvullende verzekering stopt.
3.1

Schadeverzekering Inzittenden
De Schadeverzekering Inzittenden vergoedt veel van de schade die in- of opzittenden van uw
landbouwmaterieel in het hedendaagse verkeer kunnen oplopen. Ook de bestuurder is verzekerd.
Wij vergoeden de schade ook als de bestuurder zelf aansprakelijk is. Bijvoorbeeld als die met uw
landbouwmaterieel tegen een boom rijdt en gewond raakt.
Op het polisblad leest u in het kort hoe u verzekerd bent en wat het verzekerde bedrag is. U kunt
hiervoor natuurlijk ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

3.2

In welke landen bent u verzekerd?
De verzekering is geldig in de landen die op uw polisblad zijn vermeld achter ‘dekkingsgebied’.

3.3

Tijdelijke vervanging
Wordt uw landbouwmaterieel tijdelijk vervangen door materiaal van dezelfde prijsklasse vanwege
onderhoud, reparatie of een wettelijke keuring? Dan geldt deze verzekering automatisch voor dat
vervangende materieel, onder de volgende voorwaarden.
–– De vervangende dekking geldt alleen tijdens de periode van vervanging.
–– De dekking geldt niet als het vervangende landbouwmaterieel eigendom is van een
verzekerde.
–– De dekking geldt niet als voor het vervangende landbouwmaterieel een andere verzekering
dekking biedt, of zou bieden als uw verzekering bij ons niet zou bestaan. Uw verzekering
bij ons biedt dan alleen dekking boven de dekking die onder die andere verzekering wordt
geboden, of zou zijn geboden als uw verzekering bij ons niet zou bestaan.
–– U heeft tijdens de periode van vervanging geen dekking voor het landbouwmaterieel dat wordt
vervangen.

3.4

Wanneer stopt de Schadeverzekering inzittenden?
Naast de gevallen die worden genoemd in de Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online eindigt
de verzekering zodra:
–– de Landbouwmaterieelverzekering eindigt;
–– u geen belang meer heeft bij uw landbouwmaterieel;
–– u niet meer in Nederland woont;
–– uw landbouwmaterieel altijd of meestal in het buitenland wordt gestald;
–– uw landbouwmaterieel een buitenlands kenteken krijgt.
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3.5
3.5.1

Wat is verzekerd?
Omvang van de dekking
Het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis staat op het polisblad.

3.5.2

Welke dekking geldt voor de inzittenden?
Wij vergoeden aan de inzittenden de schade die zij oplopen door:
–– ongelukken waarbij zij zijn betrokken als in- of opzittenden van het landbouwmaterieel;
–– verkeersongevallen waarbij zij zijn betrokken als in- of opzittenden van het
landbouwmaterieel.

