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LEESWIJZER: 
 

Dekking 
Onze verzekeringen bieden dekking voor diverse risico’s: artikel 1. en 4. 

 
Schade 

Rechten en plichten bij schade: artikel 6. en 7. 

Betaling van de uitkering: artikel 7. 

Wanneer mogen wij niet uitkeren: artikel 2. 

Wanneer heeft u geen recht op uitkering of dekking: artikel 5. en 8.2. 

 
Premie 
Betaling van de premie en gevolgen van niet (tijdige) betaling: artikel 8. 

 
Klachten 

Regeling bij klachten en geschillen: artikel 13.2. 

 
Overig 

Begripsomschrijvingen:                                                                                                                       artikel 3. 

Doorgeven van wijzigingen:                                                                                                                 artikel 9. 

Algemene bepalingen:                                                                                                                         artikel 13. 

 
In deze leeswijzer worden enige onderwerpen benoemd. Niet alle onderwerpen die in deze algemene voorwaarden 

worden behandeld, zijn vermeld. In een specifiek geval kunnen andere bepalingen van deze algemene voorwaarden 

relevant zijn. Let op: lees ook steeds de bijzondere voorwaarden van de door u afgesloten verzekering(en). 
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Begrippen die in deze algemene voorwaarden cursief gedrukt zijn, worden in artikel 3. (begripsomschrijvingen) beschreven. 

Artikel 1. Rangorde 

Deze verzekering komt tot stand door advisering en bemiddeling van Equine Risk en wordt ondergebracht bij Hippo Horse Insurance 

Op alle verzekeringen zijn zowel deze algemene voorwaarden als de bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering van toepassing. Bepalingen uit 

de bijzondere voorwaarden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden gaan altijd voor op deze algemene voorwaarden.(Bijzondere) clausules en/of 

bepalingen die op de polis staan vermeld en die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden en/of met de bijzondere voorwaarden gaan altijd voor op deze 

algemene voorwaarden en/of de bijzondere voorwaarden. 

Artikel 2. Verplichtingen van assuradeuren op grond van (Sanctie)wet- en regelgeving 

2.1. Strijd met sanctiewet- en regelgeving 

Als het verzekeraars en/of assuradeuren op basis van nationale, supranationale of internationale sanctiewet- of regelgeving verboden is dekking te bieden 

of een uitkering of vergoeding te doen, biedt deze verzekering geen dekking. 

2.2. Voorbehoud van dekking en recht op tussentijdse beëindiging i.v.m. FISH en CDD-controle 

2.2.1.  Op basis van wet- en regelgeving hebben wij en assuradeuren een aantal verplichtingen met het oog op integriteit, waaronder het uitvoeren van een 

CDD-onderzoek (CDD betekent Customer Due Dilligence, ofwel ‘ken uw klant’). Verder moeten assuradeuren een verantwoord acceptatiebeleid voeren. 

In verband met deze verplichtingen worden uw gegevens en de gegevens van verzekerde(n) en andere belanghebbende(n) op verschillende momenten 

gecontroleerd. De doelstellingen van deze controles zijn naleving van (sanctie) wet- en regelgeving, fraudebestrijding en risicobeheersing. Wij en 

assuradeuren maken in dit verband gebruik van diverse publieke sanctielijsten en de databank van de Stichting CIS te Den Haag via de applicatie FISH 

(Fraude en Informatie Systeem Holland) en Compliancy Check. 

2.2.2.  Als uit (periodieke) controle blijkt dat u, verzekerde(n) of andere belanghebbende(n) op dat moment voorkomt/voorkomen in de hiervoor genoemde 

databanken kan de verzekering tussentijds worden beëindigd, zoals verder is bepaald in artikel 10.2. van deze algemene voorwaarden. 

2.2.3.  Ook als aanspraak wordt gemaakt op dekking op basis van deze verzekering worden de controles uitgevoerd. Als u, verzekerde of andere 

belanghebbende(n) op dat moment voorkomt/voorkomen op de hiervoor genoemde publieke sanctielijsten bestaat er geen recht op dekking. Als u, 

verzekerde of andere belanghebbende(n) op dat moment voorkomt/voorkomen in de hiervoor genoemde databank kan er geen recht op uitkering bestaan. 

Artikel 3. Begripsomschrijvingen 

Met de volgende begrippen wordt in het kader van deze verzekering alleen de daarachter opgenomen beschrijving bedoeld, tenzij expliciet anders op de polis of 

in de toepasselijke bijzondere voorwaarden staat vermeld. 

3.1. Acuut verlopende ziekte 

Een plotseling optredende en snel verlopende ziekte waarbij de dood van het paard binnen 5 dagen na de eerste ziekteverschijnselen te verwachten is of 

lijdt tot overlijden. 

3.2. Assuradeuren 

Intermont Assuradeuren B.V. die optreedt als gevolmachtigd agent namens - en voor rekening en risico van - verzekeraar(s). Assuradeuren zijn in het 

AFM-register geregistreerd onder nummer: 12045811. 

3.3. Blijvende ongeschiktheid 

Er is sprake van blijvende ongeschiktheid wanneer er veterinair objectief vast te stellen aandoeningen aanwezig zijn waardoor het dier niet meer gebruikt 

kan worden voor het gebruik zoals op de polis vermeld. Het dier is niet blijvend ongeschikt wanneer een bepaald africhtingsniveau niet meer behaald of 

behouden kan worden. 

