Verzekering van melkwinnings
installaties
Bijzondere voorwaarden nr. MW 02

Op de verzekering van de in het polisblad genoemde melkwinningsinstallatie zijn, met
gedeeltelijke terzijdestelling van het bepaalde in de in het polisblad aangeduide
voorwaarden van verzekering, de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Artikel 2

Dekking

1. Onder melkwinningsinstallaties worden verstaan melkmachines en melkkoel
installaties die vast opgesteld staan op het agrarisch bedrijf van de verzekering
nemer.
2. Onder melkmachine wordt verstaan een complete melkinstallatie, met inbegrip
van alle daarmee verbonden onderdelen en apparatuur die voor het melken
gebruikt worden en blijvend ter plaatse opgesteld of aangebracht zijn, met
uitzondering van een melkkoelinstallatie.
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 reinigingsmechanisme.

De verzekering dekt schade aan de verzekerde melkwinningsinstallatie, veroorzaakt
door:
1. één van de evenementen genoemd in de in het polisblad aangeduide voorwaar
den van verzekering;
2. elk ander van buiten komend onheil;
3. enig gebrek of andere in de melkwinningsinstallatie gelegen oorzaak.
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Artikel 3

Uitsluitingen

Artikel 4

Melkverzekering

Artikel 5

Eigen risico

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 verzekering
nemer;
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.

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;
3. de onmogelijkheid tot afvoer van de melk tengevolge van afzetting van de afvoerweg te
land of te water door één van de evenementen genoemd in de in het polisblad aangeduide
voorwaarden van verzekering.

In het geval van schade, gedekt onder artikel 2 lid 2 of 3 of artikel 4 lid 1 van deze aanvullende
voorwaarden, geldt een eigen risico dat per gebeurtenis in totaal bedraagt:
• € 45,- indien voor de melkwinningsinstallatie een garantie- of onderhoudsovereenkomst met
de fabrikant, leverancier of installateur gesloten is, waarvan de inhoud aan de maatschappij
bekend is;
• € 225,- indien een dergelijke overeenkomst niet bestaat.
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Artikel 6

Vaststelling van de schade

Artikel 7

Privacy

1. De experts stellen de schade aan de melkwinningsinstallatie vast op basis van de nieuw
waarde, behoudens het in de leden 2 en 3 bepaalde.
2. De experts stellen de schade vast op basis van de dagwaarde, indien deze minder dan 40%
van de nieuwwaarde bedraagt.
3. Indien de reparatiekosten lager zijn dan de volgens lid 1 of 2 vastgestelde schade, geschiedt
de schadevergoeding op basis van de reparatiekosten.
4. In de in lid 1 en 2 genoemde gevallen wordt de waarde van eventuele restanten op de
uitkering in mindering gebracht.
5. De experts stellen de schade aan melk vast op basis van de marktwaarde.

1. 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 toestem
ming heeft gegeven, dan bestaat altijd de mogelijkheid om de toestemming in te trekken.
2. 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.
3. 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.
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