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Deze voorwaarden vormen één geheel met  
de Algemene voorwaarden Agrarisch  
Ondernemerspakket.

ALGeMeen

Deze verzekering biedt de dekking die op grond van 
de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(wAM) vereist is.

Deze verzekering van landbouwwerktuigen is opge-
bouwd uit een of meer dekkingen. op het polisblad 
staat welke dekkingen zijn verzekerd.

wat in de voorwaarden onder Algemeen staat (artikel 
1 tot en met 4) geldt voor alle dekkingen. Daarna 
wordt in de artikelen 5 tot en met 19 per dekking 
beschreven wat voor die dekking geldt.

ArtikeL 1

wAt iS verzekerD

ArtikeL 1.1

wAt iS verzekerD

Deze verzekering dekt de risico’s van de verzekerden 
zoals omschreven in deze voorwaarden. voorwaarde 
voor dekking is dat:
–  de schade het gevolg is van een onzekere gebeur-

tenis, en
–  deze gebeurtenis zich tijdens de looptijd van de 

verzekering heeft voorgedaan, en
–  het risico verzekerd is onder een dekking die op 

het polisblad vermeld staat, en
–  deze dekking was meeverzekerd op het moment 

dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 
voordeed.

ArtikeL 1.2

verzekerinGSGeBieD

De verzekering biedt dekking binnen europa.

ArtikeL 1.3

BurenHuLP

De verzekering is ook van kracht bij het verlenen van 
burenhulp en bij het verrichten van werkzaamheden 
in het kader van een samenwerkingsverband met een 
collega-landbouwer in de nabije omgeving, al dan niet 
met onderlinge (financiële) verrekening.
Alle andere werkzaamheden voor derden zijn alleen 
verzekerd als op het polisblad achter ‘Gebruik’ loon-
werk vermeld staat.

ArtikeL 1.4

tiJDeLiJk GeBruik vAn een AnDer 
LAnDBouwwerktuiG

Als het verzekerde landbouwwerktuig in verband met 
reparatie of onderhoud tijdelijk niet voor de verzeke-
ringnemer beschikbaar is, geldt deze verzekering ook 
voor het vervangende landbouwwerktuig.
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Dit geldt alleen voor schade die niet onder enige 
andere verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt als 
deze Delta Lloyd verzekering van Landbouwwerktuigen 
niet zou hebben bestaan. Hierbij is niet van belang of 
deze andere verzekering door verzekerde of door een 
derde is gesloten.

ArtikeL 1.5

AGrAriSCH BeDriJF

enkele bepalingen in deze voorwaarden gelden 
uitsluitend voor landbouwwerktuigen die in het bezit 
zijn van een agrarisch bedrijf. onder agrarisch bedrijf 
wordt hier uitsluitend verstaan een land- of tuin-
bouwbedrijf of een veeteeltbedrijf. Dat betekent dat 
bijvoorbeeld (agrarische) loonbedrijven, hoveniers-
bedrijven en maneges niet gelden als een agrarisch 
bedrijf in de zin van deze verzekering. ook hobby-
matig gebruikte landbouwwerktuigen vallen niet onder 
deze omschrijving.

ArtikeL 2

wAt iS niet verzekerD

in aanvulling op de uitsluitingen als vermeld in de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
geldt het volgende. niet verzekerd is:
1 verhuur/andere doeleinden
  schade, veroorzaakt terwijl het verzekerde 

landbouwwerktuig
 –  is verhuurd of
 –  wordt gebruikt voor andere doeleinden dan op 

het polisblad vermeld of
 –  wordt gebruikt voor andere doeleinden dan 

door de wet is toegestaan;
2 opzet
  schade die is veroorzaakt door opzet van een 

verzekerde of met goedvinden van een verze-
kerde. Deze uitsluiting geldt niet voor de 
verzekerde die aantoont:

 –  dat de omstandigheden zich buiten zijn weten 
en tegen zijn wil hebben voorgedaan en

 –  dat hem terzake van deze omstandigheden 
geen enkel verwijt treft;

3 rijden onder invloed
  schade die een bestuurder veroorzaakt, terwijl hij 

onder zodanige invloed verkeert van alcohol of een 
andere stof die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, 
dat het besturen van het verzekerde landbouw-
werktuig hem bij wet of door de overheid zou zijn 
verboden;

4 onbevoegde bestuurder
  schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder 

wettelijk niet gerechtigd is het verzekerde land-
bouwwerktuig te besturen. Deze uitsluiting is niet 
van toepassing als:

 –  de onbevoegdheid van de bestuurder uitslui-
tend voortvloeit uit diens jeugdige leeftijd, en

 –  de bestuurder niet jonger is dan 12 jaar en
 –  de schade veroorzaakt is tijdens gebruik op 

eigen terrein in een agrarisch bedrijf.



