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Voorwaarden Agrarisch Werkmaterieel 
Dit zijn de voorwaarden Werkmaterieel van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel met de algemene 

voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.  

 

Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten: 

- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels; 

- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en 

welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn; 

- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.  

 

De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet 

met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het 

polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.  

 

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht 

op hebt.  

 

Hoe leest u deze polisvoorwaarden? 
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden 

wat u zoekt. 

 

Wilt u meer informatie? 
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via 

een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 
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Uitleg van gebruikte begrippen 
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden 

uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.  

 

- Agrarisch Werkmaterieel: het werkmaterieel dat op uw polisblad staat vermeld, inclusief de 

onderdelen en gereedschappen die tot de standaard uitrusting behoren. We noemen dit in de rest van 

de voorwaarden werkmaterieel.  

- Aanhangwagen: een bagagewagen, toercaravan, vouwwagen, trailer of een ander object, ongeacht 

het aantal wielen, dat volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gekoppeld is aan 

uw verzekerd werkmaterieel. Of is afgekoppeld maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is 

gekomen. 

- Burenhulp: het verrichten van werkzaamheden voor en het verlenen van hulp aan een naburig land- of 

tuinbouwbedrijf zonder dat u daar een vergoeding voor krijgt.  

- Cataloguswaarde: de prijs van uw verzekerd werkmaterieel zoals vermeld in de prijslijst van de 

fabrikant / importeur. 

- Dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door gebruik, 

slijtage en veroudering.  

- Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, inclusief 

gevolgschade. Ook als iemand als gevolg hiervan overlijdt. 

- Schade aan zaken: schade door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van onroerende en 

roerende zaken, waaronder dieren, inclusief gevolgschade.  

- Total loss: de dagwaarde van uw werkmaterieel na de schade vermeerderd met de reparatiekosten is 

hoger dan de dagwaarde van uw werkmaterieel voor de schade.  
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Algemeen 
U bepaalt zelf hoe u uw werkmaterieel verzekert. Hiervoor maakt u een keuze uit de onderdelen van de 

werkmaterieelverzekering.  

 

Welke werkmaterieelverzekering past bij u? 

- Het onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht als het om een motorrijtuig gaat. Als er 

schade is ontstaan met of door uw werkmaterieel aan iemand anders of aan de spullen van iemand 

anders en u bent daar aansprakelijk voor, dan hebt u daarvoor de WA verzekering.  

- U kunt ervoor kiezen om schade aan uw werkmaterieel niet te verzekeren of tegen brand, 

brand/diefstal, beperkt (Beperkt Casco) of uitgebreid (Casco) te verzekeren. 

 

In deze voorwaarden leest u wat deze verzekeringen inhouden.  

 

1. Wie is verzekerd? 
Deze verzekering geldt voor de verzekeringnemer en voor anderen die per onderdeel in deze 

voorwaarden worden vermeld in het hoofdstuk ‘Wie is verzekerd?’ 

 

2. In welke landen bent u verzekerd? 
U bent verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en in Duitsland tot 100 km over de Nederlands / 

Duitse grens.  

Als het werkmaterieel, al dan niet op eigen kracht, vervoerd wordt van een plaats binnen het 

dekkingsgebied naar een andere plaats binnen het dekkingsgebied en een kortere of betere weg 

valt buiten het dekkingsgebied, dan is er dekking voor de risico’s van vervoer op het traject buiten 

het dekkingsgebied.  

 

3. Welk werkmaterieel is verzekerd? 
Het werkmaterieel dat op het polisblad staat, is verzekerd.  

 

Wij hebben het recht het verzekerd werkmaterieel te (laten) inspecteren op een redelijk moment 

tijdens de looptijd van de verzekering. U bent verplicht daaraan alle medewerking te verlenen en 

de gevraagde informatie te geven. 

4. Wat valt buiten de verzekering? 
Wij betalen geen schadevergoeding als de schade is ontstaan door: 

- Ander of niet toegestaan gebruik 

U gebruikt uw werkmaterieel voor een ander doel dan u aan ons hebt opgegeven toen u de 

verzekering afsloot. U gebruikt uw werkmaterieel voor iets wat volgens de wet niet mag.  

Er is wel dekking als uw werkmaterieel ingezet wordt voor het verlenen van burenhulp.  
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- In beslagname 

Uw werkmaterieel is in beslag genomen of gevorderd door een overheid. 

- Onbevoegdheid 

De bestuurder van het werkmaterieel mag volgens de wet het werkmaterieel niet besturen.  

Wij betalen wel schadevergoeding als de bestuurder uitsluitend door zijn jeugdige leeftijd 

onbevoegd is en ouder is dan 12 jaar en het werkmaterieel is in gebruik in een land- of 

tuinbouwbedrijf op eigen terrein. 

