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Voorwaarden Technische verzekering voor agrarische bedrijven 
Dit zijn de voorwaarden Technische verzekering Agrarisch van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel 

met de algemene voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.  

 

Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten: 

- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels; 

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

welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn; 

- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.  

 

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

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

polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.  

 

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

op hebt.  

 

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

wat u zoekt. 

 

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

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

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

 

- Dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door gebruik, 

slijtage en veroudering. 

- Informatie: elk feit, bericht of gegeven dat door computerapparatuur kan worden vastgelegd, 

gemuteerd of worden verwerkt.  

- Informatiedrager: voorwerp waarop door computerapparatuur informatie kan worden vastgelegd, 

gemuteerd of verwerkt. 

- Standaard programmatuur: uit voorraad leverbare programmatuur en de media waarop deze 

programmatuur is vastgelegd. 

- Vervangingswaarde: de nieuwwaarde op het moment van schade verhoogd met transport- en 

montagekosten. 

- Verzekerde zaken: installatie(s) en/of apparatuur zoals op het polisblad vermeld. 

Algemeen 
In deze voorwaarden leest u wat de technische verzekering inhoudt. U leest wat er wel en niet verzekerd 

is en welke kosten wij vergoeden.  

 

1. Wie zijn verzekerd? 
De verzekerden zijn: 

Uzelf (de verzekeringnemer), uw echtgenoot of echtgenote, uw geregistreerde partner en de met u 

in uw bedrijf samenwerkende personen. 

 

2. Wat is verzekerd? 
De technische verzekering dekt materiële schade aan en verlies van verzekerde zaken, die 

plotseling en onvoorzien tijdens de verzekeringstermijn is ontstaan. De dekking geldt alleen als de 

verzekerde zaken op het polisblad vermelde adres: 

- in bedrijf zijn, dan wel bedrijfsklaar zijn geïnstalleerd; 

- worden gereinigd, geïnspecteerd, gerepareerd, gereviseerd of verplaatst en het daarmee 

verband houdende demonteren en monteren. 
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3. Wat valt buiten de verzekering? 
- Aardbeving of vulkanische uitbarsting 

Schade door een aardbeving of vulkanische uitbarsting is niet verzekerd. Het gaat om schade die 

ontstaat tijdens de aardbeving of vulkanische uitbarsting en om schade die pas duidelijk wordt 

in de 24 uur daarna.  

- Brand, naburige brand en het blussen daarvan 

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

eigen kracht verspreidt.  

De volgende situaties vallen dus niet onder brand: 

- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien; 

- doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 

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

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

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

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

een naburige brand.  

- Blikseminslag 

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

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

aardoppervlak en/of zaken die daarop aanwezig zijn.  

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

blikseminslag aan uw gebouw of inventaris/goederen aanwezig zijn.  

- Esthetische schade 

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade door esthetische beschadigingen zoals 

schrammen, krassen of deuken, die een goede technische werking niet beïnvloeden.  

- Experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproevingen 

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade ontstaan door experimenten, opzettelijke 

overbelasting of abnormale beproevingen die plaatsvinden in opdracht van of met medeweten 

van u, directie of verantwoordelijk leidinggevende.  

- Inductie, overspanning 

Schade aan installaties door te hoge spanning / inductie. 

- Ontploffing 

Onder een ontploffing verstaan we een gehele of gedeeltelijke vernieling die direct veroorzaakt 

is door een uitbarsting van gassen of dampen die plotseling verloopt en zeer krachtig is. 

Is de ontploffing ontstaan binnen een vat? Dan is aan het vereiste van een plotseling en zeer 

krachtig verlopende uitbarsting voldaan als het volgende het geval is. De wand van het vat is 

onder druk van de gassen of dampen die zich daarin bevinden zo uit elkaar getrokken dat in de 

wand een opening is ontstaan. Uit die opening is gas, damp of vloeistof gestroomd, waardoor 

de druk binnen en buiten het vat plotseling hetzelfde is geworden.  

