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Deze voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden Agro Pakket Polis. 
 
ARTIKEL 1 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 
ARTIKEL 1.1 
VERZEKERDE 
Bij deze verzekering wordt onder verzekerde verstaan: De verzekeringnemer en/of iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die in de polis als verzekerde genoemd wordt, voor zover zij 

- belang hebben bij het behoud van de verzekerde locatie uit hoofde van eigendom of enig ander zakelijk 
recht, of 

-  het risico dragen voor het behoud van de verzekerde locatie. 
 
ARTIKEL 1.2 
DERDE 
Ieder ander dan een verzekerde. 
 
ARTIKEL 1.3 
VERZEKERDE LOCATIE 
De op het polisblad vermelde risicoadressen, en de gronden zonder bebouwing die bij verzekeringnemer in 
gebruik zijn voor zijn agrarische bedrijfsuitoefening, voor zover deze gronden zijn gelegen: 

- in Nederland of 
- in België of Duitsland op een afstand van maximaal 25 kilometer van de Nederlandse grens. 

 
ARTIKEL 1.4 
LOCATIE VAN DERDEN 
Een locatie waarvoor geldt: 

- een derde heeft belang bij het behoud van de locatie omdat hij eigenaar is of een ander zakelijk recht 
heeft, of 

- een derde draagt het risico voor het behoud van de locatie. 
 
ARTIKEL 1.5 
WERKLOCATIE BIJ DERDEN 
De locatie van derden, waar verzekerde of iemand namens hem werkzaamheden verricht. 
 
ARTIKEL 1.6 
EMISSIE 
Het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen. Een reeks van emissies die 
met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien wordt aangemerkt als één emissie. 
 
ARTIKEL 1.7 
VERONTREINIGING 
De aanwezigheid van een stof in of op de bodem of het oppervlaktewater in een zodanige concentratie dat de 
toepasselijke overheidsnormen worden overschreden. 
  
De toepasselijke overheidsnormen zijn streefwaarden of overeenkomstige waarden die gelden op het moment dat 
de aanwezigheid van de stof zich manifesteert. 
 
ARTIKEL 1.8 
SANERING 
Het ongedaan maken van een verontreiniging. Onder ongedaan maken wordt verstaan 

- onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of 
(grond)water, en/of 

- isolatie van een verontreiniging. 
 
ARTIKEL 1.9 
ZAAKSCHADE 
Beschadiging, vervuiling, vernietiging of vermissing van zaken. 
Als de zaakschade door derden is geleden dan wordt hieronder ook verstaan aantasting van de economische 
gebruikswaarde van een zaak, anders dan door beschadiging, vervuiling, vernietiging of vermissing. 
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ARTIKEL 1.10 
BEDRIJFSSCHADE 
De vermindering van de brutowinst. 
 
ARTIKEL 1.11 
BRUTO WINST 
De omzet verminderd met alle variabele kosten. Dit is gelijk aan de netto winst plus alle vaste kosten. Variabele 
kosten zijn de kosten die direct afhankelijk zijn van het niveau van de bedrijfsactiviteiten. Vaste kosten zijn de 
kosten die niet direct afhankelijk zijn van het niveau van de bedrijfsactiviteiten. 
 
ARTIKEL 1.12 
VERKOOPWAARDE 
De waarde van het gebouw bij verkoop, onder aftrek van de waarde van de grond. 
 
ARTIKEL 2 
WAT IS VERZEKERD 
 
ARTIKEL 2.1 
EMISSIE OP DE VERZEKERDE LOCATIE 
In geval van een verontreiniging als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een emissie die plaatsvindt op de 
verzekerde locatie, dekt de verzekering: 

- de kosten van sanering van de verzekerde locatie en/of de locatie van derden; 
-  zaakschade die het directe en uitsluitende gevolg is van de sanering; 
- bedrijfsschade door het niet of niet op normale wijze kunnen uitoefenen van bedrijfsactiviteiten als direct 

en uitsluitend gevolg van de sanering; 
- zaakschade die voortvloeit uit een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) 

Al dan niet ondergronds(e) water(gang), die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een emissie. 
  
