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1. VERZEKERBAARHEIDS- 
VOORWAARDEN 
Onze tarificatie is enkel geldig indien aan de hieronder vermelde voorwaarden en 
bepalingen voldaan wordt. Behoudens andersluidend gestipuleerd in de Bijzondere 
Voorwaarden, heeft Circles Group het recht elke schadevergoeding te weigeren indien 
aan één van deze voorwaarden en/of bepalingen niet voldaan werd. De premies blijven 
steeds verschuldigd.  

 
 

1.1 TERRITORIALITEIT Dekking wereldwijd met uitsluiting van de landen in oorlog alsook de volgende landen: 

Afganistan, Albanië, Algerije, Angola, Azerbeidjaan, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burundi, 
Cameroun, Congo, Ivoorkust, Djibouti, El Salvador, Eritrea, Ethiopië, Gabon, Ghana, 
Guam, Guinea Bissau, Haïti, Honduras, Irak, Iran, Israêl, Jordanië, Kazachstan, 
Kyrgyzstan, Koeweit, Libanon, Liberia, Libië, Malawi, Mali, Mauritanië, Myanmar, 
Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oeganda, Pakistan, Palestina, Papua Nieuw 
Guinea, Paraguay, Centraal Afrikaanse Republiek, Noord Korea, Democratische 
Republiek Congo, Rwanda, Siërra Leone, Somalië, Soedan, Sri Lanka, Swaziland, Syrië, 
Tadjikistan, Tsjaad, Togo, Tonga, Turkmenistan, Oekraïne, Uruguay, Venezuela, Yemen, 
Zimbabwe. 

 
 

1.2 CONTRACTUELE 
ANTECEDENTEN 

De verzekerde en/of de verzekeringsnemer verklaart dat de verzekering voor het 
voorgestelde paard nooit door een andere verzekeraar werd geweigerd. 

De verzekerde en/of de verzekeringsnemer verklaart dat de dekking voor het 
voorgestelde paard nooit door een andere verzekeraar werd opgezegd.  

De verzekerde en/of de verzekeringsnemer verklaart dat nooit een verzekeraar een 
schadegeval geweigerd heeft wegens valse verklaring of niet betaling van de premie. 

De verzekerde en/of de verzekeringsnemer geeft Circles Group de toestemming om te 
allen tijde aan de vorige verzekeraar(s) eventuele medische antecedenten op te vragen. 

 
 

1.3 MEDISCHE EN 
SPECIEFIEKE 
ANTECEDENTEN VAN 
HET PAARD OF HET 
VEULEN 

 

1.3.1 LEEFTIJD  Paarden 

Een paard is verzekerbaar vanaf 18 maanden na de geboorte en tot en met het 18de 
levensjaar. 

Een paard kan voor de eerste keer voor verzekering aanvaard worden uiterlijk in het jaar 
waarin het paard 13 jaar wordt. 

Een paard dat voor verzekering aanvaard wordt, kan tot het jaar waarin het paard de 
leeftijd van 18 jaar bereikt, verzekerd blijven, desnoods mits toepassing van een 
“vetusteit”-regel. 

Op de vervaldag in het jaar waarin het paard de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt het 
contract van rechtswege beëindigd, tenzij anders overeengekomen en bevestigd door 
Circles Group. Een verlenging van het contract zal steeds gerelateerd zijn aan een  
 

1/ 
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inspectie en een aangepast tarief in functie van het hogere risico, en kan enkel toegekend 
worden voor maximaal 1 jaar en ten hoogste tot het 21ste levensjaar van het paard. 

 Veulens 

Enkel een veulen van meer dan 8 dagen en tot 18 maanden oud is verzekerbaar. 

Zodra het veulen 18 maanden oud is, wordt : 
a) De verzekering automatisch omgezet in een paardenverzekering; 
b) Moet de verzekerde Circles Group inlichten over de verzekerde activiteit; 
c) Bij de volgende vernieuwing de premie aangepast in functie van de verzekerde 

activiteit. 

1.3.2 IDENTIFICATIE Het paard moet als volgt identificeerbaar zijn: 
a) Implantatie van een microchip; 
b) Attest van identificatie en mutatiedocument; 
c) Een paspoort hebben waarvan de inhoud in overeenstemming is met de Europese 

voorschriften en dat met name een grafische beschrijving bevat; 
d) 3 foto’s hebben : links, rechts en van de kop. 

1.3.3 VACCINATIE De paarden moeten geldig gevaccineerd worden inbegrepen rappels voor tetanus, griep, 
evenals het « West Nile Virus » en hondsdolheid in de zones waar het virus actief is. 

Vaccinatie tegen rhinopneumonia (EHV-1 & EHV-4)  is sterk aanbevolen. 

Het vaccinatieboekje moet ingevuld en gedateerd worden door de behandelende 
dierenarts. 

Het paard moet minstens 2 maal per jaar ontwormd worden. 
 
 

1.4 WAARDEBEPALING VAN 
HET PAARD OF HET 
VEULEN 

De waarde van het verzekerde paard moet door de eigenaar bewezen worden aan de 
hand van officiële documenten en kan te allen tijde door Circles Group opgevraagd 
worden, zowel bij de eerste onderschrijving als bij elke hernieuwing, in geval van schade, 
of op eender welk ander moment tijdens de verzekerde periode. 

Deze documenten zijn onder meer : 
a) Aankoopfactuur; 
b) Stamboom; 
c) Eventuele wedstrijdresultaten; 
d) en elk ander document dat de waardebepaling kan aantonen. 

In het geval van ongeval, ziekte of verlies van vruchtgebruik tijdens de verzekerde 
periode zal Circles Group in samenspraak met de verzekeringsnemer, desgevallend de 
verzekerde waarde bij de eerstvolgende hernieuwing herzien. 

Indien bepaalde factoren (wedstrijdresultaten…) de verzekerde waarde van het paard 
positief zouden beïnvloeden, zal Circles Group in samenspraak met de 
verzekeringsnemer, desgevallend de verzekerde waarde bij de eerstvolgende hernieuwing 
herzien. 

 
 

1.5 MODALITEITEN EIGEN 
AAN DE WAARBORGEN 

 

1.5.1 OVERLIJDEN TEN 
GEVOLGE VAN EEN 
ONGEVAL– 
OVERLIJDEN TEN 
GEVOLGE VAN ZIEKTE 

 Voor elk verzekerd paard bevestigt u dat : 

a) het verzekerde paard gedurende de voorbije 12 maanden: 
 niet mank heeft gestaan ; 
 niet werd behandeld door een dierenarts ten gevolge van een ongeval; 

b) het verzekerde paard nooit 
 beenderbreuken had. 

 Voor elk paard verzekerd voor een waarde vanaf 10.000 € :  

a) Moet er een certificaat ingevuld worden door een door ons erkende dierenartskliniek 
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volgens model dat u kan downloaden op onze website onder de rubriek 
“Dierenartscertificaat“;  

 Beperking van tussenkomst 

De schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de verzekerde waarde van het paard.  