Het maakt daarbij niet uit: 

- of het vat open of dicht was; 

- hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan; 

- of de gassen of dampen al voor de ontploffing aanwezig waren of zich tijdens de ontploffing 

hebben ontwikkeld. 
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Is aan het bovenstaande niet voldaan of is de ontploffing buiten een vat ontstaan? Dan moet 

de plotseling en zeer krachtig verlopende uitbarsting de directe uitwerking zijn van gassen of 

dampen die zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht door een scheikundige reactie van vaste, 

vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan. 

Gaat het om verzekerde zaken die geheel of gedeeltelijk zijn vernield door de ontploffing? Dan 

wordt ook de schade aan verzekerde zaken door die vernieling als een gevolg van de ontploffing 

beschouwd. Gaat het om niet-verzekerde zaken die geheel of gedeeltelijk zijn vernield door de 

ontploffing? Dan wordt de schade aan verzekerde zaken die is ontstaan doordat zij zich direct in 

de buurt van die vernieling bevonden, als een gevolg van de ontploffing gezien.  

Deze omschrijving is gebaseerd op de definitie en toelichting die door het Verbond van 

Verzekeraars, afdeling brand, op 5 april 1982 gedeponeerd is bij de griffie van de  

Arrondissementsrechtbank in Utrecht onder nummer 275/82.  

- Overstroming 

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade ontstaan door het bezwijken of overlopen van 

dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.  

- Slijtage, corrosie, oxidatie 

Wij betalen geen schadevergoeding als de schade is ontstaan door slijtage, corrosie, oxidatie of 

enig ander natuurlijk gevolg van de gewone werking en normaal gebruik van de verzekerde 

zaken.  

- Software 

Wij vergoeden geen schade aan de software als er geen materiële schade is aan de drager 

waarop de software staat. Standaard programmatuur en informatie vallen wel onder de 

dekking. 

- Storing 

wij vergoeden geen schade ontstaan door een storing als er geen materiële schade is.  

- Storm 

Schade door storm. Met storm bedoelen we een windsnelheid van minstens 14 meter per 

seconde. Dat is windkracht 7 of meer. 

- Verhaal 

Wij vergoeden geen schade als die verhaalbaar is op grond van een onderhoudscontract of een 

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

4.1 Opruimingskosten 

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag de opruimingskosten als deze moeten worden 

gemaakt als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Wij vergoeden maximaal 10% van het 

verzekerde bedrag. 

Wij verstaan onder opruimingskosten de kosten van afbreken, wegruimen, afvoeren, storten 

en/of vernietigen van verzekerde zaken. Het opruimen van de verzekerde zaken moet een 

noodzakelijk gevolg zijn van een verzekerde schade, waarbij geen enkele bewerking van grond of 

water is vereist.  

 

5. Wat zijn de regels bij schade? 

5.1 Uw verplichtingen 

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

verzekeringen. Daarnaast doet u in de volgende gevallen aangifte bij de politie: 

- diefstal; 

- beroving; 

- afpersing; 

- inbraak; 

- vandalisme. 

 

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

schade. 

5.2 Hoe stellen wij de schade vast? 

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

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

U mag ook zelf een expert inschakelen.  

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

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

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

vastgesteld. De beslissing van de derde expert is bindend. 

 

Het salaris en de kosten van de expert komen voor rekening van degene die de expert heeft 

ingeschakeld. Is er een derde expert ingeschakeld, dan betalen wij de helft van het salaris en de 

kosten van deze derde expert. U betaalt de andere helft.  

 

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

aanmerking komt. 
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5.3 Op welk bedrag stellen wij de schadevergoeding vast? 

De schade stellen we vast op basis van herstelkosten of totaal verlies. 

 

Herstelkosten zijn de kosten van herstel, inclusief kosten van demontage, montage en transport.  

