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       REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VAN  

       DE ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ 

                             “MARUM EN OMSTREKEN” W.A. 

 

AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING 

 

Artikel 1 

De verzekering gaat in op de dag waarop de aanvrage tot verzekering door het bestuur van de 

maatschappij ( hierna ook te noemen “het bestuur”) is geaccepteerd. Bij acceptatie wordt een 

verzekeringsbewijs afgegeven. Het bestuur kan een aanvrage tot verzekering zonder opgave 

van redenen weigeren; de aanvrage wordt in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet al 

zijn paarden ter verzekering aanbiedt. 

 

Artikel 2 

Te rekenen vanaf de dag van ingang van de verzekering geldt een proeftijd van tien dagen. 

Gedurende deze proeftijd is het verzekerd bedrag gelijk aan zoveel maal 10% van de 

geschatte waarde als volle dagen van de proeftijd zijn verlopen. Voor paarden die reeds bij de 

maatschappij zijn verzekerd maar waarvoor ten gevolge van eigendomsoverdracht een nieuwe 

verzekeringsovereenkomst moet worden gesloten, geldt geen proeftijd. 

 

Artikel 3 

        

1.  de verzekering eindigt: 

       

       a.     door opzegging vanwege het bestuur; deze kan zonder opgave van redenen plaats 

               hebben mits door overhandiging of toezending van een opzeggingsbewijs.  

               De verplichtingen van de maatschappij eindigen dan 24 uur na ontvangst door de 

               verzekeringnemer van het opzeggingsbewijs; 

 

b. door opzegging vanwege de verzekeringnemer, welke opzegging schriftelijk 

        moet plaats hebben. 

        In dit geval eindigt de verzekering op het moment van ontvangst door de                           

        maatschappij van de opzegging; 

 

c. van rechtswege, zonder opzegging: 

 

aa. in het geval van verkoop van het verzekerde dier op de dag van levering, 

of zoveel eerder als een nieuwe verzekering voor het betreffende dier is 

aangegaan. Tot het tijdstip van beëindiging is zowel het belang van de  

koper als de verkoper gedekt; 

              

bb. ingeval de verzekeringnemer uit het lidmaatschap van de maatschappij       

wordt ontzet; 

de verzekering eindigt dan op het moment dat elders door de 

verzekeringsnemer een nieuwe verzekering is aangegaan; doch uiterlijk 



   

binnen één week nadat het besluit tot ontzetting aan het betreffende lid 

schriftelijk is meegedeeld. 

        

2. Bij beëindiging van de verzekering blijft de premie over het lopende 

verzekeringsjaar volledig verschuldigd. Restitutie van de premie, mits terstond 

gemeld bij het bestuur, vindt alleen plaats bij verkoop van het dier, gerekend 

vanaf een vol kalender maand tot één januari. Bij verkoop van het dier in het 

laatste kwartaal vindt geen premie restitutie  meer plaats. 

 

VERZEKERD BEDRAG 

 

Artikel 4 

Het verzekerd bedrag voor ieder verzekerd dier wordt vastgesteld door middel van taxatie. De 

taxatie vindt – behalve bij de aanvrage tot verzekering- plaats per jaar, telkens in november. 

De taxatie vindt plaats door schatters, welke door de algemene vergadering van de 

maatschappij worden benoemd op voordracht van het bestuur. Zo spoedig mogelijk na een 

aanvrage tot verzekering vindt eveneens taxatie plaats; de kosten daarvan –vast te stellen door 

het bestuur- komen ten laste van de verzekeringnemer. 

 

PREMIES 

 

Artikel 5 

De premies worden eens per jaar door het bestuur vastgesteld voor het komende 

verzekeringsjaar en wel in de maand oktober. Het verzekeringsjaar loopt van één januari tot 

één januari. De premie vervaldatum is telkens één januari. 

De premies zijn evenredig aan het verzekerd bedrag; met dien verstande dat het bestuur 

verschillende premies kan vaststellen voor verschillende categorieën, zoals gewone paarden 

en pony’s, hoogwaardige paarden, veulens en ongeboren vruchten. 