1.5.2 DIERENARTSKOSTEN  Voor elk verzekerd paard bevestigt u dat : 

a) Het verzekerde paard gedurende de voorbije 12 maanden: 
 Niet aan ziekte, infectie, koliek, hartstoornissen, hoest, ademhaling- en/of 

spijsverteringsproblemen geleden heeft, niet mank heeft gestaan, niet behandeld is 
geweest voor brand of vesicant; 

 Niet werd behandeld door een dierenarts ten gevolge van een ziekte of ongeval ; 
b) Het verzekerde paard nooit : 

 Beenderbreuken had ; 
 Chirurgische ingrepen heeft ondergaan ; 

c) Het verzekerde paard :  
 Geen afwijking vertoont: genitaal, luchtwegen, hart of elke andere afwijking ; 
 Een normaal karakter heeft. 

 Voor elk paard verzekerd voor een waarde vanaf 10.000 € : 

a) Moet er een certificaat ingevuld worden door een door ons erkende dierenartskliniek 
volgens model dat u kan downloaden op onze website onder de rubriek 
“Dierenartscertificaat“. 

b) Moeten Röntgenfoto’s en een verslag betreffende de voor- en achterbenen op basis 
van het overgemaakte protocol gemaakt en ingevuld worden door een door ons 
erkende paardenkliniek.  
Röntgenfoto’s voorgelegd door de verkoper van het paard, zullen in geen enkel geval 
aanvaard worden door de verzekeraar. 

 Bloedafname : 

Tijdens het certificatie bezoek, kan om een bloedtest gevraagd worden. Teneinde de 
eventuele aanwezigheid van stoffen die een aandoening zouden verbergen, en / of een 
invloed op de prestaties van het paard zouden hebben, aan het licht te brengen. 

1.5.3 VERLIES VAN 
VRUCHTGEBRUIK TEN 
GEVOLGE VAN 
ONGEVAL  

 Voor elk verzekerd paard bevestigt u dat  

a) Het verzekerde paard :  
 Geen afwijking vertoont: genitaal, luchtwegen, hart, of elke andere afwijking ; 
 Geen enkele misvorming van het voortbewegingssysteem vertoont ; 
 Een normaal karakter heeft. 

 Voor elk paard verzekerd voor een waarde vanaf 10.000 € : 

Moet er een certificaat ingevuld worden door een door ons erkende dierenartskliniek 
volgens model dat u kan downloaden op onze website onder de rubriek “ 
Dierenartscertificaat“. 

 Leeftijd en antecedenten : 

Het is belangrijk om weten dat de maximaal toegelaten leeftijd van het paard 10 jaar 
moet bedragen, indien u de waarborg « Verlies van Vruchtgebruik » wenst te 
onderschrijven. Deze waarborg zal slechts toegestaan worden indien het paard een 
blanco en vlekkeloze medische historiek bezit. 

 

1.5.4 DIEFSTAL – 
VERDWIJNING 

Bij onderschrijving van de waarborg “diefstal”, moet het paard identificeerbaar zijn door 
een microchip. 

Het moet bovendien bij een officiële instantie ingeschreven zijn. 

1.5.5 ONVRUCHTBAARHEID Enkel de paarden verzekerd als dekhengsten zijn verzekerbaar. 
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VAN DE HENGST Enkel de paarden die vruchtbaar zijn, zijn verzekerbaar. 

Een certificaat van de kwaliteit van het sperma zal opgevraagd worden. 

Het paard moet als dekhengst onder hygiënische omstandigheden gebruikt worden. 

1.5.6 OVERLIJDEN VAN DE 
FŒTUS 

De foetus is enkel verzekerbaar als de merrie verzekerd is en indien u in het bezit bent 
van een drachtcertificaat. 

De dragende merrie van de te waarborgen foetus heeft nooit complicaties gehad in dit 
verband. 

U bent in het bezit van een drachtcertificaat vanaf de 5de maand en van de factuur van 
de bevruchting of inseminatie bij de onderschrijving van het contract. 

U bent in het bezit van een dek- of inseminatieovereenkomst. 
 
 

1.6 ANDERE VERZEKERINGS-
VOORWAARDEN 

 

1.6.1 MAXIMUM VERZEKERD 
KAPITAAL ONLINE 

a) Waarde per paard : maximum 600.000 € ; 
b) Totale waarde van alle paarden verzekerd onder eenzelfde contract : maximum 

1.800.000 €. 

1.6.2 DIERENARTS -
CERTIFICAAT & 
RÖNTGENFOTO’S 

Enkel de certificaten zoals door Circles Group opgesteld, zijn geldig.  

Enkel het protocol van de röntgenfoto’s zoals door Circles Group opgesteld is geldig. 

Wanneer een dierenartscertificaat en/of röntgenfoto’s worden geëist, mogen deze niet 
ouder zijn dan 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de inwerkingtreding van het 
verzekeringscontract. 

Bovendien mag geen enkel ongeval of geen enkele ziekte zich hebben voorgedaan tussen 
de datum van het laatste dierenartscertificaat en de datum van de inwerkingtreding van 
het contract. 

Circles Group heeft het recht om een bloedproef van het te verzekeren paard te vragen, 
zowel bij de eerste onderschrijving als bij elke hernieuwing, in geval van schade, of op 
eender welk ander moment tijdens de verzekerde periode. 

1.6.3 VERZEKERINGSNEMER De verzekeringnemer moet een inwoner van de Europese Unie of van Turkije zijn. 
 
 

1.7 GEVALLEN WAARBIJ 
CIRCLES GROUP 
DEKKING KAN 
WEIGEREN 

a) In geval van cumulatie van risico’s voor éénzelfde schadegebeurtenis op éénzelfde 
plaats ; 

b) Voor elke verzekeringsnemer met financiële schulden in het kader van een vorige 
onderschrijving bij een makelaar die tot het netwerk van Circles Group behoort. 
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2. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
BESCHRIJVING VAN DE 
WAARBORGEN 
BELANGRIJKE BEPALINGEN 

« Dit document vervolledigt de Bijzondere Voorwaarden en vormt samen met deze de 
verzekeringspolis. Het specificeert de eigenschappen eigen aan elke waarborg, «  wat is 
verzekerd » en « wat is niet verzekerd (tenzij derogatie aan de Bijzondere 
Voorwaarden) » evenals de voorwaarden en algemene uitsluitingen van toepassing op 
alle waarborgen (tenzij derogatie aan de Bijzondere Voorwaarden of Specifieke 
Voorwaarden). 

 
 

2.1 PREAMBULES AAN ALLE 
WAARBORGEN 

Huidige Specifieke Voorwaarden gelden onder voorbehoud dat aan alle acceptatiecriteria 
voldaan werd, zoals beschreven onder sectie I: “Principes en 
verzekerbaarheidsvoorwaarden”. 

Indien aan een gesteld criterium niet werd voldaan, heeft Circles Group het recht elke 
schadevergoeding te weigeren, behoudens anders gestipuleerd in de Bijzondere 
Voorwaarden. 

De goede gezondheidstoestand en de waarde van het paard moeten steeds door de 
verzekeringsnemer bewezen kunnen worden (dierenartscertificaat, röntgenfoto’s, foto’s, 
videobeelden, deelname aan wedstrijden, aankoopfacturen, stamboom...). 

De cursief gedrukte woorden en/of de uitdrukkingen worden in het glossarium 
beschreven. 

