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Voorwaarden verzekering Catastrofe voor rundvee 
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Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op ‘Inhoud’.
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld welke veestapel u hebt verzekerd 
en hoe lang de verzekering loopt. Deze Bijzondere voorwaarden gelden voor deze Catastrofeverzekering voor rundvee. Voor 
deze verzekering gelden ook de Algemene voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan vermeld.  

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de 
bepalingen en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden de Bijzondere voorwaarden. En ten slotte gelden de 
Algemene voorwaarden.

1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? Waar bent u verzekerd? En voor hoeveel?

1.1 Wie zijn verzekerd?
Verzekerd zijn de persoon of organisatie die de verzekering met ons afsluit, en de bedrijfsleiding van uw bedrijf.
Maar ook anderen die wij op het polisblad als verzekerden noemen.

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, tenzij een bepaling alleen geldt voor de persoon die de 
verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. Met ‘uw organisatie’ bedoelen we het 
bedrijf, de instelling of de persoon die deze verzekering heeft afgesloten. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. ‘a.s.r.’, 
‘we’ of ‘wij’.

1.2 Wat hebt u verzekerd?
Met de Catastrofeverzekering voor rundvee verzekert u zich voor schade aan of verlies van uw rundvee. Op uw polisblad staat 
welk rundvee u hebt verzekerd. 

Verzekerd zijn runderen die ouder zijn dan drie maanden, maar jonger dan 12 jaar.
We onderscheiden de volgende categorieën: 
- jongvee: runderen die ouder zijn dan drie maanden, maar jonger dan 25 maanden;
- melkvee: runderen die gekalfd hebben of 25 maanden of ouder zijn, en die u houdt voor de melkproductie of de fokkerij;
- fokstieren: stieren die u houdt voor de fokkerij. Behalve stieren die u één seizoen houdt voor het jongvee;
- vleesvee: runderen die u houdt voor de roodvleesproductie, die minimaal een maand uw eigendom zijn en die minimaal een 

maand op uw bedrijf aanwezig zijn. Behalve vleeskalveren.

1.3 Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd in Nederland. 

1.4 Voor hoeveel bent u verzekerd?
Als u deze verzekering afsluit, geeft u zelf op voor hoeveel u uw rundvee verzekert. Dat heet het verzekerde bedrag. U bent 
verplicht het verzekerde bedrag om de 5 jaar opnieuw vast te stellen en aan ons op te geven. In de tussentijd geven wij u een 
overdekking van 10%. 

Let op:
Zorg dat uw rundvee niet te laag verzekerd is. Blijkt bij schade dat de waarde van uw rundvee meer dan 110% is van het 
verzekerde bedrag als deze binnen 5 jaar voor de schadedatum is vastgesteld? Dan bent u onderverzekerd. Als uw verzekerd 
bedrag langer dan 5 jaar geleden is vastgesteld, dan geldt de onderverzekering al vanaf het verzekerde bedrag.

 
2 Waarvoor bent u verzekerd?

Uw rundvee is verzekerd voor schade of verlies door ziekte, ongeval, diefstal, verduistering en vermissing. Deze gebeurtenissen 
staan in de tabel hieronder opgesomd. 

Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. Schade die ontstaat door langzaam inwerkende processen 
valt hier niet onder. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of 
een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. En bij het sluiten van de verzekering moet 
het voor u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van 
onzekerheid genoemd.

https://www.asr.nl/asr/api/asrnl/pod/getpdf?uri=/POD/r/Pdf/Voorwaarden AVZ 16-01 51600.pdf
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Gebeurtenis Dekking Beperking

1. ziekte U bent verzekerd voor schade of verlies door 
ziekte van uw rundvee. 

Met ziekte bedoelen we: een aantasting van 
de gezondheid door een andere oorzaak dan 
een ongeval, ouderdom of slijtage.

Voorwaarde is dat twee of meer dieren uit 
uw rundveestapel worden getroffen door 
dezelfde ziekteverschijnselen.

U bent niet verzekerd voor schade door:
- uieraandoeningen. Zomerwrang ontstaan 

tijdens de weideperiode is wel verzekerd;
- verandering van stalmethode;
- pootaandoeningen die niet het gevolg zijn van 

de ziekte die uw veestapel teistert;
- de ziekte van Aujeszky. Maar hebt u geen 

varkens op uw bedrijf? Dan bent u hiervoor wel 
verzekerd.

2. ongeval U bent verzekerd voor schade of verlies door 
een ongeval.

Met ongeval bedoelen we een plotselinge 
gebeurtenis: 
- waarbij geweld van buiten uitwendig letsel 

aan een dier veroorzaakt, en
- waardoor het dier doodgaat of blijvend 

ongeschikt wordt. 