3.6

Wat is niet verzekerd?
Wij bieden een ruime dekking. Maar niet alles is verzekerd. U leest hier welke uitsluitingen er voor
de Schadeverzekering Inzittenden gelden. Ook ziet u wanneer wij hierop een uitzondering maken.
Welke uitsluitingen zijn er?
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 in artikel
2.1.6 genoemde gevallen);
c. die veroorzaakt is of verband houdt met atoomkernreacties of molest;
d. die is ontstaan tijdens bedrijfsmatige werkzaamheden;
e. die ontstaat tijdens verhuur of loonwerk, tenzij loonwerk is meeverzekerd of op de polis
bij soort bedrijf staat vermeld dat het een loonbedrijf betreft en het landbouwmaterieel
wordt bestuurd door verzekeringnemer of door een bestuurder die werknemer is van de
verzekeringnemer;
f. die ontstaat tijdens verhuur;
g. die ontstaat tijdens gebruik als lesvoertuig;
h. die ontstaat terwijl de bestuurder het landbouwmaterieel niet mag besturen (bijvoorbeeld
omdat hij geen wettelijk voorgeschreven geldig rijbewijs heeft, hem de rijbevoegdheid
is ontzegd, het rijbewijs is ingetrokken of hij niet in bezit is van een Certificaat van
Vakbekwaamheid);
i. die ontstaat terwijl de bestuurder het landbouwmaterieel niet veilig kan of mag besturen
omdat hij alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel of medicijnen heeft gebruikt.
Ook vergoeden wij niet als de bestuurder weigert mee te werken aan een ademtest, urinetest
of bloedproef;
j. die ontstaat met uw toestemming;
k. die door opzet of bewust roekeloos handelen van een verzekerde is veroorzaakt;
l. als het landbouwmaterieel in beslag genomen of gevorderd is;
m. als de bestuurder de wettelijk voorgeschreven leeftijd voor het besturen van het
landbouwmaterieel nog niet heeft bereikt;
n. aan het landbouwmaterieel;
o. als een verzekerde aansprakelijk is voor personenschade, toegebracht aan de bestuurder van
een schadeveroorzakend motorrijtuig;
p. aan personen die zich op of in het landbouwmaterieel of de aanhangwagen bevinden op
andere plaatsen dan de daarvoor ingerichte (extra) zit- of staanplaatsen;
q. aan personen die zich op of in het landbouwmaterieel of de aanhangwagen bevinden op
andere plaatsen dan de daarvoor ingerichte (extra) zit- of staanplaatsen;
r. die ontstaat door beschadiging van ondergrondse kabels en/-of leidingen;
s. door eigen gebrek.
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Wanneer maken wij een uitzondering?
In de volgende gevallen kunt u toch een beroep doen op de verzekering.
a. Omstandigheden waar u niets aan kunt doen.
Kunt u aantonen dat de omstandigheden buiten uw weten of tegen uw wil gebeurden? En dat
u redelijkerwijs niets te verwijten valt? Dan gelden de uitsluitingen in artikel 3.6 onder l en m
voor u niet.
b. Personenschade bestuurder.
Schade als bedoeld in artikel 3.6 onder p moet de WAM-verzekeraar van het
schadeveroorzakende motorrijtuig vergoeden. Als de verzekerde ons dit schriftelijk vraagt,
vergoeden wij deze schade toch, maar alleen als en voor zover de schade zonder deze
uitsluiting gedekt zou zijn. Wij vergoeden de schade pas als de verzekerde meewerkt aan
overdracht van alle rechten (cessie) die hij tegen de WAM-verzekeraar heeft.

3.7

Andere verzekeringen en voorzieningen
Is er schade en is er ook recht op vergoeding uit een andere verzekering dan een
aansprakelijkheidsverzekering (al dan niet ouder dan deze verzekering), een wettelijke regeling of
andere voorziening? Of zou dit recht op vergoeding bestaan als uw Schadeverzekering Inzittenden
bij ons er niet zou zijn geweest? Dan gelden de volgende voorwaarden:
–– de Schadeverzekering Inzittenden geldt als laatste;
–– de Schadeverzekering Inzittenden geldt alleen boven het recht op vergoeding dat u is
toegekend of zou zijn toegekend als uw Schadeverzekering Inzittenden bij ons er niet zou zijn
geweest.

3.8

Welke extra verplichting heeft u bij schade?
Gebeurt er iets waarvoor u burgerrechtelijk aansprakelijk kunt worden gesteld? Dan bent u
verplicht om dit ook te melden bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar. Wij hebben dan zo snel
mogelijk overleg met die verzekeraar(s).

3.9

Hoe is de schaderegeling?

3.9.1

Hoe wordt de schade vastgesteld?
De bepaling van de schade die wordt vergoed, de begroting ervan
en de vaststelling van degenen die recht hebben op vergoeding gebeurt:
–– overeenkomstig het Nederlands burgerlijk recht; en
–– alsof sprake is van een onrechtmatige daad.