  

2/ 
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2.2 VERZEKERDE 
ACTIVITEITEN 

 

2.2.1 VERZEKERDE 
ACTIVITEITEN 

De hoofdactiviteit die in de Bijzondere Voorwaarden wordt aangegeven bepaalt het 
hoofdgebruik uitgeoefend door de verzekeringsnemer met het gewaarborgde paard. 
Nochtans zijn de waarborgen die in de Bijzondere Voorwaarden worden beschreven, 
eveneens geldig om verzekeringsdekking te verlenen voor om het even welke andere 
activiteit, zoals opgenomen in de tabel hieronder : 

 
 

2.2.2 OPMERKING Het wordt verduidelijkt dat geen enkele dekking wordt verkregen als het paard andere 
activiteiten verricht dan deze beschreven als de hoofdactiviteit of andere activiteiten dan 
deze gedekt door de uitbreidingen beschreven in de tabel hierboven. 

Eveneens wordt ook verduidelijkt dat, rekening houdend met de moeilijkheid tot 
levering van bewijs en tot bepaling van de oorzaak bij een eventueel schadegeval, deze 
afwezigheid van dekking ook wordt toegepast zelfs indien het schadegeval zich heeft 
voorgedaan tijdens de hoofdactiviteit of tijdens een activiteit gedekt door de 
uitbreidingen. 

Indien de verzekerde occasioneel zou wensen dat zijn paard een niet verzekerde activiteit 
uitoefent, dan heeft hij de mogelijkheid om hiervoor een tijdelijke dekking aan te vragen 
die kan onderhandeld worden middels eventuele betaling van een bijpremie of middels 
andere, aan de omstandigheden aangepaste voorwaarden 

  



 

9 | CG-EQUINE-NL-01012017 

Circle Equine – Specifieke Voorwaarden per waarborg / Algemene Voorwaarden 

 
 

2.3 OVERLIJDEN TEN 
GEVOLGE VAN 
ONGEVAL, EUTHANASIE, 
DIEFSTAL (BRONZE – 
SILVER – GOLD – 
DIAMOND - PLATINUM) 

 

2.3.1 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

 Wat is verzekerd 

Overlijden ten gevolge van alle ongevallen, inbegrepen tijdens het transport. 

 Zijn eveneens verzekerd : 

a) de kosten verbonden aan het weghalen van het lijk en alle overeenkomstige 
dierenartskosten ten gevolge van de chirurgische ingreep met als doel het paard te 
redden van een zekere en dreigende dood na een ongeval. In dit geval is de 
terugbetaling van de kosten beperkt tot een maximum van 4.000 €. 

b) overlijden ten gevolge van alle behandelingen, voorgeschreven door een dierenarts, 
naar aanleiding van een ongeval. In dit geval moet het overlijden zich voordoen 
binnen een termijn van 12 maanden te rekenen vanaf de datum van het ongeval. 

c) overlijden en alle overeenkomstige dierenartskosten ten gevolge van euthanasie, 
uitgevoerd door een dierenarts, naar aanleiding van een ongeval tijdens een publieke 
manifestatie, om het extreme of ongeneeslijke lijden van het paard te voorkomen. 

d) overlijden en alle overeenkomstige dierenartskosten ten gevolge van euthanasie, 
uitgevoerd door een dierenarts, naar aanleiding van een ongeval, om het extreme of 
ongeneeslijke lijden van het paard te voorkomen. 

e) overlijden door afslachting van het paard, dat zich in een vliegtuig bevindt en wiens 
gedrag de veiligheid van het vliegtuig in het gedrang kan brengen. Deze afslachting 
moet het gevolg zijn van een beslissing van de piloot, naar eer en geweten, en 
gemeenschappelijk door de piloot, alle stewards en de sanitaire autoriteiten, aanwezig 
in het vliegtuig, ondertekend. 

f) overlijden ten gevolge van diefstal, vlucht, verdwijning en/of ongeoorloofde 
ontvoering. 

g) overlijden ten gevolge van een brand, verdrinking, natuurramp of door bliksem. 

Echter, is niet verzekerd,wat uitgesloten is en wat bepaald werd in sectie 2.3.2. 

2.3.2 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

a) Overlijden ten gevolge van een ziekte (kan verzekerd worden onder waarborg “ 
Overlijden ten gevolge van ongeval en/of ziekte … “) 

b) Overlijden ten gevolge van een chirurgische ingreep die niet een rechtstreeks 
gevolg is van een ongeval 

c) Overlijden door een behandeling die niet werd toegediend ten gevolge van een 
ongeval 

d) Overlijden bij het veulenen. 
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2.4 OVERLIJDEN DOOR 
ZIEKTE EN/OF ONGEVAL 
(SILVER – GOLD – 
DIAMOND - PLATINUM) 

 

2.4.1 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

 Wat is verzekerd 

a) Al wat verzekerd is onder rubriek 2.3.1 ; 
b) De kosten verbonden aan het weghalen van het lijk en alle overeenkomstige 

dierenartskosten, ten gevolge van de chirurgische ingreep met als doel het paard te 
redden van een zekere en dreigende dood na een ziekte. In dit geval is de 
terugbetaling van de kosten beperkt tot een cumul van maximum 4.000 € ; 

c) Elke ziekte en niet beperkt tot: koliek, leptospirose,… ; 
d) De dracht, abortus en veulenen ; 
e) De therapeutische castratie die door een dierenarts wordt uitgevoerd, na uitdrukkelijke 

toestemming van Circles Group ; 
f) Elke heelkundige ingreep die vereist is naar aanleiding van een levensbedreigende 

aandoening ; 
g) De geneesmiddelen die door dierenarts worden toegediend naar aanleiding van een 

levensbedreigende aandoening. 

2.4.2 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

a) Het toedienen of innemen van verboden producten die door een dierenarts 
voor preventieve of genezende doeleinden worden voorgeschreven.  

b) Het toedienen of innemen van producten die niet door een dierenarts werden 
voorgeschreven. 

c) Het toedienen of innemen van producten met als doel de prestaties van het 
paard te verhogen. 

2.4.3 BEPALING INZAKE 
KOLIEKEN 

De gevolgen van een koliek zullen slechts terugbetaald worden voor zover de 
verzekeringnemer het paard naar een paardenkliniek gebracht heeft, na 12 uur 
vruchteloze behandeling. 

De gevolgen van kolieken zijn gedekt na een wachttijd van 24 uur volgend op de 
aanvaarding en de onderschrijving door Circles Group. 

 
 

2.5 VERLIES VAN 
VRUCHTGEBRUIK (GOLD 
– DIAMOND) 

 

2.5.1 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

Het verlies van vruchtgebruik en/of het definitief en totaal verlies van gebruik van het 
paard, zoals beschreven en verzekerd in de Bijzondere Voorwaarden, ten gevolge van een 
ongeval behalve wat opgesomd wordt onder de rubriek: ”Uitsluitingen”. 