Als voorwaarde voor dekking geldt: 

- de emissie die de verontreiniging heeft veroorzaakt, moet hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd van 
de verzekering; 

- binnen één jaar na het ontstaan van de verontreiniging is aanspraak op vergoeding onder deze polis 
gemaakt. 

 
De dekking is ook van kracht als de emissie het gevolg is van de aard of een gebrek van een gebouw of een 
roerende zaak op de verzekerde locatie. 
 
ARTIKEL 2.2 
INKOMENDE VERONTREINIGING 
De in artikel 2.1 omschreven dekking is ook van kracht voor inkomende verontreiniging. Onder inkomende 
verontreiniging wordt verstaan: verontreiniging van de verzekerde locatie die het gevolg is van een emissie die 
zijn oorsprong vindt buiten de verzekerde locatie. 
 
ARTIKEL 2.3 
SCHADE OP DE WERKLOCATIE BIJ DERDE(N) 
Als op het polisblad vermeld is dat de Bij derdendekking is meeverzekerd, geldt de dekking zoals omschreven 
onder artikel 2.1 ook voor verontreiniging als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een emissie op de werklocatie 
van derden, mits 

- de emissie veroorzaakt is door de uitvoering van werkzaamheden door de verzekerde en 
- de werkzaamheden vallen binnen de op het polisblad vermelde bedrijfsactiviteiten en 
- de werklocatie zich in Nederland bevindt 

 
ARTIKEL 2.4 
ASBEST 
De in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 omschreven dekking geldt ook voor verontreiniging met asbest. De kosten in 
verband met het opruimen/afvoeren van asbest en met asbest verontreinigde materialen zijn gedekt als de 
verontreiniging het gevolg is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. 
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ARTIKEL 2.5 
HERBOUW VAN GEBOUWEN 
Als het voor de uitvoering van de sanering noodzakelijk is om een gebouw of een gedeelte daarvan af 
Te breken en te herbouwen, dan worden de herbouwkosten vergoed tot maximaal de verkoopwaarde van het 
gebouw vóór de uitvoering van de sanering. 
 
ARTIKEL 2.6 
AANVULLENDE VERGOEDINGEN 
In geval van een gedekte schade worden ook de volgende kosten vergoed, zonodig boven het verzekerde 
bedrag. 

1. kosten ter voorkoming en vermindering van schade 
de kosten ter voorkoming en vermindering van schade zoals omschreven in de Algemene voorwaarden 
Agro Pakket Polis. 

  
2. salaris en kosten van experts bij schaderegeling het salaris en de kosten van alle experts bij 

schaderegeling worden vergoed zoals omschreven in de Algemene voorwaarden Agro Pakket Polis. 
 
De maximale vergoeding van deze kosten tezamen bedraagt eenmaal het op het polisblad vermelde verzekerde 
bedrag. 
 
ARTIKEL 2.7 
DERDENBEDING 
Ingeval van verzekering van schade aan derden, is deze verzekering mede ten behoeve van derden. Voor derden 
ontstaan aanspraken op vergoeding onder de polis eerst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, 
door verzekeringnemer tegenover de maatschappij afgelegd. 
 
ARTIKEL 2.8 
DEKKING NA HET EINDE VAN DE VERZEKERING 
Na het einde van de verzekering blijft de dekking uitsluitend van kracht voor verontreiniging en zaakschade 

- die zich manifesteren binnen een periode van één jaar na dat einde, en 
- die het gevolg zijn van een emissie die heeft plaatsgevonden binnen de looptijd van de verzekering. 