3.4. Blijvende onvruchtbaarheid van een merrie 

Het aantoonbaar niet meer drachtig worden van de merrie na veterinaire begeleiding over een periode van minimaal 2 volledige dekseizoenen. 

3.5. Brand 

Een verbranding met vuur dat in staat is zich op eigen kracht te verspreiden. Let op: met ‘brand’ wordt niet bedoeld: 

-  broeien, schroeien, smelten, verkolen en zengen; 

-  doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

-  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

3.6. Contractsvervaldatum 

De datum waarop de overeengekomen contractsduur afloopt. 

3.7. Dekhengst 

Een paard/pony dat/die gebruikt wordt met als doel het vermeerderen van zijn soort. 

3.8. Dierenarts 

Een praktiserend dierenarts die is ingeschreven in het Diergeneeskunderegister. 

3.9. Dood 

Het uit zichzelf sterven van het paard. Let op: voor de specifieke dekkingen zijn de van toepassing zijnde rubrieksvoorwaarden leidend. 

3.10.   Draf- en renpaard 

Een paard dat geregistreerd staat bij de Vereniging van Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) en dat deelneemt aan (trainingen voor) wedstrijden die 

onder toezicht van de NDR worden georganiseerd. 

3.11.   Gebeurtenis 

Een bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval dat plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering waardoor schade ontstaat. 

3.12.   Gebruik 

Het gebruiksdoel waarvoor het paard is verzekerd zoals dit blijkt uit de polis. Dit kan zijn als rijpaard, draf- en renpaard of dekhengst. 
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3.13.   Kreupelheid 

Een medisch aantoonbare afwijking aan het bewegingsapparaat van het paard. Onder het bewegingsapparaat vallen: ledematen, rug en hals. 

3.14.   Leeftijd van het paard 

De leeftijd van het paard die als uitgangspunt voor de verzekering wordt genomen. De leeftijd van het paard wordt elk jaar per 1 januari met één jaar verhoogd. 

Let op: de leeftijd van het paard in het kader van deze verzekering kan dus (gedurende korte periodes) afwijken van de echte leeftijd van het paard. 

3.15.   Molest 

Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij, zoals omschreven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars 

op 2 november 1981 is gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 136/1981 of een eventuele vervanger hiervan. 

3.16.   Noodslachting 

Het doden van een paard in verband met een te verwachten snel intredende dood als gevolg van een ongeval of een acuut verlopende ziekte. 

3.17.   Ongeval 

Een plotseling van buiten komend en rechtstreeks op het lichaam van het paard inwerkend geweld, dat rechtstreeks een medisch vast te stellen uitwendig 

lichamelijk letsel veroorzaakt waarbij verwonding zichtbaar is en waarvoor direct adequate veterinaire hulp noodzakelijk is. 
Onder een ongeval wordt wel verstaan: 

a. aanrijding, botsing, draadverwonding en alle geweld, bij uitbreken uit stal of weide of bij op hol slaan, al dan niet tijdens een transport; 

b. blikseminslag in het open veld en elektrocutie; 

c. acute vergiftiging via het binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen - anders dan vergiftiging door het toedienen van 

geneesmiddelen of door het binnendringen van allergenen; 

d. verdrinking; 

e. kwaadwilligheid van derden (bijvoorbeeld dierenmishandeling door derden); 

f. brand. 

Onder het begrip ongeval valt niet verstapping, verzwikking, verstuiking, verdraaiing en peesaandoeningen. 

3.18.   Polis 

Een door assuradeuren ondertekend bewijs waaruit de verzekeringsovereenkomst met u blijkt. Op de polis kunnen ook bijzondere clausules en/of 

bepalingen staan. 

3.19.   Premie 

Het bedrag dat u op basis van deze verzekering moet betalen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in: 

-  aanvangspremie: de (eerste termijn van de) premie die u moet betalen bij het afsluiten van deze verzekering of in verband met een tussentijdse 

wijziging van deze verzekering; 
-  vervolgpremie: de premie die u moet betalen bij verlenging van deze verzekering. 

3.20.   Rijpaard 

Een paard/pony dat/die gebruikt kan worden voor hippische doeleinden met uitzondering van de draf- en rensport. ‘Hippische’ doeleinden kunnen 

bijvoorbeeld zijn: recreatie, dressuur, springen, western, polo, eventing, voltige, shows, keuringen, fokkerij en aangespannen rijden. 

3.21.   Totaal verlies 

Van totaal verlies is sprake als uitkering wordt gedaan in geval van (plotselinge) dood, noodslachting, blijvende ongeschiktheid of blijvende 

onvruchtbaarheid. Let op: voor de specifieke dekkingen zijn de van toepassing zijnde rubrieksvoorwaarden leidend. 

3.22    Sportpaardbegeleiding 

Een preventieve vorm van begeleiding door veterinair of therapeut om blessures te vermijden dan wel om aanwezige blessures op te sporen en te 

managen. Door deze begeleiding wordt de kans op blessures geminimaliseerd en op deze manier wordt het prestatieniveau geoptimaliseerd. 

3.23.   U/uw 

De verzekeringnemer, dus de contractspartij van verzekeraar(s). 

3.24.   Verzekeraar 

De verzekeringsmaatschappij en/of risicodrager zoals genoemd op de polis. 

3.25.   Verzekerde 

De persoon die op grond van de verzekering recht heeft op een uitkering. 

