
 

 

 

 

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN  

EQUIPE FOETUS-VEULENVERZEKERING 

 

Het (ongeboren) veulen dat op de verzekeringspolis volgens deze voorwaarden is vermeld, is verzekerd tegen de gebeurtenissen die 

genoemd worden onder artikel E5-1 t/m E5-4.  

In deze artikelen zijn aanvullende bepalingen opgenomen en is aangegeven hoe groot de schadevergoeding is. 

 

 
De looptijd van deze verzekering bedraagt maximaal 1 jaar. 

De verzekering kan afgesloten worden vanaf 3 maanden na de laatste dekdatum en eindigt 15 maanden na de laatste dekdatum. 

De verzekering biedt dekking onder de volgende voorwaarden: 

• De verzekerde waarde bedraagt maximaal 3 x het dekgeld. 

• De merrie mag niet meer dan éénmaal een veulen hebben verworpen of problemen hebben gehad bij een geboorte, 

waardoor het veulen diende te worden geeuthanaseerd of is overleden. 

• De merrie dient gedekt of geïnsemineerd te zijn door een tot de dekdienst toegelaten dekhengst van een erkend 

stamboek. 

Bij problemen met meerlingen wordt slechts voor één foetus of veulen schadevergoeding uitgekeerd. Wanneer één van de veulens 

in leven is, heeft u geen recht op een uitkering. 
 

Zodra een veulen is geboren, dient u het door ons verstrekte geboortebericht binnen 5 dagen volledig ingevuld aan ons terug te 

sturen. 

 

 

ARTIKEL E5-1  GEBOORTE  
 

Het (ongeboren) veulen is verzekerd tegen dood geboren 

worden of noodeuthanasie vanwege een aangeboren 

afwijking, verwerpen of vroeggeboorte waardoor het veulen 

geen normaal leven kan leiden. 

 

De schadevergoeding bedraagt 100% van de verzekerde 

waarde. 

 

ARTIKEL E5-2  OVERLIJDEN  

 
Het veulen is verzekerd tegen plotselinge en onverwachte 
dood of noodeuthanasie door: 
• ziekte 

• ongeval 

• transport 

• brand 

• storm 

• blikseminslag 

• niet-geslaagde levensreddende operatie 

 
Het risico van overlijden van het (ongeboren) veulen t.g.v. 

een rhinopneumonie virus is meeverzekerd, mits de merrie 

tijdig en aantoonbaar door een bevoegd dierenarts is geënt 

tegen rhinopneumonie. 

Deze dekking geldt als de plotselinge en onverwachte dood 

plaatsvindt binnen 5 dagen na het ontstaan van de schade of 

na het vertonen van de eerste ziekteverschijnselen. 

 
 

 
 
Er moet zijn vastgesteld dat behandeling niet mogelijk is, dit 

in overleg met ons en eventueel met onze veterinair 

adviseur. 

Bij noodeuthanasie van het veulen door de dierenarts dient u 

eerst onze toestemming te vragen. In direct 

levensbedreigende gevallen is deze toestemming niet van 

toepassing. 

De schadevergoeding bedraagt 100% van de verzekerde 

waarde. 

 

ARTIKEL  E5-3:  D IEFSTAL  
 

De schadevergoeding bedraagt 100% van de verzekerde 

waarde. Zie Algemene voorwaarden.  

 

ARTIKEL  E5-4:   
 

Indien de merrie die op deze polis is verzekerd tevens 

volgens de Equipe 2, Equipe 3 of Equipe 4 Paarden-

verzekering is verzekerd, dan kan er ingeval van schade op 

deze polis geen aanspraak gemaakt worden op de beperkte 

(ongeboren) veulenverzekering die opgenomen is in de 

betreffende Equipe 2, Equipe 3 of Equipe 4 

Paardenverzekering. 
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