 
ARTIKEL 3 
WAT IS NIET VERZEKERD 
Op de dekking zoals omschreven in artikel 2 zijn de volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing: 

- de uitsluitingen en beperkingen als vermeld in de Algemene voorwaarden Agro Pakket Polis (molest, 
atoomkernreacties, andere verzekeringen en bijzondere regeling bij terrorismeschaden) en 

- de volgende uitsluitingen en beperkingen: 
ARTIKEL 3.1 
UITSLUITINGEN 
Niet gedekt zijn schade en kosten als gevolg van een verontreiniging veroorzaakt door, optredende bij of 
voortvloeiende uit: 

1. Aardbeving en vulkanische uitbarsting 
Niet verzekerd is schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting 

2. Overstroming 
Niet verzekerd is schade door overstroming. Hieronder wordt verstaan het bezwijken of overlopen van 
dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak of gevolg is van 
een op deze polis gedekte gebeurtenis. 
Deze uitsluiting geldt niet voor schade door brand of ontploffing als gevolg van overstroming. 

3. Opzet, roekeloosheid, merkelijke schuld 
Niet verzekerd is schade die is veroorzaakt met opzet, door al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan 
niet bewuste merkelijke schuld. Deze uitsluiting geldt alleen voor schade veroorzaakt door: 

- de verzekeringnemer, of  
- een verzekerde, of 
- degene die in opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een verzekerde de 

algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van het bedrijf van de 
verzekeringnemer of van die verzekerde en die in die hoedanigheid schade heeft veroorzaakt. 

Dit ongeacht of die schade is veroorzaakt aan het belang van verzekerde of aan het belang van andere 
verzekerden. 

4. Genetische schade 
Niet verzekerd is schade als gevolg van genetische modificatie. 

5. Overtreding overheidsvoorschriften 
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Niet verzekerd is schade als gevolg van een handelen of nalaten dat in strijd is met enig van 
overheidswege gegeven voorschrift ter zake van het milieu. Deze uitsluiting is alleen van toepassing als 
dit handelen of nalaten is geschied in opdracht of met goedvinden van een op het polisblad vermelde 
verzekerde. 
Als de op het polisblad vermelde verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze 
uitsluiting onder verzekerde verstaan: 

- een lid van de directie of bedrijfsleiding, en/of 
- enige functionaris in dienst van verzekerde die door een lid van de directie is belast met een 

bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften. 
6. Niet verzekerde gebouwen 

In geval van asbestverontreiniging die het gevolg is van brand, storm, hagel, sneeuwdruk en/of 
wateraccumulatie geldt: de kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee 
verontreinigde materialen zijn niet gedekt als de asbestverontreiniging afkomstig is van een gebouw dat 
niet verzekerd is tegen de schadeveroorzakende gebeurtenis (brand, storm, hagel, sneeuwdruk en/of 
wateraccumulatie). 

7. Illegale activiteiten 
Niet verzekerd is schade ontstaan op een risicoadres waar een wettelijk niet toegestane activiteit 
plaatsvindt, ongeacht of is aangetoond dat deze activiteit niet de oorzaak van de schade vormt of dat 
verzekerde (bijvoorbeeld als verhuurder) niet op de hoogte was van de illegale activiteit. 
Onder illegale activiteit wordt voor deze verzekering verstaan: 

- onwettige teelt, fabricage of handel in hennepproducten, xtc-pillen, heroïne, cocaïne, en 
soortgelijke onder de opiumwet verboden activiteiten; 

- het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken (bijv. Het zogenaamde 
‘omkatten’ van auto’s). 

8. Aansprakelijkheid 
Niet verzekerd is schade voortvloeiend uit werkgeversaansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid 
en/of productaansprakelijkheid. 

9. Boetes, sancties en straffen 
Boetes, sancties en straffen komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

10. Eerdere voorwaarden 
Schade die voortvloeit uit eerdere of andere polisvoorwaarden komt binnen deze voorwaarden niet voor 
vergoeding in aanmerking. 