- Rijden onder invloed 

De bestuurder kan het werkmaterieel niet veilig besturen of mag het werkmaterieel niet 

besturen omdat de bestuurder alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel of medicijnen 

heeft gebruikt. We vergoeden ook geen schade als de bestuurder weigert mee te werken aan 

een ademtest, urinetest of bloedproef.  

Als wij verplicht zijn een uitkering te betalen aan een derde, dan verhalen wij de schade op de 

verzekerde die de schade onder invloed heeft veroorzaakt.  

- Terreinrijden 

U rijdt onnodig met uw werkmaterieel op plaatsen waar voor dagelijks gebruik van uw 

werkmaterieel gewoonlijk niet wordt gereden.  

- Verhuur 

U verhuurt het werkmaterieel. Van verhuur is sprake als u het werkmaterieel op basis van een 

overeenkomst verhuurt aan een huurder, zonder een bestuurder die bij u in dienst is. 

Verhuur valt wel onder de dekking als u dat met ons hebt afgesproken. We hebben dat dan op 

het polisblad vermeld.   

- Wedstrijden 

U neemt deel aan ritten of wedstrijden, waarbij het om snelheid of behendigheid gaat of u doet 

mee aan tractorpulling. Er is wel dekking als u meedoet aan puzzelritten in Nederland. Deze rit 

mag niet langer duren dan 24 uur en de snelheid mag voor de uitslag niet beslissend zijn. 

 

5. Welke informatie geeft u aan ons door? 
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie over uw werkmaterieel. Onder andere de 

cataloguswaarde, de dagwaarde en het gebruik van uw werkmaterieel. Daarnaast geeft u 

informatie over uzelf. Deze gegevens gebruiken we voor het berekenen van de premie.  

 

Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons 

door. Afhankelijk van de wijziging kunnen wij de dekking, premie en de inschaling op de bonus-

malus tabel aanpassen op de datum dat de wijziging ingaat.  
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6. Premie 
Hoeveel premie u betaalt voor deze verzekering bepalen we ieder jaar opnieuw. We berekenen de 

premie met de gegevens die u aan ons doorgeeft en de bonus-malus tabel als die van toepassing is.  

6.1 Wanneer geldt de bonus-malus regeling? 

Voor de onderdelen Wettelijke Aansprakelijkheid, Beperkt casco en Casco is de premie afhankelijk 

van het aantal jaren dat u schadevrij hebt gereden. Op het polisblad staat of de bonus-malus 

regeling voor uw verzekering  geldt.  

6.2 Hoe werkt een  bonus-malus tabel? 

Als u de verzekering afsluit, kijken we naar het aantal jaren dat u op dat moment zonder schade 

hebt gereden. Dit zijn uw schadevrije jaren. Wij gebruiken de schadevrije jaren om uw B/M trede te 

bepalen. Bij deze B/M trede hoort een kortingspercentage. 

Bij de start van uw verzekering krijgt u een aantal instaptreden. Elk jaar dat u geen schade hebt, 

klimt u een trede. Het kortingspercentage op de premie kan stijgen tot maximaal 40%. 

Moeten wij in een verzekeringsjaar wel schadevergoeding(en) betalen, dan gaat u het 

eerstvolgende verzekeringsjaar na de schade een aantal treden omlaag. Bij twee of meer schaden 

in één verzekeringsjaar gaat u altijd terug naar trede 1.  

 

Als we de schade hebben afgewikkeld nadat het eerstvolgende verzekeringsjaar is ingegaan, dan 

hebben wij het recht om met terugwerkende kracht de premie die u meer moet betalen in 

rekening te brengen.  

 

Wij informeren u elk jaar over het aantal schadevrije jaren dat u hebt, uw B/M trede, uw 

kortingspercentage en de premie die u betaalt. U vindt deze gegevens op uw premienota.   

6.3 Wanneer heeft schade geen gevolgen voor uw kortingspercentage en schadevrije jaren? 

In onderstaande gevallen heeft een schade  geen invloed op uw kortingspercentage en schadevrije 

jaren. 

- Wij hoeven geen schadevergoeding te betalen en verwachten dat ook niet te  doen. 

- U betaalt zelf voor de schade. Als wij al voor de schade betaald hebben, moet u ons dat bedrag 

terugbetalen, binnen twaalf maanden nadat wij u bericht stuurden over de schadevergoeding. 

- Wij hebben betaald voor de schade en hebben dit bedrag teruggekregen van iemand anders of 

van een andere verzekeraar omdat u niet aansprakelijk was. Dit geldt ook als we de schade niet 

volledig terugkrijgen omdat wij de schadevergoeding betaald hebben op basis van 

nieuwwaarde. 

