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Begrippenlijst

Aanhangwagen

Bij landbouwwerktuigen 

Een aan het landbouwwerktuig gekoppelde aanhanger, oplegger of ander voer- of werktuig of een daarmee volgens de WAM 

gelijk te stellen zaak. 

Bij motorrijtuigen 

Een kampeerwagen, een caravan, een ander voertuig of werktuig of een ander object dat daarmee volgens de WAM gelijk te 

stellen is, ongeacht het aantal wielen en alleen als deze aan het motorrijtuig is gekoppeld.

Aanspraak

Bij aansprakelijkheid 

Een bij het sluiten van de verzekering onvoorziene aanspraak tot vergoeding van schade tengevolge van een handelen of nalaten, 

ingesteld tegen verzekerde(n). Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit 

elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij ons te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste 

aanspraak is aangemeld.

Aanvaring 

Bij milieu

• een botsing of aanraking van een schip met andere zaken;

• een schadetoebrenging door een schip aan zaken zonder botsing of aanraking, als gevolg van de wijze van varen of het niet 

nakomen van enig wettelijk voorschrift. 

Aardbeving

Een aardbeving waardoor direct of indirect schade aan de verzekerde zaken wordt veroorzaakt. Bij schaden die ontstaan hetzij 

gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van aardbeving hebben 

geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan dat verschijnsel is toe te schrijven.

Accessoires

Bij motorrijtuigen en landbouwwerktuigen

De onderdelen en voorwerpen die bij het motorrijtuig niet specifiek tot de standaarduitrusting behoren, alsmede: 

• de kentekenplaten;

• veiligheidsbevorderende zaken zoals brandblusapparaten, sleep- en reddingskabels, gevarendriehoek en dergelijke;

• roestwerende behandeling.

Afvoeren

Bij rundvee 

In de voorwaarden ‘Calamiteiten’ is dit het daadwerkelijk afvoeren, na toestemming van de maatschappij, van een dier 

behorende tot de groep melkvee, zoogkoeien, jongvee of fokstieren: 

• in verband met overschrijding van de tussenkalftijd van het dier met 50% of meer van de laatst geregistreerde gemiddelde 

tussenkalftijd op het bedrijf van verzekerde; of 

• in verband met een blijvende gebruikswaardevermindering van het dier van ten minste 30%. 

Agrarisch samenwerkingsverband

1. Een met collega-agrariërs vooraf gemaakte afspraak om,in voorkomende gevallen, elkaar over en weer bijstand te verlenen 

bij agrarische werkzaamheden ten behoeve van de wederzijdse agrarische bedrijven. Het samenwerkingsverband geldt 

zowel wanneer de werkzaamheden door een verzekerde worden uitgevoerd, als in het geval dat het object voor deze 

werkzaam heden ter beschikking wordt gesteld aan de collega-agrariër. 
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2. Op grond van een op zichzelf staande opdracht om, tegen betaling, agrarische loonwerkzaamheden uit te voeren ten 

behoeve van een agrarisch bedrijf mits de jaaromzet van deze werkzaamheden niet meer bedraagt dan € 5.000.

Apparatuur

Bij gewassen binnen/tuincentrumartikelen

De op het risicoadres aanwezige apparatuur ten behoeve van de teelt in bedrijfsgebouwen en koelcellen. Zoals luchtmechaniek, 

grondkoelmachine, vernevelingsinstallatie, verwarmingsinstallatie, inclusief bijbehorende bovengrondse leidingen, de meet- en 

regelapparatuur. Niet onder apparatuur vallen de op het risicoadres aanwezige voedingsunits, de scherminstallaties, de 

watergeef systemen, de belichtingsinstallaties, de WK-installaties, de rookgas reinigers en de alarminstallaties.

Atoomkernreacties

Als schade door atoomkernreacties wordt beschouwd schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkern-

reacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkern reacties is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie 

vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

Hiervan zijn uitgezonderd schades die zijn veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich buiten een kerninstallatie (in de zin 

van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen) bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 

industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning 

voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer moet zijn afgegeven. 

Als en voor zover sprake is van een schade waarvoor krachtens de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) 

een derde aansprakelijk is, geldt deze uitzondering niet.

Bedrijfsgebouw

Bij gebouwen

Een bedrijfsgebouw in de gebruikelijke zin, voor zover deze valt onder de definitie van het begrip gebouw. 

Tot een bedrijfsgebouw worden niet gerekend: 

• ondergrondse constructies, zoals funderingen en kelders; 

• erf- of terreinafscheidingen; 

• gronden en erven.

Tenzij anders op het verzekeringsbewijs is vermeld, wordt tot een bedrijfsgebouw ook gerekend: 

• de functionele inrichting. 

Bij gewassen binnen en tuincentrumartikelen

Een bedrijfsgebouw in de gebruikelijke zin.

Tot een bedrijfsgebouw worden de koelcellen niet gerekend. 

Bedrijfsschade

De vermindering van de brutowinst.

Belichtingsinstallatie

Bij gewassen binnen

De op het risicoadres aangelegde installatie die gebruikt wordt voor het kunstmatig belichten van gewassen. Deze installatie 

bestaat onder andere uit belichtingsautomaten of procescomputer en armaturen inclusief lampen, inclusief elektrische 

bekabeling en elektrische verdeelkasten.

Bereddingskosten 

Kosten die verbonden zijn aan maatregelen die tijdens de contractsduur van de verzekering door of vanwege de verzekerde 

worden getroffen en die redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigende gevaar van schade af te wenden en/of om de 

schade te beperken en de schade aan zaken die daarbij zijn ingezet.
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Bij gewassen binnen 

Hieronder vallen niet de normale reparatiekosten.

Bij gewassen buiten

Hieronder worden niet verstaan: gewasbeschermings-, oogst- en gewasverzorgingskosten.

Bij aansprakelijkheid

Deze kosten worden uitsluitend aangemerkt als bereddingskosten

• als de verzekerde aansprakelijk zou zijn voor de schade, zo deze zich had voorgedaan 

• en als de verzekering dekking biedt tegen dergelijke schade.

Bestrijdingsmiddelen

Bij aansprakelijkheid

Als bestrijdingsmiddelen worden aangemerkt uitsluitend basisstoffen en biociden, zoals omschreven in artikel 1 van de Wet 

gewas beschermings middelen en biociden, die op grond van deze wet zijn toegelaten door het College van gewasbeschermings-

middelen en biociden. 

Bestuurder

Bij verkeer 

Degene die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon het motorrijtuig of landbouwwerktuig daadwerkelijk bestuurt.

Bewaarproducten

Geoogste gewassen die zich in de bewaarplaats bevinden. Hieronder worden de volgende producten verstaan: aardappelen, 

uien, knolselderij, winterwortelen, kolen, appels, peren, kroten, sjalotten en granen. 

Bijzondere constructies

Bij motorrijtuigen 

De specifiek bij het motorrijtuig niet tot de standaarduitrusting behorende onderdelen en voorwerpen, voor zover daarmee bij 

de bepaling van het verzekerde bedrag rekening is gehouden, zoals: 

• wijziging van de motor, het chassis of de carrosserie van het motorrijtuig;

• een gasinstallatie, schuif- of roldak, reclamebeschilderingen, metallic-lak, automatische versnellingsbak;

• telecommunicatieapparatuur zoals autotelefoon, telefax, mobilofoon, semafoon en 27 MC-apparatuur.

(Bio-)chemische wapens

Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

B.K.D.

Stichting Bloembollenkeuringsdienst te Lisse.

Blijvende gebruikswaardevermindering

Bij rundvee 

Waardevermindering van een dier doordat het blijvend minder geschikt is geworden voor het gebruik waarvoor het bestemd is. 

Is de waardevermindering een gevolg van een ziekte, dan wordt deze pas als blijvende gebruikswaardevermindering in de zin van 

deze polisvoorwaarden aangemerkt als het dier de voor die ziekte kenmerkende klinische verschijnselen vertoont.

