
 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringsvoorwaarden Onderlinge 
Hagelverzekering Maatschappij AgriVer 
B.A. 

Ditylenchus dipsaci (Stengelaaltje) 

Lidmaatschap  Onderlinge Hagelverzekering 

Maatschappij AgriVer B.A.  

Als verzekeringnemer bent u automatisch lid van de 

Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. 

gevestigd in Zwolle. 

art
 1 Gebruikte begrippen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

A. Algemeen 

 

1 Maatschappij 

 De Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij AgriVer 

B.A., waarmee verzekeringnemer de verzekering heeft 

gesloten. 

 

2 Verzekeringnemer 

 Degene die lid is van de KAVB en die de verzekering 

heeft gesloten. 

 

3 Verzekerde 

a Verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid;      

b indien verzekeringnemer een natuurlijk persoon is: 

tevens de eigenaar en de medeeigenaar van het 

bedrijf van verzekeringnemer, hun huisgenoten, 

alsmede de bij hen inwonende familieleden; 

c  indien verzekeringnemer een rechtspersoon is of een 

vennoot of een maat in een vennootschap onder 

firma, een commanditaire vennootschap of een 

maatschap: de bestuurders van de rechtspersoon, de 

vennoten van de vennootschap onder firma of 

commanditaire vennootschap en de maten van de 

maatschap, alsmede degene die met de dagelijkse 

leiding is belast. 

 

4 Bedrijf 

 De agrarische onderneming die gelegen is op de, op het 

ingediende teeltplanformulier vermelde, risico-adressen 

op Nederlands grondgebied. 

 

5 Oppervlakte 

 Het netto te betelen areaal of perceel grond, uitgedrukt 

in hectaren. 

  

6 Teeltplan 

 De opgave per gewas van de oppervlakte, de naam van 

het te telen gewas, de teeltperiode, het te verzekeren 

bedrag, het adres met de postcode. 

  

 

 

 

7 Voorval 

 Een binnen de geldigheidsduur van de verzekering 

plaatsvindende gedekte schadeveroorzakende gebeurte-

nis. 

 

8 Schade 

 Het financiële verlies dat verzekerde lijdt door een 

mindere opbrengst dan redelijkerwijs mag worden 

verwacht als gevolg van verlies of beschadiging van 

gewassen, waardoor een vermindering in kwantiteit 

en/of kwaliteit is ontstaan. 

 

B. Betreffende zaken 

 

 Gewassen 

 De producten die worden geteeld om hun economische 

waarde, in dit geval bloembolproducten (tulpen), niet 

zijnde de bloem. 

 

C. Betreffende gevaren 

 

  Besmetting met Ditylenchus dipsaci 

Besmetting van bloembollen (tulpen) met Ditylenchus 

dipsaci, geconstateerd door de BKD en binnen 7 dagen 

na vaststelling van besmetting gemeld aan AgriVer. 

 

  Omschrijvingen 

Omschrijving van besmetting met Ditylenchus dipsaci is 

in artikel 15 van deze voorwaarden opgenomen. 
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 2 Omvang van de verzekering 

Omvang van de dekking 

De verzekering geschiedt tegen schade veroorzaakt door 

besmetting door Ditylenchus dipsaci, zolang de gewassen zich 

op het veld bevinden of indien de besmetting binnen het 

kalenderjaar wordt geconstateerd door de BKD. 
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 3 Verzekerde bedragen 

De verzekerde bedragen zijn de overeengekomen redelijk te 

verwachten bruto opbrengsten van alle in één jaar door 

verzekerde te verbouwen, dan wel te telen bloembollen. De 

verzekerde bedragen worden overgenomen uit de advieslijst 

‘Adviesprijzen voor tulpen’, welke jaarlijks worden vastgesteld 

en tevens worden gebruikt voor de Hagelverzekering. De 

verzekerde bedragen, bedragen nimmer meer dan de in deze 

lijst genoemde bedragen per soort.  

Voor nieuwe soorten worden de ontwikkelingskosten als 

uitgangspunt genomen bij het bepalen van het verzekerde 

bedrag, echter bedragen deze nimmer meer dan € 86,- per RR. 