ArtikeL 3

no-CLAiM kortinG

ArtikeL 3.1

oPBouw no-CLAiMkortinG

in afwijking van de no-claimregeling die in de 
Algemene voorwaarden Agrarisch ondernemerspakket 
beschreven wordt, geldt voor deze verzekering de 
volgende regeling.

Bij het afsluiten van de verzekering wordt de no-claim 
korting op de premie bepaald. Daarna kan de korting 
per jaar verschillen, afhankelijk van het aantal 
schades dat zich heeft voorgedaan. Aan het eind van 
ieder verzekeringsjaar wordt de no-claimkorting voor 
het volgende jaar vastgesteld volgens onderstaande 
tabel.

Als U  HEEft EN WORDt DE tREDE IN HEt 

NU U EEN  EERstVOlgENDE VERzEkERINgsjAAR

stAAt  kORtINg

Op VAN 

tREDE

   zonder bij 1 bij 2    bij 3 
   schade schade schades of
      meer  
      schades

0 0% 1 0 0 0
1 5% 2 0 0 0
2 10% 3 0 0 0
3 20% 4 0 0 0
4 30% 5 2 0 0
5 40% 6 3 0 0
6 40% 7 4 1 0
7 40% 7 5 2 0

ArtikeL 3.2

Geen teruGvAL no-CLAiMkortinG

na een schade vindt geen terugval in no-claim korting 
plaats als:
1  geen schadevergoeding betaald is door de 

maatschappij;
2 een betaalde schade geheel is verhaald;
3  er sprake is van een aanrijding met een fietser 

of voetganger, waarbij ter zake van het ontstaan 
van die aanrijding aan de verzekerde geen enkel 
verwijt kan worden gemaakt;

4  een door de maatschappij betaalde schade door de 
verzekeringnemer is terugbetaald aan de maat-
schappij, binnen 12 maanden nadat hem van het 
uitgekeerde bedrag bericht is gedaan.

ArtikeL 4

MeLDinGSPLiCHt BiJ GewiJziGDe 
oMStAnDiGHeDen

De verzekeringnemer is verplicht de volgende 
omstandigheden onmiddellijk door te geven aan de 
maatschappij:
–  de verzekeringnemer heeft geen belang meer bij 

het verzekerde landbouwwerktuig, bijvoorbeeld 
door eigendomsoverdracht of totaal verlies.  
De dekking eindigt dan op de dag dat de ver-
zekeringnemer geen belang meer heeft bij het 
landbouwwerktuig.

–  het landbouwwerktuig zal worden gebruikt voor 
andere doeleinden dan op het polisblad vermeld 
staat achter ‘Gebruik’. Bijvoorbeeld als de verze-
keringnemer werkzaamheden voor derden gaat 
uitvoeren terwijl bij ‘Gebruik’ geen loonwerk 
vermeld staat. De maatschappij heeft dan het 
recht de premie en/of de voorwaarden aan te 
passen.

wat in dit artikel bepaald wordt over de verzekering-
nemer geldt in geval van zijn overlijden ook voor de 
erfgenamen.

AANspRAkElIjkHEID

ArtikeL 5

verzekerDe

De verzekerden zijn:
1 de verzekeringnemer;
2 de eigenaar;
3 de bestuurder;
4  de door het verzekerde landbouwwerktuig 

vervoerde personen;

ArtikeL 6

wAt iS verzekerD

1 Algemeen
  verzekerd is de aansprakelijkheid van de verze-

kerde voor schade die met of door het verzekerde 
landbouwwerktuig veroorzaakt is. Alleen schade aan 
personen en zaken en de daaruit voortvloeiende 
schade zijn gedekt. voor alle verzekerden tezamen 
wordt maximaal het op het polisblad genoemde 
verzekerde bedrag per gebeurtenis uitgekeerd.