- We hebben betaald voor schade omdat we dat moeten door een schaderegelingsovereenkomst 

of een wettelijke bepaling, terwijl u niet (mede)schuldig bent aan de schade. Dit geldt ook als 

we de uitgekeerde schade niet kunnen verhalen door een schaderegelingsovereenkomst of een 

wettelijke bepaling, terwijl u niet (mede)schuldig bent aan de schade. 

- We hebben schade betaald ontstaan door een gebeurtenis die valt onder de dekking Beperkt 

Casco zoals omschreven in hoofdstuk 2.3 van het onderdeel aanvullende voorwaarden dekking 

Beperkt Casco en Casco. 
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6.4 Bonus-malus regeling werkmaterieel 

 

Huidige 

B/M-trede 

Kortings-

percentage 

Toekomstige B/M trede na een 

verzekeringsjaar 

Zonder 

schade 

Met 1 

schade 

Met 2 of 

meer 

schaden 

8 40 8 6 1 

7 35 8 5 1 

6 30 7 4 1 

5 25 6 3 1 

4 20 5 2 1 

3 15 4 1 1 

2 10 3 1 1 

1 0 2 1 1 

 

7. Wat doet u bij schade? 

7.1 Uw verplichtingen 

Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden 

verzekeringen. Daarnaast doet u in de volgende gevallen aangifte bij de politie: 

- diefstal; 

- verduistering; 

- joyriding; 

- inbraak; 

- vernieling;  

- oplichting.  

 

Bij oplichting, verduistering of diefstal geven wij de gegevens van uw werkmaterieel door aan de 

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit (VbV). Wij kunnen hiermee door de overheid 

erkende organisaties inschakelen om uw werkmaterieel terug te vinden en terug te bezorgen.  

U kunt zelf ook rechtstreeks de diefstal of vermissing aan de stichting VbV doorgeven via 

telefoonnummer 055-7410001 of via www.stichtingvbv.nl. 

U kunt de vermissing van uw werkmaterieel ook doorgeven aan de FGD Alarmcentrale, 

telefoonnummer 0570-783730.  

 

  

http://www.stichtingvbv.nl/
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8. Wanneer stopt de verzekering? 
Naast de in de algemene voorwaarden verzekeringen genoemde gevallen stopt de verzekering van 

rechtswege zodra: 

- u geen belang meer hebt bij het werkmaterieel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verkoop of 

inruil van het werkmaterieel; 

- u niet meer in Nederland woont; 

- het werkmaterieel in het buitenland gestald wordt; 

- het werkmaterieel een buitenlands kenteken krijgt; 

- het werkmaterieel definitief buiten gebruik is gesteld. 

 

9. Wanneer mag u de verzekering tijdelijk stoppen? 
U mag de verzekering tijdelijk stoppen als u geen eigenaar meer bent van het werkmaterieel of uw 

werkmaterieel is total loss en u wilt niet direct een ander werkmaterieel bij ons verzekeren. 

Door het tijdelijk stoppen van de verzekering, stopt de dekking. U bent pas weer verzekerd als wij 

uw aanvraag geaccepteerd hebben.  
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Aanvullende voorwaarden dekking Wettelijke Aansprakelijkheid 
In dit onderdeel leest u wat er wel en niet onder de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verzekerd.  

Als u schade aan een ander toebrengt, kan die ander schadevergoeding vragen. Voorwaarde is dan wel 

dat u aansprakelijk bent voor de schade.  

Deze dekking voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).  

 

1. Wie is verzekerd? 
De verzekering geldt voor: 

- u, als u degene bent die deze verzekering afsluit; 

- de eigenaar van het werkmaterieel dat op de polis staat; 

- de bezitter van het werkmaterieel dat op het polisblad staat. De bezitter gebruikt het 

werkmaterieel voor zichzelf maar is geen eigenaar; 

- de houder van het werkmaterieel dat op het polisblad staat. De houder gebruikt het 

werkmaterieel maar is geen eigenaar; 

- de bestuurder van het werkmaterieel dat op het polisblad staat en de persoon die het 

werkmaterieel bedient.  

Onder bestuurder verstaan we uw werknemer of ondergeschikte die u toestemming hebt 

gegeven om het werkmaterieel te besturen of te bedienen. En de persoon die op grond van een 

overeenkomst inzake het gebruik van het werkmaterieel direct of indirect het werkmaterieel 

mag besturen of bedienen;  

- de passagiers van het werkmaterieel dat op het polisblad staat; 

- de werkgever van de personen hierboven vermeld, alleen als hij volgens het Burgerlijk Wetboek 

als werkgever aansprakelijk is voor de schade.  

 

2. Wat is verzekerd? 
De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerden voor schade die met 

of door het werkmaterieel is veroorzaakt, inclusief de daaruit voortvloeiende schade. 

