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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
ALGEMEEN 
 
ARTIKEL 1. 
 
Het huishoudelijk reglement stelt regels omtrent de inrichting en werkzaamheden van de 
maatschappij. 
 
BESTUUR. 
 
ARTIKEL 2. 
 
De dagelijkse leiding van de maatschappij berust bij de voorzitter, vice-voorzitter en de 
secretaris van het bestuur van de maatschappij. 
 
ARTIKEL 3. 
 
Het bestuur kan zonodig naast de voorzitter en de vice-voorzitter uit haar midden een 
penningmeester en een secretaris benoemen. 
 
ARTIKEL 4. 
 
Het bestuur mag zo zij dit nodig oordeelt een boekhouder of ander personeel aanstellen. Het 
bestuur regelt de arbeidsvoorwaarden van deze personen en stelt hun bevoegdheden vast. 
 
ARTIKEL 5. 
 
Tot de leden van het bestuur zijn niet benoembaar personen de commerciële belangen hebben 
in de paardenhandel. 
 
ARTIKEL 6. 
 
Het bestuur vergadert minstens 2 maal per jaar. De voorzitter bepaalt plaats en datum van 
deze vergaderingen. De voorzitter belegt tevens een bestuursvergadering zodra 2 of meer 
bestuursleden hun wens daartoe aan de voorzitter te kennen geven. 
 
ATIKEL 7. 
 
De algemene vergadering benoemt uit de leden een financiële commissie, bestaande uit twee 
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie is belast met het 
toezicht en de controle op de boekhouding. Deze commissieleden worden benoemd voor de 
tijd van 2 jaar. Elk jaar treedt een der commissieleden af. Elk jaar in de algemene 
ledenvergadering brengt degene die het langst deel uitmaakt van de commissie verslag uit van 
de bevindingen van de commissie.  
 
ARTIKEL 8. 
 
Het bestuur stelt de algemene verzekeringsvoorwaarden op en brengt deze ter goedkeuring in 
de algemene ledenvergadering. 



 
ARTIKEL 9. 
 
De kosten van de in artikel 11 van de statuten bedoelde inspecteur komen ten laste van de 
vereniging. Zonodig kan het bestuur besluiten om ter bestrijding van deze kosten een speciale 
bijdrage ten laste van de leden in te stellen. 
 
ARTIKEL 10. 
 
Het bestuur heeft voor het sluiten van overeenkomsten, behalve die bedoeld in artikel 4 van 
dit reglement, waarbij de maatschappij verplichtingen aangaat tot een bedrag hoger dan vijf 
en twintig duizend gulden EUR 25.000,-- de goedkeuring van de algemene ledenvergadering 
nodig. 
 
ARTIKEL 11. 
 
Het bestuur is bevoegd om de door haar nodig geachte wijziging in dit reglement ter 
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor te leggen. 
 
Goedgekeurd en vastgesteld in de algemene vergadering van 12 september 2005 te Koudum. 
 



ALGEMENE VEZEKERINGSVOORWAARDEN 
 
ARTIKEL 1. 
 
De maatschappij heeft ten doel met haar leden verzekeringsovereenkomsten aan te gaan tegen 
schade ontstaan door verlies van paarden. Niet verzekerd wordt schade door verlies van 
paarden wegens: 

a. bij de aanvang van de verzekering aanwezige verborgen gebreken; 
b. brand of hemelvuur indien het paard/pony bij een andere maatschappij hiertegen is 

verzekerd; 
c. en bij de wet besmettelijk verklaarde ziekte, ingeval daarvoor schadevergoeding van 

het Rijk wordt genoten; 
d. oorlog, ingeval daarvoor schadevergoeding van overheidswege wordt genoten; 
e. bewezen eigen schuld en kwade trouw; 
f. karakterfouten van een paard; 
g. castratie van hengsten ouder dan twee jaar, tenzij dit risico uitdrukkelijk is 

meeverzekerd, waarvoor een speciale premie is verschuldigd. 
 
De verzekering dekt uitsluitend indien de schade in ontstaan en de gevolgen daarvan worden 
geleden binnen het werkgebied van de maatschappij. Behoudens in geval van goedvinden 
door het bestuur mag een deelnemer bij de maatschappij verzekerde dieren elders tegen 
dezelfde risico’s verzekeren. De leden zijn gehouden de instructies van het bestuur nauwgezet 
op te volgen, bij  gebreke waarvan zij geen rechten aan de gesloten 
verzekeringsovereenkomsten zullen kunnen ontlenen. 
 
ARTIKEL 2, 
 
Indien de verzekerde dieren op speciaal voorschrift van het bestuur een veeartsenijkundige 
behandeling ondergaan kan de maatschappij de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk 
vergoeden, zulks ter beoordeling van het bestuur. 
 
