Klaverblad Verzekeringen

Verzekering van
melkwinningsinstallaties
Aanvullingsblad MW 02

sinds 1850

Afrikaweg 2
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer

Op de verzekering van de in het polisblad genoemde melkwinningsinstallatie zijn, met

3. de onmogelijkheid tot afvoer van de melk tengevolge van afzetting van de afvoerweg

gedeeltelijke terzijdestelling van het bepaalde in de in het polisblad aangeduide

te land of te water door één van de evenementen genoemd in de in het polisblad

voorwaarden van verzekering, de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

aangeduide voorwaarden van verzekering.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Artikel 5

1. Onder melkwinningsinstallaties worden verstaan melkmachines en melkkoel-

Eigen risico

In het geval van schade, gedekt onder artikel 2 lid 2 of 3 of artikel 4 lid 1 van deze

installaties die vast opgesteld staan op het agrarisch bedrijf van de verzekeringnemer.

aanvullende voorwaarden, geldt een eigen risico dat per gebeurtenis in totaal bedraagt:

2. Onder melkmachine wordt verstaan een complete melkinstallatie, met inbegrip van

-

alle daarmee verbonden onderdelen en apparatuur die voor het melken gebruikt

€ 45,- indien voor de melkwinningsinstallatie een garantie- of onderhoudsovereenkomst met de fabrikant, leverancier of installateur gesloten is, waarvan de inhoud

worden en blijvend ter plaatse opgesteld of aangebracht zijn, met uitzondering van

aan de maatschappij bekend is;

een melkkoelinstallatie.

-

€ 225,- indien een dergelijke overeenkomst niet bestaat.

3. Onder melkkoelinstallatie wordt verstaan een tank die bestemd is en wordt gebruikt
voor het koelen en/of bewaren van melk, met inbegrip van het koel-, roer- en

Artikel 6

reinigingsmechanisme.

Va s t s t e l l i n g v a n d e s c h a d e

1. De experts stellen de schade aan de melkwinningsinstallatie vast op basis van de

Artikel 2

Dekking

nieuwwaarde, behoudens het in de leden 2 en 3 bepaalde.
2. De experts stellen de schade vast op basis van de dagwaarde, indien deze minder

De verzekering dekt schade aan de verzekerde melkwinningsinstallatie, veroorzaakt door:

dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt.

1. één van de evenementen genoemd in de in het polisblad aangeduide voorwaarden

3. Indien de reparatiekosten lager zijn dan de volgens lid 1 of 2 vastgestelde schade,

van verzekering;

geschiedt de schadevergoeding op basis van de reparatiekosten.

2. elk ander van buiten komend onheil;

4. In de in lid 1 en 2 genoemde gevallen wordt de waarde van eventuele restanten op

3. enig gebrek of andere in de melkwinningsinstallatie gelegen oorzaak.

de uitkering in mindering gebracht.
5. De experts stellen de schade aan melk vast op basis van de marktwaarde.

Artikel 3

Uitsluitingen

Naast de uitsluitingen, genoemd in de in het polisblad aangeduide voorwaarden van
verzekering is uitgesloten:
1. met betrekking tot de in artikel 2 lid 2 en 3 van deze aanvullende voorwaarden
genoemde schade-oorzaken, schade:
a.

veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van de verzekeringnemer of enige
andere tot bediening van de installatie bevoegde persoon of met goedvinden
van de verzekeringnemer;

b. veroorzaakt door of op last van enig overheidsorgaan;
c.

veroorzaakt door of bestaande uit slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander
geleidelijk bederf, optredende als gevolg van het normale gebruik en de gewone
werking van de installatie;

d. bestaande uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen en deuken, voor
zover deze de werking van de installatie niet beïnvloeden;
2. met betrekking tot de in artikel 2 lid 3 van deze aanvullende voorwaarden genoemde
schade-oorzaken, schade:
a.

veroorzaakt door verwaarlozing van onderhoud en/of noodzakelijke reparaties;

b. welke krachtens een leverings-, garantie-, onderhouds- of dergelijke overeenkomst op een derde verhaald kan worden.

Artikel 4

Melkverzekering

Indien blijkens het polisblad melk verzekerd is, dekt de verzekering schade, veroorzaakt
door verlies, bederf of waardevermindering van de melk door:
1. een door deze verzekering gedekte schade aan de melkwinningsinstallatie;
2. een storing in de stroomvoorziening van de melkwinningsinstallatie;
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