Deze dekking geldt ook als aan uw werkmaterieel een aanhangwagen of landbouwwerktuig is 

gekoppeld, losgemaakt of losgeraakt en nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.  

2.1 Wat is nog meer verzekerd? 

Schade aan eigen voertuigen 

Schade toegebracht aan een voertuig van uzelf. Onder voertuig verstaan we een vervoermiddel op 

wielen dat is ingericht om personen en/of zaken over land te vervoeren. Dit voertuig mag op het 

moment van schade niet aan het verzekerde werkmaterieel gekoppeld zijn.  

 

Schade aan eigen gebouwen 

Schade aan gebouwen, waarvan u de eigenaar bent of die u in gebruik hebt.  

Een gebouw is een bouwwerk bestemd voor opslag en/of huisvesting van mensen en/of dieren.  

De functionele inrichting valt hier buiten.  
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Schade aan lading 

Schade aan goederen van derden die worden vervoerd met uw werkmaterieel of een daaraan 

gekoppelde aanhangwagen of landbouwwerktuig.  

 

Overige bepalingen 

Bij schade aan eigen motorrijtuigen, schade aan eigen gebouwen en schade aan lading geldt een 

aantal nadere bepalingen. 

- De dekking geldt alleen voor schade aan bedoelde motorrijtuigen, gebouwen en lading zelf. De 

gevolgschade is niet gedekt.  

- De schade moet zijn veroorzaakt door schuld van de persoon die het werkmaterieel bestuurt of 

bedient. 

- We vergoeden maximaal € 50.000,00 per gebeurtenis. 

- Er geldt een eigen risico van € 1.500,00 per gebeurtenis.  

- Wij betalen geen schadevergoeding als de schade op een andere verzekering is gedekt.  

 

Schade door lading 

Schade veroorzaakt door lading die zich in of op uw werkmaterieel bevindt, daarvan afvalt of 

afgevallen is.  

Schade door lading tijdens laden en lossen betalen wij niet als de schade op een andere verzekering 

is gedekt. 

 

Schade aan ondergrondse zaken 

Schade aan ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en/of leidingen die met of door het 

werkmaterieel is veroorzaakt. Ook de gevolgschade is verzekerd.  

 

Wij vergoeden deze schade alleen als u onderstaande voorzorgsmaatregelen hebt genomen 

voordat u de graafwerkzaamheden begon. 

- U hebt de meest recente gegevens verzameld over de ligging van mogelijke kabels, buizen, 

leidingen en dergelijke zaken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen via melding van uw werkzaamheden 

bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). 

- Deze gegevens liggen op het werk ter inzage. 

- U hebt de exacte ligging bepaald door niet-machinaal gemaakte proefsleuven. 

 

Indien u door omstandigheden buiten uw wil geen gelegenheid hebt via een KLIC-melding de 

gegevens van ondergrondse zaken te krijgen, dan is het voldoende dat u niet-machinaal 

proefsleuven maakt. Als er dan schade ontstaat, dan geldt een extra eigen risico van 10% van het 

schadebedrag. Daarbij is het eigen risico minimaal € 2.500,00 en maximaal € 12.500,00. 

 

U hoeft geen KLIC melding te doen voorafgaand aan werkzaamheden op bouw- of grasland ten 

behoeve van het voorbereiden, bewerken en/of oogsten van gewassen of graslandproducten. 

 

Aansprakelijkheid derde 

Schade veroorzaakt door degene die op het moment van de schadegebeurtenis direct of indirect 

bevoegd is om te bepalen hoe de werkzaamheden met het werkmaterieel worden uitgevoerd en 

de bestuurder instructies mag geven. Dit is een ander dan de personen die genoemd worden in 
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hoofdstuk 1 van dit onderdeel Wie is verzekerd? De aansprakelijke derde wordt gezien als 

verzekerde. 

  

2.2 Vervangend werkmaterieel 

Is uw werkmaterieel in reparatie of onderhoud, dan geldt de aansprakelijkheidsdekking ook voor 

het vervangende werkmaterieel. Het werkmaterieel mag niet uw eigendom zijn en moet 

gelijkwaardig zijn aan het werkmaterieel dat het vervangt.  

De aansprakelijkheidsdekking voor het vervangende werkmaterieel geldt voor de eerste veertien 

dagen van de vervangingsperiode.  

Een langere periode is mogelijk, mits u daarover met ons overeenstemming hebt bereikt.  

