Uitdrukkelijke en speciale bepalingen:
Verzekerde Objecten:
Alleen van toepassing voor nieuwe en jonge machines .
Onder ‘jonge’ machines wordt verstaan: machines met maximaal 3.000 draaiuren bij de
aanvraag van de verzekering (de draaiuren dienen door een erkende dealer te worden
aangetoond).
Voor deze machines, dienen de verzekeraars een keuringsrapport te ontvangen binnen een
tijdbestek van één maand na aanvraag van de verzekering. Na deze termijn zal, bij uitblijven
van het keuringsrapport, de afgegeven voorlopige dekking komen te vervallen. In dat geval
zal voor de periode waarin er voorlopige dekking was, een pro-rata premie worden
aangerekend die berekend zal worden op basis van 100% van de casco-premie (excl. kosten
EUR 17,50).
In dit keuringsrapport moet onder andere aangetoond worden:
- de onderhoudshistoriek
- het aantal draaiuren
- en het gespecificeerd uitgevoerd onderhoud.
Verhuur:
De verzekering is uitdrukkelijk NIET van kracht indien het verzekerde object wordt verhuurd
aan derden en niet werd bediend door verzekeringsnemer of personeel van
verzekeringsnemer.
Vast Verhuur (vaste verhuurperiode van minimaal 6 weken).
De verzekering is van kracht mits aan de verzekeraar/C.A. van Eijck & Zoon de N.A.W.gegevens van de huurder zijn doorgegeven . Deze informatie zal op de polis worden
aangetekend.
Losse Verhuur:
Dit dient afzonderlijk te worden aangevraagd. Bij de aanvraag dient alleszins een overzicht
van de schadehistoriek worden meegezonden.
Er is dus pas verzekeringsdekking nadat de verzekeringsaanvraag door de Verzekeraar is
geaccepteerd.
Verval van recht op uitkering:
Indien men zich niet aan de uitdrukkelijke condities houdt VERVALT het recht op elke
schadevergoeding.
Aantonen eisen uitdrukkelijke condities:
De verzekerde dient aan te tonen dat hij heeft voldaan aan de gestelde uitdrukkelijke eisen.
Geen vaste afschrijving:
De verzekering kent geen VASTE afschrijving, maar een redelijke aftrek voor slijtage ”. Dit
zal bij schade worden bepaald door de schadecorrespondenten, of in samenspraak met de
expert. Deze aftrek voor slijtage wordt enkel toegepast op de prijs van de aan slijtage
gevoelige onderdelen.

Nieuwwaarde:
Bij totaal verlies geldt de volgende nieuwwaarde regeling:
Voor objecten tot en met 4 jaar oud:
- De verzekerde som van het verzekerde object.
Voor objecten ouder dan 4 jaar oud:
- De dagwaarde.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de ‘verzekerde waarde’ gelijk is aan de
factuurprijs van de machine (als nieuw) excl. Btw.
Indien verzekerde geen recuperatie van BTW kan doen, dient de factuurprijs incl. BTW
als verzekerde waarde worden genomen.
Onder ‘factuurprijs’ verstaan wij: de catalogusprijs na aftrek van de kortingen (niet
overnameprijs voor een andere machine).
De aankoopfactuur van de machine kan te allen tijden door de verzekeraar of de
makelaar worden opgevraagd bij de verzekerde.
Re-call acties en fabrieksgarantie:
Niet verzekerd zijn kosten in verband met re-callacties van de fabrikant, alsmede
fabrieksgaranties die geldend zijn (deze mogen ook niet worden afgekocht).
Externe apparatuur
Niet verzekerd is schade aan externe apparatuur, tenzij uitdrukkelijk afzonderlijk is
opgegeven en is vermeld op het poliscertificaat.
CLAUSULE Messen en bladen van hakselaars, oogstmachines, houtversnipperaars etc..
Niet verzekerd is: schade aan de messen, bladen etc., alsmede schade veroorzaakt door of als
gevolg van ingebrachte zaken.
CLAUSULE Banden en Rupsen.
Schade aan banden en rupsen zijn uitgesloten, tenzij het object een evenement is overkomen
waardoor er schade aan het casco is ontstaan en waarbij de banden/rupsen ook zijn
beschadigd.
CLAUSULE Diefstal met uitzondering van eigen agrarisch bedrijf (niet zijnde
loonbedrijf) en tuin- en parkmachines.
In geval van diefstal, verduistering, vermissing of joyriding met het verzekerde object geldt
voor cascoschade een vrijstelling van EUR 2.500,00, tenzij anders wordt overeengekomen.
Gemachtigde gebruiker
Voorts zal er een dubbele vrijstelling van toepassing zijn indien de gemachtigde gebruiker
van het object, in ernstige mate in gebreke is gebleven om die maatregelen te treffen welke
van een zorgvuldige gebruiker verwacht kon worden.
Verzekeringsgebied
Benelux, alsmede 125 kilometer over de landsgrenzen. Tenzij anders wordt overeengekomen.
Opzegging Verzekering
Verzekeraars kunnen de polis na schade opzeggen of een aanpassingsvoorstel doen.

Contractsduur
De contractsduur van de individuele contracten is 12 maanden doorlopend, de opzegging
moet aan de Verzekeraar schriftelijk worden aangemeld, tenminste 2 maanden voor de
jaarlijkse vervaldatum.
Vrijstelling
Per schade geldt een vrijstelling conform de premie/vrijstellingtabel in bijlage..
Polis en voorwaarden
Voor iedere verzekeringsaanvraag zal een apart verzekeringscertificaat worden opgemaakt.
De voorwaarden per certificaat kunnen afwijken van de voorwaarden van het
verzekeringscover van het TOTAL AGRI PLAN, indien hier noodzaak toe is (bijvoorbeeld:
aangepaste premie en/of vrijstelling ingevolge een slecht schadebeeld).
Het originele Nederlandstalige verzekeringscertificaat zal steeds voorgaan op eventuele
aanvullende documenten en/of vertalingen naar het Frans.
Minimale premie
Er geldt een minimale premie, berekend op basis van een minimale verzekerde waarde van
EUR 9.000,00 die van toepassing zal zijn voor ieder verzekeringscertificaat.
Maximaal verzekerde som
De maximaal verzekerde som bedraagt € 500.000,00 per object. Daarboven gelden andere
voorwaarden/eigen risico’s. Deze dienen afzonderlijk aangevraagd te worden.
Aanvragen van verzekeringen
Kandidaat-verzekeringsnemers dienen gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier,
deze is te vinden op http://www.cavaneijck.com/total-agri-plan.htm
Bovenstaande is slechts een resumé. In geval van tegenstrijdigheden met het mantelcontract is
deze laatste bepalend.
Verzekeraars behouden zich het recht declaraties van een of meer objecten te weigeren indien
de verstrekte informatie, zoals historische schaden/schadeverloop, daartoe aanleiding geeft.
Voor al uw vragen omtrent de TOTAL AGRI PLAN kan u terecht bij:
GROUP DE BOEVER VERZEKERINGENBVBA
FMSA erkenningsnummer: 106535A als verzekeringsmakelaar
T: 09/366 12 12@: info@group-deboever.be
	
  