2 Gekoppelde landbouwwerktuigen
  De dekking geldt ook voor aanhangwagens en 

landbouwwerktuigen die
 –  aan het verzekerde landbouwwerktuig zijn 

gekoppeld, of
 –  na koppeling zijn losgeraakt van het verze-

kerde landbouwwerktuig en nog niet buiten het 
verkeer tot stilstand zijn gekomen.

3 Ladingrisico
  verzekerd is de aansprakelijkheid van de verze-

kerden voor schade veroorzaakt door lading. 
onder lading wordt verstaan: zaken die zich 
bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het  
verzekerde landbouwwerktuig of een daaraan 
gekoppelde aanhangwagen of landbouwwerktuig. 
De aansprakelijkheid van de verzekerden voor 
schade veroorzaakt door lading is niet verzekerd 
tijdens het laden of lossen.
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ArtikeL 7

eXtrA verGoeDinGen

ArtikeL 7.1

koSten vAn reCHtSBiJStAnD

Als een benadeelde naar aanleiding van een gedekte 
gebeurtenis tegen de verzekerde of de maatschappij 
een rechtszaak aanspant, vergoedt de maatschappij, 
zo nodig boven het verzekerde bedrag:
–  de kosten van de in opdracht van de maatschappij 

verleende rechtsbijstand;
–  de proceskosten van de wederpartij, als de verze-

kerde of de maatschappij wordt veroordeeld tot 
betaling van die kosten;

–  de wettelijke rente die is verschuldigd over het 
gedekte deel van de schade.

De genoemde kosten worden alleen vergoed als de 
maatschappij de leiding van het verweer voert.

ArtikeL 7.2

SCHADe AAn eiGen voertuiGen en GeBouwen en 
AAn LADinG

De in dit artikel omschreven dekking geldt alleen 
voor landbouwwerktuigen die in het bezit zijn van 
agrarische bedrijven (land- en tuinbouw, veeteelt).

tot maximaal 50.000 euro per gebeurtenis is verze-
kerd de schade die met of door het verzekerde 
landbouwwerktuig is toegebracht aan:
–  Schade aan eigen voertuigen
  andere voertuigen waarvan de verzekering-

nemer de eigenaar is. Hieronder wordt niet 
verstaan een voertuig dat op het moment dat de 
schade ontstaat gekoppeld is aan het verzekerde 
landbouwwerktuig;

–  Schade aan eigen gebouwen
  gebouwen waarvan de verzekeringnemer eigenaar is 

of die bij de verzekeringnemer in gebruik zijn.  
een gebouw is een bouwwerk bestemd voor 
opslag en/of huisvesting van mensen en/of 
dieren. Hieronder wordt niet verstaan functionele 
inrichting;

–  Schade aan lading
  goederen van derden die worden vervoerd met 

het verzekerde landbouwwerktuig of een daaraan 
gekoppelde aanhangwagen of landbouwwerktuig.

Deze dekking geldt uitsluitend voor de schade aan 
de bedoelde voertuigen, de gebouwen en de lading 
zelf. De daaruit voortvloeiende schade (bijvoorbeeld 
bedrijfsschade) is niet gedekt. voorwaarde voor 
dekking is bovendien dat de schade wordt veroorzaakt 
door schuld van degene die het verzekerde landbouw-
werktuig bestuurt of bedient. voor deze dekking geldt 
een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis.

ArtikeL 8

wAt iS niet verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 7 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en
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–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 2 
van deze voorwaarden verzekering van 
Landbouwwerktuigen (verhuur/andere doel-
einden, opzet, rijden onder invloed, onbevoegde 
bestuurder) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

ArtikeL 8.1

uitSLuitinGen

niet verzekerd is:
1 zaken onder opzicht
  de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van 

derden die een verzekerde gebruikt, huurt, pacht, 
vervoert of om een andere reden onder zich heeft, 
en de daaruit voortvloeiende schade. Deze uitslui-
ting is niet van toepassing voor de dekking zoals 
omschreven in artikel 7.2;

2  diefstal of geweldpleging
 de aansprakelijkheid van personen die:
 –  zich door diefstal of geweldpleging de macht 

over het verzekerde landbouwwerktuig hebben 
verschaft en van hen die, dit wetende, het 
verzekerde landbouwwerktuig zonder geldige 
reden gebruiken;

