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Een eigen paard is een kostbaar maar ook kwetsbaar bezit en de financiële
gevolgen zijn groot als er iets met het paard gebeurt. Hiervoor kunnen wij
u een uitstekende verzekering aanbieden. Maar niet alleen het paard, 
ook de particuliere ruiter/amazone loopt risico’s en speciaal voor ruiters en
amazones hebben wij ons Recreatie Ruitersport Pakket ontwikkeld.

Naast een dekking tegen het ongevalsrisico voor de ruiter kent onze
pakketpolis nog vijf rubrieken. Zoals een aansprakelijkheidsdekking voor
schade welke door uw paard is toegebracht. Voorts kunt u meeverzekeren
verlies of beschadiging van de harnachementen, trailer of rijtuig. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om mee te verzekeren de wettelijk verplichte
aansprakelijkheidsdekking, al dan niet inclusief het casco-risico, van uw
paardenvrachtauto voor het vervoer van uw paarden.

RUBRIEK 1 ONGEVALLEN
Onder deze rubriek is verzekerd het risico van overlijden of invaliditeit van
de ruiter ten gevolge van een ongeval, waarbij niet alleen het risico tijdens
het paardrijden is verzekerd, maar zelfs een 24-uurs dekking geldt. 
De hoogte van de verzekerde bedragen is afhankelijk van het pakket dat u 
kiest. Ook kunt u kiezen voor een gelijkblijvende uitkering, of een uitkering 
die afhankelijk van het invaliditeitspercentage stijgt tot maximaal 225% van 
het voor invaliditeit verzekerde bedrag.

Premietarief 24-uurs ongevallenverzekering

Verzekerde rubriek combinatie 1 combinatie 2
Overlijden (A) €  5.000,- €  10.000,-
Blijvende invaliditeit (B) €  50.000,- €  100.000,-
Jaarpremie gelijkblijvende uitkering € 70,- € 140,-
Jaarpremie stijgende uitkering € 95,- € 190,-

RUBRIEK 2 AANSPRAKELIJKHEID
Als eigenaar of gebruiker van een paard kunt u aansprake-
lijk worden gesteld voor de daarmee toegebrachte schade 
aan anderen. Dit risico is meeverzekerd tot maximaal 
€ 1.000.000,- per paard. Premie € 25,- per paard.

RUBRIEK 3 HARNACHEMENTEN
Verzekerd is verlies maar ook beschadiging van zadel, 
hoofdstel, tuigage en toebehoren als gevolg van enig van 
buiten komend onheil. Bij totaal verlies vindt vergoeding 
plaats op basis van dagwaarde. Bij beschadiging worden
de herstelkosten vergoed. Premie 3% van de verzekerde 
waarde. Het eigen risico bedraagt € 25,-.

RUBRIEK 4 TRAILER
Onder deze rubriek is verlies of beschadiging van uw 
trailer verzekerd door enig van buiten komend onheil 
inclusief de gevolgschade van zogenaamde materiaal-/of 
constructiefouten. De schadevergoeding bij totaal verlies 
van een trailer met een ouderdom t/m vijf jaar geschiedt 
op basis van de nieuwwaarde; bij totaal verlies binnen het 
zesde en zevende jaar geldt de nieuwwaarde minus een 
vaste afschrijving van 2% per maand en na het zevende 
jaar geldt altijd de dagwaarde.

Bij beschadiging worden de herstelkosten vergoed. Ook 
voorziet deze rubriek in een gratis vervangend vervoer-
dekking indien de paardentrailer totaal verloren gaat of 
zodanig beschadigd wordt dat reparatie binnen 48 uur 
niet mogelijk is. Wij stellen dan gedurende maximaal tien 
dagen een vervangende paardentrailer beschikbaar. Tevens 
is op basis van secundaire dekking het aansprakelijkheids-
risico mee verzekerd tot € 500.000,- per gebeurtenis. 
Premie 1,50% van de huidige nieuwwaarde. Het eigen 
risico bedraagt € 25,-.

