
In dit document kunt u de meest relevante wijzigingen van de polisvoorwaarden 
lezen die  wij invoeren per 1 januari 2022. De verschillen staan per product 
geordend. Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem dan gerust contact op met 
uw Onderlinge, zij helpen u graag verder.  

 

• MOR-0117 wordt MOR-0121 

• Fietsendragers zijn nu als accessoires mee te verzekeren. Schade aan accessoires is alleen 
verzekerd als er ook schade aan het motorrijtuig is. 

• Een rijbewijs mag nog maximaal 1 jaar verlopen zijn. 

• Naast drugs en alcohol is ook lachgas expliciet opgenomen als uitsluiting. Ook worden 

(genees)middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden benoemd als uitsluiting.  

 

• PVP-0117 wordt PVP-0121 

• Fietsendragers zijn nu als accessoires mee te verzekeren. Schade aan accessoires is alleen 
verzekerd als er ook schade aan het motorrijtuig is. 

• Een rijbewijs mag nog maximaal 1 jaar verlopen zijn. 

• Naast drugs en alcohol is ook lachgas expliciet opgenomen als uitsluiting. Ook worden 

(genees)middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden benoemd als uitsluiting.  

• Er is nu – onder condities -ook  dekking voor schade aan een andere eigen personenauto op uw 

terrein die u met een andere eigen gezinsauto toebrengt. 

• Schade aan voor- zij – achterruiten zijn voor ruitbreuk verzekerd als er verder geen schade is aan 

het motorrijtuig. 

• De regeling bij diefstal of totaal verlies is duidelijker omschreven.  

 

• ARU-0112 wordt ARU-0621 

• Verzekerd bedrag, eigen risico en wachttijd 

o Er staat geen maximum van € 200.000 meer in de voorwaarden; het verzekerde bedrag op de 

polis is leidend. 

o Het eigen risico van 3% van het verzekerde bedrag geldt voor ongeval en ziekte. 

o Er geldt een wachttijd van 1 maand 

• Aangepaste begripsomschrijvingen 

o De omschrijving wat we onder rundvee verstaan is aangepast met daarbij onder andere een 

maximering in leeftijd tot 12 jaar 

o Het begrip Rundvee in de begrippenlijst is geactualiseerd.  

o Verouderde begrippen zoals welzijnswet, kistkalveren of veeartsenijkundige behandeling zijn 

naar actuele begrippen omgezet. 

• Uitsluitingen 

o Uitsluiting schade door, van, of verband houdende met, primaire klauw- en uieraandoeningen, 

maar wel als gevolg van een ongeval of het gevolg van (pseudo) koepokken of klebsiella. 

o Uitsluiting schade door, van, of verband houdende met mond-en-klauwzeer. 

o Het was niet gedekt maar is nu duidelijker opgeschreven; gevolgschade zoals inkomensverlies 

bijvoorbeeld door melkproductiedaling geeft geen recht op schadevergoeding. 

o Er zijn algemene uitsluitingen opgenomen, en een expertiseregeling, die gelijk zijn aan alle 

andere redacties van de brandvoorwaarden. 

 



 
 
 

• Overige aanpassingen 
o Schade door andere oorzaken (behalve diefstal, vermissing, verduistering) 

  is ook alleen gedekt indien er sprake is van dood of noodzakelijk afmaken 
  van het rundvee. 

o Het noodzakelijk afmaken van dieren moet plaatsvinden binnen 7 dagen na 
  de ziekte, ongeval of gebeurtenis. 

o Niet deelnemen aan het Runderen Diergezondheidsfonds leidt tot een 
maximale vergoeding van 15% van de van de schade tot maximaal 15% van het verzekerde 
bedrag 

 

 