 –  niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door een 
daartoe bevoegde persoon gemachtigd zijn als 
bestuurder of als passagier gebruik te maken 
van het verzekerde landbouwwerktuig;

3 contractuele verplichting
  de aansprakelijkheid voor schade die uitsluitend 

voortvloeit uit een door verzekerde aangegane 
contractuele verplichting;

4 chemische en biologische middelen
  de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt 

met het gebruiken en/of verspreiden van chemische 
en biologische gewasbeschermingsmiddelen;

5 vervoerde personen
  de aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde 

personen die zich bevinden op of in
 –  het verzekerde landbouwwerktuig of
 –  een hieraan gekoppelde of aangehangen wagen 

of landbouwwerktuig
  op een plaats die niet bestemd is voor het vervoer 

van personen.

ArtikeL 8.2

BePerkinG voor SCHADe AAn onDerGronDSe zAken

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de 
verzekerden voor schade die met of door het land-
bouwwerktuig is veroorzaakt aan ondergrondse 
kabels, buizen, leidingen en andere ondergrondse 
zaken. ook de daaruit voortvloeiende schade is 
gedekt. Hierbij gelden de volgende bepalingen.
1 voorzorgsmaatregelen
  De aansprakelijkheid van de verzekerden voor 

schade aan ondergrondse zaken is alleen verze-
kerd als de verzekerde aantoont dat hij de hierna 
omschreven voorzorgsmaatregelen heeft genomen 
om schade aan ondergrondse zaken te voorkomen.

 –  de verzekerde heeft via melding van de werk-
zaamheden bij het kLiC (kabels en Leidingen 
informatie Centrum) voorafgaand aan de 
graafwerkzaamheden de meest recente gege-
vens verzameld over de ligging van mogelijk 
aanwezige kabels, buizen, leidingen en derge-
lijke zaken;



 –  de verzamelde gegevens liggen op het werk  
ter inzage;

 –  de exacte ligging van de ondergrondse zaken 
is gelokaliseerd door middel van handmatig 
gegraven proefsleuven.

2 eigen risico bij niet melden aan het kLiC
  Als er door omstandigheden buiten de wil van de 

verzekerde geen gelegenheid is om vooraf via 
een kLiC-melding gegevens te verkrijgen over de 
ligging van eventueel aanwezige ondergrondse 
zaken geldt:

 –  de verzekerde kan volstaan met het graven 
van handmatig gegraven proefsleuven

 –  als desondanks schade aan ondergrondse 
zaken wordt veroorzaakt, geldt een eigen 
risico van 10% van het schadebedrag, met een 
minimum van 2500 euro en een maximum van 
12.500 euro.

3  uitzondering grondbewerkingen eigen agrarisch 
bedrijf

  voor grondbewerkingen in een eigen agrarisch 
bedrijf tot een diepte van 50 centimeter geldt het 
volgende:

 –  de onder 1 en 2 genoemde bepalingen zijn niet 
van toepassing;

 –  de verzekerde is verplicht om zorgvuldig te 
graven. Dit betekent in ieder geval dat hij 
beschikt over de kabel- en leidinginformatie 
van zijn percelen, zoals vastgelegd in het 
kaartmateriaal dat op grond van de  
wet informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten (wion) gratis ter beschikking wordt 
gesteld aan agrariërs, en dat hij bij het 
bewerken van de grond rekening houdt met 
deze informatie.

ArtikeL 9

verHAAL

1  Het kan voorkomen dat Delta Lloyd op grond van 
de wAM (of een met de wAM overeenkomende 
buitenlandse wet) verplicht is schade te vergoeden 
van een benadeelde, terwijl de verzekering geen 
dekking biedt voor die schade. Bijvoorbeeld als de 
schade is veroorzaakt terwijl de bestuurder onder 
zodanige invloed verkeerde van alcohol dat het 
besturen van het landbouwwerktuig hem op grond 
van de wet verboden was. in dat geval heeft Delta 
Lloyd het recht de betaalde schadevergoeding te 
verhalen op de verzekerden. Dit verhaalsrecht 
geldt ook voor de kosten die Delta Lloyd gemaakt 
heeft voor het behandelen van de schade.