RUBRIEK 5 RIJTUIG
Onder deze rubriek is verlies of beschadiging van uw rijtuig verzekerd door 
enig van buiten komend onheil inclusief de gevolgschade van zogenaamde 
materiaal- en/of constructiefouten. Bij totaal verlies wordt de dagwaarde tot 
maximaal het verzekerde bedrag vergoed. 

Bij beschadiging worden de herstelkosten vergoed. Tevens is op basis van 
secundaire dekking het aansprakelijkheidsrisico mee verzekerd tot 
€ 500.000,- per gebeurtenis. Premie 2,5% van de te verzekeren dagwaarde. 
Het eigen risico bedraagt € 136,-.

Onder de rubriek rijtuig kunt u een in-/opzittendendekking meeverzekeren. 
De uitkering is afhankelijk van de gekozen combinatie. 

Verzekerde rubriek combinatie 1 combinatie 2 combinatie 3
Overlijden (A) €  10.000,- €  15.000,- €  25.000,-
Blijvende invaliditeit (B) €  20.000,- €  30.000,- €  50.000,-
Premie per persoon p/j € 5,- € 7,50 € 12,50

RUBRIEK 6 PAARDENVRACHTAUTO
Gebruikt u voor het vervoer van uw paarden een vracht- of bestelauto die 
daarvoor is ingericht, dan is minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheids-
verzekering verplicht. Als onderdeel van het Recreatie Ruitersport Pakket 
kunt u dit risico op een aparte polis bij ons onderbrengen. Er geldt een 
maximum van 12.000 km per jaar. Rijdt u meer dan 12.000 km. per jaar, 
dan is de premie op aanvraag.

W.A.-dekking  € 2.500.000,- per gebeurtenis voor materiële schade.
€ 6.000.000,- per gebeurtenis voor letsel schade.

Afhankelijk van de korting voor de schadevrij gereden jaren bedraagt de
jaarpremie:

Verzekerde rubriek netto bij 75% brutopremie (100%)
2-paardswagens € 70,- € 280,-
3-paardswagens € 85,- € 340,-
4-paardswagens € 92,- € 367,-
meer dan 4-paards € 105,- € 421,-

Gedeeltelijk-casco-dekking omvat o.a. schade door brand, diefstal, ruitbreuk
en storm. Premie 1,5% van de dagwaarde met een minimum van € 50,-.
Het eigen risico bedraagt € 136,-.

Volledig-casco-dekking omvat naast de dekking zoals genoemd bij 
gedeeltelijk-casco tevens schade door alle van buiten komende onheilen.
Voor paardenvrachtauto’s tot € 200.000,- bedraagt de premie 2% van de 
oorspronkelijke nieuwwaarde.
Het eigen risico bedraagt € 136,-. 

Voor paardenvrachtauto’s boven € 200.000,- bedraagt de premie 2,5% van 
de oorspronkelijke nieuwwaarde, waarbij een eigen risico van € 680,- van 
toepassing is.

De repatriëring van de paarden is meeverzekerd conform 
polisvoorwaarden. 

Verhaalbijstandverzekering biedt dekking voor het 
verhalen van schade op derden, invordering van rijbewijs 
of inbeslagname motorrijtuig en het verhalen van schade 
uit hoofde van garantieverplichtingen van leverancier of 
reparateur. Premie € 27,50 per jaar, geen bonuskorting 
van toepassing.

Schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de werkelijk 
geleden schade, die uit een auto-ongeval kan voortvloeien, 
ongeacht de schuldvraag. Verzekerd bedrag € 500.000,-. 
Premie € 36,- per jaar (maximaal 6 zitplaatsen), geen 
bonuskorting van toepassing.

De vermelde premies zijn exclusief éénmalige poliskosten 
(E 8,50 voor rubriek 6 en in totaal E 4,- voor de overige 
rubrieken). Premies zijn excl. 21% assurantiebelasting.