 

3. Wat valt buiten de verzekering? 
Wij betalen geen schadevergoeding als u aansprakelijk bent voor schade: 

- aan uw werkmaterieel; 

- aan spullen die in uw werkmaterieel liggen en/of zaken die u met uw werkmaterieel vervoert; 

- veroorzaakt door iemand die door diefstal of geweldpleging in uw werkmaterieel zat; 

- veroorzaakt door iemand die zonder geldige reden uw werkmaterieel gebruikt; 

- veroorzaakt door het niet nakomen van overheidsvoorschriften inzake arbeidsomstandigheden; 

- veroorzaakt door het gebruiken en/of verspreiden van chemische of biologische groei- of 

bestrijdingsmiddelen; 

- als gevolg van een  boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander contractueel 

beding; 

- aan personen die zich op of in uw werkmaterieel of daaraan gekoppelde aanhangwagen of 

landbouwwerktuig bevinden op een plaats die daarvoor niet bedoeld is.  

 

4. Eigen risico 
Als er een eigen risico geldt, dan vergoeden wij de schade verminderd met het eigen risico, Wij 

doen dat niet als we de schade op grond van de WAM zonder toepassing van een eigen risico recht-

streeks aan de benadeelde betalen. In dat geval bent u  verplicht het eigen risico aan ons terug te 

betalen.  

 

5. Wat vergoeden wij? 
Bij schade waarvoor u aansprakelijk bent, vergoeden wij per gebeurtenis tot maximaal het 

verzekerde bedrag voor alle verzekerden tezamen.  

 

Als de schade is ontstaan in een land waar de verzekering dekking geeft en waar een hoger 

verzekerd bedrag verplicht is volgens een wet of wettelijke verplichting, dan vergoeden wij dat 

hogere bedrag.  
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5.1 Kosten van verweer 

Wij vergoeden boven het verzekerde bedrag: 

- de kosten van procedures die op verlangen van ons worden gevoerd; 

- de kosten van rechtsbijstand die in opdracht van ons wordt verleend; 

- de kosten van procedures die door benadeelden tegen ons aanhangig worden gemaakt; 

- de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte schadebedrag. 

5.2 Zekerheidstelling 

Als een overheid het stellen van een zekerheid van u eist om een beslag op uw werkmaterieel of 

een u opgelegde vrijheidsbeperking op te heffen, betalen wij maximaal  

€ 50.000,00 voor alle verzekerden tezamen.  

Zodra de zekerheidstelling wordt vrijgegeven, hebben alleen wij het recht daarover te beschikken. 

U bent verplicht alle medewerking te verlenen om terugbetaling te krijgen.   

 

6. Wie beoordeelt de aansprakelijkheid en schade? 
Wij beoordelen of u terecht aansprakelijk bent gesteld. Als u dekking hebt, vergoeden wij de 

schade. Als u gedeeltelijk aansprakelijk bent, vergoeden wij  de schade die u veroorzaakt hebt ook 

gedeeltelijk. Daarnaast beoordelen wij de schaderegeling en stellen wij de schade vast.  

Wij mogen benadeelden rechtstreeks schadeloos stellen en schikkingen met hen aangaan. We 

houden daarbij rekening met uw belangen. 

6.1 Wanneer kunnen wij een schadevergoeding verhalen? 

Wij kunnen schadevergoeding en kosten verhalen als er volgens de polisvoorwaarden een 

uitsluiting geldt en wij volgens de wet toch een schadevergoeding moeten betalen. Wij kunnen de 

schadevergoeding en kosten dan op u verhalen. 

 

Als u niet wist dat het gebeurde en er valt u niets te verwijten, dan verhalen wij geen 

schadevergoeding en kosten. 
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Aanvullende voorwaarden dekking Brand, Brand/Diefstal, Beperkt Casco 

en Casco 
U kunt ervoor kiezen om schade aan uw werkmaterieel tegen brand, brand/diefstal, beperkt (Beperkt 

Casco) of heel uitgebreid (Casco) te verzekeren. Als u dat gedaan hebt,  is dat op het polisblad vermeld.  

In dit onderdeel leest u wat er wel en niet onder de dekking Brand, Brand/diefstal, Beperkt Casco en 

Casco is verzekerd.  

 

1. Wie is verzekerd? 
De verzekering geldt voor u, als u degene bent die deze verzekering afsluit. 

 

2. Wat is verzekerd? 

2.1 Welke gebeurtenissen vallen onder de Brand dekking? 

Hebt u gekozen voor een Brand dekking, dan is dat op het polisblad vermeld. 

Onder deze dekking betalen we voor schade ontstaan door: 

- brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek. 

- blikseminslag. 

2.2 Welke gebeurtenissen vallen onder de Brand/Diefstal dekking? 

Hebt u gekozen voor een Brand/Diefstal dekking, dan is dat op het polisblad vermeld. 

Onder deze dekking betalen we voor schade ontstaan door: 

- alle gebeurtenissen genoemd onder Brand dekking; 

- diefstal, braak, verduistering, joyriding of een poging daartoe. Ook schade die tijdens het plegen 

ervan is ontstaan of schade ontstaan in de periode dat uw werkmaterieel door het plegen ervan 

buiten uw beheer was, valt onder de dekking.  