Met geweld bedoelen we ook:
- geweld tijdens transport;
- een aanrijding of botsing;
- een verwonding doordat een dier zich 

openhaalt aan draad;
- geweld doordat een dier uitbreekt uit stal 

of weide;
- geweld doordat een dier op hol slaat;
- vergiftiging of verdrinking;
- geweld door kwaadwillige anderen.

Voorwaarde is: twee of meer dieren uit 
uw rundveestapel worden getroffen door 
hetzelfde ongeval.

Is het ongeval het gevolg is van brand, ontploffing 
of blikseminslag? Dan bent u daarvoor verzekerd 
via uw Roerende zakenverzekering voor 
agrarische bedrijven. 

U bent niet verzekerd als het ongeval is 
veroorzaakt doordat de stal instort. Voor schade 
door storm of sneeuwdruk verwijzen wij u naar 
de Roerende zakenverzekering voor agrarische 
bedrijven.

3.  diefstal, 
verduistering en 
vermissing

U bent verzekerd voor schade aan of verlies 
van uw vee door diefstal, verduistering of 
vermissing.

Voorwaarde is dat twee of meer dieren uit uw 
rundveestapel gelijktijdig worden gestolen, 
verduisterd of vermist.

3 Waarvoor bent u niet verzekerd?
In de Algemene voorwaarden vindt u de algemene uitsluitingen die gelden voor deze verzekering, zoals molest, fraude of een 
betalingsachterstand. Op deze verzekering zijn ook de uitsluitingen van toepassing die wij hieronder vermelden.

Situatie Uitsluiting

Aardbeving of 
vulkanische 
uitbarsting

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door een aardbeving of vulkanische uitbarsting. 
Het gaat om schade die ontstaat tijdens de aardbeving of vulkanische uitbarsting. Maar ook om 
schade die pas duidelijk wordt in de 24 uur daarna.
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Situatie Uitsluiting

Bodem- of 
waterverontreiniging

U bent niet verzekerd voor schade die bestaat uit het ongedaan maken van bodem- of 
waterverontreiniging. Dit worden ook wel saneringskosten genoemd. 
Voor de saneringskosten is een milieuschadeverzekering bedoeld. 

Met saneringskosten bedoelen we:
- De kosten om grond, grond- en oppervlaktewater op uw locatie of op de direct aangrenzende 

percelen van uw locatie te onderzoeken, te reinigen, op te ruimen, op te slaan, te vernietigen of 
te vervangen. Met de bedoeling om de verontreiniging hierin weg te nemen. 

- En de kosten om de verontreiniging van grond, grond- en oppervlaktewater op uw locatie of op 
de direct aangrenzende percelen van uw locatie te isoleren. 

- De bereddingskosten om een verontreiniging van grond, grond- en oppervlaktewater te 
voorkomen of te beperken, vallen hier ook onder.

Import en export U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat doordat de overheidsregels voor import en export 
van vee worden overtreden.

Opzet of 
roekeloosheid

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door uw opzet of roekeloosheid. Of voor schade 
waaraan u in ernstige mate schuldig bent. Dit wordt ook wel merkelijke schuld genoemd. Ook als u 
zich niet bewust was van uw roekeloosheid of schuld. 
Is de schade veroorzaakt door een (rechts)persoon die in uw opdracht of met uw goedkeuring 
de leiding heeft over uw bedrijf of over een deel daarvan? En is de schade het gevolg van zijn 
opzet of roekeloosheid? Of is hij in ernstige mate schuldig aan de schade? Ook dan krijgt u geen 
vergoeding.

Let op: in dit geval geldt niet het artikel over opzet in de Algemene Voorwaarden Zakelijk.

Overstroming U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door een overstroming als een waterkering zoals 
een dijk, kade of sluis, bezwijkt of overloopt. Maar, u bent wel voor verzekerd voor schade die 
ontstaat door brand of een ontploffing die het gevolg is van een overstroming.

Terrorisme U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van terrorisme of besmetting door 
kwaadwilligen. 

Let op: in dit geval geldt niet het artikel over terrorisme in de Algemene Voorwaarden Zakelijk.

Verwaarlozing of 
mishandeling

U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van verwaarlozing of mishandeling van vee 
door u.

4 Wat krijgt u vergoed? Wat is uw eigen risico? Hoe stellen wij uw schade vast? En wanneer betalen wij  
 de schade uit?

In hoofdstuk 2 staat beschreven waarvoor u verzekerd bent. Hieronder leest u wat u vergoed krijgt als u een schade hebt die 
verzekerd is.

4.1 Wat krijgt u vergoed?

Situatie Dekking Opmerkingen en uitleg

Materiële schade Wij vergoeden het verschil tussen de 
waarde direct voor de gebeurtenis en de 
restantwaarde erna. 