 

In de verzekerde bedragen is de niet-terugvorderbare B.T.W. 

begrepen. 
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 4 Eigen risico 

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van 50%. Dit is het 

aandeel dat verzekerde bij een schade zelf draagt.  
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 5 Uitsluitingen 

De maatschappij is niet tot vergoeding van schade verplicht 

indien: 

a  de schade: 

- niet het gevolg is van besmetting met Ditylenchus dipsaci; 

- niet door BKD is vastgesteld en; 

- niet binnen 7 dagen aan AgriVer is gemeldt; 

- is veroorzaakt aan de bloem. 

b   de schade het gevolg is van: 

1 opzet of grove schuld van verzekerde; 

2 het niet of beperkt nemen van maatregelen door verze-

kerde  om besmetting te voorkomen of te beperken; 

3 het niet nakomen van contractuele verplichtingen, 

marktverlies of goodwill; 

4 vernietigde bloembollen  

c   geen vergoeding wordt uitgekeerd voor: 

-  vernietigde bloembollen, welke afkomstig waren uit 

twee of meer partijen bloembollen van eenzelfde cultivar 

welke minder dan drie jaar voordien dooreen gemengd 

waren; 

- vernietigde of te vernietigen bloembollen, die voor de 

bolproductie waren/zijn opgeplant en afkomstig 

waren/zijn van afbroei uit het meest recente 

broeiseizoen; 

- vernietigde of te vernietigen bloembollen, die voor de 

bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, 

volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en 

afkomstig waren/zijn van import; 

d verzekerde niet al zijn te telen gewassen ter verzekering 

heeft aangeboden; 

e en voor zover de overheid de schade zou hebben vergoed, 

indien deze verzekering niet van kracht zou zijn geweest; 

f er sprake is van meer dan 10 waardplanten per RR en dit 

het gevolg is van restanten van voorgaande teelten. 

 

 
art

 6 Verplichtingen van verzekerde 

Verzekerde zorgt jaarlijks vóór de risicoperiode, doch uiterlijk 

vóór 1 februari (vroege bolgewassen), voor het indienen van de 

aanvraagformulieren bij de maatschappij. Alle voor eigen 

risico geteelde bolgewassen dienen ter verzekering te worden 

aangeboden. 

 

Verzekerde is verplicht: 

a de maatschappij in de gelegenheid te stellen het bedrijf te 

inspecteren, taxaties te laten verrichten en alle in rede-

lijkheid gevraagde gegevens en bescheiden over te leggen; 

b zodra een wijziging in het teeltplan wordt aangebracht de 

maatschappij hiervan in kennis te stellen; 

c  zonder toestemming van de maatschappij geen verdergaand 

afstand van verhaalsrecht te doen dan gebruikelijk is;  

d de Dienst Basisregistratie van het Ministerie LNV via het 

aangifteformulier toestemming te geven informatie over het 

gewas, het gebruik, de beteelde oppervlakte en de ligging 

van de percelen aan de maatschappij te verstrekken; 

e de BKD te machtigen om alle in redelijkheid gevraagde 

gegevens en bescheiden inzake het bedrijf en de verzekerde 

te overleggen aan de maatschappij. 

 

Het niet nakomen van deze of andere in deze voorwaarden 

genoemde verplichtingen heeft verlies van het recht op 

vergoeding van schade tot gevolg, tenzij verzekerde aantoont 

dat het niet nakomen geen enkele invloed op de schade kan 

hebben gehad en de belangen van de maatschappij op geen 

enkele wijze zijn geschaad. 
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 7 Schade 

Verplichtingen 

Verzekerde is verplicht om:  

• het voorval waaruit schade kan ontstaan zo spoedig 

mogelijk te melden aan de BKD waarna vaststelling van de 

schade volgt. Verzekerde is verplicht om de schade, na 

vaststelling door BKD, binnen 7 dagen te melden aan de 

maatschappij.  

 Verzekerde is tevens verplicht bij een vermoeden van een 

voorval waaruit schade kan ontstaan zo spoedig mogelijk de 

maatschappij in kennis te stellen. 

• terstond de benodigde maatregelen te nemen om verdere 

schade te voorkomen of te beperken; 

• het beschadigde onaangeroerd te laten, tenzij de schade   

hierdoor kan toenemen, totdat voorlopige opname of 

definitieve taxatie van de schade heeft plaatsgevonden; 

• de door de maatschappij en/of BKD specifiek 

voorgeschreven maatregelen onverwijld uit te voeren. 

• het betreffende perceel te vernietigen volgens het geldende 

protocol van het BKD. Taxateurs van AgriVer controleren 

of dit heeft plaatsgevonden.  