2.3 Welke gebeurtenissen vallen onder de Beperkt Casco dekking? 

Hebt u gekozen voor een Beperkt Casco dekking, dan is dat op het polisblad vermeld. 

Onder deze dekking betalen we voor schade ontstaan door: 

- alle gebeurtenissen genoemd onder Brand/Diefstal dekking; 

- ruitschade: schade door breken of barsten van ruiten van uw werkmaterieel. Ruitschade is 

alleen gedekt als er geen andere schade aan uw werkmaterieel is ontstaan; 

- storm: met storm bedoelen we een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde. Dat is 

windkracht 7 of meer; 

- inslag van hagelstenen op de carrosserie; 

- botsing van het rijdende werkmaterieel met vogels, loslopende dieren of overstekend wild; 

- relletjes of opstootjes; 

- een luchtvaartuig of delen daarvan die uw werkmaterieel raken.  Of er valt iets uit een 

luchtvaartuig op uw werkmaterieel; 

- een gevaar van buitenaf tijdens het vervoer van uw werkmaterieel door een 

transportondernemer. Maar niet voor schade die ontstaat tijdens takelen en slepen. En ook niet 

voor schrammen, krassen of lakschade. 
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2.4 Welke gebeurtenissen vallen onder de Casco dekking? 

Hebt u gekozen voor een Casco dekking, dan is dat op het polisblad vermeld. 

Onder deze dekking betalen we voor schade ontstaan door: 

- alle gebeurtenissen genoemd onder Beperkt Casco dekking; 

- botsen, aanrijden, slippen, omslaan en van de weg of te water raken van het werkmaterieel, 

ook als dit het gevolg is van eigen gebrek; 

- vandalisme en vernieling; 

- onoordeelkundige of foutieve bediening; 

- verzakking of verschuiving van grond, overstroming, lawine, aardverschuiving of een andere 

natuurramp; 

- een onverwachte gebeurtenis van buitenaf. 

 

2.5 Welke gebeurtenissen vallen onder de Casco dekking, inclusief eigen gebrek? 

U kunt kiezen voor een Casco dekking inclusief eigen gebrek. Als u dat gedaan hebt, dan is dat op 

het polisblad vermeld.  

Onder deze dekking betalen we, naast schade ontstaan door gebeurtenissen genoemd onder de 

Casco dekking, schade ontstaan door eigen gebrek aan uw werkmaterieel. Hieronder verstaan we 

machinebreuk, materiaalfouten en materiaal- en constructiefouten.  

 

Wij vergoeden alleen schade ontstaan door eigen gebrek als die ontstaan is voor de op het 

polisblad vermelde einddatum van deze dekking. En u kunt aantonen dat u moeite hebt gedaan de 

schade vergoed te krijgen van de leverancier of fabrikant.  

 

De eigen gebrek dekking vervalt op de datum die op het polisblad vermeld staat. 

 

3. Wat valt buiten de verzekering? 
 

Onvoldoende onderhoud of zorg.  

Wij betalen geen schadevergoeding als de schade is veroorzaakt door onvoldoende of ondeskundig 

onderhoud. Of omdat u te kort bent geschoten in de zorg voor uw werkmaterieel, zoals die 

redelijkerwijs van u verwacht mag worden.  

 

Kosten voor onderhoud door normale slijtage 

Wij betalen geen kosten voor onderhoud of herstel (van onderdelen) als gevolg van normale 

slijtage. 

 

Opproppen 

Wij betalen geen schadevergoeding als de schade is ontstaan door opproppen en dergelijke van 

oogsten of te bewerken producten. 
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Messen en bladen 

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade aan messen en bladen die ontstaan is tijdens het 

oogsten of bewerken van producten.  

Wij betalen de schade wel als het werkmaterieel in bezit is van en in gebruik is in een land- of 

tuinbouwbedrijf.  

 

Kosten voor voorlopige of noodreparatie 

Wij betalen geen kosten voor een voorlopige of noodreparatie.  

We doen dat wel als wij u toestemming hebben gegeven een voorlopige of noodreparatie uit te 

voeren. Wij doen dat ook, als vooraf overleg niet mogelijk is en u kunt aantonen dat de 

noodreparatie bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van vervolgschade.  

Wij vergoeden nooit meer reparatiekosten dan zonder de voorlopige of noodreparatie zou zijn 

vergoed.  

 

Kosten voor spoedherstel 

Wij betalen geen extra kosten die u maakt om het herstel te bespoedigen, zoals extra arbeidsloon 

door reparatie buiten normale werktijden en het versneld laten overkomen van onderdelen of 

materialen. Wij doen dat wel, als wij u toestemming hebben gegeven maatregelen te treffen om 

het herstel te bespoedigen. 