3.26.   Verzekering 

De verzekeringsovereenkomst waarvan de inhoud blijkt uit de polis, deze algemene voorwaarden en de toepasselijke bijzondere voorwaarden. 

3.27.   Verzekeringsjaar 

Een periode van 12 opeenvolgende maanden te rekenen vanaf de ingangsdatum zoals vermeld op de polis en vervolgens ieder jaar vanaf de 

contractsvervaldatum. 

3.28.   Wij/ons/onze 

De besloten vennootschap Hippo Horse Insurance die optreedt als bemiddelaar tussen u en assuradeuren en/of verzekeraar(s). 

3.29.   Ziekte 

Een aantasting van de gezondheid door een andere oorzaak dan een ongeval, ouderdom, slijtage of aandoening door het bewegingsapparaat. 

Artikel 4. Omschrijving van de dekking - algemene bepalingen 

4.1. Waar is er dekking? 

De verzekering is, tenzij in de polis anders is vermeld, van kracht: 

-  in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland; 

-  in West-Europa, als het paard niet langer dan 30 aaneengesloten dagen daar verblijft; 

-  in West-Europa, als het paard langer dan 30 aaneengesloten dagen daar verblijft, maar alleen als daarvoor voorafgaand aan het verblijf schriftelijk 

toestemming is verleend; 

-  buiten West-Europa, maar alleen als daarvoor voorafgaand aan dit verblijf schriftelijk toestemming is verleend, ongeacht het aantal dagen dat het paard 

daar verblijft. 

Onder West-Europa wordt verstaan: Denemarken, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Monaco, 

Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland. 

4.2. Wanneer is welke dekking van toepassing? 

Uit de polis blijkt welke verzekering(en) en daarbij behorende dekking(en) van toepassing is of zijn. 

4.3. Wat en wanneer wordt er uitgekeerd? 

Wanneer zich een schadegeval voordoet, wordt maximaal het verzekerde bedrag dat vermeld staat op de polis uitgekeerd of worden de gemaakte kosten 

- als uit de polis blijkt dat dit gedekt is - vergoed aan verzekerde. Let op: wat en wanneer er precies wordt uitgekeerd, wordt bepaald in de toepasselijke 

bijzondere voorwaarden. 
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Artikel 5. Uitsluitingen en sancties 

5.1. Uitsluitingen 

5.1.1.  Atoomkernreacties 

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van schadegeval dat is veroorzaakt door een atoomkernreactie. Met ‘atoomkernreactie’ wordt bedoeld: iedere 

kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit, radioactieve straling. 
5.1.2.  Beslag / confiscatie / rekwisitie 

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van een schadegeval dat is ontstaan gedurende een periode van inbeslagneming, confiscatie of rekwisitie 

van het paard. 

5.1.3.  Chirurgische ingreep / inenting 

Er is geen recht op uitkering als het paard overlijdt of blijvend ongeschikt raakt door een chirurgische ingreep of inenting tenzij u aantoont dat op het 

moment van de chirurgische ingreep of inenting al sprake was van een gedekte schade onder de door u afgesloten verzekering en die chirurgische 

ingreep of inenting werd uitgevoerd in het kader van deze gedekte schade. 

5.1.4.  Destructie op last van de overheid 

Er is geen recht op uitkering bij destructie op last van de overheid. 

5.1.5.  Doping en soortgelijke middelen 

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van het gebruik van stimulerende middelen, drugs en/of doping en/of verboden lichaamsvreemde stoffen. Het 

maakt hierbij niet uit of u of verzekerde op de hoogte was van en/of heeft ingestemd met dit gebruik. 

5.1.6.  (Eigen) gebrek 

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van schade die is veroorzaakt door een (eigen) gebrek van het paard. Met ‘(eigen) gebrek’ wordt in ieder 

geval bedoeld: rijtechnische problemen, karakterfouten en gedragstoornissen. 
5.1.7.  Epidemie 

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van een schadegeval dat is veroorzaakt door een epidemie onder paarden of paardachtigen (epizoötie) zoals 

de Afrikaanse paardenpest of een andere besmettelijke ziekte. 

5.1.8.  Experimentele behandeling 

De kosten en gevolgen van een ingreep, onderzoek of behandelmethode die wordt beschouwd als experimenteel en/of wetenschappelijk onvoldoende 

onderbouwd, en dus niet valt onder Evidence Based Veterinary Medicine (EBVM), vallen niet onder de dekking van deze verzekering. 
5.1.9.  Gebruik anders dan overeengekomen 

Er is geen recht op uitkering als van het paard een ander gebruik is gemaakt dan waarvoor het paard is verzekerd. Deze uitsluiting geldt niet als u 

aantoont dat er geen direct verband bestaat tussen dit andere gebruik en de schade. 

5.1.10. Molest en soortgelijke situaties 

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van een schadegeval dat is ontstaan of verergerd in of (direct of indirect) veroorzaakt door een situatie van 

molest of soortgelijke situaties zoals acties van vreemde mogendheden, invasie, nationalisatie, oorlog, revolutie, rellen, rebellie, stakingen en vijandigheden. 

5.1.11. Natuurgeweld 

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van een schadegeval dat is veroorzaakt door een overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, 

windhoos of andere natuurramp. Met ‘overstroming’ wordt hier in ieder geval bedoeld: iedere overstroming die het gevolg is van het bezwijken of 

overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Verder wordt met ‘overstroming’ bedoeld: de uitstroming van water via scheuren, gaten en 

andere beschadigingen van waterkeringen. 

