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BIJZONDERE VOORWAARDEN:  
Melkdekking 
 
Model     Felison M.A.2019-1 
Overeenkomstnummer   B 6027 FELISON 2020 
 
 
Uitsluitend van kracht in combinatie met de geldende ALGEMENE VOORWAARDEN 
In deze voorwaarden staan de afspraken vastgelegd die gelden voor de Melkverzekering van Felison. In de 
Algemene voorwaarden staan de afspraken die gelden voor alle schadeverzekeringen van Felison. Voor de 
Melkverzekering vormen de Algemene voorwaarden en deze voorwaarden één geheel. 
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ARTIKEL 1  
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
In deze voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis. 
 
1.1 Verzekerde 

Degene die de Melkverzekering heeft gesloten, de verzekeringsnemer, waaronder mede te verstaan de 
vennoten en/of firmanten of houder van het gebruiksquotum. 

 
1.2    Verzekerde melk 

De op het eigen bedrijf verkregen melk, middels het melken van koeien. De melk dient aanwezig te zijn 
in een koelinstallatie op het in de polis genoemde risicoadres. De verzekerde melk dient periodiek aan 
de afnemer te worden geleverd. 

 
1.3 Geleverde melk 

De geproduceerde verzekerde melk die door verzekerde aan de afnemer is geleverd. 
 
1.4 Niet geleverde melk 

De geproduceerde verzekerde melk die niet door verzekerde aan de afnemer is geleverd. 
 
1 .5 Melkafrekening 

Het schriftelijke bewijs van melklevering welke verzekerde periodiek van de afnemer ontvangt. 
 
1 .6 Voorschotprijs 

De melkprijs voor de geleverde melk, welke aan verzekerde door de afnemer, ten tijde van gebeurtenis, 
wordt betaald. 

 
1 .7  Melkjaar 

Onder melkjaar wordt verstaan een periode van 12 maanden. Het melkjaar loopt van 1 april tot en met 
31 maart. 

 
1 .8  Verontreiniging 

De aanwezigheid van een stof in een zodanige concentratie dat de op dat moment toepasselijke 
overheidsnormen (streefwaarde en overeenkomstige waarde) worden overschreden dan wel volgens 
contractuele bepalingen tussen verzekerde en afnemer de verzekerde melk niet mag worden ontvangen. 

 
1 .9  Gebeurtenis 

Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, binnen een tijdspad van maximaal  
aaneengesloten 72 uren tussen twee leveringen, die één oorzaak heeft en die schade aan de 
verzekerde melk tot gevolg heeft. 

 
1.10  Afnemer 

De rechtspersoon, niet zijnde verzekerde, die de melk, aanwezig in de koelinstallatie, volgens een 
leveringscontract periodiek afneemt. 

 
1.11  Koelinstallatie 

De tank, waaronder begrepen daartoe behorende leidingen en andere onderdelen, aanwezig op het in 
de polis genoemde risicoadres, waarin verzekerde de verkregen melk, middels het melken van koeien, 
volgens de daarvoor geldende normen gekoeld bewaard. 

 
ARTIKEL 2   
HOEVEELHEID 
2.1  Verzekerde hoeveelheid 

Het aantal in de koelinstallatie aanwezige kilogrammen melk ten tijde van de gebeurtenis. 
 
2.2  Onderverzekering 

De vastgestelde vergoeding wordt naar evenredigheid vergoed, indien ten tijde van de gebeurtenis blijkt 
dat de verzekerbare hoeveelheid niet ten volle verzekerd is. 
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ARTIKEL 3   
WAT IS DE OMVANG VAN DE DEKKING? 
3.1  Algemeen 

Verzekerd is de materiële schade aan of het verlies van de verzekerde melk die de afnemer niet bereikt 
of niet op de normale wijze wordt geaccepteerd, veroorzaakt door of als gevolg van de gebeurtenissen 
als hieronder in de artikelen 3.2 tot en met 3.5 genoemd. 

 
3.2  Antibiotica 

Verontreiniging van de verzekerde melk door een stof die wordt gebruikt als geneesmiddel om de groei 
van (bepaalde) micro-organismen te belemmeren. 

 
3.3  Penicilline 

Verontreiniging van de verzekerde melk door een geneesmiddel tegen infectieziekten. 
 
3.4  Ander voorgeschreven geneesmiddel 

Verontreiniging van de verzekerde melk van een door een dierenarts voorgeschreven geneesmiddel niet 
zijnde een stof of geneesmiddel zoals genoemd in 3.2 en 3.3. 

 
3.5 Uitval koelinstallatie 

Een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de koelinstallatie of uitval van de 
stroomvoorziening, die een geheel of gedeeltelijk falen van de koelinstallatie tot gevolg heeft en waarvan 
de oorzaak zijn directe oorsprong heeft en/of uitsluitend veroorzaakt is op het in de polis genoemde 
risicoadres.  

 
Welke extra vergoeding is verzekerd? 
 
ARTIKEL 4   
VERNIETIGING EN ONDERZOEK 
De kosten van vernietiging en onderzoek die door de afnemer aan verzekerde in rekening is gebracht als gevolg 
van verontreinigde geleverde melk. 
 
Wat is niet verzekerd? 
 
ARTIKEL 5   
UITSLUITINGEN 
De melkverzekering biedt geen dekking voor schade veroorzaakt door of als gevolg van: 
 
5.1         Alle andere gebeurtenissen dan genoemd in artikel 3. 
 
5.2        De in de algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen 
 
5.3        Opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid dan wel merkelijke schuld van verzekerde of enig ander  

bevoegd persoon. 
 