 

Is de schade ontstaan door een gebeurtenis zoals omschreven onder Algemeen hoofdstuk 4 dan 

betalen wij wel voor uw schade als u niet wist dat het gebeurde en er valt u niets te verwijten. 

 

4. Eigen risico 
Iedere keer als u schade hebt, betaalt u zelf een deel van de schade. Dit is het eigen risico.  

Het eigen risico is op het polisblad vermeld.  

 

5. Wat zijn de regels bij schade? 
Laat ons de schade onderzoeken. Wij kunnen één of meer deskundigen inschakelen om de 

schadevergoeding te bepalen. Als deze deskundigen informatie van  u vragen, bent u verplicht die 

informatie te geven.  

 

U mag ook zelf een deskundige inschakelen. De kosten daarvan betaalt u zelf. 

 

In dat geval stellen beide deskundigen de schade vast. Komt de schadevaststelling tussen beide 

deskundigen niet overeen dan benoemen zij een derde deskundige. De derde deskundige stelt het 

schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere deskundigen 

hebben vastgesteld. De beslissing van de derde deskundige is bindend.  

  



 
 

 18 Agrarisch werkmaterieel FGD 2021-04 
 

5.1 Oplichting, verduistering, diefstal 

Bij oplichting, verduistering of diefstal geven wij de gegevens van uw werkmaterieel aan de 

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Wij kunnen hiermee door de overheid 

erkende organisaties inschakelen om uw werkmaterieel terug te vinden en terug te bezorgen. 

U kunt zelf ook rechtstreeks de diefstal of vermissing aan de stichting VbV doorgeven via 

telefoonnummer 055-7410001 of via www.stichtingvbv.nl. 

U kunt de vermissing van uw werkmaterieel ook doorgeven aan de FGD Alarmcentrale, 

telefoonnummer 0570-783730.  

 

U hebt recht op schadevergoeding als uw werkmaterieel binnen 30 dagen niet teruggevonden is en 

u het eigendom van uw werkmaterieel aan ons hebt overgedragen.  

5.2 Extra vergoedingen 

Bij een gedekte gebeurtenis vergoeden wij boven het verzekerde bedrag: 

- kosten van vervoer naar een dichtstbijzijnde herstelplaats, waar de schade (voorlopig) door een 

(nood)reparatie kan worden hersteld; 

- kosten die aan u worden doorbelast bij averij grosse. Hiervan is sprake als uw werkmaterieel 

werd vervoerd op een vaartuig dat in een noodsituatie kwam en daarbij kosten zijn gemaakt om 

het vaartuig, de lading en de opvarenden te redden; 

- kosten voor berging en opruiming van het werkmaterieel als u daar door een wet of 

overeenkomst toe verplicht bent. Kosten verbonden aan grond- en watersanering zijn 

uitgesloten. Wij vergoeden maximaal het voor het werkmaterieel verzekerde bedrag.  

- schade aan standaard aanwezige, algemeen gebruikelijke accessoires tot maximaal € 500,00 per 

gebeurtenis. De maximale vergoeding geldt niet als u de accessoires uitdrukkelijk hebt 

meeverzekerd. Telecommunicatieapparatuur valt niet onder de accessoires; 

- schade aan onderdelen en gereedschappen die tot de standaarduitrusting behoren. 

 

6. Wat zijn de regels bij bepaling van de schadevergoeding? 
Als u schade meldt, doen wij het volgende: 

- We stellen vast hoe groot de schade is. 

- We stellen vast wat uw werkmaterieel waard was vóórdat u schade kreeg. 

- We stellen vast of uw werkmaterieel het nog waard is om gerepareerd te worden en of uw 

werkmaterieel nog gerepareerd kán worden. 

Met deze informatie bepalen we de kosten van de reparatie of bepalen we dat uw werkmaterieel 

total loss is.  

6.1 Wat vergoeden wij? 

Wij vergoeden per gebeurtenis maximaal het verzekerde bedrag.  

 

Wij vergoeden de reparatiekosten als die lager zijn dan de dagwaarde van uw werkmaterieel 

verminderd met de restantwaarde op het moment van de schade. 

 

  

http://www.stichtingvbv.nl/
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Bij total loss vergoeden wij de dagwaarde van uw werkmaterieel verminderd met de restantwaarde 

op het moment van de schade. Dit doen wij ook bij diefstal en verduistering van uw werkmaterieel. 

U moet dan wel het eigendom van het werkmaterieel aan ons of aan een door ons aangewezen 

partij hebben overgedragen.   

 

Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad voor het gedekte risico is 

vermeld.  