2.5.2 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

Elke blijvende en totale invaliditeit ten gevolge van : 
a) Een heelkundige ingreep die niet het gevolg is van een ongeval ; 
b) Een behandeling die niet het gevolg is van een ongeval ; 
c) Een dekking ; 
d) Het toedienen of innemen van verboden producten die door een dierenarts 

voor preventieve of genezende doeleinden worden voorgeschreven ; 
e) Het toedienen of innemen van producten die niet door een dierenarts werden 

voorgeschreven ; 
f) Het toedienen of innemen van producten met als doel de prestaties van het 

paard te verhogen. 
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2.5.3 EINDE VAN DE 
WAARBORG 

De waarborg vervalt automatisch bij de verlenging na de 13e verjaardag van het 
verzekerde paard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

 
 

2.6 DIERENARTSKOSTEN EN 
ZORGEN (PLATINUM - 
DIAMOND) 

 

2.6.1 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

 Wat is verzekerd 

Alle dierenartskosten en zorgen naar aanleiding van elke aandoening, behalve wat 
opgesomd wordt onder de rubriek:”Uitsluitingen”, in het geografische gebied bepaald in 
de bijzondere voorwaarden. 

Onder kosten verstaat men: de honoraria, de behandelingen, de bloedanalyses, de 
geneesmiddelen, de röntgenfoto’s en de kosten van ziekenhuisopname. 

Kosten van Medische afbeelding (röntgenfoto, scintigafie, MRI, enz…) zullen slechts 
vergoed  worden tot maximaal 50%. Bettreffende PRP, IRAP en Stamcellen 
behandelingen, zijn alleen de injecties (max 2) terugbetaald. Met uitsluiting van biopsie, 
cultuur en bewaring kosten. 

2.6.2 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

a) De kosten en de gevolgen in verband met zogenaamde « ingrepen van 
welvoeglijkheid » (voorbeeld: castratie) ; 

b) De kosten en de gevolgen met betrekking tot bevruchten ; 
c) De kosten en de gevolgen met betrekking tot dracht en veulenen ; 
d) De kosten en de gevolgen in verband met de onvruchtbaarheid ; 
e) De kosten en de gevolgen in verband met een misvorming ; 
f) De kosten en de gevolgen in verband met vaccinatie en rappels ; 
g) Tandheelkundige kosten behalve als deze het gevolg zijn van een ongeval ; 
h) De kosten en de gevolgen die hadden kunnen vermeden worden als het 

verzekerde paard de vaccins en rappels zoals, griep, en tetanus had gekregen ;
i) De administratieve kosten in geval van afslachting ; 
j) En meer in het algemeen, alle kosten met betrekking tot zorgen die niet 

voorgeschreven zijn door een dierenarts of die niet het gevolg zijn van een 
ziekte en/of gedekt ongeval ; 

k) Vervoerkosten; 
l)  Revalidatiekosten; 
m) Verplaatsingskosten van de dierenartsen; 
n) Dossierkosten van de dierenartsen; 
o) Voedingsupplementen, vitaminen, oligo elementen. 

2.6.3 LIMIET In geen geval zal de tussenkomst van Circles Group per schadegeval meer dan 6 maanden 
van zorgen en/of behandeling bedragen vanaf de datum van de schriftelijke aangifte van 
de verzekeringsnemer aan zijn makelaar. 

Om terugbetaald te worden, moet een factuur begeleiden door corresponderend rapport 
van de dierenarts en meegedeeld worden aan uw makelaar, binnen de maximaal 2 
maanden. Echter, zullen geen honoraria of dierenartskosten terugbetaald worden zonder 
dierenarts rapport en/of indien deze later dan 8 dagen na de hierboven vermelde periode 
van 6 maanden ingediend worden. 

Voor elke schade waarbij het paard « mank staat » ten gevolge van een ongeval, zal 
uitsluitend een dierenarts rapport met inbegrip van het type letsel en een uitvoerige 
beschrijving ervan, aanvaard worden om tot uitbetaling te kunnen overgaan. 
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2.6.4 BEPALING INZAKE 
KOLIEKEN 

De gevolgen van een koliek zullen slechts terugbetaald worden voor zover de 
verzekeringnemer het paard naar een paardenkliniek gebracht heeft, na 12 uur 
vruchteloze behandeling. 

De gevolgen van kolieken zijn gedekt na een wachttijd van 24 uur volgend op de 
aanvaarding en de onderschrijving door Circles Group. 

 
 

2.7 DIEFSTAL (BRONZE - 
SILVER – GOLD – 
PLATINUM - DIAMOND) 

 

2.7.1 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

 Wat is verzekerd 

Alle diefstallen, officieel aangegeven aan een bevoegde instantie (politie,…), door alle 
middelen, het weglopen/vluchten door alle oorzaken, behalve wat wordt uitgesloten 
onder de rubriek :”Uitsluitingen”. 

2.7.2 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

a) De kwaadwilligheid en/of de opzettelijke handeling in hoofde van de 
verzekeringsnemer en/of van iedere persoon die een belang heeft in dit 
verzekeringscontract; 

b) De zware fout. 
 
 

2.8 BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID 
(BRONZE – SILVER – 
GOLD – PLATINUM - 
DIAMOND) 

 

2.8.1 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

 Wat is verzekerd 

De bedragen die de verzekeringsnemer, enkel indien het een particulier betreft, juridisch 
zou moeten betalen aan derde(n) naar aanleiding van extra-contractuele schade waarvoor 
hij aansprakelijk zou zijn, aangebracht door het verzekerde paard onder zijn hoede. 

Per uitbreiding wordt de waarborg ook verlenen aan de ruiter, bestuurder, gebruiker, 
enkel als particulier, die het paard onder zijn bevoegdheid heeft op het moment van de 
schade. 

Eveneens krachtens deze waarborg worden de reddingskosten gedekt. In dit geval wordt 
de vergoeding na uitputting van de waarborg beperkt tot 2.500 € . 

Enkel het gebruik zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden is gedekt en/of wanneer 
het paard zich in een weide en/of stalling bevindt. 

2.8.2 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

a) Schade aan goederen eigendom van de verzekeringsnemer; 
b) De schade aan het verzekerde paard zelf; 
c) De schade ten gevolge van een gebruik dat niet overeenstemt met wat 

beschreven is in de Bijzondere Voorwaarden; 
d) De schade die aan een derde wordt toegebracht wegens niet-naleving van de 

regelgeving en/of wettelijke bepalingen; 
e) Schade die vergoed wordt door de toepassing van de verplichte verzekering 

voor landvoertuigen; 
f) Elke herstelling van een schade die door een derde wordt geeist voor niet-

naleving van een contract; 
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g) De boetes, de rechterlijke verplichtingen, de strafsancties en alle 
desbetreffende kosten; 

h) Terrorisme; 
i) De schade die gedekt is door een wettelijk verplichte verzekering. 

 
 

2.9 RECHTSBIJSTAND 
(BRONZE – SILVER – 
GOLD – PLATINUM - 
DIAMOND) 

 

2.9.1 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

 Wat is verzekerd 

Alle kosten, uitgaven en betaalde of te betalen honoraria om uw belangen voor elke actie 
in aansprakelijkheid tegen u te verdedigen wanneer deze actie een rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband heeft met het paard of paarden vermeld in de Bijzondere 
Voorwaarden en dit ten belope van maximum 50.000€. 

Enkel de geschillen die zich tijdens de verzekeringsperiode hebben voorgedaan, zullen 
uitbetaald worden. 

