
 

EPER PAARDEN4DAAGSE 2023 

EFO Paardenverzekering biedt speciaal voor de Eper Paarden4daagse een verzekering voor de vierdaagse aan. 

Dit verzekeringsproduct is afgestemd op de bijzondere risico’s  tijdens een vierdaagse. 

Dit document geeft inzicht in de afgesloten verzekering. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 

DEKKINGSOMSCHRIJVING: 

  

BASISDEKKING - CALAMITEITENVERZEKERING (C-TARIEF)  

Deze verzekering dekt de schade aan het verzekerde dier door: 

a. overlijden als gevolg van een ongeval; 

b. noodzakelijke levensbeëindiging als gevolg van een ongeval 

 
Uitkeringspercentage 
De standaard verzekeringsvoorwaarden kennen een uitkeringsstaffel welke rekening houdt met de leeftijd van 
het verzekerde dier (zie artikel 24.1). Voor deze verzekering geldt dat in geval van overlijden, ten gevolge van 
een verzekerd evenement, de schadevergoeding 100% bedraagt. 

 

AANVULLENDE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING ONGEVALLENDEKKING 

Vergoedt 80% van de veterinaire kosten ten gevolge van een ongeval. Het betreft hier kosten van 
diergeneeskundige hulp die verleend is aan het verzekerde dier in geval van een ongeval waarbij onmiddellijk en 
adequaat veterinair ingrijpen noodzakelijk is. De maximale vergoeding bedraagt € 3.500 per paard. Voor deze 
dekking geldt een eigen risico van € 75,- per paard.  

 

AANVULLENDE VERZEKERING BRAND EN HEMELVUUR 

Vergoedt de schade aan het verzekerde dier door brand en/of blikseminslag. De schadevergoeding bedraagt 
100% van de handelswaarde, met een maximum van € 5.000. 

 

AANVULLENDE VERZEKERING DIEFSTAL 

Vergoedt de schade aan het verzekerde dier door diefstal, verduistering of vermissing. De schadevergoeding 
bedraagt 100% van de handelswaarde, met een maximum van € 5.000. 

 

DEFINITIE ONGEVAL 

Aantoonbare en onverwachte gebeurtenis waarbij het paard letsel oploopt of overlijdt door plotseling geweld 
van buitenaf. 

- Letsel veroorzaakt door derden. Bijvoorbeeld het binnenkrijgen van vreemde voorwerpen, giftige gassen of 
opzettelijk vergiftigd voedsel, met uitzondering van kwaadwillige besmetting. 

- Aandoening veroorzaakt door een plotselinge gebeurtenis welke samengaat met een ernstige open 
verwonding. 



 

- Verdrinking. 

- Dierenmishandeling door derden. 

Onder het begrip ongeval valt niet: verstuiking, verdraaiing, verzwikking, verstapping of overbelasting. 

Goed om te weten 

U bent verplicht om direct na een ongeval een dierenarts in te schakelen. Een dierenarts moet objectief kunnen 
vaststellen dat het letsel of overlijden een rechtstreeks gevolg is van het ongeval. Aandoeningen aan de weke 
delen van het paard vallen niet onder het begrip ‘ongeval’, tenzij het een gevolg is van een plotselinge gebeurtenis 
en samengaat met een ernstige open verwonding. 

 

VERZEKERDE WAARDE EN PREMIE 

De verzekerde waarde is de handelswaarde van het paard  met een maximum van € 5.000. In geval van discussie 
over de handelswaarde wordt deze vastgesteld door een door ons erkende deskundige. De premie bedraagt 
€78,60 inclusief €10 poliskosten en 21% assurantiebelasting. De verzekerde periode bedraagt 05-06-2023 t/m  

09-06-2023. 

 

POLISVOORWAARDEN 

Op deze verzekering zijn de verzekeringsvoorwaarden geldend per 1-1-2021 van toepassing. Deze zijn te vinden 
op de site www.efo.nl/verzekeringen. 

 

GEGEVENS EIGENAREN 

Afwikkeling van schade vindt plaats met de eigenaar van het verzekerde dier. Hiertoe verstrekt verzekeringnemer 
de gegevens van de eigenaar van het paard. Deze gegevens kunnen door EFO Paardenverzekering worden 
gebruikt conform de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Deze gedragscode is te vinden 
op de site: www.verzekeraars.nl 

 

WAT TE DOEN BIJ SCHADE 

Als u schade heeft, gelden eveneens bepaalde verplichtingen. Het is belangrijk dat u deze verplichtingen 
nakomt. Welke verplichtingen heeft u als u schade heeft? 

 U moet het dier onmiddellijk door een dierenarts laten behandelen. De adviezen van de dierenarts moeten 
stipt worden opgevolgd. 

 Als de dierenarts vindt dat directe levensbeëindiging nodig is, dan moet vooraf telefonisch met ons worden 
overlegd. Is dit niet mogelijk, dan verwachten wij van u dat u de juistheid van deze beslissing aantoont. 

 Meld de schade zo snel mogelijk, in geval van de dood van het dier voordat het dier wordt afgevoerd. 

 

CONTACT 

Inspecteur Midden-Nederland Gea Draaijer  06 2602 1602 

http://www.verzekeraars.nl/