2  Delta Lloyd heeft ook het recht schade te verhalen 
op de verzekerden als de schade is veroorzaakt na 
het einde van de verzekering of de dekking. Delta 
Lloyd zal geen gebruik maken van dit recht als:

 –  de schade door een ander dan de verzekering-
nemer is veroorzaakt nadat de dekking volgens 
artikel 4 is geëindigd, en

 –  de verzekeringnemer heeft voldaan aan de 
verplichting tot kennisgeving zoals omschreven 
in artikel 4.

ArtikeL 10

SCHADereGeLinG

in aanvulling op de verplichtingen en schadebepa-
lingen zoals vermeld in de Algemene voorwaarden 
Agrarisch ondernemerspakket geldt het volgende.
1 verplichting doorzenden stukken
  De verzekerden zijn verplicht alle stukken die 

betrekking hebben op een schade (bijvoorbeeld 
aansprakelijkstellingen, straf- en civiele dagvaar-
dingen) zo spoedig mogelijk aan de maatschappij 
te zenden, en deze niet zelf te beantwoorden.

2 Feitelijke leiding van het proces
  De verzekerde die door benadeelde in rechte wordt 

aangesproken tot vergoeding van schade, is verplicht:
 –  de feitelijke leiding van het proces over te laten 

aan de maatschappij en
 –  de door de maatschappij aangewezen raadsman 

alle benodigde volmachten te verlenen.
3 Schaderegeling met benadeelden
  De maatschappij regelt de schade met de bena-

deelden. Dat betekent dat alleen de maatschappij 
de volgende handelingen mag verrichten:

 –  vorderingen geheel of gedeeltelijk erkennen, 
afwijzen of door betaling afdoen,

 –  tegen vorderingen verweer voeren,
 –  voorschotten geven, 
 –  schikkingen aangaan.
  De verzekerden zijn verplicht zich te onthouden 

van dergelijke handelingen. De door de maat-
schappij genomen beslissingen zijn bindend voor 
de verzekerden.

4 eigen risico’s
  Bij schade aan eigen voertuigen of gebouwen of 

aan lading geldt het eigen risico zoals vermeld in 
artikel 7.2. Bij andere schade geldt geen eigen 
risico, tenzij op het polisblad anders vermeld staat.

MINI-CAsCO EN CAsCO

ArtikeL 11

verzekerDe

Als verzekerde geldt de verzekeringnemer.

ArtikeL 12

wAt iS verzekerD

ArtikeL 12.1

DekkinG Mini-CASCo

De verzekering geeft recht op vergoeding voor schade 
aan het op het polisblad omschreven landbouwwerk-
tuig in standaarduitrusting, veroorzaakt door:
–  brand, explosie, zelfontbranding, kortsluiting en 

blikseminslag;
–  (poging tot) diefstal, verduistering, joy-riding;
–  breuk van één of meer ruiten. ruitbreuk ten 

gevolge van botsen, slippen, omslaan, van de weg 
raken of te water raken is onder deze dekking niet 
verzekerd;

–  storm. onder storm wordt verstaan een wind-
snelheid van ten minste 14 meter per seconde 
(windkracht 7);

–  het neerstorten van een luchtvaartuig of onder-
delen daarvan, en het vallen van voorwerpen uit 
een luchtvaartuig.

BLAD

5/8 MoDeL L 03.2.19 G  voorwAArDen verzekerinG vAn LAnDBouwwerktuiGen



onder schade wordt verstaan beschadiging of het 
verloren gaan van het verzekerde landbouwwerktuig.

ArtikeL 12.2

DekkinG CASCo

De verzekering geeft recht op vergoeding voor schade 
aan het op het polisblad omschreven landbouwwerk-
tuig in standaarduitrusting, veroorzaakt door:
–  een onder de dekking Mini-casco genoemde 

gebeurtenis;
–  botsen, slippen, omslaan, van de weg raken of 

te water raken, ook als dit het gevolg is van een 
eigen gebrek van het landbouwwerktuig;

–  vandalisme;
–  onoordeelkundige of foutieve bediening;
–  ieder ander onverwacht van buiten komend onheil.
onder schade wordt verstaan beschadiging of het 
verloren gaan van het verzekerde landbouwwerktuig.