U mag deze kosten alleen maken als wij daarvoor toestemming hebben gegeven. 

U kunt beschadigde verzekerde zaken herstellen als de herstelkosten niet hoger zijn dan het 

verschil tussen de vervangingswaarde en de waarde van de restanten.  

Bij herstel van verzekerde zaken vergoeden wij de herstelkosten. 

 

Bij totaal verlies zijn de herstelkosten hoger dan de vervangingswaarde verminderd met de waarde 

van de restanten.  

Bij verlies van verzekerde zaken vergoeden wij de vervangingswaarde. 

Wij doen dat niet als de dagwaarde van verzekerde zaken verhoogd met kosten van montage en 

transport lager is dan 40% van de vervangingswaarde. In dat geval stellen wij de schade vast op 

basis van de dagwaarde.  

 

Maakt u bij herstel van verzekerde zaken kosten voor verandering, verbetering, revisie en 

dergelijke dan vallen deze kosten niet onder de dekking van de verzekering.  

 

Op onderdelen die periodiek vervangen moeten worden, brengen wij een redelijk bedrag in 

mindering voor vervanging nieuw voor oud.  

 

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

dan de vervangingswaarde van de verzekerde zaken direct voor de verzekerde gebeurtenis.  

In dat geval verhogen we het verzekerde bedrag met een aanvullend bedrag van maximaal 20% van 

het verzekerde bedrag. 

Is de onderverzekering hoger dan 20%,  dan wordt de schadevergoeding berekend naar verhouding 

van het verzekerde bedrag tot de vervangingswaarde. Onderverzekering is dan alleen van 

toepassing op het deel boven de 20%.  

 

7. Risico-inspectie 
Wij hebben altijd het recht de verzekerde zaken te (laten) inspecteren. U bent verplicht hieraan alle 

medewerking te verlenen binnen de termijn die wij daarvoor stellen.  

Naar aanleiding van de inspectie kunnen wij u verplichten binnen een bepaalde termijn 

maatregelen te treffen, die wij nodig vinden voor de dekking van het verzekerde risico.  

Verleent u geen medewerking aan de inspectie of treft u niet de gevraagde maatregelen binnen de 

bepaalde termijn, dan hebben wij het recht de verzekering met onmiddellijke ingang te stoppen. 
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8. Andere verzekeringen 
Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere 

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

 

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

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

is.  

 

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

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

de schade.  

 

9. Welke informatie geeft u aan ons door? 
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie over uw gebouw, onder andere de ligging, de 

bouwaard en het gebruik van het gebouw.  

 

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

door.  

 

U moet ons in ieder geval informeren als: 

- de bouwaard van uw gebouw verandert; 

- het gebruik of de bestemming van uw gebouw verandert; 

- de aard van uw bedrijf verandert; 

- het gebouw onbewoond raakt; 

- u de verzekerde zaken naar een ander adres verhuist. 

 

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

situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden. 

- Wij zetten uw verzekering ongewijzigd voort. 

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

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

een brief te sturen. 

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

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

te voren weten door u hierover een brief te sturen.  

 

Als wij de informatie over de verandering(en) niet binnen dertig dagen van u ontvangen, dan 

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

 

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

naast uw bedrijfsgebouw aanwezige gebouwen en terreinen. 
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9.1 Verhuizing 

Gedurende de verhuizing van uw verzekerde zaken naar een nieuw adres is er dekking op het 

oorspronkelijke adres en op het nieuwe adres.  

9.2  Verkoop van uw bedrijf 

Bij verkoop is uw bedrijf nog dertig dagen verzekerd voor de nieuwe eigenaar. Als de nieuwe 

eigenaar elders een technische verzekering sluit, stoppen wij uw verzekering onmiddellijk.  

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

daarover overeenstemming hebben bereikt met de nieuwe eigenaar. 

9.3 Overlijden  

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

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

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

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


