Verzekering van schade door
uitval van regelinstallaties
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Artikel 1

Algemeen

1. De verzekering strekt tevens tot vergoeding van schade als gevolg van het
uitvallen of gebrekkig functioneren van een regelinstallatie.
2. De dekking krachtens dit aanvullingsblad geldt uitsluitend met betrekking tot
levende have die aanwezig is in een beschermd gebouw.
3. De dekking tegen materiële schade volgens artikel 3 lid 1 respectievelijk tegen
bedrijfsschade volgens artikel 3 lid 2 van dit aanvullingsblad geldt uitsluitend in
combinatie met de dekking krachtens de voorwaarden van verzekering tegen
brand- en aanverwante schade respectievelijk bedrijfsschade die volgens het
polisblad van kracht is. De bepalingen van deze voorwaarden zijn op de dekking
krachtens dit aanvullingsblad onverminderd van toepassing, tenzij daarvan
hieronder uitdrukkelijk wordt afgeweken.
4. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
• Om deze verzekeringsovereenkomst uit te voeren.
• Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
• Voor de uitoefening van ons bedrijf. Denk hierbij aan (automatische) risicobeoordeling, statistische analyse en fraudebestrijding.
• Marketing. Voor sommige marketingdoeleinden vragen wij uw toestemming.
Als u toestemming heeft gegeven, dan bestaat altijd de mogelijkheid om de
toestemming in te trekken.
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5. Om meer te weten te komen over het te verzekeren risico en om fraude te voorkomen en
bestrijden raadplegen wij uw gegevens bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).
Dit doen wij in de volgende gevallen.
• Bij het behandelen van uw verzekeringsaanvraag.
• Bij een schademelding. Hierbij leggen wij uw gegevens ook vast. Het vastleggen van
gegevens doen wij ook als u niet voor de schadegebeurtenis bent verzekerd of als er geen
vergoeding is betaald.
• Bij (een vermoeden van) fraude. Hierbij leggen wij uw gegevens ook vast.
Een verwijzing naar de website van Stichting CIS vindt u op www.klaverblad.nl/links.
6. Meer informatie over hoe wij omgaan met privacy, wat uw rechten zijn, de manier waarop
wij uw persoonsgegevens verwerken en welke gegevens via stichting CIS worden verwerkt,
staat in ons privacy-statement dat u kunt vinden op www.klaverblad.nl/privacy. Ons
privacy-statement sturen wij toe als u ons daarom vraagt.

Artikel 2

Begripsomschrijvingen

Artikel 3

Dekking

1. Onder regelinstallatie wordt verstaan klimaatbeheersings-, voeder- en drinkwater- apparatuur, inclusief aan- en afvoerleidingen, roerend zowel als onroerend, dienend tot klimaat
beheersing respectievelijk voeder- en drinkwatervoorziening van het beschermde gebouw,
inclusief de bijbehorende alarminstallatie.
2. Onder klimaatbeheersing wordt verstaan de regeling van licht, temperatuur, zuurstofgehalte, vochtgehalte en meer in het algemeen van de samenstelling van de lucht in het
beschermde gebouw.
3. Onder voedsel- en drinkwatervoorziening wordt verstaan het van voldoende voedsel en
vers drinkwater voorzien van de levende have via een in het beschermde gebouw aan
wezige installatie.
4. Onder beschermd gebouw wordt verstaan het gebouw waarin zich volgens het polisblad de
verzekerde levende have bevindt en dat voorzien is van de bij de maatschappij bekende
regelinstallatie.
5. Onder uitval van levende have wordt verstaan:
• sterfte van levende have;
• het noodzakelijk afmaken van levende have in verband met op korte termijn te verwachten
sterfte;
• blijvende waardevermindering van levende have door het ongeschikt worden voor het
gebruik waarvoor de levende have bestemd was; als zodanig wordt niet beschouwd een
(tijdelijke) vermindering van de handels- of fokwaarde, bijvoorbeeld door gewichtsverlies.

1. De verzekering dekt schade aan levende have door uitval daarvan, veroorzaakt door het
door enige oorzaak plotseling en onvoorzien uitvallen of gebrekkig functioneren van:
a. de klimaatbeheersingsapparatuur;
b. de voeder- en drinkwaterapparatuur.
2. De verzekering dekt bedrijfsschade door de uitval van levende have, veroorzaakt door het
door enige oorzaak plotseling en onvoorzien uitvallen of gebrekkig functioneren van:
a. de klimaatbeheersingsapparatuur;
b. de voeder- en drinkwaterapparatuur.
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Artikel 4

Uitsluitingen

Artikel 5

Verplichtingen van de verzekeringnemer

Artikel 6

Eigen risico

1. Van de dekking is uitgesloten schade, veroorzaakt door of verband houdend met:
a. het uitvallen of gebrekkig functioneren van de elektriciteits-, gas- of water- voorziening
buiten het bedrijf van de verzekeringnemer;
b. onvoldoende onderhoud of uitstel van noodzakelijk gebleken vervanging of reparatie
van het beschermde gebouw of de regelinstallatie.
2. Van de dekking is uitgesloten schade, veroorzaakt door:
a. opzet of roekeloosheid van de verzekeringnemer of enige door hem ingeschakelde
persoon;
b. een niet normaal gebruik van de regelinstallatie, zoals het beproeven van nieuw
aangelegde of herstelde apparatuur, experimenten of opzettelijke overbelasting;
c. onjuiste instelling of programmering of bedieningsfouten.
3. Van de dekking is uitgesloten schade:
a. door het niet of niet tijdig kunnen nakomen van een contractuele verplichting;
b. die op grond van enige andere overeenkomst dan deze verzekering verhaalbaar is;
c. waarvoor op grond van enige andere overeenkomst dan wel regeling aanspraak op
vergoeding bestaat.

1. De verzekeringnemer is verplicht:
a. de regelinstallatie door vakbekwame personen conform de voorschriften van fabrikant
of leverancier te laten aanleggen en onderhouden;
b. daarbij geen verdergaande afstand van verhaalsrechten te doen dan gebruikelijk is;
c. de regelinstallatie regelmatig op bedrijfszekerheid te (laten) beproeven;
d. te zorgen dat automatische apparatuur ook niet-automatisch kan worden bediend.
2. De verzekeringnemer is verplicht:
a. een alarminstallatie in bedrijf te houden die:
• onafhankelijk van de rest van de installatie en onafhankelijk van het elektriciteitsnet werkt
en waarvan de accu’s kunnen worden gecontroleerd door een gemakkelijk en goed
afleesbaar, permanent aangesloten meetinstrument;
• minimaal eens per week op werking en bedrijfszekerheid wordt beproefd;
• in werking treedt zodra zich een storing voordoet of zodra een wijziging in de temperatuur optreedt die buiten de normale tolerantie valt;
• een signaal afgeeft dat onmiddellijk kan worden waargenomen en waarop onmiddellijk
kan worden gereageerd met maatregelen om schade te voorkomen of beperken;
3. De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij onmiddellijk in kennis te stellen van elke
wijziging van de regelinstallatie of van de huisvesting van de levende have.
4. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde een van de in lid 1, 2 of 3 genoemde verplichtingen niet is nagekomen, tenzij de verzekerde bewijst dat de schade noch
veroorzaakt noch vergroot is doordat aan deze verplichtingen niet is voldaan.

Voor schade aan levende have geldt een eigen risico van 20% van het schadebedrag, met een
minimum van € 2.265,– en een maximum van € 11.340,– per gebeurtenis.
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