Alleen als uit het polisblad blijkt dat ‘Casco inclusief 
eigen gebrek’ verzekerd is, geeft de verzekering recht 
op vergoeding van schade die het gevolg is van een 
eigen gebrek van het landbouwwerktuig. onder eigen 
gebrek wordt verstaan: onoordeelkundige of foutieve 
reparatie, machinebreuk, materiaalmoeheid en giet-, 
materiaal- en constructiefouten. niet vergoed worden:
–  kosten van onderhoud;
–  kosten verband houdende met herstel en vervan-

ging van onderdelen, voor zover deze kosten 
voortvloeien uit normale slijtage;

–  schaden die verhaalbaar zijn onder de voor het 
verzekerde landbouwwerktuig gebruikelijke garan-
tievoorwaarden. Deze kosten worden ook niet 
vergoed wanneer dit landbouwwerktuig zonder 
garantie is aangekocht.

ArtikeL 13

eXtrA verGoeDinGen

De verzekering geeft recht op vergoeding van de 
hierna genoemde schade en kosten, ook als daarmee 
de verzekerde som wordt overschreden:
1  kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade
  de kosten ter voorkoming en vermindering van 

schade zoals omschreven in de Algemene voor-
waarden Agrarisch ondernemerspakket.

2 accessoires
  schade aan accessoires die is ontstaan door een 

gedekte gebeurtenis, wordt vergoed tot een 
maximum bedrag van 500 euro per gebeurtenis. 
onder accessoires wordt verstaan: onderdelen die

 –  geen deel uitmaken van de standaarduitvoe-
ring, en

 –  na de levering op of aan het verzekerde land-
bouwwerktuig bevestigd zijn.

  overige schade aan accessoires is alleen verzekerd 
als dit op het polisblad vermeld staat.

3 kosten van berging en vervoer
  de kosten van berging van het verzekerde 

landbouwwerktuig, of van vervoer naar de dichtst-
bijzijnde reparatie-inrichting waar de beschadiging 
kan worden hersteld. Deze kosten worden alleen 
vergoed als het verzekerde landbouwwerktuig als 
gevolg van een gedekte gebeurtenis niet meer op 
eigen kracht verplaatst kan worden.

4 averij-grosse
  de door verzekeringnemer te betalen bijdrage 

in de averij-grosse. Averij-grosse is schade die 
opzettelijk wordt toegebracht aan schip of lading, 
om het schip, de opvarenden en de (overige) 
lading te redden. Bijvoorbeeld het overboord 
zetten van een deel van de lading.

ArtikeL 14

wAt iS niet verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 12 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 2 
van deze voorwaarden verzekering van 
Landbouwwerktuigen (verhuur/andere doel-
einden, opzet, rijden onder invloed, onbevoegde 
bestuurder) en

–  de volgende uitsluitingen en beperkingen:

niet verzekerd is:
1 onvoldoende onderhoud
  schade als gevolg van onvoldoende onderhoud en 

slijtage. Alleen schade aan het versleten of onvol-
doende onderhouden onderdeel is uitgesloten van 
dekking. Als een verzekerd evenement optreedt 
als gevolg van onvoldoende onderhoud of slijtage 
is de overige schade aan het landbouwwerktuig 
wel verzekerd;

2 opproppen
  schade aan het landbouwwerktuig door het vast-

lopen van de te oogsten of te bewerken producten;
3 kortsluiting
  schade door uitsluitend kortsluiting aan landbouw-

werktuigen ouder dan 20 jaar;
4 messen en bladen
  schade aan messen en bladen ontstaan tijdens 

grondbewerking of het oogsten of bewerken van 
producten;

5 bemestingsapparatuur
  schade aan bemestingsapparatuur ontstaan door 

stenen, ijzeren voorwerpen en andere voorwerpen 
die zich op of in de grond bevinden.

De uitsluitingen 4 en 5 gelden niet voor landbouw-
werktuigen in bezit van en in gebruik in het eigen 
agrarische bedrijf.

ArtikeL 15

SCHADereGeLinG

in aanvulling op de verplichtingen en de schadebe-
palingen zoals vermeld in de Algemene voorwaarden 
Agrarisch ondernemerspakket gelden de volgende 
bepalingen.

ArtikeL 15.1

verPLiCHtinG BiJ SCHADe

1 Schadebedrag 1000 euro of hoger
  Als het schadebedrag 1000 euro of meer bedraagt 

is de verzekeringnemer verplicht Delta Lloyd in de 
gelegenheid te stellen de schade te onderzoeken 
voordat deze wordt hersteld.
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2 Schadebedrag tot 1000 euro
  Als het schadebedrag lager is dan 1000 euro 

kan de schade direct hersteld worden. wel is de 
verzekeringnemer verplicht ervoor zorg te dragen 
dat de beschadigde en vervangen onderdelen voor 
eventuele controle beschikbaar blijven.