 

Schaderegeling 

1 Onderling overleg 

 De schaderegeling geschiedt door de maatschappij in 

overleg met verzekerde. Zo spoedig mogelijk zal door de 

maatschappij een voorlopige opname van de schade worden 

gedaan.  

 De definitieve taxatie zal geschieden, zodra alle daarvoor 

benodigde gegevens beschikbaar zijn, echter uiterlijk 

binnen drie maanden na het voorval, maar voor de oogst, 

tenzij met verzekerde een later tijdstip wordt overeen-

gekomen. 

  

Het verlenen van medewerking aan de schadevaststelling houdt 

geen erkenning in van een verplichting tot schadevergoeding. 

 

Vaststelling van de schade 

De schaderegeling vindt plaats op basis van het verzekerde 

bedrag; 



 

 

 

 

 

 

 

 

De schade, die bij taxatie wordt vastgesteld, wordt aangaande 

een verzekerd voorval, uitgedrukt in een procentuele 

opbrengstvermindering van de beschadigde gewassen. 

 

In alle gevallen wordt bij de vaststelling van de schade, 

voor zover van toepassing, rekening gehouden met: 

a het verzekerde bedrag van de betrokken gewassen; 

b de mate van beschadiging van de gewassen; 

c de bruto-opbrengst van de gewassen tot het moment van het 

voorval; 

d de te verwachten bruto-opbrengst van de gewassen, indien 

het voorval niet had plaatsgevonden; 

e de door het voorval noodzakelijk geworden wijzigingen van 

de teelt of het teeltplan; 

f het laatste, door de maatschappij geaccepteerde teeltplan. 

Indien het teeltplan op het moment van het voorval hiermee 

niet overeenstemt, gelden de volgende bepalingen: 

 

-  Niet verzekerde gewassen 

 Valt de schade in een niet verzekerd gewas, dan komt 

deze schade niet voor vergoeding in aanmerking. 

 

- Gedeeltelijke verzekering 

 Indien bij schade aan een verzekerd gewas blijkt dat de 

beteelde oppervlakte van een gewas groter is dan ter 

verzekering is aangeboden, dan wordt het verzekerde 

bedrag geacht te zijn het verzekerde bedrag voor de 

gehele oppervlakte van dat gewas. 

 

 Blijkt bij schade één of meerdere gewassen niet te zijn 

verzekerd, zonder dat de maatschappij hiervan vóóraf in 

kennis is gesteld, dan zal de schadevergoeding voor de 

verzekerde gewassen worden verminderd naar verhouding 

van het verzekerde bedrag van de verzekerde gewassen tot 

het totale bedrag dat verzekerd zou zijn geweest, indien wel 

alle gewassen zouden zijn verzekerd. Voor de vaststelling 

van het verzekerde bedrag van de niet verzekerde gewassen 

wordt uitgegaan van de adviesprijzen, zoals vermeld in de 

advieslijst ‘Adviesprijzen voor tulpen’. 

 

Schadevergoeding 

De schadevergoeding voor een gewas zal nimmer meer 

bedragen dan het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag 

van het desbetreffende beschadigde gewas, verminderd met het 

hierop van toepassing zijnde eigen risico. 

 

De kosten van de door de maatschappij specifiek voorge-

schreven maatregelen ter beperking van de schade worden in 

de schadevaststelling meegenomen en derhalve op dezelfde 

wijze vergoed. 

 

Na vaststelling van besmetting kan sprake zijn van 

schadevergoeding indien: 

a er geen bestrijdingsmiddelen zijn waarmee de aantasting 

effectief bestreden kan worden 

b er sprake is van vernietiging, overeenkomstig de 

aanwijzingen van BKD, van de partij 

c  indien er geen sprake is van een uitsluiting krachtens 

artikel 5. 

 

Iedere andere verschuldigde schadevergoeding krachtens deze 

verzekering zal in december worden voldaan, nadat de 

gehoudenheid van de maatschappij is komen vast te staan. Er 

kan sprake zijn van een voorschot op de afrekening in 

september. 

 

De vergoeding na besmetting kan niet meer dan 50% van de 

verzekerde waarde bedragen. Er is sprake van een pool. 

Wanneer er sprake is van meer schade dan premie-inkomsten, 

wordt er pondsgewijs gekort op de uitkering.  

 

Bevoegdheid bestuur 

Het bestuur van de maatschappij heeft het recht om bij de 

bepaling van de schadevergoeding in voor verzekerde positieve 

zin af te wijken van de schadevergoeding volgens deze 

verzekering. 