5.1.12. Opzet / roekeloosheid / nalatigheid 

Er is geen recht op uitkering wanneer er sprake is van opzettelijk of met grove schuld of roekeloos handelen of nalatigheid door of met goedvinden van 

of door uitlokking door u, verzekerde of bij de verzekering belanghebbende(n). Met ‘nalatigheid’ wordt in ieder geval bedoeld: onjuiste of onvoldoende 

verzorging van het paard en het achterwege laten van tijdige, diergeneeskundige zorg. 
5.1.13. Schadegeval ontstaan voor ingangsdatum, tijdens wachttijd of schorsing van verzekering 

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van een schadegeval dat is ontstaan of waarvan de oorzaak ligt: 

-  voor de ingangsdatum van de verzekering of 

-  tijdens de wachttijd van de verzekering (zie daarvoor de bijzondere voorwaarden) of 

-  tijdens een periode waarin de verzekering geschorst is in verband met wanbetaling zoals bedoeld in artikel 8. 

5.2. Verlies van recht op uitkering 

5.2.1.  Elk recht op uitkering vervalt als u, verzekerde en/of een andere belanghebbende(n) een meldings-, mededelings-, informatie-, of medewerkingsverplichting 

zoals op de polis, in deze algemene voorwaarden, de toepasselijke bijzondere voorwaarden of in de wet omschreven niet bent/is nagekomen, voor zover 

verzekeraar(s) daardoor in een redelijk belang is/zijn geschaad. 

5.2.2.  Elk recht op uitkering vervalt als u, verzekerde en/of en andere belanghebbende(n) een meldings-, mededelings-, informatie-, of medewerkingsverplichting 

zoals op de polis, in deze algemene voorwaarden, de toepasselijke bijzondere voorwaarden of in de wet is omschreven niet bent/is nagekomen met het 

opzet de verzekeraar(s) te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 
 

Voorbeeld: 

Op grond van artikel 6 mag u geen onjuiste erkenningen doen. Stel dat u een WA-verzekering heeft gesloten en uw buurman heeft schade geleden waarvan hij 

denkt dat uw paard dit heeft veroorzaakt, terwijl u niet weet wat er is gebeurd. U mag dan niet erkennen dat uw paard de schade heeft veroorzaakt. Doet u dit 

wel dan verliest u uw recht op uitkering. 

U verliest verder bijvoorbeeld ook uw recht op uitkering als u ons niet eerlijk vertelt wat er is gebeurd; als u bedragen op aankoopnota’s verandert; als u meer 

claimt dan de geleden schade of als u een afgewezen schade nogmaals opgeeft. 

Let op: dit zijn alleen maar voorbeelden ter verduidelijking. Er zijn vele andere voorbeelden denkbaar. 
 

Artikel 6. Verplichtingen bij (dreigende) schade 

Als er sprake is van een mogelijk gedekt schadegeval heeft/hebben u, verzekerde en/of een andere belanghebbende(n) de volgende verplichtingen: 

-   geen onjuiste erkenningen te doen (let op: u mag zich dus onder meer niet uitlaten over de vraag of er sprake is van eventuele aansprakelijkheid of schuld en 

of er recht op uitkering bestaat); 

-   ervoor te zorgen dat het schadegeval (hiervan is in ieder geval sprake indien het paard verschijnselen van ziekte of kreupelheid vertoont of een ongeval heeft 

gehad) zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur per e-mail, per brief of telefonisch aan ons wordt gemeld, een telefonische melding dient altijd schriftelijk aan 

ons bevestigd te worden; 
-   zodra het paard verschijnselen van ziekte of kreupelheid vertoont of een ongeval heeft gehad, direct een dierenarts te raadplegen en de voorschriften van de 

dierenarts steeds op te volgen en verder alles te doen wat tot genezing van het paard kan leiden; 

-   als de dierenarts het paard doorverwijst naar een specialist of een specialistische kliniek, dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur aan ons te melden 

(let op: als wij deze melding pas ontvangen nadat de specialist met de behandeling is begonnen, kan het zijn dat verzekeraar(s) hierdoor in een redelijk 

belang is/ zijn geschaad en uw recht op uitkering vervalt); 

-   als de dierenarts noodslachting nodig vindt, dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur aan ons te melden (let op: als wij deze melding pas ontvangen nadat 

de noodslachting is uitgevoerd, kan het zijn dat verzekeraar(s) hierdoor in een redelijk belang is/zijn geschaad en uw recht op uitkering vervalt); 

-   als het paard sterft, dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur aan ons te melden (let op: als wij deze melding niet direct ontvangen, kan het zijn dat 

verzekeraar(s) hierdoor in een redelijk belang is/zijn geschaad en uw recht op uitkering vervalt); 
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-   als het paard sterft - indien wij dit noodzakelijk achten - voor eigen rekening een lijkschouwing te laten verrichten door een dierenarts van de GGD of de 

Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht of indien het paard zich in het buitenland bevindt een daartoe bevoegde instantie; 

-   bij diefstal, verduistering en elk ander strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie (in het buitenland moet de aangifte ter plaatse worden 

gedaan) en het bewijs van de aangifte zo spoedig mogelijk naar ons te sturen; 

-   zo goed als mogelijk alle bijzonderheden met betrekking tot het schadegeval aan ons te melden en naar waarheid antwoord te geven op alle vragen die 

gesteld worden; 

-   aanwijzingen van ons en/of de door ons aangewezen deskundigen op te volgen; 

-   uw volledige medewerking te verlenen aan de schaderegeling en onderzoeken, u geeft ons toestemming om navraag te doen bij de persoon die het paard in 

behandeling heeft of heeft behandeld; 

-   alles na te laten wat onze belangen of de belangen van assuradeuren en/of verzekeraar(s) kan schaden; 

-   alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om (de gevolgen van) schade te voorkomen of te verminderen; 

-   binnen redelijke termijn maar uiterlijk binnen 3 maanden na schademelding alle inlichtingen en bescheiden aan ons te verschaffen die voor de beoordeling van 

de uitkeringsplicht van verzekeraar(s) nodig (kunnen) zijn. (let op: hoe later u stukken indient, hoe moeilijker u het ons maakt de uitkeringsplicht te beoordelen. 

