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Artikel 1 Algemene informatie 

1.1 Adres
Kennisgevingen van de verzekeraar/gevolmachtigde aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn 
laatste bij de verzekeraar/gevolmachtigde bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens 
bemiddeling deze verzekering loopt.

1.2 Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar/
gevolmachtigde verwerkt ten behoeve van het aan gaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het 
uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, 
voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van 
persoonsgegevens is de Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing.
Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u bij de verzekeraar/gevolmachtigde opvragen. De 
volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.
verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 
AL Den Haag, telefoon (070) 333 85 00).

1.3 Toepasselijk recht en klachteninstanties
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van SAA 
Assuradeuren B.V. Nederland worden voorgelegd. 

Bent u een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (of een rechtspersoon, 
waarvan de doelstelling is gericht op het particuliere belang van bestuurders en/of deelnemers c.q. leden) dan 
kunt u wanneer het oordeel van de verzekeraar/gevolmachtigde voor u niet bevredigend is, of indien u geen 
uiteindelijke reactie op uw klacht heeft ontvangen binnen 8 weken na ontvangst van de klacht , zich wenden 
tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Bij deze stichting werkt de Ombudsman 
Financiële Dienstverlening. Hij probeert door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er een 
Geschillencommissie die een bindend advies kan geven. Adres: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 
(www.kifid.nl). 

Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de 
behandeling door het Klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de bevoegde 
rechter.

Bent u een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon, dan 
kunt u ervoor kiezen, indien uw klacht geheel of gedeeltelijk niet naar tevredenheid is opgelost, deze kwestie 
voor te leggen aan de bevoegde rechter, het staat vooraf niet vast voor wiens rekening de kosten komen.

1.4 Fraude
1.4.1 Omschrijving fraude
Fraude: het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van 
schuldeisers of rechthebbenden en/of verduistering, bij de totstandkoming en/of uitvoering van een 
overeenkomst van verzekering, gericht op het verkrijgen van een uitkering, vergoeding of prestatie waarop geen 
recht bestaat, of een verzekeringsdekking te verkrijgen onder valse voorwendselen. 

Bijvoorbeeld: 
- Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
- Bedragen op de aankoopnota’s veranderen. 
- Meer claimen dan de geleden schade. 
- Een afgewezen schade nogmaals opgeven. 
- Bij het aanvragen van de verzekering met opzet onjuiste gegevens invullen. 

1.4.2 Bij fraude nemen wij de volgende maatregelen
- Wij doen aangifte bij de politie. 
- Wij vergoeden de schade niet.
- Wij vorderen de al uitbetaalde schadevergoedingen terug, u dient deze terug te betalen. 
- Wij verhalen ook de kosten die o.a. voortvloeien uit het onderzoek naar fraude. 
- Wij beëindigen de lopende verzekeringen per direct ,ook als het gaat om een verzekering waarbij niet is 
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gefraudeerd, en de Verzekerde/Verzekeringsnemer die fraude heeft gepleegd, kan bij of via ons geen andere 
verzekeringen meer afsluiten.

- Wij plaatsen de gegevens van de Verzekeringsnemer/Verzekerde die fraude heeft gepleegd in een of meer 
registers die ook voor andere verzekeraars toegankelijk zijn. 

- Ook zullen wij de persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de medeplichtige(n) of medepleger(s) 
aanmelden bij de Autoriteit persoonsgegevens, het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond 
van Verzekeraars, en in het externe verwijzingsregister van de stichting CIS.

1.4.3 Uitdrukkelijke bepaling bij fraude
In geval van fraude vervalt ieder recht tot uitkering.

1.5 Totstandkoming verzekering/recht van annulering 
De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis en de 
bijbehorende voorwaarden is verstreken, zonder dat de verzekeringnemer gebruik heeft gemaakt van het recht 
op annulering.

Recht op annulering betekent dat de verzekeringnemer zonder dat premie is verschuldigd de verzekering kan 
annuleren door de verzekeraar/gevolmachtigde schriftelijk (of, indien de verzekering langs elektronische weg tot 
stand is gekomen en een emailadres is verstrekt: per email), onder vermelding van polisnummer te berichten dat 
op de verzekering geen prijs wordt gesteld. De verzekering wordt vervolgens geannuleerd per ingangsdatum, 
zodat deze geen dekking biedt voor in die tussentijd gevallen schaden.

Artikel 2 Begripsomschrijving

2.1 Verzekeringnemer
De natuurlijke of rechtspersoon die als zodanig in de polis is vermeld.

2.2 Verzekerde
Verzekeringnemer, zijn/haar echtgenoot/geregistreerde partner dan wel degene(n) met wie verzekeringnemer in 
maatschapsverband samenwerkt.