2.9.2 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

a) Alle geschillen ten gevolge van een opzettelijke fout of een bedrieglijke 
handeling door u gepleegd; 

b) Alle geschillen met betrekking tot fiscale of douane aangelegenheden; 
c) Alle geschillen betreffende wedstrijden of proeven in het kader van 

weddingschappen. 

 Wat betalen we niet ? 

a) De boetes ; 
b) Bedragen waarvoor U veroordeeld werd te betalen. 

2.9.3 KEUZE VAN DE 
ADVOCAAT 

De keuze van de advocaat is vrij vanaf het moment dat zijn uurloon niet hoger is dan 
150 EUR. 

 
 

2.10 ONVRUCHTBAARHEID 
VAN DE HENGST (OPTIE) 

 

2.10.1 PREAMBULE Deze waarborg is niet cumulatief met een andere waarborg van hetzelfde contract. 

2.10.2 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

 Wat is verzekerd 

De financiële gevolgen, beperkt tot het bedrag dat in de Bijzondere Voorwaarden wordt 
vermeld, wanneer de hengst volkomen en definitief onvruchtbaar is geworden ten gevolge 
van een ziekte en/of een ongeval. 

2.10.3 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

a) Onvruchtbaarheid ten gevolge van zogenaamde« ingrepen van welvoeglijkheid 
» (voorbeeld: castratie) ; 

b) De onvruchtbaarheid ten gevolge van behandelingen, ingrepen en/of 
medicaties die niet werden voorgeschreven en/of onder de 
verantwoordelijkheid van een dierenarts vallen. 
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2.11 OVERLIJDEN VAN DE 
FOETUS EN/OF HET 
VEULEN TOT DE 
LEEFTIJD VAN 7 DAGEN 
(OPTIE) 

 

2.11.1 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

 Wat is verzekerd 

a) Overlijden van de foetus indien de bevruchting minstens 7 maanden voordien heeft 
plaatsgevonden ; 

b) Elk niet-opzettelijk verlies van de foetus van de merrie verzekerd in het contract 
onder voorbehoud van het voorleggen van een drachtcertificaat ; 

c) Het slachten van het veulen bij de geboorte voor redenen van misvorming ; 
d) Overlijden van het veulen tot de leeftijd van 7 dagen, beperkt tot de prijs van de 

bevruchting, door welke oorzaak ook, met inbegrip van transport, behalve voor wat 
wordt opgesomd onder de rubriek : “Uitsluitingen” ; 

e) De vergoedingslimiet wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden ; 
f) Deze waarborg is verworven zelfs in geval van overlijden van de merrie ten gevolge 

van het veulenen. 

2.11.2 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

Overlijden van de foetus als gevolg van: 
a) De inname door de merrie van andere produkten dan deze door een dierenarts 

voorgeschreven; 
b) Elke geneeskundige behandeling van de merrie die niet door een dierenarts 

werd uitgevoerd; 
c) Overlijden van de fœtus indien het contract minder dan 7 maanden na de 

bevruchting ingang vond. 

Overlijden van het veulen van minder dan 8 dagen als gevolg van: 
a) Het toedienen of innemen van verboden producten die door een dierenarts 

voor preventieve of genezende doeleinden werden voorgeschreven; 
b) Het toedienen of innemen van producten met als doel de prestaties van het 

veulen te verhogen; 
c) Het toedienen of innemen van producten die niet door een dierenarts werden 

voorgeschreven; 
d) Euthanasie die niet door een dierenarts werd voorgeschreven. 
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3. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
INDIVIDUELE ONGEVALLEN 
BELANGRIJKE BEPALINGEN 

« Dit document vervolledigt de Bijzondere Voorwaarden en vormt samen met deze de 
verzekeringspolis. Het specificeert de eigenschappen eigen aan elke waarborg, «  wat is 
verzekerd » en « wat is niet verzekerd (tenzij derogatie aan de Bijzondere 
Voorwaarden) » evenals de voorwaarden en algemene uitsluitingen van toepassing op 
alle waarborgen (tenzij derogatie aan de Bijzondere Voorwaarden of Specifieke 
Voorwaarden). 

 
 

3.1 INDIVIDUELE 
ONGEVALLEN RUITER 

 

3.1.1 DEFINITIE VAN DE 
WAARBORG 

 Overlijden 

In geval van overlijden, hetzij onmiddellijk, hetzij uiterlijk 3 jaar na het ongeval, door 
welke oorzaak ook, behalve wat wordt vermeld onder de rubriek: « Uitsluitingen », betalen 
we een kapitaal van 75.000 €. 

 Blijvende ongeschiktheid 

In geval van blijvende ongeschiktheid, door welke oorzaak ook, behalve wat wordt 
vermeld onder de rubriek: “ Uitsluitingen “, betalen we, na consolidatie, een kapitaal 
overeenkomstig de graad van lichamelijke ongeschiktheid. 

Bij 100 % blijvende ongeschiktheid bedraagt de uitkering 150.000 €. 

Meer dan 67 % lichamelijke ongeschiktheid wordt gelijkgesteld aan 100%. 

 Medische kosten 

Afgezien van de hiervoor vermelde bedragen komt Circles Group tussen in de medische 
kosten ten belope van 25.000 €.  

3.1.2 UITSLUITINGEN  Wat is niet verzekerd 

De schade ten gevolge van elk ongeval dat niet het gevolg is van het beoefenen 
van de ruiteractiviteit zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden. 

3/ 
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4. ALGEMENE  
VOORWAARDEN 
BELANGRIJKE BEPALINGEN 

« Dit document vervolledigt de Bijzondere Voorwaarden en vormt samen met deze de 
verzekeringspolis. Het specificeert de eigenschappen eigen aan elke waarborg, «  wat is 
verzekerd » en « wat is niet verzekerd (tenzij derogatie aan de Bijzondere 
Voorwaarden) » evenals de voorwaarden en algemene uitsluitingen van toepassing op 
alle waarborgen (tenzij derogatie aan de Bijzondere Voorwaarden of Specifieke 
Voorwaarden). 

 
 

4.1 AANVANGSDATUM – 
WACHTTIJD – DUUR – 
OPZEGGING – UIT TE 
VOEREN VERKLARINGEN 
TIJDENS DE 
VERZEKERINGSPERIODE 

 

4.1.1 AANVANGSDATUM De waarborgen worden slechts toegekend : 
a) Na betaling van de premie; 
b) Bij ontvangst door Circles Group van de identificatiedocumenten (Zie: “Principes en 

verzekerbaarheidsvoorwaarden“ - Hoofdstuk: “Identificatie“ ); 
c) Onder voorbehoud van aanvaarding van het gevraagde dierenartscertificaat. (Zie : 

“Modaliteiten eigen aan de waarborgen“ ). 

4.1.2 WACHTTIJD De waarborgen “overlijden”, “dierenartskosten” en “verlies van vruchtgebruik” zullen 
ingaan 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract, behalve 
a) Bij ongeval of in geval van euthanasie na ongeval : 24 uur na de inwerkingtreding van 

het contract; 
b) Bij kolieken: 24 uur volgend op de aanvaarding en de onderschrijving van het 

verzekeringscontract door Circles Group; 
c) in geval van artritische aandoening of tendinitis: 120 dagen na de inwerkingtreding 

van het contract.  