Blijvende invaliditeit

Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van een deel of orgaan van het lichaam.
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Blikseminslag

Bij gebouwen, bedrijfsmiddelen, gewassen binnen en gewassen buiten 

Beschadiging aan zaken wordt geacht veroorzaakt te zijn door blikseminslag als: 

• het verband tussen de inslag en de beschadiging aannemelijk is

• en ter plaatse van deze inslag aantoonbare schade is aan het aardoppervlak of de zaken die zich daarop bevinden.

Is sprake van beschadiging van, of storing in elektrische of elektronische apparatuur, dan is naast een aannemelijk verband 

tussen de inslag en de beschadiging vereist dat:

• deze apparatuur zich ten tijde van de inslag in of aan een gebouw bevond

• en in of aan dit gebouw na de gebeurtenis sporen van een directe inslag worden aangetroffen, dan wel dat deze sporen 

worden aangetroffen in of aan een ander gebouw op hetzelfde risicoadres als het gebouw waarin de apparatuur zich bevond.

Als er beschadiging is van, of storing in elektrische of elektronische apparatuur en als deze apparatuur zich tijdens de inslag 

buiten een gebouw bevond, dan is vereist dat sporen van een directe inslag worden aangetroffen aan de apparatuur zelf. 

Bij milieu 

Een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde, waardoor ter plaatse van de blikseminslag aantoonbare schade is 

ontstaan aan het aardoppervlak en/of zich daarop bevindende zaken. Geen blikseminslag is schade door overspanning of 

inductie zonder aantoonbare sporen van inslag op de locatie.

Braak

zie (in)braak

Brand

Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich uit 

eigen kracht voort te planten. 

Dus vallen onder andere de volgende verschijnselen niet onder brand: 

• schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien;

• doorbranden van elektrische apparaten en motoren;

• oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Brutojaaropbrengsten

De netto-ontvangsten plus de uitgaven die gemaakt moeten worden om deze opbrengsten te genereren over de periode van 

een jaar.

Brutowinst

Inkomsten die de exploitatie van het bedrijf oplevert, verminderd met die kosten welke evenredig omhoog of omlaag gaan met 

de productie en/of omzet van het bedrijf.

Calamiteit

Bij rundvee 

Een voorval waarbij meerdere dieren door één en dezelfde oorzaak direct en op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip zijn 

betrokken met een direct verband tussen de geconstateerde verschijnselen.

Caravans

Bij aansprakelijkheid 

In de voorwaarden ‘Opzicht stalling voertuigen’ zijn dit: 

• aanhangwagens, tourcaravans, vouwcaravans en vouwwagens, inclusief de standaard gebruikelijke inventaris;

• personenauto’s, kampeerauto’s en vaartuigen;

• objecten die op het verzekeringsbewijs omschreven zijn.
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Cataloguswaarde

De prijs van het motorrijtuig, inclusief de prijs van de bijzondere constructies en accessoires, af fabriek. 

Voor motorrijtuigen die bestemd zijn voor personenvervoer, en die geleverd zijn na 31 december 1992, is het de consumentenprijs.

Consumentenprijs

De prijs voor een personenauto die geleverd is na 31 december 1992, bestaande uit de netto-cataloguswaarde vermeerderd met 

de BTW en BPM. In dit bedrag zijn ook de bijzondere constructies en accessoires af fabriek opgenomen. Voor personenauto’s met 

een bouwjaar vóór 1993 is het de cataloguswaarde inclusief de prijs van de bijzondere constructies en accessoires, af fabriek.

Contractprijs

De prijs waarvoor naar soort, kwaliteit, ras en herkomst omschreven zaken zijn verkocht onder het beding van latere levering.

Contractwaarde

Bij gewas buiten en bij bloembollen en knollen 

Het specifiek voor het desbetreffende gewas of bloembollen en knollen tussen verzekeringnemer en koper schriftelijk overeen-

gekomen bedrag, waarvoor de gewassen - reeds vóór de gebeurtenis - zijn verhandeld.

Dagwaarde

De nieuwwaarde, verminderd met een aftrek wegens waarde vermindering door veroudering en/of slijtage.

Directe Schade

Bij gewassen binnen

Het verschil tussen de marktwaarde van het gewas of het oogstproduct direct voor het moment van de gedekte gebeurtenis en 

de marktwaarde van het gewas of het oogstproduct direct daarna. Hieronder valt niet de teeltplanschade. 

Elektronica

Alle elektrische en/of elektronische (onderdelen van ) apparaten of installaties die behoren tot (de uitoefening van) het agrarisch 

bedrijf van de verzekerde. 

Hiertoe behoren ook: 

• alle bekabelingen en aansluitingen.

Hieronder vallen niet:

• (onderdelen van) zelfrijdende werktuigen en andere motorrijtuigen met een vermogen van meer dan 7pk / 5 kW.

Emissie

Het vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen.

Evenement

Bij rundvee 

Een voorval waarbij meerdere dieren door één en dezelfde oorzaak direct en op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip zijn 

betrokken met een direct verband tussen de geconstateerde verschijnselen.

Expertisekosten

Bij milieu 

De kosten van een deskundige die door of met instemming van ons is benoemd.

Extra kosten

Bij elektronica

• kosten wegens huur of gebruik van soortgelijke vervangende apparatuur; 

• kosten van transport van uw materiaal naar en van het bedrijf waar de werkzaamheden worden uitgevoerd; 
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• extra kosten wegens het tewerkstellen van personeel van uzelf dan wel van derden, bij huur of gebruik van vervangende 

apparatuur, voor zover deze kosten niet al begrepen zijn onder de kosten die onder het eerste punt worden bedoeld.

Bij gewassen binnen

De extra geldelijke nadelen die voortvloeien uit schadebeperkende maatregelen na een gedekte gebeurtenis. Voor zover deze 

kosten in normale omstandigheden niet gemaakt zouden zijn.

Functionele inrichting

Alle zaken die zich in of aan het bedrijfsgebouw bevinden ter uitoefening van het agrarische bedrijf, die naar aard en inrichting 

bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Software, administratieve, boekhoud kundige en technische gegevens worden 

niet tot de functionele inrichting gerekend. Het verzekerde bedrag voor de functionele inrichting is begrepen in het verzekerde 

bedrag voor het bedrijfsgebouw, tenzij anders op het verzekeringsbewijs is vermeld. De functionele inrichting kan zich tijdelijk in 

een van de andere bedrijfsgebouwen op het risico adres bevinden.

Tot de functionele inrichting wordt niet gerekend:

•   een WK-installatie.

Gebeurtenis

Bij gebouwen en bedrijfsmiddelen, gewassen binnen en buiten en tuincentrumartikelen

Een bij het sluiten ven de verzekering onvoorzien voorval waarbij de verzekerde zaken zijn betrokken en dat plaats vindt binnen 

de geldigheidsduur van de verzekering en welke voor ons tot een uitkering uit hoofde van de verzekering kan leiden. 

Bij gewassen binnen en tuincentrumartikelen geldt aanvullend

dat een reeks voorvallen die met elkaar verband houden, als één gebeurtenis wordt gezien. Er wordt van uit gegaan dat de reeks 

heeft plaatsgevonden op het moment van het eerste voorval uit de reeks.

Bij rundvee 

In de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of ‘Evenementen’ is dit een bij het sluiten ven de verzekering 

onvoorzien voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen. Alle voorvallen van een reeks, uitsluitend betrekking 

hebbend op hetzelfde dier, worden geacht zich te hebben voorgedaan op het tijdstip waarop het eerste voorval zich heeft 

voorgedaan. 

Bij landbouwwerktuigen

Een binnen de geldigheidsduur van de verzekering plaatsvindend en bij het sluiten ven de verzekering onvoorzien schade-

veroorzakend voorval, waarbij het landbouwwerktuig en/of de aangekoppelde aanhangwagen is betrokken; met elkaar verband 

houdende voorvallen worden als één gebeurtenis beschouwd.

Bij motorrijtuigen

Een voorval 

• dat schade veroorzaakt en 

• dat plaatsvindt binnen de geldigheidsduur van de verzekering en  

• waarbij het motorrijtuig en/of de aangekoppelde aanhangwagen is betrokken. 

Een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, wordt als één gebeurtenis aangemerkt. Deze wordt geacht te hebben 

plaatsgevonden op het moment van het eerste voorval uit de reeks. 