3.9.2

Wie hebben recht op vergoeding?
Op deze verzekering kan alleen een beroep worden gedaan door:
–– benadeelde, natuurlijke personen die rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken waren;
–– nagelaten betrekkingen van deze personen.
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Artikel 4
Verhaalsbijstand
Is iemand anders aansprakelijk voor schade aan uw landbouwwerktuig, materiële
schade of voor het letsel van een verzekerde? En is de schade of het letsel ontstaan
tijdens deelname aan het verkeer? Dan kan de verzekerde de kosten op deze persoon
verhalen. Maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Soms moet zelfs de
rechter eraan te pas komen. De Zeeuwse Verzekeringen helpt de verzekerde bij het
verhalen van zijn kosten als u uw Landbouwmaterieelverzekering heeft uitgebreid met
dekking voor verhaalsbijstand.
Wie voert de verhaalsbijstand uit?
Wij hebben de uitvoering van de verhaalsbijstand opgedragen aan de Stichting SRK
(Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering) in Zoetermeer. Dit is in
overeenstemming met de Wet op het Financieel toezicht.

Wie is verzekerd?
U en andere verzekerden zijn verzekerd in hun hoedanigheid van;
–– de deelnemer (in persoon) aan het wegverkeer;
–– bezitter, houder of eigenaar van het verzekerde landbouwmaterieel.
–– De verzekerden moeten ten tijde van de gebeurtenis hun woonplaats in Nederland hebben.
Voor de Verhaalsbijstand zijn de verzekerden:
–– u, de verzekeringnemer;
–– uw partner en de ongehuwde kinderen van u of uw partner, die bij u inwonen;
–– de in/opzittenden van het landbouwmaterieel, inclusief de bestuurder;
–– de nabestaanden van een van deze personen die een bedrag kunnen vorderen voor de kosten
van levensonderhoud of de begrafenis.

Wanneer heeft de verzekerde recht op de hulp van SRK?
SRK verleent verhaalsbijstand als de verzekerde deelneemt aan het verkeer en door een fout van
een ander:
–– uw landbouwwerktuig wordt beschadigd en/of
–– de verzekerde letsel oploopt en/of materiële schade heeft.
Dit geldt ook als iemand schade veroorzaakt aan uw landbouwwerktuig als dit geparkeerd staat.
Is het bedrag waarover het gaat lager dan de kosten die SRK zou moeten maken? Dan kan SRK de
verzekerde dit bedrag geven en afzien van verdere hulp.
SRK verleent ook verhaalsbijstand:
–– als het Openbaar Ministerie strafvervolging tegen u instelt. SRK doet dit alleen als de uitslag
van de strafzaak belangrijk kan zijn voor het verhalen van de schade;
–– als u als werkgever loon heeft doorbetaald aan uw werknemer dat u wilt verhalen op de
veroorzaker van het ongeval. SRK doet dit alleen als niemand anders dit voor u doet.
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Wilt u geen gebruik meer maken van de verhaalsbijstand? Dan moet u dit SRK laten weten.
U heeft 4 weken de tijd om u eventueel nog te bedenken. Daarna hebt u geen recht meer op
verhaalsbijstand.

Wanneer heeft de verzekerde geen recht op hulp van SRK?
De verzekerde heeft geen recht op verhaalsbijstand:
–– bij een algemene uitsluiting, zoals vermeld in Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online;
–– bij een uitsluiting zoals vermeld in artikel 2.1.1 van deze voorwaarden.
Als het schadebedrag lager is dan € 675,- heeft de verzekerde wel recht op verhaalsbijstand maar
start het SRK nooit een gerechtelijke procedure.

Welke kosten vergoedt SRK?
SRK vergoedt de volgende kosten:
–– de kosten van deskundigen (zoals een advocaat) die SRK inschakelt;
–– de vergoeding voor een getuige of tolk die SRK of de deskundige oproept;
–– de proces-, gerechts- en executiekosten van de zaak die de deskundige aanspant;
–– de reis- en verblijfskosten die de verzekerde maakt in overleg met SRK.
SRK vergoedt deze kosten niet als de verzekerde ze op een andere manier kan terugkrijgen.
Bijvoorbeeld omdat dat wettelijk is vastgelegd of omdat de rechter in zijn vonnis hem een
kostenvergoeding toekent. Als dit nodig is, helpt SRK de verzekerde wel om deze kosten ook echt
vergoed te krijgen.

