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Begripsomschrijvingen
Onder melkkoeltank wordt verstaan een tank die wordt
gebruikt voor het koelen en/of koud bewaren van melk op de
boerderij, met alle aan- en toebehoren, inclusief koel-, roeren reinigingsmechanisme.
Onder melkmachine wordt verstaan een complete melkmachine-installatie, inclusief het vacuüm en pulsatiegedeelte, één of meer melkeenheden en andere benodigde
onderdelen, alsmede - indien afzonderlijk in de polis vermeld
- losse transporttank(s), melkwagen(s) en doorloopmelkwagen(s).

Voorwaarden modelnummer BR948I

Art. 6

Vervanging
Indien de verzekerde objecten tijdelijk of blijvend worden
vervangen door ongeveer gelijkwaardige en gelijksoortige
objecten, tot dezelfde doeleinden gebezigd, geldt de
verzekering voor laatstgenoemde objecten.

Art. 7
A

Omvang van de schadevergoeding
In afwijking van het bepaalde in de Algemene voorwaarden
omvat de schadevergoeding:
bij totaal verlies: de waarde, die het verzekerd object had
onmiddellijk voor het evenement, onder aftrek van de
waarde der eventuele restanten;
bij gedeeltelijke schade: de herstelkosten, met dien
verstande dat voor specifiek aan slijtage onderhevige onderdelen een aftrek wegens veronderstelde verbetering van oud
tot nieuw zal plaatsvinden.
Indien de herstelkosten echter hoger zijn dan de waarde van
het verzekerde object onmiddellijk voor het evenement,
verminderd met de waarde der eventuele restanten, wordt
de schade vastgesteld op basis van totaal verlies;
bij diefstal, verduistering of vermissing; de waarde, die het
verzekerde object had onmiddellijk voor het evenement.
Verzekerde is verplicht op verlangen van Avéro Achmea zijn
rechten op het gestolene aan Avéro Achmea over te dragen.
De verzekerde heeft echter het recht het object terug te
kopen.
Als waarde onmiddellijk voor het evenement zal worden
aangehouden:
als het object niet ouder is dan 12 maanden, een bedrag
gelijk aan de dan geldende nieuwwaarde van het object van
hetzelfde merk, type en uitvoering;
als het object ouder is dan 12 maanden doch niet ouder
dan 48 maanden, een bedrag gelijk aan de dan geldende
nieuwwaarde van een object van hetzelfde merk, type en
uitvoering onder aftrek van 1 procent voor elke maand of
gedeelte van een maand dat het object ouder is dan
12 maanden.
Indien de juiste ouderdom door de verzekeringsnemer niet is
te bewijzen, dan zal als datum, waarop het object voor het
eerste in gebruik werd genomen, worden aangehouden 1 juli
van het jaar waarin het object werd gebouwd;
in alle overige gevallen, de dagwaarde.
Indien de herstelkosten hoger zijn dan 2/3 van de waarde als
hierboven onder B 1. en 2. vastgesteld, kan de verzekeringsnemer aanspraak maken op vergoeding op basis van totaal
verlies.

1.

Omvang van de verzekering
De verzekering geschiedt voor de in de polis omschreven,
op het bedrijf van verzekeringsnemer aanwezige, melkkoeltank en/of melkmachine tegen elke plotselinge en
onvoorziene beschadiging, onverschillig door welke oorzaak
ontstaan.
Het vorenstaande geldt ook, indien het evenement is veroorzaakt door eigen gebrek of bederf met uitzondering van
schade door storm.
Verzekering van de melk
De melk aanwezig in de melkkoeltank is verzekerd tegen
bederf of verlies als gevolg van:
een door de polis gedekte schade aan de melkkoeltank;
stroomuitval buiten het bedrijf van verzekerde;
de onmogelijkheid tot afvoer van de melk tengevolge van
straatafzetting, afzetting van de toevoerweg te water of
buitengewone weersomstandigheden (abnormale sneeuwval
e.d.).
Met terzijdestelling van de bepalingen betreffende onderverzekering in de Algemene voorwaarden, zal hierbij
onderverzekering niet worden toegepast.
Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten schade:
door brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen;
veroorzaakt door het niet inachtnemen van de wettelijke
bepalingen en/of de voorschriften van de bevoegde instanties of leveranciers betreffende de beveiliging en de
behandeling van de verzekerde objecten;
ontstaan door onoordeelkundig gebruik of door onvoldoende of onoordeelkundig onderhoud door
verzekeringsnemer;
veroorzaakt door bevriezing, tenzij de verzekerde objecten
aan bevriezing zijn blootgesteld, doordat zij - na door een
door de polis gedekt evenement te zijn getroffen - daartegen
niet beschermd konden worden;
bestaande uit deuken, schrammen of krassen, die een
goede functionering van de verzekerde objecten niet kunnen
belemmeren;
veroorzaakt door of bestaande uit slijtage, roest, ketelsteen
of enige andere geleidelijk op de verzekerde objecten inwerkende invloed.
Eigen risico
Voor de verzekerde objecten geldt per schadegeval een
eigen risico van:
f 200,- (€ 90,76) , indien ten tijde van de schade een
onderhoudscontract met de leverancier van kracht was voor
het betreffende object;
f 800,- (€ 363,02) in alle andere gevallen.
Het eigen risico is niet van toepassing bij schade ten
gevolge van storm, diefstal, verduistering en vermissing.
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