
AANVULLENDE  VOORWAARDEN   
ZADEL-  EN  HARNACHEMENTVERZEKERING 

 

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

zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen die genoemd worden onder artikel 1 tot en met 3. 

 

 

ARTIKEL  1:   VERGOEDING  

 

Wij vergoeden alle risico's van fysiek verlies of schade aan de verzekerde eigendommen, zoals beschreven op het polisblad. Dit verlies of 

deze schade dient te zijn ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering. 

 

De verzekerde waarde is gelijk aan de marktwaarde en bedraagt maximaal de op het polisblad aangegeven waarde. 

 

ARTIKEL  2:   AANVULLENDE VOORWAARD EN  

 

1) We kunnen ervoor kiezen claims af te handelen door middel van een schadevergoeding, reparatie of vervanging van een 

verzekerde item door items van hetzelfde type, leeftijd en staat van conditie. 

2) In geval van diefstal of poging tot diefstal van een verzekerd item, moet u onmiddellijk contact opnemen met de politie en een 

referentienummer van de aangifte kunnen overleggen. 

3) Als een verzekerd item een set of paar is, betalen we niet meer dan de waarde van enig onderdeel dat verloren of beschadigd 

kan raken, noch meer dan een evenredig deel van de verzekerde waarde van het paar of set. Er wordt geen rekening gehouden 

met enige speciale waarde die het verloren of beschadigde onderdeel als paar of set heeft. 

4) In geval van diefstal van zadels en harnachement, vergoeden wij de gestolen items als ze niet binnen dertig (30) dagen worden 

hervonden. 

5) Alle harnachement, hun waardes en het gebruik ervan moeten worden aangegeven en wordt gespecificeerd op het polisblad. 

6) Elk zadel met een waarde van meer dan € 500,00 moet worden aangegeven en wordt gespecificeerd op het polisblad. 

7) Elke claim moet, indien de verzekeraar hierom vraagt, worden ondersteund door een aankoopbewijs en/of waardebepaling,. 

8) Indien niet in gebruik, dienen alle verzekerde items bewaard te worden in een veilig afgesloten privé-woning, in een veilig 

afgesloten gebouw of als onderweg bent, uit het zicht in een afgesloten of bewaakt voertuig.  

 

ARTIKEL  3:   UITSLUITINGEN  

 

Uitgesloten van de dekking is: 

 

1) tondeuses, verzorgingssets, kleding en persoonlijke bezittingen. 

2) verlies of schade als gevolg van of veroorzaakt door ongedierte, huisdieren, mot, meeldauw, slijtage of het proces van reinigen, 

verven, repareren, herstellen of wijzigen van een item. 

3) onverklaarbare verdwijning of vrijwillig afscheid van het bezit van of eigendom van het zadel, harnachement of tuig als blijkt dat 

u, of andere personen die zorg hebben voor, voogdij of controle hebben over het zadel, harnachement of tuig, zich schuldig 

maken aan fraude, bedrog of andere vergelijkbare valse voorwendselen. 

4) opzettelijke schade veroorzaakt door u, uw gezin of werknemer (s). 

5) accidenteel fysiek verlies of beschadiging van het verzekerde item wanneer dit wordt gebruikt door door een manege of 

rijvereniging. 

6) de eerste € 100,00 van elke claim oplopend tot € 150,00 met betrekking tot diefstalclaims. 

7) meer dan € 500 per zadel, tenzij anders gespecificeerd op het polisblad. 
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