Wat moet de verzekerde doen?
De verzekerde heeft een aantal verplichtingen:
–– hij stelt SRK uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij hiermee bekend is geworden op de
hoogte van de gebeurtenis die aanleiding kan geven tot bijstand. Na deze 3 maanden heeft
verzekerde geen recht op verhaalsbijstand meer;
–– de verzekerde doet mee aan een strafproces tegen iemand anders, als SRK hem daarom
vraagt;
–– de verzekerde geeft SRK toestemming om stukken van een advocaat of deskundige in te zien.

Wat moet SRK doen?
SRK moet:
–– de zaak in behandeling nemen als er volgens SRK een redelijke kans op succes is;
–– een advocaat en/of andere deskundige inschakelen als dit nodig is.

Wat zijn de regels bij het inschakelen van een advocaat?
Schakelt SRK een advocaat in om de belangen van de verzekerde te behartigen in een
gerechtelijke of administratieve procedure? Dan mag de verzekerde zelf de advocaat kiezen.
In andere gevallen bepalen wij de keuze van de advocaat. Hierbij gelden de volgende regels.
–– Bij een zaak voor een Nederlandse rechter moet de advocaat:
–– in Nederland zijn ingeschreven;
–– of in Nederland een kantoor hebben.
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–– Bij een zaak voor een buitenlandse rechter moet de advocaat in dat land zijn ingeschreven;
–– Wij geven namens de verzekerde de opdracht aan de advocaat. Alleen het SRK is bevoegd de
opdracht te geven. De verzekerde geeft ons hiervoor toestemming. De verzekerde kan deze
toestemming niet meer intrekken.
–– Wij zijn niet verplicht om meer dan één advocaat of externe deskundige in te schakelen.
–– Is een externe advocaat ingeschakeld? Dan blijft onze rol beperkt tot het betalen van zijn
kosten volgens de voorwaarden van deze verzekering.
Berokkent de advocaat of deskundige door zijn optreden schade? Dan is het SRK hiervoor niet
aansprakelijk. Dit geldt ook voor een advocaat of deskundige die de verzekerde zelf inschakelt.

Hoe regelt SRK de schade?
SRK regelt de schade op de volgende manier.
–– Als het nodig is, neemt een deskundige namens SRK de schade op. U moet ervoor zorgen dat
dit mogelijk is.
–– Daarnaast kunt u op eigen kosten de schade via een second opinion door een
eigen deskundige laten vaststellen. Die moet wel werken volgens de Gedragscode
Expertiseorganisaties. Deze gedragscode vindt u op www.verzekeraars.nl.
–– Zijn beide deskundigen het niet met elkaar eens over de schade? Dan benoemen zij
gezamenlijk een derde deskundige. Deze doet een bindende uitspraak. Heeft uw deskundige
volgens de derde deskundige gelijk? Dan betaalt SRK de kosten van alle deskundigen.

Wat gebeurt er als meerdere mensen recht op verhaalsbijstand hebben?
Het kan voorkomen dat behalve de verzekerde ook andere mensen recht hebben op de hulp
van het SRK bij een geschil. SRK wil natuurlijk een belangenconflict voorkomen. Hoe het SRK dit
oplost, hangt af van de situatie.
–– Hebt u als verzekeringnemer een geschil met iemand die op de polis meeverzekerd is?
Dan geeft SRK u verhaalsbijstand.
–– Gaat het om een geschil tussen twee medeverzekerden op uw polis? Dan bepaalt u wie de
hulp van SRK krijgt.
–– Komen twee verzekerden met verschillende polissen bij De Zeeuwse beiden in aanmerking?
Dan bekijkt SRK wie het kortst bij De Zeeuwse Verzekeringen verzekerd is. Zijn zaak wordt
uitbesteed. De andere zaak behandelt SRK zelf.