 

KEURING 

 

Artikel 6 

Het bestuur kan als voorwaarde voor het toelaten tot de verzekering of als voorwaarde voor 

het voortduren daarvan, verlangen dat het te verzekeren of verzekerde dier, dan wel het 

drachtig dier ingeval van vruchtverzekering, op kosten van de verzekeringnemer wordt 

gekeurd door een dierenarts. 

 

SOORTEN VERZEKERINGEN 

 

Artikel 7 

 

1                Gewone verzekering 

Ter verzekering worden aangenomen paarden en pony’s die in goede gezondheid 

verkeren en ouder zijn dan 42 dagen. De premie wordt ieder jaar door het bestuur 

vastgesteld. 

 

2                 Luxe verzekering              

                   Ter verzekering worden aangenomen hoogwaardige paarden en pony’s, dit ter             

                    beoordeling van het bestuur en schatter en moet ouder zijn dan 42 dagen en niet           

                    ouder dan 11 jaar. 



   

                    De paarden en pony’s vanaf 3 jaar moeten op kosten van de eigenaar voor   

                    opname door een dierenarts klinisch worden gekeurd en in overleg met het      

                    bestuur. 

                    Voor paarden en pony’s vanaf 8 jaar is naast een klinisch keuring ook een  

                    röntgenologisch onderzoek een vereiste. Ook deze kosten zijn voor rekening van   

                    de eigenaar.  

                    Bij een negatieve keuring blijft de gewone verzekering gelden.                      

                    De jaarlijkse premie wordt vastgesteld door het bestuur. 

 

3                  Drachtverzekering 

                    Ter verzekering wordt aangenomen de vrucht van gezonde paarden en 

                    pony’s . De sluitingsdatum van deze verzekering is ca. één maand voor de              

                    geschatte werptijd. De maximale looptijd van deze verzekering is 42 dagen na  

                    geboorte van het veulen. 

                    De premie wordt vastgesteld door het bestuur. 

 

4                  Veulenverzekering 

                    Ter verzekering worden aangenomen gezonde veulens van 1 – 42 dagen. 

                    De premie wordt door het bestuur vastgesteld. 

 

UITKERINGEN 

 

Artikel 8 

 

1 De uitkering ingeval van de dood van een verzekerd dier of ingeval van 

onteigening van een ziek dier, bedraagt negentig procent (90%) van het verzekerd 

bedrag, onverminderd het bepaalde in Artikel 2 ten aanzien van de proeftijd.  

De uitkering van een drachtverzekering is honderd procent (100%) van het                       

verzekerde bedrag. Ook voor de veulenverzekering geldt honderd procent (100%)  

uitkering van het verzekerde bedrag; dit zijn pasgeboren veulens tot 42 dagen  

oud.      

Indien de verzekeringnemer jegens derden aanspraak kan maken op een 

vergoeding in verband met de dood of de ziekte van het dier, zal deze vergoeding 

in mindering op de uitkering worden gebracht, voorzover die vergoeding 

vorderbaar en inbaar is.                            

 

2 De opbrengst van het dode of onteigende dier komt toe aan de maatschappij. 

 

3 De uitbetaling van de uitkering geschiedt zo mogelijk binnen 14 dagen na de       

aanvraag daarvoor door de verzekeringnemer. 

Indien het bestuur dit nodig oordeelt moet bij de aanvraag een verklaring van een 

dierenarts omtrent de dood of de ziekte van het dier worden overlegd. 

        

4 Behoudens het bepaalde in lid 5 van dit Artikel bestaat recht op uitkering: 

 

              a.          bij dood van het verzekerde dier, dan wel bij het dood geboren worden  

van een verzekerde vrucht.                                                                                                               

Een vrucht aantonen aan het bestuur is een vereiste. 

                     

 



   

                    b.          bij ongeneeslijke ziekte van een verzekerd dier of wanneer het 

verzekerde dier ten gevolge van ziekte blijvend ongeschikt wordt  

  voor normaal gebruik. 