Bij aansprakelijkheid 

In de voorwaarden ‘Aansprakelijkheid particulier’ is dit een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen welke 

dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben. 
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Bij rechtsbijstand

Een voorval dat schade veroorzaakt en dat plaatsvindt binnen de geldigheidsduur van de verzekering.

Een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, wordt als één gebeurtenis aangemerkt. Deze wordt geacht te hebben 

plaatsgevonden op het moment van het eerste voorval uit de reeks.

Gebouw

Bij gebouwen en bedrijfsmiddelen

Een als zodanig op het verzekeringsbewijs genoemd(e) (gedeelte van een) onroerende zaak, met al wat volgens 

verkeersopvattingen daarvan deel uitmaakt. 

Onderscheiden worden bedrijfsgebouwen, woningen en combinaties van beiden. 

Bij landbouwwerktuigen

Een onroerende zaak bestaande uit een constructie van min of meer duurzame aard, bestemd voor opslag en/of bewoning, alsmede 

daarin aanwezige aard- en nagelvast verbonden bestanddelen, welke functioneel zijn voor die onroerende zaak. Vrijstaande (olie)

tanks, alsmede hekken, muurtjes, erfafscheidingen en dergelijke worden niet beschouwd als gebouw in de zin van de verzekering.

Geldigheidsgebied

Bij motorrijtuigen

De landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (‘groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald. Als 

het motorrijtuig wordt vervoerd tussen de landen van het geldigheidsgebied onderling, worden tot het geldigheidsgebied ook 

gerekend de landen waar het motorrijtuig zich gedurende dat vervoer bevindt. Het maakt daarbij niet uit hoe het motorrijtuig 

wordt vervoerd.

Gemiddelde waarde

De gemiddelde marktwaarde van alle dieren op het bedrijf van verzekerde die tot eenzelfde verzekerde veesoort behoren.

Geregistreerde partner

Een partner die volgens de wet bij de burgerlijke stand als partner is geregistreerd.

Gewas(sen)

Bij gewassen binnen

Plantaardig materiaal dat op het risicoadres wordt geteeld. Naast eenjarig plantmateriaal, valt ook meerjarig plantmateriaal dat 

met het eindproduct wordt afgezet en de hulpmiddelen onder het begrip gewassen. 

Meerjarig plantmateriaal dat niet met het eindproduct wordt afgezet valt alleen onder dit begrip als het afzonderlijk op het 

verzekeringsbewijs is aangegeven. 

Bij gewassen buiten

De producten die op het veld worden geteeld om hun economische waarde, zoals akkerbouw-, vollegrondsgroente-, 

vollegrondssierteelt-, boomkwekerij- en bosbouwproducten. 

Bij bloembollen en knollen

De bol- en knolproducten die op het veld worden geteeld om hun economische waarde.

Gewasbeschermingskosten

Bij gewassen buiten

De kosten van gewasbeschermingsmiddelen en spuitloon, die het gevolg zijn van het uitvoeren van extra spuitwerkzaamheden, 

gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade.
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Gewasbeschermingsmiddelen

Bij gewassen binnen en buiten

De stoffen of middelen in de zin van de Wet gewasbeschermings middelen en biociden.

Gewasverzorgingskosten

Bij gewassen buiten

De kosten van het uitvoeren van extra mechanische onkruidbestrijding, zoals borstelen en schoffelen, gemaakt ter voorkoming 

of vermindering van schade. 

Bij bloembollen en knollen

De gemaakte extra arbeidskosten als gevolg van het verwijderen van bloemknoppen of bloemen, die door hagel of met hagel 

gepaard gaande storm zijn (af)gebroken.

Hagel

Onder hagel wordt neerslag in de vorm van ijskorrels verstaan

Herbouw(en)

Bij milieu

De kosten van herstel en/of herbouw, echter tot een maximum van het verschil tussen de verkoopwaarde van de opstal(len) 

vóór en na de in het kader van de uitvoering van de sanering noodzakelijke afbraak.

Bij gebouwen

Met herbouwen wordt gelijkgesteld het bouwen gericht op de feitelijke voortzetting door de verzekerde van een agrarisch(e) 

bedrijf/bedrijfsactiviteit onverschillig waar in Nederland, welke bedrijfseconomisch gelijkwaardig is aan het (de) door de 

gebeurtenis beschadigde bedrijf/bedrijfsactiviteit. De op basis van herbouw vastgestelde schadevergoeding mag alleen in het 

geval dat op grond van de Wet Milieubeheer niet herbouwd mag worden op het risicoadres, waar het beschadigde bedrijf zich 

bevindt, besteed worden aan het elders in Nederland aankopen van een reeds bestaand bedrijfseconomisch gelijkwaardig 

agrarisch bedrijf.

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is voor herbouw van het gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis op dezelfde plaats en met dezelfde 

bestemming.

Het werk

Het werk betreft de opdracht die door verzekeringnemer is aanvaard en die door of onder verantwoordelijkheid van 

verzekeringnemer wordt uitgevoerd.

Hulpmiddelen

Bij gewassen binnen

De niet duurzame middelen die voor de teelt van de gewassen nodig zijn en die vanaf de eerste dag van de teelt direct met de 

gewassen verbonden zijn of vanaf de eerste dag van de teelt worden verbruikt of middelen die met het gewas worden afgezet of 

afgevoerd, waaronder de volgende middelen vallen: 

• teeltmedium; 

• steunmateriaal; 

• potten;

• gewasbeschermingsmiddelen; 

• en alle naar aard en soort vergelijkbare middelen.
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Huurdersbelang

Bij gebouwen 

In de voorwaarden voor gebouwen is dit:

• het belang dat de verzekerde als huurder of pachter heeft bij verbeteringen, voorzieningen of uitbreidingen aan het gebouw 

die voor zijn rekening zijn aangebracht.

Bij bedrijfsmiddelen

In de voorwaarden voor inboedel is dit:

• door de verzekerde aangebrachte verbeteringen in of aan de door hem bewoonde woning, alsmede herstel of vervanging van 

behang-, schilder- of witwerk;

• door nutsbedrijven aangebrachte voorzieningen; 

• installaties van watervoorziening, centrale verwarming en airconditioning en daarop aangesloten toestellen, voor zover deze 

installaties en toestellen behoren tot de woning.

Implosie

De vervorming van een gesloten vat, veroorzaakt door een grotere druk buiten het vat dan in het vat.

Inboedel

Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van de verzekerde en zijn gezin. 

Tot de inboedel worden ook gerekend: 

• gereedschappen voor de uitoefening van een beroep in loondienst;

• zonweringen;

• antennes.

Tot de inboedel worden niet  gerekend:

• geld en geldswaardig papier;

• motorrijtuigen, behalve brom-, snorfietsen en gazonmaaiers;

• aanhangwagens, caravans en vaartuigen waarvan de nieuwwaarde hoger is dan € 1.500;

• bedrijfsmatige software.

(In)braak

Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door afsluitingen zo te verbreken dat er zichtbare beschadiging achterblijft. 

Bij gewassen binnen en gewassen buiten

Het (pogen) zich wederrechtelijk toegang te verschaffen tot kassen, bedrijfsgebouwen en koelcellen door deugdelijke 

afsluitingen zo te verbreken dat er zichtbare beschadiging achterblijft. Het verbreken van deugdelijke afsluitingen van hekken en 

erfafscheidingen is geen poging zich wederrechtelijk toegang te verschaffen.

Inductie

Elektrische spanning die gedurende korte tijd hoger is dan de grootste waarde die gedurende de normale bedrijfstoestand 

tussen twee of meer geleidende delen aanwezig mag zijn.

Installaties voor automatische klimaatregeling

Automatisch functionerende ventilatiesystemen, elektrische en verwarmingsinstallaties en de daarbij behorende alarm-

systemen. Onder klimaatregeling wordt verstaan de regeling van de temperatuur, de kwaliteit en de samenstelling van de lucht.