2.3 Maatschappij
De verzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening van het polisblad als risicodrager voor deze verzekering 
geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens de verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend.

2.4 Veestapel
Onder de veestapel wordt begrepen:
het op de schademeldingsdatum aanwezige melkvee, waaronder te verstaan:
– Melkkoeien.
– Voormalige melkkoeien die in hetzelfde bedrijf voor vleesproductie worden aangehouden.
– Jongvee voorbestemd tot melkvee. 

En/of vleesvee, waaronder te verstaan:
– Vleesstieren (roodvleesproductie).
– Zoogkoeien, waaronder ook de nakomelingen hiervan. 

En voorts dekstieren die ten behoeve van het hiervoor genoemde vee worden gehouden. De dekking is van 
kracht voor dieren ouder dan 3 maanden.

Voor vleesstieren en zoogkoeien geldt bovendien dat de dekking eerst ingaat een (1) maand nadat de dieren 
op naam van verzekerde zijn ingeschreven en minimaal een (1) maand op het bedrijf aanwezig zijn. Voor 
aangekochte vleesstieren gaat de dekking voor schade door long- en luchtwegaandoeningen daarnaast eerst in 
nadat deze dieren twee keer zijn ingeënt tegen pinkengriep.

2.5 Verzekerd bedrag
Het bedrag waarvoor de veestapel wordt verzekerd en dat overeen dient te komen met de waarde van de 
veestapel in gezonde staat. Hierbij geldt per dier een maximum waarde van €1800,-.
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2.6 Ziekte
Onder ziekte wordt verstaan een infectieuze aandoening die leidt tot een proces dat veranderingen teweegbrengt 
in cellen, weefsels en organen, waardoor het functionele evenwicht van het lichaam wordt verstoord en een 
reactie tot herstel wordt opgeroepen. De ziekte moet het gevolg zijn van een (1) en dezelfde oorzaak, op 
hetzelfde tijdstip en tijdens de looptijd van de verzekering. Tussen de geconstateerde ziekteverschijnselen bij de 
getroffen dieren dient een direct verband te bestaan. Ten tijde van de uitbraak van de ziekte dient deze algemeen 
wetenschappelijk erkend te zijn.

2.7 Ongeval
Een plotseling en rechtstreeks op de dieren inwerkend geweld dat dood of veterinair vast te stellen letsel tot 
gevolg heeft. Onder ongeval wordt ook verstaan verdrinking.’ Ongevallen ontstaan op hetzelfde of nagenoeg 
hetzelfde tijdstip als gevolg van een zelfde oorzaak worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.

2.8 Acute vergiftiging 
Een acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare 
of vaste stoffen.

2.9 Dood
Onder dood ook te verstaan afmaken in verband met een uit veterinair oogpunt spoedig te verwachten dood.

2.10 Verlies
Door diefstal, verduistering of vermissing. Diefstallen, verduisteringen of vermissingen, gepleegd respectievelijk 
vastgesteld op hetzelfde of nagenoeg hetzelfde tijdstip, worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.

2.11 Afvoer
Als gevolg van overschrijding met 50% of meer van de laatst geregistreerde gemiddelde tussen kalf tijd van 
het bedrijf. De afvoer dient plaats te vinden na overleg met en toestemming van de gevolmachtigde namens de 
maatschappij of de door haar ingeschakelde deskundige.

Artikel 3 Omschrijving van de dekking

3.1 Gedekte gebeurtenissen 
De verzekering dekt materiële schade aan de veestapel door:
–   Dood, als gevolg van ziekte, ongeval en acute vergiftiging.
–   Verlies en afvoer, mits hierdoor meer dan een (1) dier wordt getroffen. Voor vleesvee is de dekking beperkt 

tot schade door dood en verlies. Dit geldt ook voor voormalige melkkoeien die in hetzelfde bedrijf voor 
vleesproductie worden aangehouden. Het ruimen door dood of afvoer dient te gebeuren tot uiterlijk 1 jaar 
nadat de eerste verschijnselen zijn geconstateerd. In geval van bovine virus diarree en paratuberculose kan 
een andere termijn worden overeengekomen.

3.2 Kosten dierenarts
Mits noodzakelijk ter genezing van getroffen dieren en ter beperking van onder deze verzekering gedekte 
schade.

3.3 Vrachtkosten
Voor vervoer van het vee, dat door een onder deze verzekering gedekte gebeurtenis is getroffen, naar een 
instelling waar het noodzakelijk afmaken en/of slachten dient plaats te vinden.