Wat gebeurt er als de verzekerde het niet eens is met SRK?
SRK heeft een bepaalde kijk op hoe de zaak van de verzekerde het beste geregeld kan worden.
Het kan zijn dat de verzekerde het oneens is met het oordeel van SRK. Dat probeert SRK zo goed
mogelijk op te lossen via de geschillenregeling. De procedure is als volgt.
–– De verzekerde verzoekt SRK schriftelijk het meningsverschil voor te leggen aan een advocaat
van zijn keuze.
–– SRK verzoekt deze advocaat dan om zijn oordeel te geven en geeft hem alle documenten die
van belang zijn. De verzekerde kan ook zelf zijn standpunt toelichten, als hij dit wenst.
–– De mening van de advocaat is voor het SRK bindend. SRK betaalt zijn kosten.
–– SRK zet de verhaalsbijstand voort en volgt daarbij het oordeel van de advocaat.
–– Besluit SRK de behandeling uit te besteden aan een advocaat of andere deskundige?
Dan geeft SRK de opdracht niet aan de advocaat die het oordeel heeft gegeven of aan een
collega van hetzelfde kantoor.
–– Kan de verzekerde zich niet vinden in het oordeel van de advocaat? Of wil hij niet dat wij de
verhaalsbijstand voortzetten op basis van het oordeel van de advocaat? Dan kan hij de zaak

Privé Pakket Online Landbouwmaterieel

Aanvullende Voorwaarden Versie 1.0

pag 18/23

voor eigen rekening en risico voortzetten. Als de rechter de verzekerde in de zaak geheel of
gedeeltelijk gelijk geeft, betaalt SRK alsnog zijn (redelijke) kosten voor verhaalsbijstand.
Deze geschillenregeling is niet bedoeld om het oordeel van een ingeschakelde deskundige te
laten toetsen.
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Begrippenlijst
Aanhangwagen
Een aanhangwagen, caravan, of een ander object dat daaraan gelijk is gesteld volgens de
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, ongeacht het aantal wielen. Met een
aanhangwagen wordt ook aangekoppeld, niet-zelfrijdend landbouwmaterieel bedoeld.

Aanschafwaarde
De prijs die op het moment van schade betaald moet worden voor een nieuw object van hetzelfde
merk en type inclusief accessoires en meeruitvoering. Als dezelfde uitvoering niet meer leverbaar
is, wordt uitgegaan van een kwalitatief vergelijkbaar merk en type.

Af-fabriek
Alles wat in de fabriek is ingebouwd.

Bestuurder
Degene die het landbouwmaterieel bestuurt.

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;
–– doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
–– oververhitten en doorbranden.

Catalogusprijs
De prijs van het landbouwmaterieel zoals vermeld in de prijslijst van de fabrikant/importeur.

Dagwaarde
De waarde van het landbouwmaterieel direct voor de schadegebeurtenis. Deze waarde
wordt eventueel door een deskundige vastgesteld. Bij landbouwmaterieel dat geleased is,
is de dagwaarde nooit lager dan de boekwaarde volgens het leasecontract direct voor de
schadegebeurtenis.

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

Dekkingsgebied
Het geografische gebied waar de dekking geldt. Dit vermelden wij op het polisblad
achter ‘dekkingsgebied’. Als er voor uw landbouwmaterieel een Internationale
Motorrijtuigverzekeringskaart (‘groene kaart’) is afgegeven dan is de dekking niet geldig in de
landen die daarop zijn doorgehaald.

Eigen gebrek
Hieronder wordt verstaan: machinebreuk, materiaalmoeheid, reparatiefouten en constructie- en
materiaalfouten.
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Gebeurtenis
Het feitelijke voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waaruit de schade is
ontstaan. Als sprake is van een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, is het tijdstip van
het eerste voorval in die reeks bepalend voor de vaststelling van het tijdstip van de gebeurtenis.

Houder
Iemand die op grond van een rechtsverhouding met de eigenaar van een zaak de feitelijke macht
over die zaak uitoefent. Denk hierbij aan een huurder of een iemand die de zaak in bruikleen
heeft.

