
Verschillenoverzicht Technische verzekering agrarische 
bedrijven (NAOP) - NN ZM Machinebreuk 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en nieuwe 
productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden onder het 
overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Onderwerp Polisvoorwaarden Zekerheid op Maat 

 
Z 03.2.18 C MAC100.0818 

Dekking Plotselinge, onvoorziene materiele 

beschadiging als gevolg van een onzekere 

gebeurtenis, incl. eigen gebrek, art. 2.1 

Omvang van de dekking 

Eigen gebrek alleen voor onderdelen van max. 

10 jaar oud, verder vergelijkbaar, art. 2.1.2 Voor 

welke schade bent u verzekerd? 

 
Diefstal van (delen van) het verzekerde object, 

art. 2.1 Omvang van de dekking 

Niet verzekerd, art. 5 Algemene uitsluitingen, 

5.3 Diefstal van (onderdelen van) een object 

Dekking Extra kosten Niet verzekerbaar Wel verzekerbaar 

Dekking Bedrijfsschade Niet verzekerbaar Wel verzekerbaar 

Aanvullende dekkingen Dekking buiten het risicoadres, tot max. € 

25.000,- per gebeurtenis 

Vergelijkbaar, art. 2.3.1 Risico's tijdens 

transport en verblijf 
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Niet gedekt Toegankelijkheidskosten, max. 10% v/h 

verzekerde bedrag, art. 2.3.2 

 
Niet gedekt Zoekkosten, max. 10% v/h verzekerde bedrag, 

art. 2.3.3 

 
Niet gedekt Niet-materiële schade, max. 10% v/h verzekerde 

bedrag, art. 2.3.4 

 
Niet gedekt Schade aan andere zaken, max. 10% v/h 

verzekerde bedrag, art. 2.3.5 

 
Beredding, tot max. 50% v/h verzekerde 

bedrag, art. 2.2 Aanvullende vergoedingen 

Vergelijkbaar, tot max. 150% v/h verzekerde 

bedrag, art. 2.3.6 

 
Opruimingskosten, tot max. 10% v/h 

verzekerde bedrag, art. 2.2 Aanvullende 

vergoedingen 

Vergelijkbaar, art. 2.3.7 

Uitsluitingen Brand, brandblussing, ontploffing, 

luchtvaartuigen, art. 3.1 Wat is niet verzekerd 

Schade door meteorieten is gedekt, verder 

vergelijkbaar, art. 5.1, art. 5.2, art. 5.5 

 
Overspanning/ inductie ten gevolge van 

bliksem, art. 3.2 Wat is niet verzekerd 

Schade door inductie ten gevolge van bliksem is 

gedekt, verder vergelijkbaar, art. 5.4 

 
Storm, art. 3.3 Wat is niet verzekerd Schade door storm is gedekt 
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Overbelasting/ experimenteren, art. 3.4 Wat is 

niet verzekerd 

Vergelijkbaar, art. 5.6 

 
Waardevermindering, art. 3.5 Wat is niet 

verzekerd 

Vergelijkbaar, art. 5.7 

 
Geleidelijke achteruitgang als gevolg van 

normaal gebruik, materiële gevolgschade is 

wel gedekt, art. 3.6 Wat is niet verzekerd 

Materiële gevolgschade is alleen gedekt voor 

objecten tot 15 jaar oud, verder vergelijkbaar, 

art. 5.8 

 
Verwisselbare onderdelen en 

verbruiksartikelen, art. 3.7 Wat is niet 

verzekerd 

Vergelijkbaar, art. 5.9 

 
Visuele beschadigingen, art. 3.8 Wat is niet 

verzekerd 

Vergelijkbaar, een visuele beschadiging is geen 

beschadiging waardoor het object technisch 

minder goed werkt, art. 2.1.2 Voor welke schade 

bent u verzekerd?. 

 
Software en data, art. 3.9 Wat is niet verzekerd Vergelijkbaar, schade aan software en data is 

géén materiele schade, art. 2.1.2 Voor welke 

schade bent u verzekerd? 

 
Aansprakelijkheid leverancier, 

onderhoudscontract, art. 3.10 Wat is niet 

verzekerd 

Vergelijkbaar, art. 5.11 
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Natuurrampen, art. 3.11 Wat is niet verzekerd Vergelijkbaar, art. 5.14, art. 5.15 

 
Vergelijkbaar, fundamenten en bemetseling 

zijn geen onderdelen van een verzekerd object. 

Schade aan fundamenten en bemetseling, art. 

5.10 

Schadevergoeding Materiële schade wordt gedurende de eerste 

drie jaar vergoed op basis van nieuwwaarde, 

daarna dagwaarde, art. 15 Schadevergoeding 

Vergoeding altijd op basis van dagwaarde/ 

handelswaarde. 

 
Onderverzekeringsregel is van toepassing, art. 

16 Onderverzekering 

Onderverzekeringsregel wordt alleen toegepast 

als de onderverzekering meer bedraagt dan 10%. 

 