Inventaris

Alles wat dient tot de uitoefening van het agrarisch bedrijf van de verzekerde, met uitzondering van: 

• Geld en geldswaardig papier;

• Motorrijtuigen (behalve bromfietsen en motorrijtuigen met een vermogen kleiner dan 7 Pk / 5 kW);
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• Software, administratieve-, boekhoudkundige- en technische gegevens;

• Alles wat valt onder de begripsomschrijvingen ‘bedrijfsgebouw’, ‘levende have’, ‘voorraad zaken en/of producten’.

Joy-riding

Elk wederrechtelijk gebruik van een landbouwwerktuig, een motorrijtuig of vaartuig, zonder de bedoeling te hebben zich dit 

landbouwwerktuig, motorrijtuig of vaartuig toe te eigenen.

Kas

Bij bedrijfsgebouwen en gewassen binnen

Opstal waarvan gevels en dek hoofdzakelijk bestaan uit lichtdoorlatend materiaal.

Kasconstructie

Bij bedrijfsgebouwen

De constructie van een kas die is opgebouwd uit: fundering, staanders, liggers, schoringen, gordingen, roeden, nokken, 

luchtramen, lucht mechaniek, insectengaas, daksproeiers, elektriciteitsleidingen, betonpad, condensgoten en 

hemelwaterafvoersysteem tot aan de sloot, water opslagplaats of riolering. Het heiwerk valt hier niet onder.

Tenzij anders op het verzekeringsbewijs is vermeld, wordt onder een kasconstructie ook gerekend:

• de functionele inrichting.

Kasgeld

Giraal geld dat geregistreerd is in het geheugen van een betaalautomaat, en geld en geldswaardig papier dat de verzekerde 

voorhanden heeft in verband met het voeren van zijn bedrijf.

Ketelinstallatie

Bij bedrijfsgebouwen en bedrijfsmiddelen

De installatie voor de warmtevoorziening die is opgesteld in de stookruimte van het bedrijf. Deze installatie bestaat uit: ketel, 

rookgascondensor, brander, gasstraat, verdeelstuk, overdrukinstallatie, centrale CO2-doseerinstallatie, bijbehorende elektrische 

installatie en regelapparatuur, schoorsteen, stoomappendages, -leidingen en -zeilen. Onder dit begrip vallen niet: brandstoftank, 

warmteopslagtank en stenen schoorsteen.

Klein molest 

Bij gewassen binnen

Als schade door klein molest wordt beschouwd schade veroorzaakt door of ontstaan uit:

Terrorisme

gewelddadige handelingen door enige organisatie om indruk te maken op de bevolking en gericht op het scheppen van een 

klimaat van onzekerheid.

Sabotage

Kwaadwillige handelingen door anderen dan de verzekerde gericht op verhinderen van het normaal functioneren van een dienst 

of onderneming of het belemmeren van het verkeer.

Vordering

Het beschikbaar stellen van roerende of onroerende zaken en rechten op grond van een maatregel van iemand die 

overheidsgezag uitoefent.

Werkstaking

Het gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van legitiem opgedragen werk door een aantal werknemers in een 

onderneming.
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Lock-out

Het door de werkgever als strijdmiddel in een arbeidsconflict verbieden of verhinderen aan een groep van zijn werknemers of 

zijn gehele personeel deel te nemen aan het arbeidsproces waarbij de loondoorbetaling wordt stopgezet.

Bedrijfsbezetting

Het zonder toestemming van de werkgever aanwezig zijn op een bedrijfsterrein waarbij tegelijkertijd de werkgever de toegang 

wordt geweigerd en/of wordt verhinderd om zijn taak en bevoegdheden uit te oefenen.

Modelactie (Stiptheidsacties)

Het op zodanige wijze toepassen van een in de wet of de arbeidsovereenkomst vastgelegd of daaruit voortkomend voorschrift 

op de legitiem opgedragen arbeid, dat daardoor de normale bedrijfsvoering wordt belemmerd.

Rellen, relletjes en opstootjes

Incidentele geweldmanifestaties

Noot:  De omschrijving molest vormt een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 

onder nummer 136/1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage

Klinische verschijnselen

Bij rundvee 

Ziekteverschijnselen die bij onderzoek direct aan het dier te constateren zijn. Onder klinische verschijnselen worden in elk geval 

niet verstaan die verschijnselen die door laboratoriumonderzoek aan het licht komen.

Koelcel

Bij gewassen binnen

Een geïsoleerde ruimte waarin producten geconditioneerd worden bewaard.

(Kosten van) herbouw

zie Herbouw

Kosten van preventieve opruiming

De kosten die bij of na de verwezenlijking van een verzekerd gevaar door of vanwege verzekerde zijn gemaakt in verband met het 

opruimen van stoffen en voorwerpen, die een dreigend gevaar voor verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of 

enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang) zouden hebben opgeleverd, als van opruiming zou zijn afgezien.

Kostprijs

De inkoopprijs van grond- en hulpstoffen, alsmede de toe te rekenen kosten van duurzame productiemiddelen, inclusief arbeid.

Landbouwwerktuig

Bij werktuigen exclusief vierwielige tractoren

Het werktuig dat op het verzekeringsbewijs is omschreven, inclusief de standaard aanwezige algemeen gebruikelijke accessoires. 

Het op het verzekeringsbewijs vermelde verzekerde bedrag voor het landbouwwerktuig omvat de cataloguswaarde van dit 

werktuig inclusief de standaard accessoires. 

Als op het verzekeringsbewijs (andere) accessoires gespecificeerd zijn, zijn deze ook in het verzekerde bedrag opgenomen.

Onder landbouwwerktuig wordt ook verstaan een tijdelijk vervangend landbouwwerktuig.

Bij vierwielige tractoren

Het werktuig dat op het verzekeringsbewijs is omschreven, inclusief alle accessoires met uitzondering van de aan- of opgebouwde 
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onderdelen die zelf als een werktuig kunnen worden aangemerkt zoals bijvoorbeeld een voorlader of een bermmaaier. 

Als op het verzekeringsbewijs (andere) accessoires gespecificeerd zijn, zijn deze ook in het verzekerde bedrag opgenomen.

Onder landbouwwerktuig wordt ook verstaan een tijdelijk vervangend landbouwwerktuig.

Levende have

Alle dieren die door de verzekerde gehouden worden in het kader van zijn agrarisch bedrijf, alsmede paarden en pony’s voor 

particulier gebruik.

Lijfsieraden

Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan 

uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels.

Luchtvaartuigen

Bij gebouwen, bedrijfsmiddelen, gewassen binnen en buiten en motorrijtuigen

Het rechtstreeks getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een 

daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, 

alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp. Een en ander ongeacht of sprake is van een 

ontploffing. Als echter sprake is van molest, wordt het gevaar niet beschouwd als het getroffen worden door een luchtvaartuig, 

maar als molest.

Bij aansprakelijkheid 

Elk luchtvaartuig in de gebruikelijke zin. Onder luchtvaartuig wordt ook verstaan een modelvliegtuig, een zeilvliegtuig, een 

doelvliegtuig, een valschermzweeftoestel, een kabelvlieger, een luchtschip, een modelraket, en ook een ballon die, in geheel 

gevulde toestand, een diameter van meer dan één meter heeft.

Luchtverkeer

Bij Milieu 

Een vlieg-/ruimtevaartuig, dan wel een daaruit gevallen of daarvan losgeraakt onderdeel of voorwerp.

Machinist

Degene, niet zijnde de bestuurder, die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon het landbouwwerktuig of een 

daaraan gekoppeld respectievelijk daaraan of daarop gebouwd werktuig bedient.

Marktwaarde

Bij bedrijfsmiddelen, gewassen binnen en gewassen buiten

Van zaken, bestemd voor eigen gebruik:

• Het bedrag, benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, ouderdom en bestemming gelijkwaardige zaken; 

Van zaken, bestemd voor levering aan derden:

• De prijs van naar soort, kwaliteit en ouderdom gelijkwaardige zaken bij verkoop op de wijze waarop de verzekerde deze zaken 

pleegt te verkopen.

Meerjarig plantmateriaal

Bij gewassen binnen

Plantaardig materiaal dat niet met het gewas wordt afgezet maar langer wordt gebruikt dan een jaar voor productie.