Als niet aan deze verplichtingen voldaan wordt, 
vervalt het recht op schadevergoeding.

ArtikeL 15.2

vAStSteLLinG SCHADeverGoeDinG

1  totaal schade
  in geval van een totaal schade vergoedt Delta 

Lloyd de waarde van het landbouwwerktuig op 
het moment voor de schade (de dagwaarde). 
een totaal schade betekent dat het verzekerde 
landbouwwerktuig:

 –  geheel verloren gaat, bijvoorbeeld door brand 
of diefstal, of

 –  zozeer beschadigd is dat de kosten van herstel 
meer bedragen dan de dagwaarde.

  voor landbouwtrekkers die uitsluitend worden 
gebruikt op het eigen agrarische bedrijf van de 
verzekeringnemer, geldt bij een totaal schade een 
afwijkende regeling:

 –  als schade ontstaat binnen 12 maanden nadat 
de landbouwtrekker voor het eerst in gebruik 
werd genomen zal de nieuwwaarde worden 
vergoed;

 –  als schade ontstaat na 12 maanden maar 
binnen 48 maanden nadat de landbouwtrekker 
voor het eerst in gebruik werd genomen, zal 
de dagwaarde als volgt worden vastgesteld: 
voor iedere maand die verstreken is sinds de 
twaalfde maand na de ingebruikname van de 
landbouwtrekker wordt een aftrek van 1% 
van de nieuwwaarde toegepast. Bijvoorbeeld: 
bij een schade ontstaan in de 17e maand na 
ingebruikname zal 96% van de nieuwwaarde 
worden uitgekeerd;

 –  als schade ontstaat meer dan 48 maanden 
nadat de landbouwtrekker voor het eerst in 
gebruik werd genomen, vergoedt Delta Lloyd 
de waarde van de landbouwtrekker op het 
moment voor de schade (de dagwaarde).

  in alle gevallen wordt de waarde van even-
tuele restanten in mindering gebracht op de 
schadevergoeding.

2  Gedeeltelijke schade
  in geval van beschadiging vergoedt Delta Lloyd 

de kosten van herstel tot ten hoogste het bedrag 
dat in geval van een totaal schade zou worden 
betaald.

  voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, 
zal voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw 
voor oud worden toegepast.

  voor landbouwtrekkers die uitsluitend worden 
gebruikt op het eigen agrarische bedrijf van de 
verzekeringnemer, geldt een afwijkende rege-
ling: als de herstelkosten worden begroot op een 
bedrag dat hoger ligt dan 2/3 van hetgeen wordt 
betaald in geval van een totaal schade, dan wordt 
de schade vergoed alsof het een totaal schade 
betrof.
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ArtikeL 15.3

overGAnG vAn reCHten en AFStAnD 
verHAALSreCHt

1 overgang van rechten
  Door vergoeding van de schade gaan de rechten 

van de verzekeringnemer tegen derden over op 
de maatschappij. Als het verzekerde landbouw-
werktuig door diefstal of verduistering verloren is 
gegaan geldt daarnaast: door vergoeding van de 
schade gaan de rechten van de verzekeringnemer 
op het verzekerde landbouwwerktuig over op de 
maatschappij.

2 Afstand verhaalsrecht
  De maatschappij zal haar recht op het verhalen 

van een betaalde vergoeding voor schade en 
kosten niet uitoefenen tegenover:

 –  de persoon - of diens werkgever - die direct of 
indirect door de verzekeringnemer is gemach-
tigd om het landbouwwerktuig te besturen en/
of te bedienen, en/of als passagier mee te 
rijden.

 –  de persoon - of diens werkgever - die ten 
opzichte van het landbouwwerktuig als 
bezitter/houder te goeder trouw geldt.

Het voorgaande geldt niet bij schade die is veroor-
zaakt met opzet.

sCHADE INzIttENDEN

ArtikeL 16

BeGriPSoMSCHriJvinGen

ArtikeL 16.1

verzekerDe

De verzekerden zijn:
–  de verzekeringnemer die zich op of in het verze-

kerde landbouwwerktuig bevindt als bestuurder of 
als passagier;

–  andere personen die zich met directe of indirecte 
toestemming van de verzekeringnemer op of in 
het verzekerde landbouwwerktuig bevinden als 
bestuurder of als passagier.

zij gelden dan als ‘inzittende’.