11. Overig 
Niet gedekt is schade veroorzaakt door: 

- Loodverf 
- Loden (installatie)pijpen in gebouwen 
- Armaturen 
- Structuren 
- Eigen gebouwen of eigendommen 
- Kapitaal verbeteringskosten 
- Juridische kosten 

 
ARTIKEL 3.2 
BEPERKINGEN 

1. maximum vergoeding aan/op de verzekerde  
Locatie 
Per emissie of samenhangende reeks van emissies wordt niet meer vergoed dan: 
1. het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag voor milieuschade, als de emissie zich op de 

verzekerde locatie heeft verwezenlijkt; 
2. 125.000 euro per gebeurtenis met een maximum van 250.000 euro per verzekeringsjaar voor 

schade door inkomende verontreiniging; 
3. 50.000 euro per gebeurtenis met een maximum van 100.000 euro per verzekeringsjaar aan 

bedrijfsschade. 
4. in totaal zal echter nooit meer worden vergoed dan het op het polisblad vermelde verzekerde 

bedrag 
5. De dekking voor bedrijfsschade kent daarnaast de volgende beperkingen: 

- niet gedekt zijn boeten of kosten wegens het niet of vertraagd nakomen van contracten 
- De schadevergoedingstermijn is maximaal 52 weken. De schadevergoedingstermijn vangt aan 

op het moment dat de bedrijfsactiviteiten stagnatie hebben ondervonden. 
- De schadevergoedingstermijn bedraagt maximaal 13 weken als 
- het bedrijf wordt opgeheven of geliquideerd, of 
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- binnen 13 weken na de stagnatie nog geen pogingen in het werk zijn gesteld om het bedrijf 
weer op volle capaciteit te brengen. 

2. Bovengrondse en ondergrondse tanks 
De opslag van aardolieproducten in bovengrondse en/of ondergrondse tanks is uitsluitend verzekerd als: 

- op het polisblad het aantal bovengrondse en/of ondergrondse tanks vermeld staat, en 
- de tanks voldoen aan de toepasselijke Pgs normen. 

3. Mestbassins 
De opslag van mest in bovengrondse mestbassins is uitsluitend verzekerd als: 

- op het polisblad het aantal bovengrondse mestbassins vermeld staat en 
- de bedoelde mestbassins eigendom zijn van en/of behoren tot het agrarisch bedrijf van 

verzekerde en 
- de mestbassins voldoen aan de door de overheid vastgestelde bouwtechnische richtlijnen die, 

afhankelijk van het bouwjaar van het mestbassin, van toepassing zijn en 
- de periodieke keuringen van de mestbassins binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn 

uitgevoerd. 
 
ARTIKEL 4 
VERPLICHTINGEN 
In aanvulling op de verplichtingen als vermeld in de Algemene voorwaarden Agro Pakket Polis geldt het 
volgende. 
 
ARTIKEL 4.1 
VERPLICHTING MELDEN RISICOWIJZIGING 
De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij schriftelijk in kennis te stellen van: 

- ijziging van de bouwaard en/of het gebruik van een gebouw; 
- leegstand van een gebouw of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan; 
- het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het gebouw; 

 
De melding moet zo spoedig mogelijk gedaan worden, en in elk geval binnen 8 weken nadat de wijziging 
Is opgetreden. Dit geldt niet als de verzekeringnemer niet op de hoogte was van de wijziging en kan aantonen dat 
hij redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn. De maatschappij zal na ontvangst van de kennisgeving van de 
wijziging aan de verzekeringnemer laten weten of de verzekering op dezelfde voorwaarden en premie kan 
worden voortgezet. 
 
Als de maatschappij niet tijdig op de hoogte is gesteld van de risicowijziging kan dit gevolgen hebben voor de 
hoogte van de schadevergoeding, zoals omschreven in 6.1 van de Algemene voorwaarden Agro Pakket Polis. 
 
ARTIKEL 4.2 
AANVULLENDE BEPALINGEN 
In de Algemene voorwaarden Agro Pakket Polis is bepaald dat geen aanspraak op vergoeding kan worden 
gemaakt als de verzekeringnemer of de verzekerde 

- een uit de polis voortvloeiende verplichting niet is nagekomen of 
- onjuiste informatie heeft verschaft met het opzet de maatschappij te misleiden. 