Meetrapport

Bij gewassen binnen

Het analyserapport van het genomen rookgasmonster. De bemonstering, analyse en rapportage moet voldoen aan de 

voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in het meetprotocol van de Gasunie.
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Melkkoeltank

Een tank die wordt gebruikt voor het koelen en/of koud bewaren van melk op de boerderij, met alle aan- en toebehoren, inclusief 

koel-, roer- en reinigingsmechanisme.

Mestbassins

Silo’s, bassins of mestzakken, die zich geheel of gedeeltelijk boven de grond bevinden, inclusief de aan- en afvoerleiding en 

fundering daarvan.

Mestopslag

Een silo, bassin of mestzak die zich geheel of gedeeltelijk boven de grond bevindt, inclusief de aan- en afvoerleidingen daarvan, 

en die bestemd is voor het opslaan van mest of slib.

Milieuaantasting

De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die een 

prikkelende werking of een besmetting of bederf veroorzakende werking of een verontreinigende werking heeft op de bodem, 

het oppervlaktewater of een al dan niet ondergronds(e) water(gang).

Molest

Als schade door molest wordt beschouwd schade veroorzaakt door of ontstaan uit:

Gewapend conflict 

Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire 

machts middelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der 

Verenigde Naties. 

Burgeroorlog 

Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de 

inwoners van dit staat betrokken is. 

Opstand 

Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 

Binnenlandse onlusten 

Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat. 

Oproer 

Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. 

Muiterij 

Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag 

waaronder zij gesteld zijn. 

Wij dienen te bewijzen dat de schade direct veroorzaakt is, of ontstaan is uit een van de hierboven genoemde oorzaken. 

Deze nadere omschrijving vormt een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is 

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.
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Motorrijtuig

Bij motorrijtuigen 

Het motorrijtuig dat op het verzekeringsbewijs omschreven is, met de standaard bijgeleverde onderdelen en met de accessoires 

en bijzondere constructies. 

Onder motorrijtuig wordt ook verstaan een tijdelijk vervangend motorrijtuig.

(Dreigende) natuurramp 

Bij rechtsbijstand

Een door natuurkrachten veroorzaakte ramp, zoals bijvoorbeeld een aardbeving, vulkanische uitbarsting of overstroming.

Niet gemaakte kosten 

Bij gewassen binnen

De niet meer te maken kosten na een schadeveroorzakende gebeurtenis.

Nieuwwaarde

Het bedrag, dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Noodsituatie

Een plotselinge en onvoorziene situatie waarbij de verzekerde direct moet ingrijpen en waarbij - bij niet onmiddellijk ingrijpen - 

aanzienlijke schade zal optreden of andere grote nadelige gevolgen zullen optreden.

Noodzakelijk afmaken

Bij rundvee 

Het doden van een dier dat in acuut doodsgevaar verkeert en waarvan het leven, ook bij deskundig ingrijpen, niet meer gered 

kan worden.

Omhullingsmateriaal

Bij gewassen binnen

Het lichtdoorlatende materiaal waarmee een kas is bedekt

Omhullingswaarde

Bij bedrijfsgebouwen

Het overeengekomen bedrag per vierkante meter voor: 

• glas, kunststofplaten of kunststoffolie op basis van de materiaalprijs; 

• de kosten van het wegruimen en afvoeren van het glas of kunststof;

• de plaatsingskosten en hulpmaterialen.

Omstandigheid

Bij aansprakelijkheid 

Feiten, die voortvloeien uit of verband houden met een handelen of nalaten van verzekerde(n) waarvan in redelijkheid kan 

worden aangenomen dat deze zullen leiden tot een aanspraak tegen verzekerde(n).

Ondergrondse tank

Een tank die zich geheel of gedeeltelijk in de grond bevindt, inclusief de ondergrondse aan- en afvoerleidingen van deze tank, 

bestemd voor het opslaan van stook-, gas- of dieselolie.

Ongeval

Bij rundvee

In de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of ‘Evenementen’ is dit een plotseling van buiten komend en 

onmiddellijk op het dier inwerkend geweld waardoor een verwonding ontstaat waarvan de aard en de plaats geneeskundig zijn 
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vast te stellen, onder ongeval wordt mede verstaan vergiftiging, verstikking en verdrinking. 

Bij motorrijtuigen 

In de voorwaarden ‘Schadeverzekering inzittenden’ is dit: 

een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt en dat rechtstreeks lichamelijk letsel veroorzaakt.

De aard en plaats van het letsel moeten wel geneeskundig zijn vast te stellen. 

Bij motorrijtuigen 

In de voorwaarden ‘Ongevallen in- of opzittenden’ is dit: 

een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt en dat rechtstreeks lichamelijk letsel veroorzaakt. 

De aard en plaats van het letsel moeten wel geneeskundig zijn vast te stellen. 

Tevens wordt onder ongeval verstaan: 

• het van buiten af ongewild naar binnen krijgen van stoffen of voorwerpen, met uitzondering van ziekteverwekkers;

• acute vergiftiging die niet is veroorzaakt door ziekteverwekkers of door het gebruik van geneesmiddelen, genotmiddelen, 

bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen, behalve als deze op medisch voorschrift worden gebruikt in verband 

met een ongeval;

• besmetting door ziekteverwekkers

•  als rechtstreeks gevolg van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof

• of als gevolg van het daarin gaan om mens, dier of goederen te redden;

• wondinfectie, bloedvergiftiging en andere ziekten die veroorzaakt zijn door ziekteverwekkers die als gevolg van een 

ongevalsletsel zijn binnengedrongen;

• complicaties en verergering van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van

• eerste hulpverlening

• of van de geneeskundige behandeling die door het ongeval noodzakelijk is geworden;

• verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte, etsing, verbranding en warmtestuwing;

• uitputting, verhongering en verdorsting als gevolg van een geïsoleerd raken zoals bij schipbreuk, noodlanding, instorting en 

dergelijke;

• verstuiking, verrekking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, maar uitsluitend als deze plotseling is/zijn 

ontstaan en als de aard en de plaats van het letsel geneeskundig zijn vast te stellen.

Onoordeelkundig gebruik en bediening

Bij landbouwwerktuigen 

Onoordeelkundige of foutieve bediening en reparatie door u, de verzekeringnemer, door uw personeel of door derden.

Onroerende zaken

Bij aansprakelijkheid 

In de voorwaarden ‘Aansprakelijkheid particulier’ is dit een woonhuis en/of een pand. 

Een woonhuis is een gebouw in Nederland dat uitsluitend in gebruik is voor particuliere bewoning, maar niet voor 

kamerbewoning of voor vakantiedoeleinden. 

Een pand is een gebouw in Nederland dat geen woonhuis is.

Ons

De verzekeringsmaatschappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst hebt gesloten is Achmea Schadeverzekeringen N.V. 

gevestigd te Apeldoorn. Deze voert de handelsnaam Avéro Achmea. Op uw verzekeringsbewijs van Avéro Achmea is aangegeven 

welke maatschappij risicodrager is.

Ontploffing

Onder ontploffing wordt datgene verstaan dat door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 als 

omschrijving is gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. 
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Onder schade door ontploffing is te verstaan gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps 

verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing 

ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, 

indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of 

dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld 

werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 

gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de 

ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van 

gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel 

daarvan zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. 

Verzekering tegen schade door ontploffing geschiedt onverschillig waar de ontploffing mocht zijn ontstaan, in het omschreven 

gebouw, dan wel elders. 

Een schade door ontploffing die zijn oorzaak vindt in molest, atoomkernreacties, aardbeving of vulkanische uitbarsting, wordt 

beschouwd als een schade door molest, atoomkernreacties, aardbeving of vulkanische uitbarsting en niet als een schade door 

ontploffing. 

In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing wordt tevens als schade door 

ontploffing beschouwd de schade aan verzekerde zaken welke als gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In geval 

van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing wordt tevens als schade door ontploffing beschouwd, 

de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt.

Onze

De verzekeringsmaatschappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst hebt gesloten is Achmea Schadeverzekeringen N.V. 

gevestigd te Apeldoorn. Deze voert de handelsnaam Avéro Achmea. Op uw verzekeringsbewijs van Avéro Achmea is aangegeven 

welke maatschappij risicodrager is.