3.4 Aanvullende uitkering 
Indien meeverzekerd en op de polis vermeld ontvangt verzekerde, ingeval van schadevergoeding op grond van 
deze verzekering, een aanvullende uitkering.
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Artikel 4 Uitgesloten gebeurtenissen en beperkingen

Uitgesloten Gebeurtenissen

4.1 Atoomkernreacties
Schade als gevolg van atoomkernreacties, ongeacht hoe de reactie is ontstaan (Zie Nadere omschrijvingen).

4.2 Brand en Blikseminslag
Schade als gevolg van brand of blikseminslag.

4.3 Molest
Schade als gevolg van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. (Zie 
Nadere omschrijvingen).

4.4 Pootaandoeningen
Schade door pootaandoeningen die niet het gevolg zijn van een andere ziekte of van een ongeval.

4.5 Uieraandoeningen
Schade veroorzaakt door uieraandoeningen. Wel verzekerd is schade als gevolg van pseudo koepokken en 
schade als gevolg van een ongeval.

4.6 Voedings- en milieuziekten
Schade die verband houdt met voedings- en/of milieufactoren.

4.7 Aankoop na ziekte 
Aan dieren die zijn aangekocht nadat de eerste ziekteverschijnselen zich hebben voorgedaan.

4.8 Sanering
Schade als gevolg van afvoeren onder invloed van saneringsprogramma’s ten behoeve van het ziektevrij maken 
en/of certificering van de veestapel.

4.9 Opzet
Schade als gevolg van opzet of grove schuld van verzekerde of de verantwoordelijke bedrijfsleiding.

4.10 Verwaarlozing
Schade als gevolg van verwaarlozing of mishandeling door verzekerde of de verantwoordelijke bedrijfsleiding.

4.11 Andere vergoedingsregeling
Schade waarvoor, op grond van enige andere regeling dan deze verzekering, aanspraak op vergoeding bestaat. 
Deze uitsluiting geldt ook indien genoemd recht op vergoeding vervalt omdat de ziekte is ontstaan door import 
van rundvee door verzekerde.

Beperkingen

4.12 Speculatieve waarden
De verzekering is gebaseerd op de vervangingswaarde van de dieren in het gebruik als melkvee en/of 
vleesvee. Het eventuele speculatieve deel van de waarde zoals handels- en/of fokwaarde gebaseerd op 
toekomstverwachtingen, is derhalve niet verzekerd.

4.13 Eigen risico
Het in de polis vermelde eigen risico geldt per gebeurtenis en wordt per verzekeringsjaar niet meer dan tweemaal 
toegepast. Het eigen risico geldt niet in geval van een ongeval.

4.14 Terrorismeschade
De volgende bepalingen gelden ten aanzien van het ‘terrorismerisico’(zie Nadere omschrijvingen voor uitleg van 
de begrippen ‘terrorisme’, ‘preventieve maatregelen’, ‘NHT’ en ‘Uitkeringsprotocol’).
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1. Beperkte schadevergoeding
 Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden met:

– Terrorisme of preventieve maatregelen.
–  Handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen geldt dat de 

schadevergoeding door de maatschappij kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering die de 
maatschappij, overeenkomstig de toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt van de NHT. De 
NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder aanspraak worden 
gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.

2. Maximale uitkering per locatie
 Per verzekeringnemer wordt per verzekerde locatie door de NHT per jaar maximaal € 75.000.000,- 

uitgekeerd, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en 
vennootschappen die zijn verbonden in een groep, tezamen worden aangemerkt als één verzekeringnemer.

 Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan alle op het risicoadres aanwezige, door verzekeringnemer 
verzekerde objecten alsmede daarbuiten gelegen objecten op minder dan vijftig meter afstand van elkaar 
gelegen en waarvan tenminste één op het risicoadres is gelegen.

3. Verval van rechten bij niet-tijdige melding
 In aanvulling op het vermelde in artikel 6.2 geldt dat elk recht op schadevergoeding of uitkering vervalt als 

de melding van de claim niet is gedaan binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een 
terrorismeschade.

Artikel 5 Verplichtingen
 
Risicoverzwaring
Verzekerde is verplicht de maatschappij in kennis te stellen van elke wijziging in de bedrijfsvoering die geacht 
kan worden voor de maatschappij een verzwaring van het verzekerde risico te vormen.’

Hieronder in ieder geval te begrijpen de overgang van melkvee op vleesvee.

