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Ziektekostenverzekering
voor paarden
Paardeneigenaren kunnen zich verzekeren tegen de kosten van
diergeneeskundige zorg. Daarbij is er keuze uit verschillende
pakketten van verschillende verzekeraars. Waar moet je op letten?
ERICA VAN DEN BROEK, dierenarts bij Paardendokters in Zwaanshoek

D

at het houden van een paard kosten
met zich meebrengt is duidelijk.
Een deel van deze kosten is voorspelbaar en in te calculeren, zoals de stallingskosten, hoefsmid en lessen. Maar de
kosten voor diergeneeskundige hulp kunnen sterk variëren. Is het paard gezond en
heeft het alleen de preventieve zorg nodig
zoals een vaccinatie, mestonderzoek en
gebitsonderhoud, of wordt het dier ziek en
gaan de kosten oplopen? Een optie om niet
tegen onverwacht hoge kosten aan te
lopen, is een verzekering afsluiten. Er zijn
in Nederland een aantal paardenverzekeringen die verschillende opties bieden voor
wat betreft de dekking van kosten van
diergeneeskundige hulp en vergoeding
wanneer een paard overlijdt of niet meer
geschikt is voor het doel waarvoor de
eigenaar het dier heeft.

Wat zijn de opties?
Afhankelijk van de mate van zekerheid en
kostendekking die gewenst is, kan een verzekering worden samengesteld naar wens
van de eigenaar. Globaal gezien bieden de
meeste verzekeraars een basisverzekering

met daarin vergoeding van de verzekerde
waarde van het paard als het dier komt te
overlijden. Op deze manier weet een eigenaar dat als het paard overlijdt, er een
nieuw dier kan worden aangeschaft.
In sommige gevallen zit bij deze basisverzekering ook een vergoeding van een
geslaagde koliekoperatie, kosten van de
behandeling van een levensbedreigende
verwonding of fractuur, onvruchtbaar

Bedenk wat u wel en niet
wilt verzekeren
worden van een fokdier en/of de kosten
van een castratie als het dier jonger is dan
3 jaar. Wil een eigenaar meer zekerheid en
ook de overige ziektekosten gedekt hebben,
dan kan dit middels aanvullende pakketten
worden meeverzekerd. Ook hierbij is weer
keuze uit bijvoorbeeld alleen vergoeding
van kosten die ontstaan na doorverwijzen
naar een specialist, of alle medische kosten
behalve preventieve zorg. Afhankelijk van
de uitgebreidheid van de dekking en de
waarde van het verzekerde paard kost een
verzekering ongeveer 10 tot 80 euro per
maand.

Naar schatting 20 procent van de paarden
is verzekerd voor diergeneeskundige zorg.
FOTO: TWAN WIERMANS
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Hoe staat het ervoor in Nederland?
In Nederland zijn zes grote of minder grote
maatschappijen die een paardenverzekering
januari 2016
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Hoe gaat het in zijn werk?
De paardeneigenaar kan zich op internet
oriënteren op de verschillende verzekeringen
die worden aangeboden of contact opnemen
met een verzekeringsmaatschappij die uitleg kan geven over de verschillende mogelijkheden. Als de paardeneigenaar zijn of
haar keus heeft laten vallen op een bepaalde
verzekering, moet het paard meestal
gekeurd worden. Soms is dat een keuring
door een medewerker van de verzekeringsmaatschappij, maar bij duurdere paarden/
verzekeringen is een keuring door een
dierenarts nodig. Een probleem dat tijdens
de keuring al aanwezig is kan worden uitgesloten van verzekering. Als er meerdere
relevante problemen worden gevonden
tijdens de keuring kan een verzekeraar weigeren het dier te verzekeren. Een keuringsrapport mag niet ouder zijn dan enkele
weken op het moment dat de keuring afgesloten wordt. In sommige gevallen kan bij
de aanschaf van een paard dat al verzekerd
is de verzekering ook overgenomen worden,
zonder dat er een nieuwe keuring nodig is.

De verzekering wordt vanaf een bepaalde
leeftijd stopgezet door de verzekeraar.
FOTO: GEESJE ROTGERS

aanbieden. Een grove schatting is dat ongeveer 20 procent van de paarden in Nederland (dit zijn er naar schatting ongeveer
600.000 in totaal) verzekerd is. Het aantal
verzekerde paarden is een stuk hoger in
Noord en Zuid-Holland dan in bijvoorbeeld Gelderland en Brabant. Hoewel ook
in deze branche de economische crisis
invloed heeft gehad, is er momenteel weer
een stijging in het aantal verkochte verzekeringen te zien.

Verzekeren of zelf spaarpot aanleggen?
Het is belangrijk goed te weten wat je wilt verzekeren en wat de beperkingen van jouw verzekering zijn. Er is vaak een bepaald bedrag of percentage vastgesteld als eigen risico, dat niet
wordt vergoed. Aan de hoogte van de vergoedingen per jaar zit ook een limiet, in de regel zal dit
niet hoger worden dan de verzekerde waarde van het paard. Een andere mogelijkheid is om zelf
te sparen voor onverwachte dierenartskosten of de aanschaf van een nieuw paard als dit dier
overlijdt. Houd er dan echter wel rekening mee dat de kosten hoog op kunnen lopen. In het
geval van een koliekoperatie bijvoorbeeld is 5.000 euro een reëel bedrag. En soms overkomt je
dit sneller dan gehoopt en heb je nog niet veel kunnen sparen. Het voordeel is natuurlijk wel,
dat als je geen of weinig medische kosten hebt, je het geld in eigen zak kunt houden.
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Eindig
Zowel een paardenleven als een verzekering is eindig. Er zit een maximum aan de
leeftijd van het paard op het moment dat je
de verzekering wilt afsluiten. Ook als je al
een verzekering hebt, wordt die vanaf een
bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 20 of 22 jaar,
stopgezet door de verzekeraar. Wat er
gebeurt met een paard dat zeer ernstig ziek
is of lijdt, is een keuze van de eigenaar. De
verzekering kan hem overnemen en uitkeren, dan wordt het paard indien mogelijk
geslacht. Als een eigenaar dit niet wil, kan
hij of zij het paard laten inslapen. De verzekering dekt de kosten voor de euthanasie
over het algemeen niet en kan in sommige
gevallen de uitkering van de waarde van
het paard verminderen met de gemiste
opbrengst van de slachtwaarde van het
dier. Bij een dier dat wel afgekeurd is, maar
nog wel een leven als recreatie- of gezelschapspaard kan leiden, wordt afhankelijk
van de dekking uitgekeerd waarna de eigenaar hem kan terugkopen. Hier kunnen
wel voorwaarden aan worden gesteld, zoals
het paard niet meer mogen uitbrengen in de
sport en niet meer mogen doorverkopen
aan derden. Op deze manier houdt de eigenaar altijd zeggenschap over wat er met het
paard gebeurt.