Houdt u een dier toch aan? Maar is het 
fysiek minder geschikt geworden om te 
dienen als melk- of vleesvee? Dan vergoeden 
we de waardevermindering. 
Maar we vergoeden nooit meer dan het 
verschil tussen de waarde direct voor en 
direct na de gebeurtenis.

Met waarde bedoelen we de gemiddelde waarde 
van een dier in gezonde staat. We gaan daarbij 
uit van de marktwaarde van de dieren op uw 
bedrijf die behoren tot dezelfde categorie (de 
categorieën staan opgesomd in paragraaf 1.2).

Met marktwaarde bedoelen we het bedrag dat 
nodig is om een dier te kopen dat gelijkwaardig 
is in soort, geslacht, kwaliteit, leeftijd en 
bestemming. 
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Situatie Dekking Opmerkingen en uitleg

Afvoer Neemt de tussenkalftijd van een dier toe met 
50% of meer? En is dat het gevolg van een 
gebeurtenis die valt onder deze verzekering? 
En moet u het dier daardoor afvoeren? Dan 
krijgt u de waarde van het dier vergoed. 

Voorwaarde is: wij hebben toestemming gegeven 
voor de afvoer. 

Met tussenkalftijd bedoelen we de periode tussen 
de geboorte van kalveren. We gaan daarbij uit van 
de gemiddelde tussenkalftijd op uw bedrijf die het 
laatst is geregistreerd.

Met waarde bedoelen we de gemiddelde waarde 
van een dier in gezonde staat. We gaan daarbij 
uit van de marktwaarde van de dieren op uw 
bedrijf die behoren tot dezelfde categorie (de 
categorieën staan opgesomd in paragraaf 1.2).

Met marktwaarde bedoelen we het bedrag dat 
nodig is om een dier te kopen dat gelijkwaardig 
is in soort, geslacht, kwaliteit, leeftijd en 
bestemming.

Kosten van vervoer Moet u een dier laten afmaken vanwege 
ziekte of ongeval? Dan vergoeden we ook 
de kosten van vervoer naar de plek waar het 
dier wordt afgemaakt.

Voorwaarde: het dier moet worden afgemaakt 
omdat het in doodsgevaar is en niet meer gered 
kan worden. Ook niet door een deskundig arts.

Preventief ruimen op 
last van de overheid

Wij vergoeden 15% van de verzekerde 
waarde van de geruimde dieren. Dit geldt 
niet als u op andere wijze hiervoor een 
volledige vergoeding krijgt. 

De ruiming is gebaseerd op de Gezondheids- en 
welzijnswet voor dieren.
U bent verplicht te voldoen aan alle eisen die 
redelijkerwijs gesteld mogen worden om schade 
te voorkomen. Het gaat dan om eisen aan de 
bedrijfsvoering, de inrichting en de zorg voor de 
gezondheid van de dieren. 

Let op:
-  Met uitzondering van de preventieve ontruiming, vergoeden wij deze kosten alleen als de schade het gevolg is van een 

gebeurtenis die onder deze verzekering valt.
-  Blijkt bij schade dat het verzekerde bedrag, inclusief eventuele overdekking, lager is dan de waarde van uw rundvee? Dan 

bent u onderverzekerd. 

4.2 Eigen risico
- De hoogte van uw eigen risico is een percentage van het verzekerd bedrag. Dit percentage en het verzekerd bedrag staan 

op uw polisblad. 
- Hebt u meer dan twee schaden in een verzekeringsjaar die onder deze verzekering vallen? Dan berekenen we geen eigen 

risico meer vanaf de derde schade.

4.3 Vaststelling van de schade
Wij stellen vast hoeveel schade u hebt. Of wij laten de schade vaststellen door een deskundige die wij aanwijzen. U kunt ook 
een eigen deskundige kiezen die de schade namens u vaststelt. Informeer ons voordat u een eigen deskundige inschakelt.
Worden deze twee deskundigen het niet eens over het schadebedrag? Dan stelt een derde deskundige de omvang van de 
schade voor u en voor ons bindend vast. De derde deskundige blijft binnen de grenzen van de schadevaststelling die uw en 
onze deskundige gedaan hebben.
Om de schade vast te stellen hebben wij van u nodig: 
- de bewijzen van opbrengst of van vernietiging door een destructiebedrijf;
- een verklaring van de veearts;
- als u de kosten van transport declareert: een factuur van het transportbedrijf;
- identificatiebewijzen van de betreffende dieren. 
Wij vergoeden de redelijke kosten van alle deskundigen, op voorwaarde dat ze zich houden aan de Gedragscode 
Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Kosten die niet met de 
schadevaststelling te maken hebben, bijvoorbeeld kosten die uw eigen deskundige maakt voor belangenbehartiging, 
vergoeden wij alleen als er sprake is van een vergoedingsplicht volgens de wet.