Dit kan tot gevolg hebben dat verzekeraar(s) het recht hebben de uitkering te verminderen met de schade die zij door de late melding lijdt/lijden of dat het recht 

op uitkering komt te vervallen als verzekeraar(s) door de late melding in een redelijk belang is/zijn geschaad.) 
U bevordert een snelle schadeafwikkeling door: 

-   ervoor te zorgen dat de door ons benodigde schadeformulieren juist en zo volledig mogelijk worden ingevuld en zo snel mogelijk echter binnen uiterlijk 3 

maanden na schademelding naar ons worden opgestuurd; 

-   originele nota’s inclusief bijbehorende behandelformulieren/patiëntenverslagen/attesten  zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst) ter 

declaratie in te sturen; 

-   ervoor te zorgen, dat alle nota’s zodanig zijn gespecificeerd dat wij zonder verdere navraag kunnen vaststellen welke kosten voor vergoeding in aanmerking 

komen. 

U heeft verder de verplichting er zo goed als u kunt voor te zorgen dat verzekerde en andere belanghebbende(n) ook al zijn/hun verplichtingen 

die hiervoor zijn opgenomen nakomt/nakomen. 

Artikel 7. Regeling van schade 

Uit de toepasselijke bijzondere voorwaarden volgt de schaderegeling per gekozen verzekering. In aanvulling daarop geldt de regeling in dit artikel. 

7.1. Toestemming euthanasie 

Uit onze toestemming tot beëindiging van het leven van het paard volgt niet de verplichting tot uitkering. 

7.2. Recht op overname en eventuele vermindering van uitkering 

7.2.1.  Als een uitkering wegens blijvende ongeschiktheid wordt gedaan, hebben wij het recht het paard van u over te nemen. In dat geval is de opbrengst van 

het paard voor ons en zijn er 2 mogelijkheden: 
-  wij laten het paard ophalen waarbij de waarbij de transportkosten voor onze rekening zijn en de eventuele slachtopbrengst ons ten goede komt.; 

-  wanneer het dier niet geschikt is voor menselijke consumptie volgt euthanasie en verminderen wij de waarde voor de schade min de restwaarde en 

eventuele extra kosten voor euthanasie van het dier. 

7.2.2.  U kunt ons vragen om afstand te doen van het recht van overname, als u het paard wilt behouden. Wij zijn niet verplicht hieraan mee te werken. Als wij 

bereid zijn om afstand te doen, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet een verklaring ondertekenen waarin u aangeeft akkoord te gaan 

met de volgende voorwaarden: 

-  het welzijn van het paard staat voorop; 

-  het paard moet altijd uw eigendom blijven; 

-  het paard mag in geen enkel wedstrijdverband meer worden uitgebracht; 

-  het paard mag bij geen enkele maatschappij meer ter verzekering worden aangeboden; 

Wij behouden altijd het recht om controle uit te oefenen op de naleving van de gestelde voorwaarden. Bovengenoemde punten blijven van kracht, ook als 

de verzorging van het paard aan derden is overgedragen. 
Daarnaast bent u een door ons vast te stellen terugkoopvergoeding verschuldigd. Deze terugkoopvergoeding is in ieder geval minimaal: 

-  € 700,- voor een paard met een stokmaat van 1,58 meter of hoger of 

-  € 500,- voor een pony met een stokmaat lager dan 1,58 meter, en maximaal 50% van het verzekerde bedrag. 

Als blijkt dat u aan één van de gestelde voorwaarden niet heeft voldaan, bent u verplicht de door ons gedane uitkering aan ons terug te betalen. 

7.2.3.  Als u in een schadegeval op grond van een wettelijke bepaling of andere voorziening recht heeft op een uitkering van de overheid, zal het bedrag van 

deze uitkering, in mindering worden gebracht op de uitkering waarop u op grond van de verzekering recht heeft. 

Artikel 8. Premie 

8.1. Betaling van premie 

U moet de premie, de poliskosten en de (eventuele) assurantiebelasting vooruitbetalen. De aanvangspremie moet uiterlijk zijn betaald binnen 30 dagen na 

de datum waarop de eerste premienota is gedateerd. De vervolgpremie moet uiterlijk zijn betaald op de premievervaldag. 

8.2. Wanbetaling, verval van verzekeringsdekking 

8.2.1.  Als u de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30e dag na de datum waarop de eerste premienota is gedateerd, betaalt of weigert te betalen, wordt geen 

dekking verleend. Let op: hiervoor is geen aanmaning nodig. 

8.2.2.  Als u de premie in termijnen mag betalen en u een termijn niet of niet tijdig betaalt, dan wordt het totaalbedrag van de nog niet vervallen termijnen ineens 

geheel opeisbaar. 