De waarborgen,“burgerlijke aansprakelijkheid“,“rechtsbijstand“,“individuele ongevallen“ 
zullen toegekend worden 24 uur na de inwerkingtreding van het contract. 

De waarborg “overlijden van de foetus“zal toegekend worden 7 dagen na de 
inwerkingtreding van het contract onder voorbehoud dat de bevruchting plaatsvond meer 
dan 7 maanden vóór de inwerkingtreding van het contract. 

De waarborgen « diefstal » en « onvruchtbaarheid » zullen toegekend worden 30 dagen na 
de inwerkingtreding van het contract. 

4.1.3 DUUR De verzekering wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend 
hernieuwd van jaar tot jaar. 

Het contract wordt beëindigd na betaling van een schadevergoeding omwille van 
overlijden, diefstal en mogelijk na verlies van vruchtgebruik van het verzekerde paard. 

  

4/ 
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4.1.4 OPZEGGING Het contract is opzegbaar per aangetekend schrijven vóór de normale vervaldatum door 
de verzekerde in geval van : 
a) Vermindering van het risico, als Circles Group weigert om de premie 

dienovereenkomstig te verminderen. De beëindiging van het contract zal 30 dagen na 
ontvangst van de kennisgeving door Circles Group in werking treden; 

b) Tariefverhoging; 
c) En in alle andere gevallen voorzien door de locale wetgeving van het land waar het 

contract is ondertekend. 

Het contract is opzegbaar per aangetekend schrijven vóór de normale vervaldatum door 
Circles Group in geval van : 
a) Niet-betaling van de premies; 
b) Verzwaring van het risico. De beëindiging van het contract moet door de verzekerrar, 

binnen de 30 dagen na kennisname van het verhoogde risico, gemeld worden; 
c) In geval van nalatigheid, onnauwkeurigheid, van onjuiste voorstelling en verklaring 

en/of niet-naleving van de voorwaarden van verzekerbaarheid, zal de beëindiging van 
het contract de dag na kennisgeving aan de verzekerde in werking treden; 

d) Onvermogen of faling van de verzekerde; 
e) En in alle andere gevallen voorzien door de locale wetgeving van het land waar het 

contract is ondertekend. 

Het contract is van rechtswege opzegbaar per aangetekend schrijven vóór de normale 
vervaldatum in geval van: 
a) Overlijden van het verzekerde paard indien het verzekeringscontract enkel het 

overleden paard waarborgde. De beëindiging van het contract zal de dag volgend op 
de kennisgeving aan Circles Group in werking treden; 

b) Blijvende totale invaliditeit van het verzekerde paard indien het verzekeringscontract 
enkel het paard, getroffen door deze invaliditeit, waarborgde en voor zover een 
akkoord over de vergoeding tussen de partijen tot stand is gekomen. De beëindiging 
van het contract zal de dag volgend op de kennisgeving aan Circles Group in werking 
treden; 

c) En in alle andere gevallen voorzien door de locale wetgeving van het land waar het 
contract is ondertekend. 

Het contract is opzegbaar per aangetekend schrijven vóór de normale vervaldatum door 
de erfgenamen van de verzekerde, de koper van het paard of Circles Group in geval van 
eigendomsoverdracht ten gevolge van het overlijden van de verzekerde. De beëindiging 
van het contract zal de dag volgend op de kennisgeving aan en/of van Circles Group in 
werking treden. 

4.1.5 SCHRIFTELIJKE 
MELDING EN 
GEDURENDE DE 
VERZEKERINGSPERIOD
E : WIJZIGING VAN 
RISICO 

De verzekerde moet gedurende de looptijd van het contract volgende wijzigingen 
schriftelijk melden, met vraag tot ontvangstbevestiging: 
a) Elke wijziging van de activiteit beschreven in de Bijzondere Voorwaarden; 
b) Het bevruchten van een merrie die niet als “fokmerrie” werd aangegeven; 
c) De verkoop van het paard. 

De wijziging van het risico zal van kracht zijn zodra Circles Group de veranderingen per 
bijvoegsel bevestigt en het aan de verzekeringsnemer overmaakt. 

Elk verzuim van verklaring van wijziging van het risico zal de nietigheid van het contract 
tot gevolg hebben. 

Niettemin blijven de premies tot aan de vervaldatum van het contract steeds 
verschuldigd. 
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4.2 VERPLICHTINGEN VAN 
DE VERZEKERINGNEMER 
IN GEVAL VAN SCHADE 

 

4.2.1 WAT MOET U DOEN ? U moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen de 24 uur, contact opnemen met een 
door ons erkende dierenarts,opgenomen in de lijst die zich op de website bevindt. 

Deze termijn wordt teruggebracht tot 6 uur in geval van overlijden. 

Op straffe van nietigheid moet u eveneens, een ingevulde schadeverklaring, binnen de 8 
dagen versturen aan uw makelaar, samen met de hieronder vermelde elementen: 
a) De datum van het schadegeval; 
b) De omstandigheden van de schade; 
c) De gekende en vermoedelijke gevolgen van het schadegeval; 
d) U dient de noodzakelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van de schade te 

vermijden en te beperken; 
e) Bij diefstal, onmiddellijk de locale politie verwittigen en een proces-verbaal laten 

opstellen; 
f) Indien de schade zich voordoet tijdens het transport, een tegensprekelijke expertise 

van de schade laten uitvoeren met de transporteur, en alle voorzorgsmaatregelen 
nemen teneinde het verhaal tegenover deze transporteur te vrijwaren; 

g) Voor alle andere schades dan deze in verband met de waarborg “dierenartskosten”, 
die geen operatie vereisen, en/of de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid” en/of 
“diefstal” en/of “individuele ongevallen ruiter”, moet u binnen de 48 uur volgend op 
de verzekerde gebeurtenis, ons de veterinaire verklaring toesturen die de 
gezondheidstoestand van het verzekerde paard ten gevolge van de schade 
vermeldt,en/of in geval van overlijden een autopsieverslag, opgesteld door een door 
ons erkende dierenarts. De kostprijs voor deze verklaring blijft te uwen laste, behalve 
indien de waarborg “ dierenartskosten “werd onderschreven; 

h) In geval van recuperatie van het gestolen paard onmiddellijk uw makelaar verwittigen;
i) In geval van kolieken moet u het paard zo snel mogelijk en ten laatste na een 

vruchteloze behandeling van 12 uur laten opnemen in een dierenartskliniek; 
j) In geval van overlijden van het paard, moet u de verzekeraar een bloed- en 

urineanalyse bezorgen; 
k) Alle facturen van dierenartskosten dienen vergezeld te worden van een verslag met 

vermelding van de toestand van het paard en de evolutie ervan; 
l) De premie moet volledig betaald worden op het moment van de schaderegeling en / 

of zal worden afgetrokken van de betaling. 

4.2.2 WAT DOEN WIJ ? Indien nodig gelasten wij een paardendeskundige, die met u contact zal opnemen. 

4.2.3 WANNEER BETALEN 
WIJ ? 

In geval van : 
a) Overlijden, euthanasie, blijvende totale invaliditeit, overlijden van de foetus, 

onvruchtbaarheid, burgerlijke aansprakelijkheid, individuele ongevallen ruiter: binnen 
een termijn van 15 dagen na aanvaarding van het schadegeval door Circles Group; 

b) Diefstal: na een wachttijd van 30 dagen; 
c) Dierenarts- en/of hospitalisatiekosten: zie hoofdstuk « Veticard ». 

