
 

Aanvraag/wijziging FGD Rundvee 

Deze aanvraag vormt één geheel met het aanvraagformulier FGD algemene vragen agrarisch. 

Let op, het aanvraagformulier FGD algemene vragen agrarisch moet ook ingevuld worden als dat de 

afgelopen 12 maanden nog niet gebeurd is. 

 

Het aanvraagformulier FGD algemene vragen agrarisch is ingevuld d.d. ____________________________ 

 

Naam relatie : _____________________________________________________________ 

Relatienummer : _____________________________________________________________ 

Ingangsdatum : _____________________________________________________________ 

Tussenpersoon : _____________________________________________________________ 

Polisnummer : _____________________________________________________________ 

 

1. Dekking ziekte en ongevallen 

☐ Melkvee  Ras   _________________________________________ 

  Aantal     ____________________________ 

  Verzekerd bedrag  € ________________________________________ 

 

☐ Jongvee  Ras   _________________________________________ 

  Aantal     ____________________________ 

  Verzekerd bedrag  € ________________________________________ 

 

☐ Fokstier(en)   Ras   _________________________________________ 

  Aantal     ____________________________ 

  Verzekerd bedrag  € ________________________________________ 

 

☐ Zoogkoeien  Ras   _________________________________________ 

  Aantal     ____________________________ 

  Verzekerd bedrag  € ________________________________________ 

 

☐ Vleesvee  Ras   _________________________________________ 

  Aantal     ____________________________ 

  Verzekerd bedrag  € ________________________________________ 
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Meeverzekeren aanvullende uitkering  

   ☐ 10% 

   ☐ 20% 

   ☐ 30%  

Bijzonderheden 
Waar wordt het rundvee  

gestald : _____________________________________________________________ 

Is er bewoning bij : ☐nee ☐ ja 

Indien melkveebedrijf, aangesloten bij melkcontrole  

☐nee   ☐ ja      ☐ anders te weten __________________________ 

 

Het afgelopen jaar was de 305 dagen productie per dier 

   Gemiddeld aantal kilo melk per dier ___________________________ kg 

   Gemiddeld % vet per kilo melk ___________________________ % 

   Gemiddeld % eiwit per kilo melk ___________________________ % 

 

De waarden van de laatste 5 BSK-getallen zijn 

   _____  _____  _____  _____  _____ 

 

Het afgelopen jaar was de tussenkalftijd ____________________________________________________ 

 

Hebt u voor para tbc sinds 2010 de status B of de status C gehad 

☐ja  ☐ nee  

 

Welk soort melk krijgen de kalveren 

   ☐melk van de eigen koeien  

   ☐ kunstmelk (poeder) 

 

Zijn er de laatste 10 jaar ziekten/aandoeningen/vergiftigingen geweest  

☐nee   ☐ ja, te weten: 

   ☐Botulisme ☐ BVD ☐ IBR 

   ☐Salmonella ☐ Vergiftiging ☐ Ziekte van Aujeszky 

   ☐Longworm ☐ Anders, te weten ________________________________ 

 

Hoeveel dieren waren/zijn er bij betrokken en afgevoerd  

   Betrokken:   stuks 

   Afgevoerd:   stuks   
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Hoe lang bestaan/bestonden de klachten en welke maatregelen worden/werden er genomen  

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

Is er veterinaire (bedrijfs-)begeleiding  

☐ja  ☐ nee 

 

Waartegen wordt nu ingeënt ______________________________________________________________ 

Koopt u weleens (in)direct geïmporteerd rundvee 

☐nee  ☐ ja, te weten: 

  Landen _______________________________________________________ 

  Aantal ________________________________________________________ 

 

Zo ja, zijn deze dieren voorzien van een gezondheidsverklaring 

☐ja  ☐ nee 

 

Zo ja, zijn deze dieren in quarantaine geweest  

☐nee  ☐ ja 

Op welke ziekten zijn ze onderzocht ________________________________________________________ 

 

Voorziet u zelf volledig in de opfok van uw veestapel  

☐ja  ☐ nee 

 

Zo nee, op welke wijze houdt u uw veestapel op peil  

  ☐aankoop via de veemarkt 

  ☐ anders te weten _____________________________________________ 

 