8.2.3.  Als uit een mededeling van u moet worden afgeleid dat u de vervolgpremie niet (tijdig) zult betalen, wordt de dekking geschorst voor alle gebeurtenissen 

die na de premievervaldag plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Assuradeuren kunnen in dat geval de verzekering ook per direct beëindigen. 

8.2.4.  Als u (een termijn van) de vervolgpremie niet of niet tijdig betaalt, wordt de verzekering beëindigd of de dekking geschorst voor alle gebeurtenissen die na 

de premievervaldag plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Maar dit gebeurt pas nadat u na de premievervaldag onder vermelding van de gevolgen van 

het uitblijven van betaling tevergeefs bent aangemaand tot betaling van de totale nog openstaande vervolgpremie (inclusief de nog niet vervallen 

termijnen) binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de dag na aanmaning. 

8.2.5.  Als u de totale nog openstaande vervolgpremie (inclusief de nog niet vervallen termijnen) niet binnen de termijn van 14 dagen gerekend vanaf de dag na 

aanmaning betaalt, raakt u (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd. 

8.2.6.  U blijft, ondanks beëindiging van de verzekering of schorsing van de dekking, verplicht de nog niet betaalde premie te betalen. 

8.2.7.  Als de verzekering niet is beëindigd, maar is geschorst, wordt de dekking pas weer van kracht de dag nadat wij de nog niet betaalde premie geheel, 

inclusief wettelijke rente en (buitengerechtelijke) incassokosten, hebben ontvangen. In geval van termijnbetaling betekent dit dus dat alle nog niet betaalde 

termijnen geheel, inclusief wettelijke rente en (buitengerechtelijke) incassokosten, moeten zijn betaald. 

Artikel 9. Wijzigingen (van risico, premie en/of voorwaarden) 

9.1. En-bloc-herziening 

9.1.1.  Verzekeraar(s) hebben het recht de premie en/of de voorwaarden in het kader van een en-bloc-herziening voor soortgelijke verzekeringen op eenzelfde 

manier te herzien. Een en-bloc-herziening geldt altijd voor een groep van verzekeringen en wordt bijvoorbeeld toegepast als de premie niet langer 

voldoende is om het risico te dekken. 
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9.1.2.  U zult van tevoren schriftelijk over de en-bloc-herziening worden geïnformeerd. 

9.1.3.  Als de premie en/of de voorwaarden van de verzekering in uw nadeel of in het nadeel van de tot uitkering gerechtigde worden gewijzigd, heeft u het recht 

om de verzekering op te zeggen met ingang van de dag waarop de wijziging ingaat. U heeft dit recht in ieder geval ook tot 1 maand nadat de wijziging aan 

u is meegedeeld. 

9.1.4.  Als er meerdere verzekeringen zijn afgesloten, dan bestaat de bevoegdheid tot opzegging alleen voor die verzekering, waarop de aangekondigde en-bloc- 

herziening betrekking heeft. 

9.1.5.  De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door u geldt niet als: 

-  de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen die een directe relatie met en gevolgen voor deze 

verzekering hebben; 

-  de wijziging alleen in uw voordeel is (wat in ieder geval het geval is als de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking of een 

uitbreiding van de dekking bij gelijkblijvende premie inhoudt) of; 

-  de wijziging van de premie direct voortvloeit uit bepalingen op de polis en/of in deze algemene voorwaarden en/of of de toepasselijke bijzondere 

voorwaarden. 

9.2. Risicowijziging 

9.2.1.  U bent verplicht een mogelijke risicowijziging zo snel als mogelijk na het moment waarop het risico wijzigt aan ons te melden. Van een mogelijke 

risicowijziging is in ieder geval sprake als van een paard of object een ander gebruik wordt gemaakt dan op de polis staat vermeld. Voor een paard 

worden de volgende gebruiksdoelen onderscheiden: gebruik als rijpaard, als draf- en renpaard en dekhengst. 

Let op: op grond van artikel 5.1.9. heeft u in beginsel geen recht op uitkering als van het paard een ander gebruik is gemaakt dan waarvoor het paard is 

verzekerd. Het melden van een risicowijziging is dus in uw eigen belang. 

9.2.2.  In geval van een risicowijziging hebben zowel assuradeuren als u de mogelijkheid deze verzekering op te zeggen, waarbij rekening moet worden 

gehouden met een opzegtermijn van 2 maanden. 

9.2.3.  In geval van een risicowijziging hebben assuradeuren het recht om de premie en/of de voorwaarden tussentijds te wijzigen. U zult in dat geval schriftelijk 

worden geïnformeerd over de gewenste aanpassing. Als de premie en/of de voorwaarden van de verzekering in uw nadeel of in het nadeel van de tot 

uitkering gerechtigde worden gewijzigd, heeft u het recht de verzekering op te zeggen met ingang van de dag waarop de wijziging ingaat. U heeft dit recht 

in ieder geval ook tot 1 maand nadat de wijziging aan u is meegedeeld. 
Let op: een risicowijziging valt niet automatisch onder de verzekeringsdekking. Een risicowijziging valt pas onder de verzekeringsdekking op het moment 

dat de acceptatie van het gewijzigde risico door ons schriftelijk is bevestigd en zo nodig de polis, de premie en/of de voorwaarden aan de bedoelde 

wijziging zijn aangepast. 