 
 

4.3 VETICARD Bij de onderschrijving van het contract overhandigen wij u uw Veticard, die onder andere 
de naam en de identificatienummer van het paard vermeldt. 

Op vertoon van de « Veticard » kan u van uw dierenarts uitstel van betaling van uw 
facturen bekomen overeenstemming met de voorwaarden en waarborgen van het 
contract. 

De « Veticard » biedt eenvoudigweg, snelheid en comfort aan de verzekerde en aan de 
dierenarts. 
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4.4 EXPERTISE De schade wordt in der minne geregeld of, bij gebrek en onder voorbehoud van de 
respectievelijke rechten van de partijen, door twee deskundigen de eerste gekozen door de 
verzekeringsnemer en de tweede gekozen door Circles Group. Deze deskundigen moeten 
op onherroepelijke wijze het bedrag van de schade evalueren. Zij zullen zich ook moeten 
uitspreken over de oorzaak van de schade. 

Zijn de deskundigen het niet eens, dan vragen zij de medewerking van een derde, om te 
beslissen bij meerderheid van stemmen. 

Benoemt een partij haar deskundige niet, of zijn de deskundigen het oneens over de 
keuze van de derde, dan zal de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar 
het contract werd ondertekend, de deskundige benoemen. 

Indien een deskundige zijn opdracht niet vervult, zal hij volgens dezelfde procedure 
vervangen worden, zonder de rechten van de partijen te benadelen. 

Elke partij mag eisen dat de derde deskundige gekozen wordt buiten de verblijfplaats van 
de verzekeringsnemer. 

Elke partij draagt haar eigen expertisekosten. 

De verzekeringsnemer en Circles Group dragen elk voor de helft de kosten van de derde 
deskundige, zelfs indien ambtshalve aangeduid. 

Elke expertise, of elke andere verrichting met schadevaststelling als doel, doet geen 
afbreuk aan de rechten die Circles Group heeft tegenover de verzekeringsnemer. 

 
 

4.5 TOE TE PASSEN REGELS
IN GEVAL VAN 
RECUPERATIE 

 Recuperatie voor uitbetaling van de schadevergoeding 

Indien het paard wordt teruggevonden vóór uitbetaling van de schadevergoeding, dient 
de verzekeringsnemer het terug in zijn bezit te nemen en is Circles Group slechts 
gehouden tot betaling van de mogelijke schade eraan en van de kosten gemaakt door de 
verzekeringsnemer op eigen initiatief of in samenspraak met Circles Group, met het oog 
op de recuperatie van het paard. 

 Recuperatie na uitbetaling van de schadevergoeding 

Eens de schadevergoeding werd uitbetaald, wordt Circles Group van rechtswege eigenaar 
van het teruggevonden paard. 

Nochtans mag de verzekeringsnemer het teruggevonden paard opnieuw in zijn bezit 
nemen, mits regeling van het verschil tussen de ontvangen schadevergoeding en een 
definitieve vergoeding, berekend zoals vermeld in voorgaande paragraaf. 

 
 

4.6 SUBSIDIARITEIT Indien eenzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is voor hetzelfde risico, 
dan gelden de door de locale wetgeving gedefinieerde regels (land van de woonplaats van 
de verzekeringsnemer). Indien de locale wetgeving hieromtrent geen regels definieert zal 
onderhavig contract slechts subsidiair toegepast worden. 

Indien eenzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is voor hetzelfde risico, 
is de verzekerde verplicht Circles Group te informeren over de identiteit van de andere 
verzekeraar(s) en het (de) contractnummer(s). 

 
 

4.7 ALGEMENE 
UITSLUITINGEN 

Huidig contract dekt geen schade voortvloeiend uit volgende gebeurtenissen, 
behalve indien anders gestipuleerd in de Bijzondere Voorwaarden: 
a) Oorlog, verklaard of niet, waarbij dient vermeld dat de verzekeringsnemer 

dient te bewijzen dat het schadegeval een andere oorzaak heeft dan 
oorlogsgeweld; 

b) Burgeroorlog, oproer, terrorisme of sabotage, waarbij dient vermeld dat Circles 
Group dient te bewijzen dat de schade door één van deze gebeurtenissen werd 
veroorzaakt; 
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c) Ioniserende stralingen of wijzigingen in de atoomkern; 
d) Embargo's, confiscatie, molest, weerhouding of vernietiging op bevel van 

enige regering of publieke overheid; 
e) Afslachting als gevolg van een beslissing van de bevoegde administratieve 

autoriteiten, die in het kader van de wetgeving op de ziektes geldend als 
besmettelijk werd genomen; 

f) Niet-inachtneming van douanereglementen; 
g) Het ongepaste gebruik of toezicht op de verzekerde paarden wanneer zij toe te 

schrijven zijn aan een ernstige nalatigheid of onvergeeflijke fouten van de 
verzekerde. De werkoverlast is onder andere als ongepast gebruik te 
beschouwen; 

h) Elke schade veroorzaakt door prikkeldraad die als afsluiting dient of die zich 
in de weide bevindt waar het verzekerde paard verblijft; 

i) Epilepsie, een genetische afwijking, een aangeboren gebrek, een misvorming;
j) Chirurgische ingreep zonder toelating van Circles Group, met inbegrip van de 

castratie; 
k) De therapeutische behandeling, die niet werd voorgeschreven door een 

dierenarts; 
l) Esthetische schade;  
m) Onbruikbaarheid van het verzekerde paard om gedragsredenen; 
n) Opzettelijke of zware fout van de verzekerde. Onder "zware fout van de 

verzekerde" moet worden begrepen de daad of fout van zulke aard dat ze 
gelijkgesteld wordt met een opzettelijke daad zoals onder andere het gebrek 
aan zorgen, eten of slechte behandeling. De dronkenschap die rechtstreeks in 
verband staat met de schade wordt gelijkgesteld met zware fout; 

o) Fraude, oneerlijkheid, misdaad door de verzekerde; 
p) Wobbler syndroom en andere ataxiën ten gevolge van een letsel ter hoogte van 

een wervel;  
q) Naviculair syndroom of podotrocheair syndroom; 
r) Rhinopneumonie; 
s) Acupunctuur en homeopathie; 
t) Voedingsupplementen, vitaminen en sporenelementen; 
u) Medische en paramedische apparatuur; 
v) Alle gevolgen van osteochondrose letsels; 
w) Bestaand ongeval of bestaande ziekte voorafgaand aan de onderschrijving van 

het contract; 
x) Niet traumatische tendinitis, desmitis, arthritis, arthrose, voorafgaand aan de 

onderschrijving van het contract; 
y) Drugs, doping en andere verboden producten; 
z) Stierengevecht, gevaarlijke of acrobatische handelingen, krachttoeren; 
aa) Huisvestingskosten en revalidatie; 
bb) Verklaarde epidemieën en pandemieën; 
cc) Experimentele en / of niet officiele herkende behandelingen in het 

desbetreffend land. 
 