Eveneens dient verzekerde de maatschappij in kennis te stellen van omstandigheden zoals aanleg of 
aanwezigheid van een vuilstortplaats, riool overstort en wijziging bestemmingsplan. Een en ander voor zover 
genoemde omstandigheden zich binnen een straal van 5 km van het bedrijf van verzekeringnemer voordoen.

Artikel 6 Schade

6.1 Verplichtingen bij schade
Bij schade is verzekerde verplicht:
– De schade zoveel mogelijk te beperken.
– Direct kennis te geven aan de gevolmachtigden.
– Alle informatie en bewijsstukken te verstrekken welke de gevolmachtigde namens de maatschappij of de 

door haar aangestelde deskundige nodig acht.
– De aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde deskundige op te volgen en ook 

overigens alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen.

6.2 Verlies van rechten en verjaring 
1. Sanctie bij niet nakomen verplichtingen
 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekeringnemer of de tot uitkering 

gerechtigde een of meer van de hierboven en / of elders in deze voorwaarden genoemde verplichtingen niet 
is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft benadeeld.

2. Sanctie bij opzet tot misleiding
 Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de hiervoor 

omschreven verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding 
deze sanctie niet rechtvaardigt.

3. Verjaring
 Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie 

jaren na het moment waarop de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde kennis kreeg of had kunnen 
krijgen van een gebeurtenis waaruit voor de maatschappij een verplichting tot uitkering kan voortvloeien.
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6.3 Schaderegeling 
Verzekerde dient het bestaan en de grootte van de schade aan te tonen. De Gevolmachtigde namens de 
maatschappij heeft het recht de opgave van verzekerde te laten controleren.

In dat geval wordt een deskundige ingeschakeld, die de schade zal vaststellen en zo nodig de oorzaak 
onderzoeken. Verzekerde heeft het recht zelf ook een deskundige aan te wijzen.

Als verzekerde van dit recht gebruik maakt dienen de deskundigen, alvorens tot (verdere) expertise over te 
gaan, een derde deskundige te benoemen. Deze zal bij verschil van mening een bindende uitspraak doen. De 
schadevaststelling van de derde deskundige dient binnen de grenzen van de beide taxaties te blijven.

Kosten van deskundigen
Het salaris en de kosten van een deskundige komen voor rekening van de partij door wie hij is ingeschakeld. 
Salaris en kosten van een eventueel te benoemen derde deskundige worden door partijen elk voor de helft 
gedragen.
 
6.4 Schadevaststelling
De schade aan de getroffen dieren wordt vastgesteld op basis van de waarde in gezonde staat, zoals deze was 
onmiddellijk voor de gedekte gebeurtenis, met inachtneming van het maximum van € 1800,- per dier en onder 
aftrek van de eventuele slachtwaarde.

6.5 Onderverzekering
Indien bij een schade blijkt, dat het verzekerde bedrag lager is dan de waarde van de veestapel overeenkomstig 
artikel 1.4 onmiddellijk voor de gebeurtenis, wordt de schade vergoed in de verhouding van het verzekerde 
bedrag tot die waarde. Op onderverzekering wordt alleen een beroep gedaan indien deze meer bedraagt dan 
15% en dan uitsluitend voor zover deze 15% wordt overschreden.

Artikel 7 Premie

7.1 Premiebetaling
1. Premie verschuldigd per premievervaldatum
 De premie, waarin begrepen de kosten en de assurantiebelasting, is bij vooruitbetaling op de premieverval-

datum verschuldigd. Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek vermeld.
2. Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
 Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, dat is de eerste premie die na het sluiten van de verzekering 

verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert 
te betalen, wordt zonder dat een aanmaning door de maatschappij is vereist geen dekking verleend ten 
aanzien van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat 30 dagen sinds de ingangsdatum zijn 
verstreken. Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met 
een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.

3. Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en volgende premietermijnen
 Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel de vervolgpremie weigert te 

betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die na de voor die premie geldende 
vervaldag hebben plaatsgevonden. Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen, 
dan wel de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen 
die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de gevolmachtigde de verzekeringnemer na 
de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. Onder vervolgpremie wordt mede 
verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd 
wordt. 

4. Verschuldigdheid premie blijft /Herstel dekking bij betaling achteraf
 Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of beëindigd, de verzekeringnemer blijft verplicht 

de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 
de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel, dus inclusief alle tot dan toe 
onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen, door de gevolmachtigde is ontvangen.
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7.2 Premierestitutie
Behalve bij opzegging wegens opzet de verzekeraar te misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging de lopende 
premie naar billijkheid verminderd. Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan € 10,- 
bedraagt.