 

Eigendomsoverdracht 

De verzekerde gewassen kunnen onder geen voorwaarde aan de 

maatschappij in eigendom worden overgedragen. 

 

Vervaltermijn 

Heeft de maatschappij ten aanzien van een vordering van 

verzekerde een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het 

afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) 

betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na één jaar, 

te rekenen vanaf de dag waarop verzekerde of zijn gemachtigde 

van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht op de maatschappij 

ter zake van het voorval waarop de vordering was gegrond, 

tenzij verzekerde voordien een vordering in rechte aanhangig 

heeft gemaakt. 

 

Andere verzekeringen 

Indien blijkt dat ten tijde van het voorval de verzekerde 

gewassen tevens door een of meer andere verzekeringen zijn 

gedekt en het totaal van de verzekerde bedragen van alle 

verzekeringen de waarde van deze gewassen overtreft, wordt 

het bij deze polis verzekerde bedrag geacht te zijn verminderd 

naar evenredigheid van de waarde van de verzekerde gewassen 

tot het totaal van de verzekerde bedragen, zonder dat vermin-

dering of restitutie van premie plaatsvindt. 

Het in de vorige zin bepaalde zal ook gelden indien bedoelde 

verzekeringen op verschillende dagen zijn aangegaan, behou-

dens ingeval die verzekeringen van oudere datum dan deze 

overeenkomst zijn en geen bepaling als in de vorige zin 

vermeld bevatten, zodat in die situatie de verzekering van 

oudere datum voorgaat. 

Verzekerde is in geval van schade verplicht alle hem bekende 

verzekeringen op te geven, die voor de verzekerde gewassen 

onmiddellijk voor het voorval van kracht waren. 

 

Speciale verzekeringen 

Indien een op deze polis verzekerde zaak tevens verzekerd is 

op een speciale op die zaak afgestemde verzekering, zal de 



 

 

speciale verzekering voorgaan, ongeacht welke verzekering de 

oudste is. 
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 8 Premiebetaling 

Premiebetaling. 

Verzekeringnemer dient de voorschotpremie, de kosten en de  

assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste 

dag nadat zij verschuldigd worden. 

Indien verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of 

weigert te betalen, wordt de dekking met terugwerkende kracht 

opgeschort tot de notadatum. Een ingebrekestelling door de 

maatschappij is daarvoor niet vereist. Verzekering-nemer moet 

het verschuldigde alsnog betalen, waarbij de kosten van 

incasso ( in- en buitenrechtelijke kosten) voor zijn rekening 

komen. De dekking gaat weer in de dag na die waarop het 

verschuldigde door de maatschappij is ontvangen. De 

maatschappij is verplicht de onverdiende premie te restitueren 

in de gevallen genoemd in de artikelen 9, 10 lid 3 sub d.1 en 

11 sub b. 
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 9 Herziening van premie en/of voorwaarden 

De maatschappij kan de premie en de voorwaarden wijzigen. 

Deze wijziging wordt in één keer voor een bepaalde groep ver-

zekerden of voor alle verzekerden doorgevoerd. De wijziging 

vindt plaats op een door de maatschappij vastgestelde datum. 

Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen herziening 

schriftelijk in kennis gesteld. 

Als verzekeringnemer binnen dertig dagen na ontvangst van 

deze mededeling schriftelijk meedeelt niet met de wijziging in 

te stemmen, dan eindigt de verzekering op de datum die de 

maatschappij in de mededeling heeft genoemd. 

 

Verzekeringnemer heeft geen mogelijkheid tot op zegging als 

de wijziging: 

• voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 

• een verlaging van de premie inhoudt; 

• een verbetering van de voorwaarden betekent. 
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 10 Duur en einde van de verzekering 

1 De verzekering gaat in op de door verzekeringnemer 

gewenste datum, maar niet eerder dan de dag waarop de 

aanvraag door de maatschappij is ontvangen. 

2 De verzekering wordt aangegaan voor een periode van 3 

jaar en steeds aansluitend met 12 maanden verlengd. 