Oogstkosten

Bij gewassen buiten

De kosten van extra oogstwerkzaamheden, als gevolg van stengelbreuk of ontworteling van het gewas, gemaakt ter voorkoming 

of vermindering van schade.

Oogstproducten

Bij gewassen binnen

Producten die binnen maximaal 15 dagen worden afgezet en niet voor verdere teelt bedoeld zijn en waarbij de opslag in de 

koelcel slechts een bewaarfunctie heeft.

Oppervlakte

Bij gewassen binnen

De totale bruto grondoppervlakte van de kassen en andere bedrijfsgebouwen waarin de gewassen worden geteeld. Ook bij meer 

teeltlagen boven elkaar wordt de bruto grondoppervlakte als oppervlakte beschouwd.

Bij gewassen buiten

Het bruto te betelen areaal of perceel grond, uitgedrukt in hectaren. 

Bij bloembollen en knollen

Het bruto te betelen areaal of perceel grond, uitgedrukt in ares.

Opruimingskosten

Bij gebouwen, bedrijfsmiddelen, gewassen binnen, gewassen buiten en tuincentrumartikelen

De kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover deze kosten niet al in de schadevaststelling 
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zijn begrepen. De kosten moeten bovendien het noodzakelijke gevolg zijn van een gebeurtenis die door de verzekering is gedekt. 

Onder opruimingskosten wordt niet verstaan het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater 

of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang), en ook niet de kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van asbest of van 

met asbest vermengde zaken.

Overstroming

Bij gebouwen, bedrijfsmiddelen en bij gewassen binnen

Als schade door overstroming wordt beschouwd schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit overstroming. 

Onder overstroming is te verstaan een overstroming die het gevolg is van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen 

of andere waterkeringen en het buiten hun oevers treden van wateren. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming oorzaak 

dan wel gevolg is van een door de verzekering gedekt gevaar. Het uitsluitend bezwijken of overlopen van dijken van een 

wateropslagplaats valt niet onder het begrip overstroming. Is sprake van schade aan verzekerde zaken door brand of ontploffing 

die is veroorzaakt door overstroming, dan wordt de schade niet beschouwd als een schade die is veroorzaakt door overstroming. 

Bij milieu 

Als schade door overstroming wordt beschouwd schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit overstroming. Onder 

overstroming is te verstaan een overstroming die het gevolg is van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 

waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door de verzekering gedekt gevaar. 

Het bezwijken of overlopen van dijken van een wateropslagplaats valt niet onder het begrip overstroming.

Passagier

Bij landbouwwerktuigen 

Degene die zich - zonder het landbouwwerktuig te besturen of te bedienen - met toestemming van een daartoe bevoegd 

persoon op een voor het vervoer van personen ingerichte zit- of staanplaats van het landbouwwerktuig bevindt, dan wel in- of 

uitstapt. 

Bij motorrijtuigen 

Iedereen die zich 

• zonder dat hij of zij het motorrijtuig bestuurt

• en met toestemming van een daartoe bevoegd persoon

ofwel zit op een zitplaats van het motorrijtuig, bestemd voor het vervoer van personen, 

ofwel instapt, opstapt, afstapt of uitstapt. 

En ook iedereen die

• terwijl hij door het motorrijtuig wordt vervoerd

• tijdelijk dicht bij het motorrijtuig is voor het tanken van brandstof, het schoonmaken van ruiten, het verrichten van 

noodreparaties of voor hulp daarbij.

Perceel

Als perceel geldt uitsluitend de op het verzekeringsbewijs als zodanig opgegeven postcode.

Plantmateriaal

Bij gewassen buiten

Het zaai-, plant- en pootgoed bestemt voor de teelt, zoals vermeld op het teeltplanformulier.

Reconstructie

In de oorspronkelijke staat herstellen van administratieve, boekhoudkundige of technische gegevens die verloren zijn gegaan.
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Reconstructiekosten

Alle kosten die verband houden met de noodzakelijk uit te voeren reconstructie. Deze bestaan onder meer uit 

• lonen en sociale lasten en

• kantoorkosten

• om het herstel mogelijk te maken. Hiertoe behoren in elk geval niet de materieel verloren gegane gegevensdragers. 

Rellen en opstootjes

Bij milieu 

Incidentele geweldmanifestaties alsmede plundering en werkstaking.

Risicoadres

Als risicoadres geldt uitsluitend het op het verzekeringsbewijs als zodanig opgegeven adres.

Rookgasreiniger

Bij gewassen binnen

De installatie gekoppeld aan de WK-installatie, die de rookgassen van de WK-installatie reinigt, zodat deze geschikt zijn als CO2-

bemesting van de gewassen op het risicoadres. De installatie bestaat uit: reiniger en ureumvoorraad, inclusief elektrische 

bekabeling, meet- en regel- en bewakingsapparatuur, kleppen en overige aan- en toebehoren voor het functioneren van de 

installatie.

Rundvee

In de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of ‘Evenementen’ wordt onder rundvee verstaan: 

het vee dat overeenkomstig de bestemming of het gebruik is ingedeeld in de volgende veesoorten: 

Jongvee 

vrouwelijk rundvee dat gehouden wordt ten behoeve van de melkvee- of zoogkoeienhouderij en ouder is dan drie maanden 

maar niet ouder dan 25 maanden; 

Melkvee 

rundvee dat gehouden wordt ten behoeve van de melkproductie en/of fokkerij en dat afgekalfd heeft dan wel de leeftijd van 25 

maanden heeft bereikt; 

Zoogkoeien 

rundvee dat gehouden wordt als zoogkoe voor jongvee en dat afgekalfd heeft dan wel de leeftijd van 25 maanden heeft bereikt; 

Fokstieren 

alle stieren die uitsluitend voor de fokkerij worden gehouden. Hieronder worden niet begrepen stieren die slechts één seizoen 

ten behoeve van het jongvee worden gebruikt; 

Vleesvee 

runderen die bestemd zijn voor de vleesproductie en die 

• ouder zijn dan 3 maanden en

• minimaal één maand eigendom van verzekerde zijn en

• minimaal één maand op het bedrijf van verzekerde aanwezig zijn en

• minimaal één maand op naam van verzekerde ingeschreven zijn bij de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren.

Wit- en rosevleeskalveren worden niet als vleesvee aangemerkt.
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Sanering

Het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater, of enig(e) al dan niet ondergronds(e) 

water(gang). 

Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond 

en/of  (grond-)water en/of isolatie van een verontreiniging.

Schade

Bij motorrijtuigen

In de voorwaarden ‘Schadeverzekering inzittenden’ wordt onder schade verstaan:

• schade aan zaken: 

de schade, voortvloeiende uit beschadiging of vernietiging van zaken die zich in en/of op het motorrijtuig bevinden, voor 

zover deze niet tot de uitrusting of accessoires en/of bijzondere constructies van het motorrijtuig dan wel tot enige 

handelsvoorraad behoren.

• schade aan personen: 

de schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, ongeacht of dit de dood ten gevolge heeft.

Bij gewassen binnen

Het financiële verlies dat bestaat uit de directe schade en de teeltplanschade. 

Bij gewassen buiten

Het financiële verlies dat verzekerde lijdt door: 

• een mindere opbrengst dan redelijkerwijs mag worden verwacht gedurende de schadetermijn als gevolg van:

• verlies of beschadiging van gewassen, waardoor een vermindering in kwantiteit en/of kwaliteit is ontstaan;

• het niet of niet tijdig kunnen uitvoeren van de voorgenomen teelt van gewassen, zoals deze op het laatste door ons 

geaccepteerde teeltplanformulier zijn vermeld;

• verlies of beschadiging van overige meeverzekerde zaken.

Bij bloembollen en knollen

Het financiële verlies dat verzekerde lijdt door: 

• een mindere opbrengst dan redelijkerwijs mag worden verwacht gedurende de schadetermijn als gevolg van:

• verlies of beschadiging van bloembollen, waardoor een vermindering in kwantiteit en/of kwaliteit is ontstaan;

• het niet of niet tijdig kunnen uitvoeren van de voorgenomen teelt van bloembollen, zoals deze op het laatste door ons 

geaccepteerde teeltplanformulier zijn vermeld; 

• verlies of beschadiging van overige meeverzekerde zaken.