Handelt u in vee, anders dan aan- en verkoop voor het eigen bedrijf  

☐ja  ☐ nee 

 

Binnen een straal van 5 km van de locatie(s) is een   

  ☐(voormalige) vuilstortplaats ☐ vuilverbrandingsoven  

☐ geen van beide 

 

In de nabijheid is/was grond/grondwater verontreinigd  

☐ja  ☐ nee 

 

Drinkwater wordt gebruikt van  

  ☐waterleidingbedrijf  

  ☐ anders, te weten _____________________________________________ 
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Is het drinkwater het laatste jaar onderzocht en voor het rundvee geschikt bevonden  

  ☐ja, kopie van de uitslag meesturen 

  ☐ nee, het drinkwater wordt alsnog onderzocht 

 

Bij gebruik van bronwater hoe diep is de bron 

  ☐     meter  ☐ niet aanwezig 

 

Heeft zich een milieuaantasting voorgedaan op het risico-adres 

☐nee  ☐ ja, te weten _________________________________________________ 

  Wanneer _____________________________________________________ 

 

 

2. Opmerkingen 

Hebt u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico’s, over uzelf, de ander 

belanghebbende(n), dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang kan zijn?  

☐ nee ☐ ja, te weten  ________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

3. Vorige verzekeringen 

Bent u of een andere belanghebbende bij de verzekering ooit een verzekering, van welke aard ook, 

geweigerd of opgezegd of zijn er bijzondere voorwaarden of extra premies gesteld? 

☐ nee  ☐ ja, graag nader toelichten _____________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

4. Schadeverleden 

Hebt u of een andere belanghebbende bij de gevraagde verzekeringen eerder schade geleden die door 

een van de gevraagde verzekeringen wordt gedekt? 

☐ nee ☐ ja, wat was de oorzaak, hoe groot was de schade en wanneer trad de 

schade op? 

_____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 Indien u ten tijde van de schade was verzekerd, bij welke maatschappij liep 

de verzekering en onder welk polisnummer? 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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5. Strafrechtelijk verleden 

Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter 

uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband 

met: 

- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, heling, bedrog, 

oplichting, valsheid in geschrift, of poging(en) daartoe; 

- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en 

afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven, of poging(en) 

daartoe; 

- een misdrijf in het verkeer; 

- overtreding van de vuurwapenwet, de Opiumwet, de wet economische delicten?  

☐ nee    ☐ ja, wij nemen contact met u op voor meer informatie. 

6. Verzekeringskaarten 

Ik ga ermee akkoord dat ik de verzekeringskaart(en) van de aangevraagde verzekering(en) digitaal 

ontvang. 

☐ ja            ☐ nee 

Indien u voor “ja” hebt gekozen, dan kunt u de verzekeringskaarten vinden op 

https://www.fgd.nl/verzekeringskaarten/. Als u deze vraag met “nee” hebt beantwoord dan ontvangt u 

de verzekeringskaarten op papier van ons. 

7. Ondertekening 

Mededelingsplicht 

Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te 

beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten 

van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is 

bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende(n) 

bij deze verzekering.  

 

Vragen waarvan u het antwoord al bij FGD Assuradeuren bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig 

mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag hebt 

ingezonden, moet u alsnog aan FGD Assuradeuren meedelen. U doet dat voordat FGD Assuradeuren een 

besluit heeft genomen over uw aanvraag. 

 

Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht hebt voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op 

uitkering of het recht op verlenen van rechtsbijstand wordt beperkt of zelfs vervalt. 

 

Indien u met opzet tot misleiden van FGD Assuradeuren heeft gehandeld of FGD Assuradeuren bij kennis 

omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft zij tevens het recht 

de verzekering op te zeggen. 

 

  

https://www.fgd.nl/verzekeringskaarten/
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Belangrijk 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u dat u kennis hebt genomen van de bij deze 

verzekering behorende polisvoorwaarden en dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.  

U hebt het recht de verzekering te ontbinden door de polis binnen veertien kalenderdagen aan ons terug 

te sturen. U kunt deze verzekering na één jaar, dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van dertig 

dagen.  

 

 

Plaats: Datum:  

 _______________________ __________________________  

Naam: Functie: Handtekening: 

________________________ __________________________ ____________________________ 

 

 