9.3. Premiewijziging 

9.3.1.  De premie is onder andere gebaseerd op de leeftijd van het paard en de waarde van het paard. 

9.3.2.  De premie kan steeds na afloop van een verzekeringsjaar voor het volgende verzekeringsjaar worden aangepast overeenkomstig het 

consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens van het CBS. 

9.3.3.  Met ingang van het jaar waarin de leeftijd van het paard op 20 jaar wordt gesteld, wordt de verzekering (basisverzekering inclusief eventuele 

ziektekostendekking) per contractsvervaldatum omgezet in alleen een ongevallenverzekering. Vanaf dat moment bent u de premie voor een 

ongevallenverzekering verschuldigd. Het verzekerde bedrag wordt vanaf dat moment gesteld op maximaal € 1.400,-. 

9.3.4.  Met ingang van het jaar waarin de leeftijd van het paard op 15 jaar wordt gesteld, wordt jaarlijks een premietoeslag van 1% van het verzekerde bedrag 

van het paard toegepast op de basisverzekering. 
 

Voorbeeld: 

Stel dat per 1 maart 2015 een verzekering wordt afgesloten voor een paard dat op 16 april 2001 is geboren. Wij stellen de leeftijd van het paard met ingang van de 

verzekering op 14 jaar. De verzekering wordt aangegaan voor 1 jaar. De contractsvervaldatum is dan dus 1 maart 2016. Per 1 januari 2016 wordt de leeftijd van het 

paard voor deze verzekering al op 15 gesteld. De leeftijd van het paard heeft gevolgen voor de premie. Die premie wordt gewijzigd per 1 maart. 
 

Artikel 10. Looptijd en opzegging van de verzekering 

10.1.   Looptijd van de verzekering 

10.1.1. De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. 

10.1.2. Deze verzekering is aangegaan voor de op de polis aangegeven termijn en wordt telkens met dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden voortgezet, 

tenzij de verzekering door 1 van de partijen tijdig voor afloop van die termijn is opgezegd. De opzegging moet schriftelijk (voor u betekent dit per brief of per 

e-mail) worden gedaan, waarbij rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn van 2 maanden voor afloop van de termijn die is vermeld op de 

polis. 

10.1.3. Zodra de verzekering is verlengd, kan de verzekering op elke gewenst moment altijd tussentijds door u worden opgezegd. De opzegging moet per brief of 

per e-mail worden gedaan, waarbij rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn van 1 maand. 

10.2.   Tussentijdse beëindiging door opzegging 

10.2.1. De verzekering kan tussentijds schriftelijk per direct worden opgezegd, als door of namens u, verzekerde of de tot uitkering gerechtigde(n) de uit deze 

algemene voorwaarden, toepasselijke bijzondere voorwaarden en/of uit de wet volgende verplichtingen niet zijn nagekomen met het opzet verzekeraar(s) 

en/of assuradeuren te misleiden. 

10.2.2. Als u uw mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft geschonden, met het opzet om verzekeraar(s) te misleiden of verzekeraar(s) bij 

kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten, kan door of namens verzekeraar(s) de verzekering schriftelijk per direct 

worden opgezegd. U kunt de verzekering per direct per brief of per e-mail opzeggen binnen 2 maanden nadat door of namens verzekeraar(s) een beroep 

is gedaan op schending van de mededelingsplicht. 

10.2.3. De verzekering kan - naast hiervoor in de algemene voorwaarden of in toepasselijke bijzondere voorwaarden genoemde specifieke gevallen tussentijds - 

door 1 van de partijen waarbij rekening wordt gehouden met een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk (voor u betekent dit per brief of per e-mail) 

worden opgezegd in de volgende gevallen: 

-  binnen 30 dagen nadat op grond van de verzekering een uitkering is gedaan - anders dan een uitkering wegens totaal verlies - of afgewezen; 

-  u vraagt surseance van betaling aan en/of aan u wordt surseance van betaling verleend; 

-  uw faillissement wordt uitgesproken; 

-  u doet een beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen en/of deze wet wordt op u van toepassing verklaard; 

-  uit een FISH- of CDD-controle blijkt dat u, verzekerde of andere belanghebbende(n) in een betreffende databank of op een publieke sanctielijst 

voorkomt/voorkomen. 

10.2.4. In geval van een andere, specifiek in deze polis genoemde opzeggingsgrond, zal steeds rekening moeten worden gehouden met opzegtermijn van 

2 maanden, tenzij een andere termijn is genoemd. 

10.3.   Overlijden verzekeringnemer 

In geval van overlijden van verzekeringnemer wordt de verzekering voortgezet. Zowel de erfgenamen van verzekeringnemer als assuradeuren hebben in 

dat geval het recht binnen 9 maanden nadat zij met het overlijden bekend zijn geworden de verzekering tussentijds op te zeggen, waarbij rekening moet 

worden gehouden met een opzegtermijn van 1 maand. 
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Artikel 11. Automatische beëindiging van de verzekering 

11.1.   Automatische beëindiging 

11.1.1. De verzekering(en) eindigt/eindigen direct en automatisch als uitkering is gedaan in geval van totaal verlies. Bij totaal verlies blijft de premie over het 

resterende gedeelte van het verzekeringsjaar verschuldigd. Dit wordt verrekend met de schade-uitkering. 

11.1.2. Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de verzekerde zaak eindigt deze verzekering automatisch op de datum van de eigendomsoverdracht. 