Bij aansprakelijkheid

Onder schade wordt verstaan:

• Schade aan zaken: schade door beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan verzekerden. Ook de schade 

die daaruit voortvloeit, valt eronder;

• Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, ongeacht of dit de dood ten gevolge 

heeft. Ook de schade die daaruit voortvloeit, valt eronder.

Schadetermijn 

Bij gewassen buiten

De periode, gerekend vanaf de dag waarop het voorval heeft plaatsgevonden, tot het moment waarop het bedrijf redelijkerwijs 

in staat moet worden geacht om op zijn normale productie te werken, maar maximaal een periode van 52 weken.
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Scherminstallatie

Bij gewassen binnen/tuincentrumartikelen

De installatie, inclusief doek, elektrische aansluitingen en regelapparatuur, in een kas of een bedrijfsgebouw die wordt gebruikt 

om de gewassen/tuincentrumartikelen af te schermen met als doel verduistering, energiebesparing, zonwering of klimaatregulering.

Software

Programmatuur en gegevens op gegevensdragers, zoals banden, films, platen, (harde) schijven, kaarten, alsmede de 

bijbehorende documentatie.

Storm

Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde.

Teeltadvieskosten

Bij gewassen binnen

De kosten voor extra teeltadvies ingewonnen na een gebeurtenis die door de verzekering wordt gedekt.

Teeltplan

Bij gewassen binnen

De opgave van alle te betelen oppervlakten over een periode van een jaar, de benaming van de te telen gewassen, de te 

verzekeren bedragen voor de desbetreffende gewassen en het bedrijfsadres, inclusief een vermelding van de gewenste dekking.

Bij gewassen buiten

De opgave per gewas van de oppervlakte, de naam van het te telen gewas, de teeltperiode, het te verzekeren bedrag, de 

gewenste dekking en het (teelt-/opslag-) adres met de postcode.

Opeenvolgende teelten op hetzelfde perceel worden afzonderlijk opgegeven. 

Bij bloembollen en knollen

De opgave per cultivar van de oppervlakte, de naam van de te telen cultivar van de te telen bloembollen, het te verzekeren 

bedrag, de gewenste dekking en de postcode.

Teeltplanschade

Bij gewassen binnen en gewassen buiten

Het financiële verlies dat verzekerde lijdt na een gedekte gebeurtenis die als gevolg heeft dat de normaal te verwachten 

brutojaaropbrengst van de verzekerde gewassen over de uitkeringstermijn niet wordt gerealiseerd door het niet of niet tijdig 

realiseren van de geplande teelten waardoor voor de verzekerde schade ontstaat. Hieronder is niet begrepen de directe schade. 

Bij bloembollen en knollen

Het financiële verlies dat verzekerde lijdt na een gedekte gebeurtenis die als gevolg heeft dat de normaal te verwachten 

brutojaaropbrengst van de verzekerde bloembollen over de uitkeringstermijn niet wordt gerealiseerd door het niet of niet tijdig 

realiseren van de geplande teelt waardoor voor de verzekerde schade ontstaat. Hieronder is niet begrepen de directe schade. 

Teeltproducten

Bij gewassen binnen

Gewassen die bedoeld zijn om verder te telen en die na de periode van opslag in de koelcel in productie worden gebracht.

Teeltsysteem

Bij gewassen binnen

In een kas of bedrijfsgebouw aanwezig CO2 -doseersysteem en de specifieke inrichting voor de teelt. Hieronder vallen onder andere:  

CO2-leidingen en -darmen, (rol)tafels, rolcontainers, stellingen, goten, folies, gronddoeken, steunmateriaal en gewasdraden.
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Tijdelijk vervangend landbouwwerktuig

Een landbouwwerktuig dat niet aan u of uw echtgenoot of echtgenote toebehoort, en dat dient ter vervanging van het 

verzekerde landbouwwerktuig. Dit geldt uitsluitend: 

• voor zover de vervanging niet langer dan 30 dagen duurt;

• als en zo lang uw landbouwwerktuig in verband met reparatie, revisie of een dergelijke behandeling tijdelijk niet voor u 

beschikbaar is;

• voor zover er voor het vervangende landbouwwerktuig niet al een andere verzekering is gesloten die al dan niet van oudere 

datum is;

• als het vervangend landbouwwerktuig gelijksoortig is aan het verzekerde landbouwwerktuig en bovendien - voor de dekking 

voor schade aan het landbouwwerktuig - van een overeenkomstige of lagere prijsklasse

Tijdelijk vervangend motorrijtuig

Een motorrijtuig dat gelijksoortig is aan het op het verzekeringsbewijs omschreven motorrijtuig, dat niet aan u of uw 

echtgeno(o)te toebehoort en dat dient ter vervanging (voor maximaal 30 dagen) van het op het verzekeringsbewijs omschreven 

motorrijtuig indien en zolang dit wegens reparatie, onderhoud of wettelijk verplichte keuringen niet beschikbaar is en voor zover 

er voor het vervangende motorrijtuig niet reeds een andere verzekering - al dan niet van oudere datum - is gesloten. 

Voor de dekking op de voorwaarden ‘Brand’, ‘Natuur’, ‘Inbraak’, ‘Diefstal’, ‘Ruitbreuk’, ‘Aanrijding’ en ‘Ongevallen in-/opzittenden’ 

geldt bovendien dat de cataloguswaarde van het vervangende motorrijtuig niet hoger mag zijn dan die van het verzekerde 

motorrijtuig en dat het motorrijtuig moet voldoen aan de door ons gestelde beveiligingseisen. 

Voor het op het verzekeringsbewijs omschreven motorrijtuig blijft gedurende het vervangingstijdvak de dekking volgens de 

voorwaarden ‘Wettelijke aansprakelijkheid’, ‘Brand’, ‘Natuur’, ‘Inbraak’, ‘Diefstal’, ‘Ruitbreuk’, ‘Aanrijding’, ‘Ongevallen in-/opzittenden’ 

en ‘Rechtsbijstand motorvoertuigen’ van kracht, voor zover deze dekkingen op het verzekeringsbewijs staan aangegeven.

Totaal verlies

Er is sprake van totaal verlies: 

• na diefstal , verduistering of vermissing (mits er dertig dagen zijn verstreken sinds de datum van melding bij ons en als u dan 

nog steeds niet feitelijk over het landbouwwerktuig/motorrijtuig kunt beschikken);

• in geval van algehele vernietiging van het landbouwwerktuig/motorrijtuig;

• als de herstelkosten hoger zijn dan de waarde van het landbouw werktuig/motorrijtuig onmiddellijk vóór de gebeurtenis, 

verminderd met de restantwaarde.

Tuincentrumartikelen

Voor verkoop gereed en bestemd zijnde roerende zaken, voor zover zij behoren tot het bedijf, beroep of andere activiteit zoals 

omschreven op het verzekeringsbewijs. Hieronder zijn niet begrepen de aan tuincentrumartikelen verwante artikelen, zoals (sier)

vuurwerk, antiek, sportartikelen en serviesgoed.

Tussenpersoon

Degene die bemiddelt bij de verzekering.

U

De verzekeringnemer, dus de persoon die de verzekeringsovereenkomst met ons heeft gesloten.

Uitkeringstermijn

Bij gewassen binnen

De periode, gerekend vanaf de dag waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden tot het moment waarop het bedrijf 

redelijkerwijs in staat moet worden geacht om op zijn normale productie te werken, maar maximaal de op het 

verzekeringsbewijs vermelde periode.
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Uitvoering van het werk

Onder uitvoering van het werk wordt ook begrepen het maken van het ontwerp en de keuze van het materiaal.

Uw

Van de verzekeringnemer, dus de persoon die de verzekerings overeenkomst met ons heeft gesloten.

Vandalisme

Bij gewassen buiten

Beschadiging van gewassen uit kennelijke vernielzucht door (een) ander(en) dan verzekerde.

Verkeersongeval

Een botsing, aanrijding of overrijding waarbij het motorrijtuig betrokken is.

Verkoopruimte tuincentrum

Bedrijfsgebouw dat dienst doet als verkoopruimte voor tuincentrumartikelen waarvan gevels en het dek voor een belangrijk deel 

uit lichtdoorlatend materiaal bestaan.