Artikel 8 Herziening van premie en/of voorwaarden 
De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze 
verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds aan de nieuwe premie en/of voorwaarden aan te passen. 
De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 
dagen na de aanpassingsdatum heeft verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk te weigeren, indien 
deze leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien verzekeringnemer van dit recht 
gebruik maakt eindigt de verzekering met onmiddellijke ingang.

Artikel 9 Geldigheidsduur en opzegmogelijkheden

9.1 Contractduur van de verzekering 
De verzekering heeft een op het polisblad vermelde contractduur en wordt telkens stilzwijgend met een zelfde 
termijn verlengd.

9.2 Opzegmogelijkheden voor de maatschappij 
De gevolmachtigde namens de maatschappij heeft het recht de verzekering te beëindigen:
1. Tegen het einde van de op het polisblad vermelde contractduur, met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van twee maanden.
2. Indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie weigert te betalen of niet tijdig betaalt.
 In geval van niet tijdige betaling van de vervolgpremie echter uitsluitend indien de Gevolmachtigde namens 

de maatschappij de verzekeringnemer na de premievervaldag vruchteloos tot betaling heeft aangemaand. 
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum; die datum zal bij niet tijdige betaling 
van de vervolgpremie niet eerder zijn dan een datum die twee maanden na de dagtekening van de 
opzeggingsbrief ligt.

3. Binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan 
van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet de 
maatschappij te misleiden dan wel de maatschappij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken 
niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum.

4. Na een zodanige wijziging van het risico, dat de maatschappij niet of niet onder dezelfde voorwaarden of 
tegen dezelfde premie zou hebben verzekerd, met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

5. Indien de door de Gevolmachtigde namens de maatschappij voorgeschreven maatregelen of voorzieningen 
ter beperking van het risico niet binnen de vastgestelde termijn zijn getroffen, met een opzegtermijn van 
tenminste 14 dagen.

9.3 Opzegmogelijkheden voor de verzekeringnemer 
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door verzekeringnemer:
1. Tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur met inachtneming van een opzegtermijn 

van tenminste twee maanden.
2. Binnen één maand na ontvangst van de mededeling van de gevolmachtigde namens de maatschappij 

houdende een wijziging van premie en of voorwaarden ten nadele van verzekeringnemer en/of verzekerde. 
De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de mededeling van de verzekeraar ingaat, 
maar niet eerder dan een maand na de datum van dagtekening van bedoelde mededeling.

3. Binnen twee maanden nadat de gevolmachtigde namens de maatschappij tegenover verzekeringnemer een 
beroep op de niet-nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan.

 De verzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum 
van dagtekening van de opzeggingsbrief.

Nadere omschrijvingen 

Atoomkernreacties
Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kern- reactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, 
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Hieronder worden niet verstaan radioactieve nucliden, 
die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande 
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dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door 
het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne moet zijn afgegeven. Uitzondering hierop geldt indien 
krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is. Onder ‘wet’ is te verstaan de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de 
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder ‘Kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in 
de zin van bedoelde wet. 

Molest
De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst,
die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te Den Haag is gedeponeerd.

De NHT / Uitkeringsprotocol
De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT). Op de regeling van terrorismeschade is een uitkeringsprotocol 
van toepassing (de officiële aanduiding luidt: ‘Protocol afwikkeling claims’). De volledige tekst van het 
uitkeringsprotocol is verkrijgbaar bij de maatschappij of te raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl.

Preventieve maatregelen
Onder preventieve maatregelen worden verstaan: van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of door 
derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of
-indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt- de gevolgen daarvan te beperken.

Terrorisme
Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of 
een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede het (doen) verspreiden van 
ziektekiemen en/of stoffen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood 
ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische 
belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden 
van ziektekiemen en/of stoffen (al dan niet in enig organisatorisch verband)is beraamd en/of uitgevoerd met het 
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 



SAA Assuradeuren
Twentestraat 88
Postbus 9000
3007 AA Rotterdam

Tel: 088 - 551 4444
E-mail: info@saa-assuradeuren.nl
www.saa.nl


	Artikel 1 Algemene informatie 
	Artikel 2 Begripsomschrijving
	Artikel 3 Omschrijving van de dekking
	Artikel 4 Uitgesloten gebeurtenissen en beperkingen
	Artikel 5 Verplichtingen
	Artikel 6 Schade
	Artikel 7 Premie
	Artikel 8 Herziening van premie en/of voorwaarden 
	Artikel 9 Geldigheidsduur en opzegmogelijkheden
	Nadere omschrijvingen 