 

De vergoeding is exclusief btw als de is berekend op basis van het opgegeven verzekerde bedrag 

exclusief btw en/of als de eigenaar van het werkmaterieel recht heeft op vooraftrek btw.  

 

Hoe stellen wij de waarde van uw werkmaterieel vast bij Casco dekking 

Als de schade is ontstaan binnen twaalf maanden na de datum waarop het werkmaterieel voor het 

eerst in gebruik is genomen, dan vergoeden wij de dan geldende catalogusprijs van nieuw 

werkmaterieel van hetzelfde merk, type en uitvoering. Is dit werkmaterieel niet meer leverbaar, 

dan vergoeden wij de cataloguswaarde van een qua type en prijsklasse vergelijkbaar 

werkmaterieel.  

 

Als de schade is ontstaan na twaalf maanden en binnen achtenveertig maanden na de datum 

waarop het werkmaterieel voor het eerst in gebruik is genomen, dan vergoeden wij de hierboven 

genoemde cataloguswaarde verminderd met 1% voor elke maand na het verstrijken van de twaalf 

maanden na de datum van eerste ingebruikname.  

 

Als de schade is ontstaan na achtenveertig maanden na de datum waarop het werkmaterieel voor 

het eerst in gebruik is genomen, dan vergoeden wij de dagwaarde.  

 

Als de reparatiekosten hoger zijn dan twee derde van de vastgestelde waarde dan vergoeden wij 

de vastgestelde waarde verminderd met de restantwaarde. 
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Aanvullende voorwaarden Schade Inzittenden 
U kunt ervoor kiezen een Schade Inzittenden dekking af te sluiten. Als u dat gedaan hebt,  is dat op het 

polisblad vermeld.  

 

In dit onderdeel leest u wat er wel en niet onder deze dekking is verzekerd.  

 

1. Wie is verzekerd? 
Verzekerd zijn de bestuurder en de passagiers die: 

- op een officiële zitplaats in het werkmaterieel zitten. 

- in of uit het werkmaterieel stappen. 

- door een gebeurtenis met het werkmaterieel zijn uitgestapt en zich op de openbare weg, in de 

directe omgeving van het werkmaterieel bevinden. 

- voor het uitvoeren van een noodreparatie uit het werkmaterieel zijn gestapt en zich op de 

openbare weg, in de directe omgeving van het werkmaterieel bevinden. 

- Uit het werkmaterieel zijn gestapt om bij een tankstation te tanken of ruiten schoon te maken.  

 

2. Wat is verzekerd? 
U bent verzekerd tegen financiële gevolgen van letselschade en schade aan uw bezittingen door 

een ongeval bij deelname aan het verkeer. Onder bezittingen vallen niet motorrijtuigen, 

aanhangers, vaartuigen en zaken bestemd voor de handel.  

 

Onder ongeval verstaan we een gebeurtenis waardoor medisch vast te stellen schade aan het 

lichaam ontstaat. De schade moet het gevolg zijn van geweld dat onverwacht gebeurt, rechtstreeks 

op het lichaam inwerkt en van buiten komt. 

 

Aan een ongeval stellen wij gelijk: 

- Verdrinking, tyfus, paratyfus en de ziekte van Weil doordat u met het werkmaterieel in het 

water terecht bent gekomen; 

- Verhongering, uitdroging, uitputting wanneer u geïsoleerd bent geraakt met het werkmaterieel; 

- Een infectie, bloedvergiftiging en andere ziekten die worden veroorzaakt doordat ziektekiemen 

binnendringen in het letsel; 

- Lichamelijk functionele beperkingen als gevolg van een whiplash. 

 

3. Schade 

3.1 Welke schade vergoeden wij? 

Raakt u gewond of komt u te overlijden, dan vergoeden wij de schade op basis van de betreffende 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

3.2 Hoe stellen we de uitkering vast? 

Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag, dan verdelen wij het schadebedrag naar 

verhouding over de inzittenden en/of ander betrokkenen die recht hebben op een schadebedrag. 

Hierbij houden wij rekening met de mate van schade die zij hebben opgelopen.  
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Het niet dragen van een gordel zien wij als eigen schuld. Dit kan invloed hebben op het 

schadebedrag dat wij vergoeden.  

 

Wij betalen geen schadevergoeding als u recht hebt op vergoeding door een andere verzekering. 

Het maakt daarbij niet uit of u deze andere verzekering op een eerdere of latere datum is 

afgesloten. Ook betalen wij niet als u uit een andere voorziening recht hebt op vergoeding van de 

schade.  

3.3 Wat betalen we? 

We betalen per ongeval maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad vermeld staat voor 

alle verzekerden tezamen. 

Wij betalen de uitkering aan de verzekerde personen die bij het ongeval betrokken zijn of aan hun 

wettelijke erfgenamen.  

 