Verkoopwaarde

De waarde van de onroerende zaak bij vrijwillige verkoop, verminderd met de waarde van de grond en indien niet meeverzekerd 

met de waarde van de funderingen, kelders, ondergrondse constructies en terreinafscheidingen.

Verontreiniging

De aanwezigheid van een stof in een zodanige concentratie dat toepasselijke overheidsnormen (streefwaarde of een 

overeenkomstige waarde) die gelden op het moment dat de aanwezigheid van de stof zich manifesteert, worden overschreden.

Vervangingswaarde

De herbouwwaarde, verminderd met een aftrek wegens slijtage en/of achterstallig onderhoud. Bij kunststofplaten en 

kunststoffolie van kassen en bij functionele inrichting de zaken die in technische zin verouderen zoals installaties met 

elektronische of mechanische onderdelen ook verminderd met een aftrek wegens veroudering.

Verzekerd object

Het op het verzekeringsbewijs omschreven object met de standaard bijgeleverde onderdelen, accessoires en gereedschappen.

Verzekerde locatie

Bij milieu 

De bij verzekeringnemer voor zijn bedrijfsuitoefening in gebruik zijnde gronden die in Nederland zijn gelegen en gronden 

daarbuiten tot maximaal 20 kilometer van de Nederlandse grens.

Verzekeringnemer 

De persoon die de verzekeringsovereenkomst met ons heeft gesloten.

De verzekeringnemer wordt in deze voorwaarden meestal aangeduid met u.

Verzekeringsjaar

Een periode van 12 maanden vanaf de prolongatiedatum en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf 

de ingangsdatum van de verzekering tot de prolongatiedatum of vanaf de prolongatiedatum tot de beëindigingsdatum korter is 

dan 12 maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan 

12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur.
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Voedingsunit

Bij gewassen binnen

Computergestuurd doseersysteem voor het toedienen van meststoffen aan voedingswater voor de teelt van gewassen. 

Hieronder wordt tevens verstaan het mengen van water van verschillende samenstelling om zodoende de hoeveelheid voeding 

in het voedingswater op de gewenste waarde te brengen. Onder doseersysteem wordt verstaan meststof voorraadvaten, 

pompen, leidingen en hierop aangesloten meet- en regelapparatuur, benodigd voor het toedienen van meststoffen. 

Onder voedingsunit wordt niet verstaan apparatuur voor ontsmetting, het toedienen van gewasbeschermingsmiddel of het 

reinigen van watergeefsysteem.

Voedingswater

Water dat verrijkt is met voedingsstoffen.

Voorraad producten

Geoogste gewassen en gewassen tijdens de teelt in gebouwen, producten van de levende have anders dan de jongen daarvan en 

grond- en hulpstoffen ten behoeve van het bedrijf van de verzekerde. 

Ook tuincentrumartikelen worden als voorraad zaken en/of producten aangemerkt.

Voorraad zaken en/of producten 

Geoogste gewassen en gewassen tijdens de teelt in bedrijfsgebouwen niet zijnde kassen en gewassen die voorafgaand aan de 

periode van 30 dagen vóór de teelt al in opslag zijn, producten van de levende have anders dan de jongen daarvan, plantaardig 

zaad, pootgoed, plantmateriaal en grond- en hulpstoffen, hulpmiddelen, en verpakkingsmateriaal ten behoeve van het bedrijf 

van de verzekerde. 

Ook tuincentrumartikelen worden als voorraad zaken en/of producten aangemerkt.

Voorval

Een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die met elkaar verband houden en die dezelfde schadeverwekkende oorzaak 

hebben.

Vorst

Bij gewassen buiten

Het onder het vriespunt (0°C) komen van de buitenluchttemperatuur, gemeten op tien centimeter boven de grond.

Vulkanische uitbarsting

Een vulkanische uitbarsting waardoor direct of indirect schade aan de verzekerde zaken wordt veroorzaakt. Bij schaden die 

ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij het verzekerde de gevolgen van 

vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan dat verschijnsel is toe te 

schrijven.

WAM

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Watergeefsysteem

Bij gewassen binnen

Installatie ten behoeve van de watergift voor de teelt van gewassen. Deze installatie bestaat uit pompen, leidingen, kranen, 

sproeiers, druppelaars en aangesloten meet- en regelapparatuur. 

Onder watergeefsysteem wordt niet verstaan het recirculatiesysteem of apparatuur voor ontsmetting, het toedienen van 

gewasbeschermings middelen of het reinigen van het watergeefsysteem. Hieronder valt niet de voedingsunit.
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Wateropslagplaats

Bij bedrijfsgebouwen

Een silo, tank of een met waterondoorlatende folie kunstmatig aangelegd bassin, inclusief de aan- en afvoerleidingen daarvan, 

voor het opslaan van water ten behoeve van de teelt van de gewassen. Hieronder vallen niet de meststofvoorraadvaten en de 

ondergrondse wateropslagplaats. 

Bij gewassen binnen en tuincentrumartikelen

Een silo, tank of een met waterondoorlatende folie kunstmatig aangelegd bassin, inclusief de aan- en afvoerleidingen daarvan, 

voor het opslaan van water ten behoeve van de teelt van de gewassen. Hieronder vallen niet de meststofvoorraadvaten en de 

ondergrondse wateropslagplaats. De ondergrondse wateropslagplaats valt wel onder het begrip, als deze volledig is uitgevoerd 

met een waterondoorlatende folie of een gelijkwaardig materiaal.

Watervoorziening

Bij gewassen binnen

Externe wateraanvoer op het risicoadres door het waterleidingbedrijf of de wateraanvoer vanuit een gezamenlijke 

wateropslagplaats die zich niet op het risicoadres bevindt.

Werklocatie

Het perceel van een ander dan verzekeringnemer, dat in Nederland is gelegen en waarop door of onder verantwoordelijkheid van 

verzekeringnemer het werk wordt uitgevoerd.

Werktuigen

Bij gewassen binnen

De voorwerpen en gereedschappen die gebruikt worden ten behoeve van de voortbrenging, bewerking of verwerking van de 

verzekerde gewassen, inclusief veilingkarren en stapelwagens.

Wij

De verzekeringsmaatschappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst hebt gesloten is Achmea Schadeverzekeringen N.V. 

gevestigd te Apeldoorn. Deze voert de handelsnaam Avéro Achmea. Op uw verzekeringsbewijs van Avéro Achmea is aangegeven 

welke maatschappij risicodrager is.

WK-installatie

Bij bedrijfsgebouwen

De installatie waarmee elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. De installatie bestaat onder andere uit: motor, generator, 

gasstraat, warmtewisselaar, bijbehorende elektrische installatie, omkasting, schoorsteen en overige aan- en toebehoren voor het 

functioneren van de installatie. Onder de WK-installatie valt ook de rookgasreiniger.

Bij gewassen binnen/tuincentrumartikelen

De installatie waarmee elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. De installatie bestaat onder andere uit: motor; generator, 

gasstraat, warmtewisselaar, bijbehorende elektrische installatie, omkasting, schoorsteen en overige aan- en toebehoren voor het 

functioneren van de installatie. Onder de WK-installatie valt ook de meet- en regelapparatuur en de beveiligingsinstallatie. 

Hieronder valt niet de rookgasreiniger.

Wolkbreuk

Bij gewassen binnen

Een extreem grote hoeveelheid neerslag in zeer korte tijd.
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Woning

Een woning in de gebruikelijke zin, voor zover deze valt onder de definitie van het begrip gebouw. 

Tot een woning worden niet gerekend 

• de funderingen, zonweringen en antennes

Tot een woning worden wel gerekend

• de bij de woning behorende poorten en terreinafscheidingen

Zaakschade

Beschadiging, waaronder begrepen vervuiling, vernietiging of vermissing van zaken.

Ziekte

Bij rundvee

In de voorwaarden ‘Calamiteiten’, ‘Gevolgschade calamiteiten’ of ‘Evenementen’ wordt onder ziekte verstaan een aantasting van 

de gezondheid door een andere oorzaak dan een ongeval, ouderdom of slijtage.
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