       

                    c.           bij euthanasie. De verzekeringnemer kan in samenspraak met het 

 bestuur van de maatschappij en de dierenarts besluiten tot euthanasie 

 van het dier. Het bestuur van de maatschappij bepaalt jaarlijks de 

 vergoedingen van euthanasie en destructie. 

 

 Indien de verzekeringnemer besluit tot vrijwillige euthanasie van het 

 dier, dan is het bestuur van de maatschappij gerechtigd, de slachtwaarde 

                                   van het dier in mindering te brengen op de uitkering. Alle kosten zijn  

                                   voor de verzekeringnemer. 

 

 

5 Geen recht op uitkering bestaat: 

 

a.           indien de verzekeringnemer onjuiste of onvolledige gegevens   

 betreffende het verzekerde dier heeft verstrekt, de voorschriften 

 van de behandelende dierenarts niet of niet tijdig heeft opgevolgd 

 of in strijd heeft gehandeld met de bepalingen van dit reglement; 

 

                     b.         indien de verzekeringnemer na in gebreke te zijn gesteld, in gebreke is  

 gebleven zijn financiële verplichtingen jegens de maatschappij te  

 voldoen; 

 

                     c.         indien de verzekeringnemer gelijktijdig elders is verzekerd tegen dezelfde 

                                 risico’s; 

         

                     d.        ingeval van opzet of grove schuld van de verzekeringnemer; 

 

                     e.        ingeval van schade ten gevolge van een gebrek dat reeds bij de aanvang 

                               van de verzekering bestond;  

   

f. ingeval van schade door oorlog, oproer of overstroming; 

 

g. ingeval van schade door brand, blikseminslag of ander natuurgeweld. 

 

h. ingeval de verzekeringnemer niet die maatregelen tot voorkoming of 

          beperking van de schade heeft genomen, welke gebruikelijk zijn en          

          redelijkerwijs van hem mochten worden verwacht.         

 

MELDINGSPLICHT 

 

Artikel 9 

Indien een verzekerd dier of een drachtige merrie waarvan de vrucht is verzekerd ziek wordt, 

is de verzekeringnemer verplicht daarvan binnen twee maal vierentwintig uur aan de 

voorzitter van het bestuur kennis te geven. Voorts is de verzekeringnemer verplicht zo 

spoedig mogelijk een dierenarts te ontbieden voor diergeneeskundige behandeling. 



   

Van de dood van een verzekerd dier moet onmiddellijk aan het bestuur worden 

kennisgegeven. Het bestuur kan het dode dier laten keuren door een dierenarts op kosten van 

de maatschappij. 

 

 

 

ONTEIGENING 

 

Artikel 10 

 

1. Het bestuur heeft het recht een ziek dier, waarvan afmaking nodig wordt geoordeeld, 

op kosten van de maatschappij door een dierenarts te laten onderzoeken.         

 

2. Het bestuur kan een ongeneeslijk ziek verklaard dier onteigenen, tegen betaling van            

de schadevergoeding waarop bij de dood van het dier aanspraak zou bestaan.                           

 

GESCHILLEN 

 

Artikel 11 

Ingeval tussen de verzekeringnemer en de maatschappij een geschil mocht ontstaan omtrent 

de toepassing van Artikel 8, lid 4, sub b, zal dit verschil in hoogste instantie worden beslist 

door drie dierenartsen, die bij meerderheid van stemmen beslissen. De verzekeringnemer en 

het bestuur van de maatschappij wijzen ieder een dierenarts aan, terwijl deze tezamen de 

derde aanwijzen. 

 

REGLEMENTSWIJZIGING 

 

Artikel 12 

Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering van de 

maatschappij. Een reglementswijziging kan een verzekeringnemer niet worden 

tegengeworpen dan nadat het hem bekend geworden is. 

Een wijziging wordt geacht de verzekeringnemer in ieder geval bekend te zijn na afloop van 

de derde werkdag volgende op de dag waarop de reglementswijziging per post is toegezonden 

aan het laatst door de verzekeringnemer opgegeven adres. 

 

SLOTBEPALING 

 

Artikel 13 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingangsdatum reglement : 01 januari 2006. 

 