 

4.8 VERHAAL - SUBROGATIE a) Circles Group behoudt zich zijn rechten tot verhaal tegen derde verantwoordelijken 
van de geleden schade voor. Circles Group is gesubrogeerd in de rechten en 
vorderingen van de verzekeringsnemer ten belope van de bedragen betaald in 
uitvoering van onderhavige polis; 

b) Circles Group erkent en aanvaardt echter de burgerlijke onschendbaarheid van de 
verzekeringnemer en diens werknemers ; 

c) in geval van schade, zullen de verzekeringsnemers alle middelen gebruiken waarover 
zij ten aanzien van de derde verantwoordelijken beschikken, teneinde het beroep van 
Circles Group te garanderen. Circles Group zal geen enkele klacht tegen de 
verzekeringsnemers indienen ten gevolge van hun nalatigheid of onoplettendheid.  
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Hij geeft elk beroep of verzoek op voor niet-ontvankelijkheid behalve in geval van 
fraude in hoofde van de verzekeringsnemers. 

 
 

4.9 GESCHILLEN De eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen verzekerde en Circles Group 
met betrekking tot onderhavig contract zullen door rechters beoordeeld worden. 

De partijen behouden zich het recht voor om beroep aan te tekenen. 

Circles Group erkent de bevoegdheid van de Rechtbank van de plaats van ondertekening 
van het contract. 
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5.  
GLOSSARIUM  

 
 

Afslachting Het doden van het verzekerde paard. 

Aanslagen Clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale 
bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op 
personen of goederen vernield worden, om indruk te maken op het publiek en een 
onveiligheidsgevoel te creëren. 

Behandeling Geneeskundig protocol opgesteld door een dierenarts om een ziekte en/of de gevolgen 
van een ongeval te verhelpen. 

Beperking van tussenkomst Beperking van de maximumvergoeding per waarborg, boven welk bedrag Circles Group 
niet tussenkomt, alle schades bij elkaar genomen. 

Derde Iedere persoon die niet als verzekerde krachtens dit contract wordt beschouwd. 

Dierenarts De dierenarts is de specialist van de geneeskunde en de chirurgie voor dieren. Het 
dierenartsdiploma is een beschermd diploma dat het beoefenen van de geneeskunde en de 
chirurgie van de dieren toelaat. 

Erkende dierenarts Dierenarts in het bezit van een dierenartsdiploma en opgenomen in de lijst die zich op de 
website bevindt. 

Erkende dierenartskliniek Dierenkliniek opgenomen in de lijst die zich op de website bevindt. 

Euthanasie Het doden van een paard, teneinde het uit zijn extreem en ongeneesbaar lijden te 
verlossen. 

Fraude Bedrog, te kwader trouw gestelde daden. 

Naviculair syndroom of 
podotrochleair syndroom 

Een aandoening van het straalbeen en/of van de zachte weefsels in de voorvoeten van 
een paard zoals de aanhechting van de diepe buigpees, de straalbeenligamenten tussen 
hoefbeen en straalbeen, het hoefgewricht, gewrichtsslijmvlies van het hoef/straalbeen 
gewricht. Indien de struktuur van het straalbeen en omliggende weefsels niet stevig 
genoeg zijn als gevolg van een aangeboren zwakte van deze structuren, dan zal bij een te 
sterke strekking het probleem van naviculaire symptomen tot uiting komen. Men kan 
verschillende oorzaken van naviculair syndroom onderscheiden: 
a) botdegeneratie = slechte beenvorming van het straalbeen: onvoldoende hard en stevig 

om bij een sprong het gewicht van het paard op te vangen; 
b) breuk ten gevolge van een sterke rotatie van het gewricht van het hoefbeen en breuk 

van het straalbeen bij hevige en korte draaiing van het voorbeen bij een geblokkeerde 
ondervoet; 

c) Peesletsel ter hoogte van de aanhechting van de diepe buigpees aan het gedegenereerd 
straalbeen met ontsteking van de slijmbeurs tussen buigpees en straalbeen; 

d) Ontsteking van het ligament waarmee het straalbeen aan het hoefbeen vast hangt; 
e) Poreuze beenvorming als gevolg van te brede voedingskanalen in het straalbeen: 

verzwakt straalbeen met kans op doorbreken van het straalbeen; 
f) De aanwezigheid van een cyste (donkere ronde zone in het straalbeen bij RX-

opname) in het straalbeen met als mogelijk gevolg een breuk van het straalbeen bij 
overbelasting; 

g) Podotrochleïtis is een belangrijke oorzaak van intermitterende kreupelheid aan een of 
de beide voorvoeten, zelden aan de achtervoeten. De letsels (RX-rays) en symptomen 
kunnen soms duidelijker zijn aan één voorvoet, maar altijd zijn de beide voorvoeten 
aangetast. 
 

5/ 
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Ongeval Wordt beschouwd als een ongeval: elke, door een externe oorzaak, plotse en gewelddadig 
voorval aan het lichaam van het paard, die buiten de wil van de verzekerde gebeurt. Dit 
voorval moet rechtstreeks een medisch waarneembaar letsel veroorzaakt hebben. 
Waardoor de wonde zichtbaar is en waarvoor een veterinaire hulp onmiddellijk 
noodzakelijk is. 

Kreupelheid door een aandoening van een pees of een ligament; een verstuiking; een 
verzwikking; een misstap; enz ... kunnen op geen enkele wijze beschouwd worden als een 
ongeval. 

Reddingskosten De kosten die voortvloeien uit de maatregelen die door Circles Group gevraagd worden 
om een gedekt schadegeval of de gevolgen ervan te voorkomen en/of te beperken of uit 
de door de verzekerde als goede huisvader getroffen maatregelen, overeenkomstig de 
regels van goed beheer van zaken, om een gedekt schadegeval of de gevolgen ervan te 
voorkomen en/of te beperken, in zoverre het dringende maatregelen betreft, waarbij de 
verzekerde handelde in spoed en zonder de mogelijkheid te hebben Circles Group te 
verwittigen en/of hun akkoord te bekomen, teneinde hun belangen niet te schaden. 
Bovendien moet er een dreigend gevaar zijn, dat wil zeggen dat als deze maatregelen niet 
getroffen waren, er onmiddellijk en onvermijdelijk een schade zou volgen. 

Worden niet beschouwd als “reddingskosten“, alle kosten in verband met 
voorzorgsmaatregelen die door de verzekerde werden getroffen, op een ogenblik dat ze 
niet dringend of noodzakelijk waren. 

Schade Alle schade te wijten aan dezelfde oorzaak, vergoedbaar op grond van één van de 
waarborgen van het contract. 

U Onder u verstaat men de verzekerde(n). 

Verzekerd paard Het paard opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden. 

Vetusteit Vermindering van de verzekerde waarde van het paard, ten gevolge van de ouderdom, 
een ongeval, een ziekte of een verlies van vruchtgebruik. 

Veulen Dier van 0 tot 18 maanden. 

Ziekte Aantasting van de organen of orgaanfuncties, tengevolge van interne of externe oorzaken, 
die tot uiting komen in symptomen en signalen en in een verstoring van de functies of in 
kwetsuren. Depressie en gelijkgeschakelde aandoeningen, onvruchtbaarheid, ouderdom 
en slijtage worden niet als een ziekte beschouwd. 
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