Inzittenden
De bestuurder en alle andere op- en inzittenden van het landbouwmaterieel, als zij:
–– in of op het landbouwmaterieel zitten met toestemming van de verzekeringnemer;
–– in, op, uit of van het landbouwmaterieel stappen;
–– uit of van het landbouwmaterieel zijn gestapt:
–– tijdens de rit of het werk een noodreparatie (helpen) uitvoeren aan het landbouwmaterieel;
–– bij een tankstation zijn waar het landbouwmaterieel met brandstof wordt gevuld.

Landbouwmaterieel
Het landbouwmaterieel dat op uw polisblad staat. Dit is het landbouwmaterieel af-fabriek
inclusief de onderdelen en gereedschappen die tot de standaarduitrusting behoren en voor de
eerste aflevering van het voertuig zijn aangebracht en in het verzekerde bedrag zijn meegenomen.
Het landbouwmaterieel mag niet bedrijfsmatig worden gebruikt en moet in particulier eigendom
zijn.
Accessoires en onderdelen die na de aflevering zijn aangebracht zijn niet standaard
meeverzekerd. Hiervoor kan een aanvullende dekking worden gesloten.

Molest
Onder molest valt:
–– 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 een
zelfde 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.

Motorrijtuig
Elk ander motorrijtuig dan het landbouwmaterieel. Dit moet een motorrijtuig zijn in de zin van de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
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Natuurgeweld
Overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine, vallend
gesteente, instorting, aardverschuiving.

Nieuwwaarde
De catalogusprijs die op het moment van schade geldt voor nieuw landbouwmaterieel van
hetzelfde merk, type en model en in dezelfde of overeenkomstige uitvoering.

Ongeluk
Een plotseling en onverwacht geweld dat van buiten op uw lichaam inwerkt. Door dit geweld moet
u rechtstreeks en in één ogenblik lichamelijk letsel hebben opgelopen. Dit letsel moet medisch
zijn vast te stellen.

Onrechtmatige daad
Een onrechtmatige daad is:
–– een inbreuk op een recht; of
–– een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of wat volgens het ongeschreven recht
gepast is in het maatschappelijk verkeer.
Toelichting

Als u schade lijdt door toedoen van een ander, kunt u schadevergoeding eisen. Voorwaarde is dan
wel dat die ander aansprakelijk is voor de schade. In het algemeen geldt dat iemand aansprakelijk
is als hij onrechtmatig heeft gehandeld en schuld heeft. Iemand handelt bijvoorbeeld
onrechtmatig als hij u in het verkeer geen voorrang verleent.

Personenschade
Dit is een schade aan een persoon. Er moet sprake zijn van letsel of van aantasting van de
gezondheid. Ook kan de persoon overlijden. Onder personenschade valt ook alle schade die
hieruit voortkomt.

Schade
Personenschade en/of zaakschade met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

Storm
Wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7 of meer).

Total verlies/Total loss
Er is sprake van totaal verlies/total loss als de herstelkosten hoger zijn dan het verschil tussen de
dagwaarde en de restanten van het beschadigde object.

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.

Verkeersongeval
Een botsing, aan- of overrijding.

Verzekerde
De verzekerden zijn de personen voor wie de verzekering geldt. Zij kunnen ook zelf het voorwerp
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van de verzekering zijn. Voor de Landbouwmaterieelverzekering zijn de verzekerden:
–– de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de passagiers van het
landbouwmaterieel;
Voor de onderdelen Branddekking en Cascodekking heeft alleen de verzekeringnemer aanspraak
op dekking. Voor de Schadeverzekering Inzittenden zijn de verzekerden: de in- en opzittenden.

Verzekeringnemer
Degene die het pakket heeft afgesloten.

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

Zaakschade
Schade aan, of het verloren gaan van, onroerende en roerende zaken, waaronder dieren.
Onder zaakschade valt ook alle schade die hieruit voortkomt.
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