Zadelverzekering
(HZV-010121)

In de algemene voorwaarden, die op uw verzekering van toepassing zijn, vindt u een omschrijving van de begrippen die in verschillende voorwaarden
voorkomen. Deze begripsomschrijvingen gelden voor de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de clausules en de bepalingen op de
polis.
1.

Aanvullende begripsomschrijving
Dagwaarde: de waarde onmiddellijk voor een gedekte gebeurtenis zoals omschreven in artikel 2.1.

2.

Omvang van de dekking

2.1

Deze verzekering geeft recht op uitkering als er sprake is van diefstal of beschadiging van het verzekerde zadel inclusief eventuele op de
polis genoemde toebehoren:
a.
Tijdens gebruik en stalling door u;
b.
Tijdens transport;
c.
Tijdens het verblijf op keuringen en overige hippische evenementen.

2.2

Per schadegeval wordt een eigen risico in rekening gebracht van E 100,-. Dit geldt niet bij totaal verlies van het verzekerde zadel.

3.

Omvang van uitkering

3.1

Uitgekeerd wordt:
a.
Bij totaal verlies of diefstal van het zadel (of als meeverzekerd de op de polis genoemde toebehoren): 100% van het verzekerde bedrag
		
zoals vermeld op de polis, verminderd met de volgende afschrijvingspercentages en verminderd met een eventuele restwaarde:
Ouderdom
nieuw zadel

Afschrijving

Niet-nieuw zadel:
verzekeringsjaren

Afschrijving

0 - 2 jaar

0%

1 - 2 jaar

10%

2 - 3 jaar

10%

2 - 3 jaar

20%

3 - 4 jaar

20%

3 - 4 jaar

30%

4 - 5 jaar

30%

4 - 5 jaar

40%

5 - 6 jaar

40%

5 jaar of meer

50%

6 jaar of meer

50%

3.2

Bij diefstal zijn wij pas tot uitkering verplicht:
Nadat u de eigendomsrechten van het verzekerde zadel aan ons hebt overgedragen door een schriftelijke afstandsverklaring én;
Als u een proces-verbaal van aangifte kunt overleggen én;
Als het verzekerde zadel niet binnen 30 dagen na de diefstal kan worden teruggekregen.

3.3

Als er sprake is van een schade die onder een garantie valt, dan heeft u geen recht op een uitkering onder deze verzekering.

4.

Aanvullende uitsluitingen
Voor vergoeding komt niet in aanmerking schade:
a.
Ontstaan door verduistering of vermissing;
b.
Ontstaan door het niet nemen van beveiligingsmaatregelen;
c.
Ontstaan tijdens verhuur van het verzekerde zadel;
d.
Veroorzaakt door normaal gebruik zoals krassen, barsten, schrammen of deuken;
e.
Ontstaan door slijtage of geleidelijk werkende invloeden of eigen gebrek.

5.

Aanvullende verplichting
U bent verplicht om ons in de gelegenheid te stellen de schade op te nemen voordat u deze laat repareren. Schade tot een bedrage van
E 125,- mag u direct laten herstellen. U moet ons dan wel een gespecificeerde reparatienota toesturen.
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b.
Bij beschadiging van het zadel als er geen sprake is van totaal verlies: de herstelkosten.
		
Let op: de herstelkosten worden alleen vergoed:
Als het gebruik door de beschadiging wordt belemmerd én;
Herstel mogelijk is én;
De herstelkosten lager zijn dan of gelijk aan de dagwaarde.