Deze bepaling geldt ook voor de derde die aanspraak maakt op de dekking. 
 
In de Algemene voorwaarden Agro Pakket Polis is bepaald dat de maatschappij bij de verzekeringnemer 
periodiek gegevens kan opvragen die nodig zijn om de juiste premie te kunnen berekenen. Als de 
verzekeringnemer niet binnen de gestelde termijn voldoet aan een dergelijk verzoek, heeft de verzekeraar het 
recht om de geldende premie voor de milieuschadeverzekering te verhogen met vijftig procent of zoveel meer als 
de verzekeraar toekomt op grond van de haar bekende gegevens. 
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ARTIKEL 5 
SCHADEBEPALINGEN 
 
ARTIKEL 5.1 
SCHADE BOVEN  HET VERZEKERDE BEDRAG 
Als het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag niet toereikend is voor volledige vergoeding van 
De in beginsel gedekte schade en kosten, geldt het volgende: 

1. Voorrang verzekerde 
Als er schade is aan de verzekerde locatie en aan een of meer locaties van derden, gaan de belangen 
van de verzekerde vóór de belangen van de derden. Dat betekent dat eerst de schade en de kosten van 
de verzekerde worden vergoed. Saneringskosten en schade aan de locaties van derden worden alleen 
vergoed als het verzekerde bedrag daarvoor nog ruimte biedt nadat de schade en de kosten van de 
verzekerde vergoed zijn. 

2. Evenredige verdeling 
Hebben meerdere derden schade geleden die onder deze verzekering gedekt is, dan zal aan iedere 
derde slechts een evenredig deel van de schade en de kosten vergoed worden. Om te bepalen welk 
deel vergoed wordt zal het verzekerde bedrag (eventueel na aftrek van de vergoeding van schade en 
kosten aan de verzekerde locatie) gedeeld worden door het totale schadebedrag van de derden. De 
uitkomst van deze deling is het deel van de schade dat per derde vergoed zal worden. 
Als later blijkt dat er meer derden zijn die schade hebben geleden, zal de schade van die derden alleen 
vergoed worden als het verzekerde bedrag daarvoor nog ruimte biedt. 

 
ARTIKEL 5.2 
SANERINGSBEPALINGEN 

1. Regeling van sanering 
Verzekerde belast zich met de voorbereiding en regeling van de sanering en houdt zich daarbij aan de 
aanwijzingen van de maatschappij. Verzekerde stelt een saneringsplan op. Dit saneringsplan moet door 
de maatschappij worden goedgekeurd voordat kan worden begonnen met de sanering. 

2. Opdracht tot sanering 
De maatschappij kan schriftelijk aangeven dat de opdracht tot sanering binnen een bepaalde termijn 
moet worden gegeven. Als de verzekerde de opdracht niet binnen de gestelde termijn geeft, verliest de 
verzekerde het recht op vergoeding van saneringskosten en de meeverzekerde kosten. Bovendien heeft 
de maatschappij het recht de verzekering op te zeggen. 

3. Bestaande verontreiniging 
Uit de dekkingsomschrijving volgt dat kosten van sanering en de aanvullende vergoedingen die het 
gevolg zijn van een reeds bestaande verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al 
dan niet ondergronds(e) water(gang), niet worden vergoed. Echter, als een reeds bestaande 
verontreiniging toeneemt als rechtstreeks gevolg van een onder deze verzekering gedekte emissie, 
worden alle kosten vergoed die redelijkerwijs ook zouden zijn gemaakt als uitsluitend de toegevoegde 
verontreiniging zou hebben plaatsgevonden. 

4. Derden 
De saneringsbepalingen in dit artikel gelden in overeenkomstige zin voor de derde die aanspraak op de 
dekking maakt. 