3 De verzekering eindigt: 

a  op de contractsvervaldatum, indien verzekeringnemer 

uiterlijk twee maanden maanden voor deze datum per 

een aan de maatschappij gericht schrijven de 

verzekering heeft opgezegd en de opzegging tot de 

contractsvervaldatum; 

b op de premievervaldatum, indien de maatschappij uiter-

lijk drie maanden voor deze datum de verzekering 

schriftelijk heeft opgezegd; 

c op de premievervaldatum, indien de maatschappij de 

acceptatie heeft gestaakt en dit tijdig schriftelijk voor 

deze datum heeft bericht; 

d door schriftelijke opzegging door de maatschappij: 

1 binnen 30 dagen na betaling of afwijzing van een 

schadevergoeding; 

2 indien verzekeringnemer de verschuldigde premie, 

kosten of assurantiebelasting niet heeft voldaan; 

3 indien verzekerde naar aanleiding van een gebeur-

tenis een onjuiste voorstelling van zaken heeft 

gegeven. 

 De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de 

opzeggingsbrief genoemde datum. De maatschappij zal 

in deze gevallen een opzeggingstermijn van ten minste 

veertien dagen in acht nemen. 
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 11 Eigendomsoverdracht 

In geval van eigendomsovergang van de verzekerde zaken 

gelden de volgende bepalingen: 

a bij overgang krachtens een overeenkomst loopt de 

verzekering ten bate van de nieuwe belanghebbende door 

gedurende 30 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de 

verzekerde zaak is overgegaan. 

 Bij overgang ten gevolge van overlijden van verzekering-

nemer blijft de verzekering evenwel nog gedurende 90 

dagen nadien van kracht. 

 De verzekering zal ook daarna doorlopen, mits de nieuwe 

belanghebbende binnen 30, respectievelijk 90 dagen na 

overgang hiervan schriftelijk aan de maatschappij heeft 

kennis gegeven; 

b de maatschappij heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van 

de kennisgeving van eigendomsovergang het recht de 

verzekering te beëindigen met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van veertien dagen; 

c wijziging van handelsnaam of rechtsvorm brengt geen 

wijziging in de rechten of plichten van partijen, evenmin 

het deelnemen in, het treden uit of het overdragen van aan-

delen in een vennootschap of gemeenschappelijk eigendom, 

zolang verzekerde belang houdt bij de verzekerde zaken. 

 
art

 12 Klachten en geschillen 

Klachten en geschillen over de totstandkoming en uitvoering 

van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan het 

bestuur van de maatschappij.  

Als het oordeel van de maatschappij voor verzekerde niet 

bevredigend is kan hij zich wenden tot de Stichting Klacht-

instituut Verzekeringen. 

 

Als verzekerde geen gebruik wil maken van deze klachten-

behandelingsmogelijkheden, of hij vindt de behandeling of 

uitkomst hiervan niet bevredigend, wordt het geschil beslist 

door drie arbiters. Door verzekerde en de maatschappij wordt  

een arbiter aangesteld. De beide arbiters benoemen samen een 

derde arbiter als voorzitter. Als een van beide geen arbiter 

aanstelt of als beide arbiters niet tot overeenstemming komen 

over de derde arbiter, dan zal de arbiter worden aangesteld 



 

 

 

 

 

 

 

 

door de kantonrechter van het kanton waarbinnen de eisende 

partij zijn woonplaats heeft. De arbiters zullen zelf de 

procedure regelen en uitspraak doen over de kosten van de 

arbitrage. 
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 13 Adres van verzekeringnemer 

Kennisgevingen door de maatschappij aan verzekeringnemer 

geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij de maatschappij 

bekende adres of aan het adres van de assurantietussenpersoon, 

door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. Belangrijke, 

juridisch getinte kennisgevingen zullen echter rechtstreeks 

worden verzonden aan het laatst bij de maatschappij bekende 

adres van verzekeringnemer. 
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 14 Registratie 

De persoonsgegevens die bij de aanvraag van een verzekering 

of naderhand aan de maatschappij zijn verstrekt, kunnen 

worden opgenomen in de persoonsregistratie van de maat-

schappij. Op deze registratie is het Reglement Persoons-

registraties Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij 

AgriVer B.A. van toepassing. Deze registratie is aangemeld bij 

de Registratiekamer. U kunt een kopie van het formulier van 

aanmelding en het reglement bij de maatschappij opvragen. 
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 15 Omschrijvingen 

Besmetting 

Er kan sprake zijn van besmetting met Ditylenchus dipsaci, 

zolang de gewassen zich op het veld bevinden en indien de 

aantasting is vastgesteld door de BKD. De bloembollen dienen 

ofwel na besmetting vernietigd te worden overeenkomstig 

aanwijzingen die door de BKD zijn gegeven ofwel te worden 

afgebroeid, in overleg met de verzekerde en de maatschappij. 
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