5.4        Op grond van voorschriften, wettelijke verplichtingen en op last van de overheid toegediende antibiotica, 

penicilline en/of andere voorgeschreven geneesmiddel(en) die leiden tot een gedekte gebeurtenis. 
 
5.5    Kortingen die over de verzekerde melk aan bijvoorbeeld de afnemer moeten worden gegeven/betaald 

door het niet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals: een verzekerde gebeurtenis, kiemgetal, celgetal, 
reinheid, boterzuur, zuurtegraad, vet, vriespunt enz. 

 
5.6         Het niet nakomen van contractuele verplichtingen, welke voortvloeien uit de gevolgen van een gedekte 

gebeurtenis. 
 
5.7       Contractuele en of wettelijke bepalingen. 
 
Tevens kan er geen aanspraak op de Melkverzekering worden gemaakt: 
 
5.8       Indien verzekerde door de afnemer  wordt uitgesloten van melkinname. 
 
5.9       Indien verzekerde de in artikel 8 genoemde verplichtingen niet nakomt. 
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Hoe wordt de schade geregeld en welke schade wordt vergoed? 
 
ARTIKEL 6  
VASTSTELLING VAN DE SCHADE 
De omvang van de schade wordt als volgt vastgesteld. 
 
6.1          Geleverde melk 

Het werkelijke aantal aan de afnemer geleverde kilogrammen verontreinigde melk. 
 
6.2          Niet geleverde melk 

Door middel van een gemiddelde worden de kilogrammen niet geleverde melk bepaald. Het gemiddelde 
wordt vastgesteld aan de hand van de drie leveringen voorafgaand aan de gebeurtenis en de drie 
leveringen direct na de gebeurtenis. De hoeveelheid die geleverd is wordt hierop in mindering gebracht. 

 
ARTIKEL 7  
VERGOEDING VAN DE SCHADE 
 
7.1          Geleverde melk 

Maximaal een schadevergoeding van 80% van de geldende voorschotprijs per kilogram melk ten tijde 
van de gebeurtenis maal het werkelijke aantal geleverde kilogrammen melk. 

 
7.2          Kosten van vernietiging en onderzoek 

De werkelijke gemaakte kosten van vernietiging en onderzoek met als maximum € 1.000,-. 
 
7.3          Niet geleverde melk 

Maximaal een schadevergoeding van 80% van de geldende voorschotprijs per kilogram melk die door de 
afnemer wordt gehanteerd ten tijde van de gebeurtenis maal het aantal niet geleverde kilogrammen melk 
zoals bepaald in 6.2. 

 
7.4           Opbrengsten 

Alle baten van de geproduceerde verzekerde melk die verzekerde ontvangt of redelijkerwijs kan 
ontvangen ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis wordt/worden op de vergoeding in mindering 
gebracht. 

 
7.5           Samenloop 

Indien, de Melkverzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een vergoeding of 
uitkering op grond van een andere verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan is 
de Melkverzekering pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt uitsluitend die schade voor 
vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt 
zou kunnen worden. 

 
ARTIKEL 8  
VERLICHTINGEN VAN VERZEKERDE 
 
8.1          Koelinstallatie 

Verzekerde is verplicht de koelinstallatie volgens de normale voorschriften van de leverancier te 
bedienen, te onderhouden en regelmatig op bedrijfszekerheid te beproeven. Verzekerde is verplicht een 
contract voor deze koelinstallatie met een daartoe gespecialiseerd bedrijf te hebben afgesloten opdat de 
koelinstallatie minimaal jaarlijks gecontroleerd en onderhouden wordt. 

 
8.2          Meldingsplicht 

Een verzekerde gebeurtenis dient uiterlijk voor de eerstvolgende melklevering, in ieder geval binnen 72 
uren, bij verzekeraar te worden gemeld. 

 
8.3          Bewijs van schade 

Aan de verzekeraar dienen minimaal de navolgende bescheiden te worden toegezonden: 
-      Geleverde en Niet geleverde melk 
De melkafrekening van de op de gebeurtenis betreffende levering inclusief de afrekening(en) waaruit de 
3 voorafgaande en de 3 daarop volgende leveringen blijkt. 
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-      Aanvullende vergoeding 
De melkafrekening van het op de gebeurtenis betreffende melkjaar. 

8.4          Aanvullende gegevens 
De verzekerde is verplicht om alle andere door de verzekeraar verlangde gegevens te verstrekken die 
nodig zijn om de schade te kunnen vaststellen. 

 
ARTIKEL 9   
WACHTTIJD 
Na ingangsdatum van de Melkverzekering geldt een wachttijd van twee leveringen aan de afnemer. 
In de wachttijd kan verzekerde geen aanspraak maken op enige vergoeding uit een in deze polis omschreven 
verzekerde gebeurtenis. 
 
ARTIKEL 10    
AANSPRAAK 
Verzekerde kan maximaal twee maal per melkjaar, ten gevolge van een gedekte gebeurtenis, aanspraak maken 
op de Melkverzekering. Iedere vergoeding, met uitzondering van de aanvullende vergoeding, die volgt uit een 
gedekte gebeurtenis geldt als één aanspraak. 
 
ARTIKEL 11  
BETALING VAN DE SCHADEVERGOEDING 
De door ons verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan uiterlijk 6 weken nadat alle bescheiden die 
betrekking hebben op de schaderegeling in ons bezit zijn, mits de betalingsplicht door ons is erkend. 