ArtikeL 16.2

SCHADe

1  Schade ten gevolge van letsel of benadeling van 
de gezondheid, met al dan niet overlijden tot 
gevolg;

2  Schade door beschadiging of verloren gaan van 
zaken die zich in het motorrijtuig zelf bevinden, en 
die privé eigendom zijn van de verzekeringnemer 
of een andere verzekerde.



ArtikeL 17

wAt iS verzekerD

De verzekerden hebben recht op vergoeding van 
schade als gevolg van een ongeval of een verkeerson-
geval met het verzekerde landbouwwerktuig.
Het (verkeers)ongeval moet de verzekerde(n) zijn 
overkomen als inzittende van het landbouwwerktuig 
terwijl hij zich bevindt op een daarvoor bestemde 
zitplaats of
–  bij het in- of uitstappen,
–  bij het tanken,
–  bij het onderweg verrichten van een noodreparatie 

of een andere handeling die op dat moment nodig 
was om weer veilig verder te kunnen rijden,

–  bij hulpverlening onderweg aan andere weg-
gebruikers die in moeilijkheden zijn geraakt.

Als de schade ook in aanmerking komt voor vergoeding 
onder de dekking Aansprakelijkheid, zal de maat-
schappij de schade volgens die dekking afwikkelen.

ArtikeL 18

wAt iS niet verzekerD

op de dekking zoals omschreven in artikel 17 zijn de 
volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:
–  de uitsluitingen en beperkingen als vermeld 

in de Algemene voorwaarden Agrarisch 
ondernemerspakket (molest, atoomkernreacties, 
andere verzekeringen en bijzondere regeling bij 
terrorismeschaden) en

–  de uitsluitingen als vermeld in artikel 2 
van deze voorwaarden verzekering van 
Landbouwwerktuigen (verhuur/andere doel-
einden, opzet, rijden onder invloed, onbevoegde 
bestuurder) en

–  de volgende uitsluiting:

niet verzekerd is schade die de verzekerde kan 
vorderen bij de wA-verzekeraar van een andere 
bij het ongeval betrokken partij. Bij een duurzaam 
verschil van mening over de schuldvraag zal de 
maatschappij tot afwikkeling overgaan, onder de 
voorwaarde dat de verzekerde desgevraagd zijn 
vorderingsrecht op die wA-verzekeraar(s) aan de 
maatschappij overdraagt.

ArtikeL 19

SCHADereGeLinG

1 Schadevergoeding bij letsel/overlijden
  Bij schade door overlijden of letsel wordt de 

schadevergoeding vastgesteld volgens de normen 
die gelden wanneer een getroffen persoon naar 
nederlands recht aanspraak heeft op schade-
vergoeding van degene die voor het (verkeers)
ongeval aansprakelijk is. Alleen de rechtstreeks 
bij de schadegebeurtenis betrokken verzekerde 
of zijn nabestaanden kunnen aanspraak maken 
op de schadevergoeding. De verzekeringnemer 
en de andere verzekerden (en bij overlijden hun 
nabestaanden), gelden als rechthebbende op 
schadevergoeding als zij een natuurlijke persoon 
zijn (dus geen rechtspersoonlijkheid bezittende 
onderneming).

2 Schadevergoeding bij schade aan zaken
  Bij schade aan zaken hebben de verzekerden  

recht op vergoeding van de kosten verbonden aan 
reparatie, tenzij

 –  reparatie niet mogelijk is, of
 –  de kosten van de reparatie hoger zijn dan 

de dagwaarde (de waarde die de bescha-
digde zaken hadden op het moment van het 
(verkeers)ongeval).

  in deze twee gevallen wordt de dagwaarde 
vergoed, verminderd met de eventuele waarde 

 van de restanten.
3 Betekenis verzekerd bedrag
  Het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag 

geldt als maximum vergoeding per gebeur-
tenis, ongeacht het aantal benadeelden. Als de 
vastgestelde schadevergoeding meer bedraagt 
dan het verzekerde bedrag en er zijn meerdere 
rechthebbenden, dan wordt de vergoeding per 
rechthebbende naar evenredigheid verminderd.
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