Let op: u moet ons wel schriftelijk informeren over de verkoop of eigendomsoverdracht van de verzekerde zaak. Let op: Bij verkoop of 

eigendomsoverdracht van de verzekerde zaak gaat de verzekering niet over op de verkrijger van de verzekerde zaak. De nieuwe eigenaar of 

rechthebbende moet zelf een nieuwe verzekering aanvragen. Let op: als de nieuwe eigenaar bij ons een nieuwe verzekering aanvraagt, zullen wij als de 

schadehistorie daartoe aanleiding geeft de verzekering weigeren of de nieuwe eigenaar een ander voorstel doen. 

Artikel 12. Samenloop en verhaalsrecht 

12.1.   Samenloop 

Als u of verzekerde een andere verzekering heeft die ook recht geeft op een uitkering, dan vergoedt deze verzekering alleen de schade en/of kosten die 

niet door die andere verzekering vergoed worden (óf vergoed zouden worden als deze verzekering niet zou bestaan). Deze verzekering geeft in dat geval 

dus alleen een aanvullende dekking tot maximaal het bedrag dat in de betreffende bepaling is genoemd. 

12.2.   Verhaalsrecht 

Als verzekeraar(s) op grond van de wet een verhaalsrecht heeft/hebben op derden die de schade hebben veroorzaakt, dan doet/doen verzekeraar(s) 

afstand van dit verhaalsrecht op degene die door u uitdrukkelijk of stilzwijgend gemachtigd is het paard te houden, te gebruiken, te verzorgen, te berijden 

of op een andere manier onder zich te hebben. Dit geldt niet: 

-  voor een gemachtigde die het paard beroepshalve onder zich heeft of 

-  als de gemachtigde het paard verwaarloost, opzettelijk verwondt of de schade is ontstaan door het gebruik van stimulerende middelen en/of 

lichaamsvreemde stoffen, drugs en/of doping. Het maakt hierbij niet uit of u op de hoogte was van of heeft ingestemd met het gebruik van deze 

middelen. 

Artikel 13. Algemene bepalingen 

13.1.   Kennisgevingen / adres / domiciliekeuze 

13.1.1. Kennisgevingen van ons en/of assuradeuren en/of verzekeraar(s) aan u en/of verzekerde kunnen rechtsgeldig worden verstuurd aan het laatst bij ons 

bekende adres van de betreffende geadresseerde. 

13.1.2. Alle kennisgevingen en/of overige correspondentie van u en/of verzekerde aan assuradeuren en/of verzekeraar(s) moeten worden gericht aan ons. 

13.1.3. Voor de uitvoering van de verzekering en al hetgeen daaruit voortvloeit kiest/kiezen verzekeraar(s) uitdrukkelijk domicilie op het adres van Hippo Horse 

Insurance. 

13.2.   Geschillen 

13.2.1. Klachtenregeling 

Klachten die verband houden met (de uitvoering van) deze verzekering of de daaraan voorafgaande aanvraag kunnen in eerste instantie worden 

voorgelegd aan: 

-  de directie van Intermont Assuradeuren B.V., 

Arcadialaan 36c/d, 1800 AE Alkmaar; 

Assuradeuren geven er de voorkeur aan dat een klacht per brief of per e-mail (info@intermontassuradeuren.nl) wordt ingediend. 

Als de klacht niet naar de wens van de indiener is opgelost dan kan de klacht, voor zover van toepassing, worden ingediend bij: 

-  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 

13.2.2. Geschillen in verband met deze verzekering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen het eens worden over een andere manier van 

conflictoplossing, bijvoorbeeld mediation of arbitrage. 

13.3.   Toepasselijk recht 

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
 

13.4.   Privacy statement 

Meer informatie over onze Privacy statements kunt u nalezen op www.uwpaardverzekeren.nl en www.hippohorseinsurance.com. 

13.5.   Terrorisme 

Op deze verzekering is steeds de laatste versie van het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij N.V. (NHT)’ 

van toepassing, indien en voor zover de verzekeraar(s) is/zijn verbonden met de NHT. Het geldende clausuleblad is als bijlage aan deze algemene 

voorwaarden toegevoegd. 

http://www.uwpaardverzekeren.nl/
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Bijlage 

Clausuleblad terrorismedekking 

bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder: 

1.1 Terrorisme: 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen 

van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van 
de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij 

aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

1.2 Kwaadwillige besmetting: 

Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen 

en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood 
tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen 

aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde 

politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

1.3 Preventieve maatregelen: 

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af 

te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 

1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij  voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): 

Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, 

die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in 
herverzekering kunnen worden ondergebracht. 

1.5 Verzekeringsovereenkomsten: 

a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het 

financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico’s. 

b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een 
rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 

c) Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering  voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien 

verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 

1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars: 

Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te 

oefenen. 

Artikel 2  Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 

2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking 

bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: 
•  terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 

•  handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 

hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op 
schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het 

terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogens-opbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering 

reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het 
financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 

2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot 

jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie 

landelijk verschijnende dagbladen. 

2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: 

•  schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 

•  gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, 

dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende 

verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. 
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede 

alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op 

het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar 

gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. 

Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het 

Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende 

groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 

Artikel 3  Uitkeringsprotocol NHT 

3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit 

Protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment 

waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor 

het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een 

gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 
3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee 

aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en 

overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 

3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal 

worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 

3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden 

gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in 

de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd. 

Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam te Amsterdam. 


