
AANVULLENDE  VOORWAARDEN   

EQUIPE  3  PAARDENVERZEKERING 

 

De paarden die op de verzekeringspolis volgens deze voorwaarden zijn vermeld,  

zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen die genoemd worden onder artikel E3-1 tot en met E3-6.  

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

  

 

 
ARTIKEL  E3-1:   OVERLIJDEN  
 

De verzekerde paarden zijn verzekerd tegen plotselinge en 

onverwachte dood of noodeuthanasie door: 

• ziekte 

• ongeval 

• transport 

• dekking, dracht, verwerpen 

• niet-geslaagde levensreddende operaties 

• verdrinking 

• brand, ontploffing, elektrocutie 

• rookvergiftiging, vergiftiging t.g.v. een inenting nodig ter 

voorkoming van schade onder deze polis 

• blikseminslag 

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 (nood)euthanasie van het paard door de dierenarts dient u eerst 

onze toestemming te vragen.  

Voor paarden tot en met 16-jarige leeftijd bedraagt de 

schadevergoeding bij overlijden 100% van de verzekerde waarde. 

Voor paarden vanaf 17-jarige leeftijd wordt de schadevergoeding 

berekend conform artikel 11.1.3 van de Algemene voorwaarden. 

ARTIKEL  E3-2:   TOTALE  BLIJVENDE  ONGESCHIK THEID  
 

De verzekerde paarden zijn verzekerd tegen totale blijvende 

ongeschiktheid door: 

• ziekte 

• ongeval 

• aandoeningen aan het bewegingsapparaat, veroorzaakt 

door een ongeval 

Er moet zijn vastgesteld dat behandeling niet mogelijk is, dit in 

overleg met ons en eventueel met onze veterinair adviseur. 

Een ongeval wordt volgens de polisvoorwaarden als volgt omschreven: 

Een plotseling van buitenkomend en onmiddellijk op het paard 

inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen 

uitwendig lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvoor direct adequate 

veterinaire hulp worden ingeroepen van een bevoegd dierenarts.  

Let op: Aandoeningen aan pezen en gewrichtsbanden vallen niet 

onder het begrip ‘ongeval’. 

Voor paarden tot en met 16-jarige leeftijd bedraagt de 

schadevergoeding bij totale blijvende ongeschiktheid 90% van de 

verzekerde waarde. 

Voor paarden vanaf 17-jarige leeftijd wordt de schadevergoeding 

berekend conform artikel 11.1.3 van de Algemene voorwaarden. 

ARTIKEL  E3-3:   DIEFSTAL  
 

De schadevergoeding bedraagt 100% van de verzekerde waarde. 

Zie Algemene voorwaarden.  

 

ARTIKEL  E3-4:   ONGEBOREN  VEULEN  

 

Het ongeboren veulen van verzekerde merries die drachtig zijn van 

een tot de dekdienst toegelaten hengst van een erkend stamboek,  

 

 

 

is meeverzekerd onder de volgende voorwaarden: 

a. indien de verzekerde merrie haar foetus verliest vanaf de 

4e maand van de drachtigheid. 

b. indien het veulen van de verzekerde merrie binnen 30 

dagen na de geboorte overlijdt. 

c. indien het veulen van de verzekerde merrie noodzakelijk 

afgemaakt moet worden in verband met 

aangeboren afwijkingen. 

d. De merrie is minstens 90 dagen na de laatste dekking 

drachtig bevonden door middel van een rectaal of 

echografisch onderzoek dat is uitgevoerd door een 

bevoegd dierenarts. 

e. Voor dezelfde merrie wordt maximaal twee keer 

schadevergoeding betaald onder deze verzekeringspolis. 

Veulens van trekpaardenrassen zijn pas meeverzekerd nadat de 

merrie minimaal één gezond veulen, zonder complicaties, ter 

wereld heeft gebracht. 

Bij problemen met meerlingen wordt slechts voor één foetus of 

veulen schadevergoeding verleend. Wanneer één van de veulens 

gezond is, wordt geen schadevergoeding verleend. 

De schadevergoeding bedraagt 10% van de verzekerde waarde van 

de merrie, met een maximum van € 450,00. 
 

Artikel E3-4 is niet van toepassing indien voor de verzekerde merrie 

een aparte Equipe Foetus-veulenverzekering of een Equipe Embryo 

verzekering is afgesloten. 

ARTIKEL  E3-5:   BEPERK TE ZIEK TEKOSTEN DEKK ING  
 

De verzekerde paarden zijn verzekerd tegen de kosten van de 

volgende veterinaire behandelingen: 

a. Een geslaagde koliekoperatie wordt volledig vergoed, tot 

niet meer dan de verzekerde waarde. 

Onder een koliekoperatie wordt verstaan een chirurgische 

ingreep voor koliek waarbij de buikwand geopend wordt. 

Verblijfskosten en kosten voor voorafgaande onderzoeken 

en nabehandelingen zijn hierin niet inbegrepen. 

b. De kosten van de wondverzorging (EHBO) bij open 

verwondingen en acute fracturen worden vergoed tot een 

maximum van € 1.150,00 doch niet meer dan de 

verzekerde waarde en met een eigen risico van € 185,00.  

Niet verzekerd zijn de kosten voor chirurgische ingrepen, 

reis- en verblijfkosten en de kosten van röntgenopnamen. 

Voor deze Ziektekostendekking geldt een wachttermijn van 21 

dagen, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de Equipe 3 

Paardenverzekering. 

Indien u een Aanvullende Equipe 3 Ziektekostenverzekering heeft 

afgesloten en de veterinaire kosten komen voor vergoeding in 

aanmerking onder die aanvullende dekking, kunt u geen aanspraak 

maken op deze beperkte ziektekostendekking. 

ARTIKEL  E3-6:   CASTRATIEVERZEK ERING  
 

Voor hengsten tot en met het derde levensjaar is het risico van 

overlijden door castratie meeverzekerd, mits de testikels zich op 

een normale wijze buiten het lichaam bevinden. Castratie dient 

men minimaal 24 uur vóór de ingreep bij Equipe te melden. Deze 

behandeling mag alleen uitgevoerd worden door een bevoegd 

dierenarts.  
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