Voorwaarden verzekering Catastrofe voor rundvee  |  BAC 16-01  7/8

terug naar inhoud  > 

4.4 Uitbetaling van de vergoeding
De vergoeding op basis van de waarde van dieren krijgt u uitbetaald nadat de schade is vastgesteld.

4.5 Vergoeding door anderen
Wij vergoeden geen schade die u kunt terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als u deze verzekering niet had gehad) op een 
van de volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst;
- via een wet, een regeling of een voorziening;
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer, 

aannemer of reparateur).
Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze ‘Na u-bepaling’. Deze bepaling is vooral van 
belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed.
Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade hoger is dan het bedrag 
waarvoor u bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering 
gedekt zijn of gedekt zouden zijn als u de verzekering bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de 
andere verzekering geldt.

5 Wat als ...? Bijzondere situaties

5.1  Wat als u uw rundvee in een andere stal onderbrengt? Of u wijzigt de bouwaard of de dakbedekking van de stal?  
Of u verandert van stalmethode? Of u gaat over van melkvee op vleesvee? 
- Dan moet u dat zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen aan ons melden. Ook als het om een gedeeltelijke 

verandering gaat.
- Daarna kunnen wij besluiten om de verzekering te beëindigen of de premie en/of voorwaarden te wijzigen. Als wij een 

voorstel doen om de verzekering voort te zetten, kunt u ons binnen 30 dagen laten weten of u de verzekering wilt 
beëindigen. De verzekering eindigt dan op de datum die u in uw opzegbrief noemt. 

- Informeert u ons niet binnen de 30 dagen over de verandering? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw verzekering en de 
schadevergoeding. Zie hieronder. 
- Gevolgen voor uw verzekering

- De verzekering eindigt automatisch 30 dagen na de dag waarop de verandering heeft plaatsgevonden. Maar zouden wij 
de verzekering voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan beëindigen wij de verzekering 
niet en loopt de verzekering gewoon door. 

- Gevolgen voor uw schadevergoeding
- Zouden wij de verzekering alleen hebben voortgezet tegen een hogere premie of op andere voorwaarden als wij van de 

verandering op de hoogte waren? Dan vergoeden wij een schade op basis van die andere voorwaarden. We vergoeden 
een schade in dezelfde verhouding als de premie van voor de verandering ten opzichte van de hogere premie. 

- Zouden wij de verzekering niet voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan vergoeden we 
een schade niet. 

5.2 Wat als u uw bedrijf verkoopt?
- Dan is uw rundvee nog 30 dagen verzekerd voor de nieuwe eigenaar.
- Na 30 dagen zetten wij de verzekering alleen voort op naam van de nieuwe eigenaar als wij daarover overeenstemming 

hebben bereikt met de nieuwe eigenaar. Als de nieuwe eigenaar dit rundvee elders verzekert, beëindigen wij de verzekering 
onmiddellijk.

5.3 Wat als u uw rundvee inbrengt in een vennootschap?
- Dan blijft uw rundvee verzekerd. En u blijft verantwoordelijk voor de betaling van de premie.

5.4 Wat als u komt te overlijden?
- Dan loopt de verzekering gewoon door.
- Wij kunnen besluiten om de verzekering te beëindigen. Dat doen wij dan met een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de 

datum van deze mededeling. Behalve als de nieuwe eigenaar het rundvee al elders heeft verzekerd. In dat geval beëindigen 
wij de verzekering onmiddellijk.



Voorwaarden verzekering Catastrofe voor rundvee  |  BAC 16-01  8/8

terug naar inhoud  > 

Begrippenlijst

Brand: een door verbranding veroorzaakt vuur buiten een haard, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op 
eigen kracht te verspreiden.
Onder brand verstaan wij in ieder geval niet:
- broeien, schroeien, smelten, verkolen en zengen;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden en barsten van ovens en ketels.
Onder schade door brand verstaan wij ook de schade die door het blussen van brand is ontstaan.

Gebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. De 
gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering.

Molest:
- binnenlandse onlusten: georganiseerde gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen binnen een staat;
- burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen meerdere inwoners van eenzelfde staat;
- gewapend conflict: als staten of georganiseerde partijen elkaar (of de een de ander) bestrijden met wapens of militaire 

machtsmiddelen, en ook een gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;
- muiterij: een georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het gezag 

waaronder zij gesteld zijn;
- oproer: een georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag;
- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.

Overstroming: overstroming van water die het gevolg is van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 
waterkeringen. Het maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die door de 
verzekering gedekt wordt. Overstroming is ook het uitstromen van water via beschadigingen aan waterkeringen.

Storm: wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde. Dat is windkracht 7 of hoger.

Verlies: het kwijtraken van uw zaken anders dan door diefstal.

Verzekerd bedrag: het bedrag dat op het polisblad staat vermeld als maximaal uit te keren bedrag voor een verzekering of 
voor een specifieke dekking die onder een verzekering valt.
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