ARTIKEL 3. 
 
Indien binnen een half jaar na de ingangsdatum van de verzekering van een paard, zich bij dat 
paard verborgen gebreken manifesteren, worden deze gebreken geacht bij de aanvang 
aanwezig te zijn. Schade geleden, tengevolge van deze gebreken wordt niet vergoed. De leden 
mogen het tegendeel bewijzen. In verband met deze mogelijkheid dient het bestuur zo spoedig 
mogelijk aan het betreffende lid mee te delen dat zij het in de vorenstaande zinnen bedoelde 
van toepassing acht. 
 
ARTIKEL 4. 
 
De dieren mogen niet hoger of lager worden verzekerd zijn dan de taxatiewaarde als bedoeld 
in artikel 21 van de statuten. 
 
ARTIKEL 5.  
 
De leden zijn verplicht de door het bestuur conform artikel 21  van de statuten vastgestelde 
omslagen en premies tijdig te voldoen. De premie wordt steeds over zes maanden in rekening 
gebracht. 



 
ARTIKEL 6. 
 

a. Veulens kunnen worden opgenomen, een maand na de geboorte, mits onmiddellijk na 
de geboorte hiervan kennis is gegeven aan de inspecteur; 

b. Leden kunnen een aparte veulenverzekering afsluiten, vanaf de geboorte tot een 
maand na de geboorte. Aangifte hiervoor moet geschieden, onder overlegging van het 
dekbewijs, negen maanden na de laatste dekking, bij de inspecteur. Voor deze 
verzekering moet bij aangifte tien procent premie worden betaald. Allen bij sterfte of 
dood geboren worden, worden bovengenoemde bedragen uitgekeerd, na akkoord 
bevinden, door een bestuurslid. Bij geboorte van een tweeling, kan slechts de waarde 
van een veulen worden uitgekeerd. De veulens worden verzekerd tot ze een maand 
oud zijn, waarna op de normale wijze kan worden verzekerd. 

 
ARTIKEL 7. 
 
Behalve de in artikel 6 genoemde premies en omslagen komen ten laste van de leden, de 
poliskosten, de inschrijvingskosten, de assurantiebelasting en eventuele taxatiekosten. 
 
ARTIKEL 8. 
 
De leden zijn verplicht: 

a. Indien een verzekerd dier niet meer voldoet aan bepaalde voorwaarden, die bepalend 
waren voor de verzekerde waarde, de maatschappij hiervan binnen een week, nadat dit 
aan het betreffende lid duidelijk is geworden, aan de maatschappij mee te delen. 

b. Te allen tijde het bestuur van de maatschappij of de inspecteur op hun verzoek 
toegang tot de verzekerde dieren te verschaffen en alle gewenste inlichtingen omtrent 
de verzekerde dieren te verstrekken. 

c. Zorg te dragen dat de gegevens van de verzekerde dieren, zoals leeftijd, signalement 
en eventuele gebreken steeds zo nauwkeurig mogelijk bij de maatschappij bekend te 
zijn.  

d. Bij pasgeboren veulens zorg te dragen voor deskundige  desinfectie van de navelstreng 
en de veulens onmiddellijk na de geboorte door de dierenarts met serum tegen 
veulenziekte te doen inspuiten. 

e. Tot het in ontvangst nemen van alle al of niet aangetekende stukken, hem door de 
maatschappij toegezonden, terwijl hij verantwoordelijk is voor de gevolgen van niet 
nakoming van deze op hem rustende verplichting. Indien hij weigert bedoelde stukken 
in ontvangst te nemen, worden ze nochtans beschouwd als in zijn bezit te zijn en 
wordt hij met de inhoud ervan bekend verondersteld.  

 



ARTIKEL 9. 
 

a. de leden zijn verplicht om zodra een verzekerd dier ziek wordt, afwijkingen vertoont, 
een ongeval krijgt, sterft of schade zou kunnen lijden bij een verlossing, een dierenarts 
te laten komen, diens instructies nauwgezet op te volgen en de maatschappij of haar 
inspecteur van een en ander op de hoogte te brengen. 

b. Het is de leden verboden om zonder toestemming van de maatschappij verzekerde 
dieren te laten afmaken, en om afgemaakte dieren te verkopen, te begraven of te 
vernietigen. 

c. De leden dienen er zorg voor te dragen dat het vlees van de afgemaakte dieren zoveel 
mogelijk voor consumptie wordt behouden. 

d. Het bestuur kan zo zij zulks nodig acht, gelasten dat verzekerde dieren door andere 
personen worden behandeld dan het betreffende lid gewend is. De kosten komen voor 
rekening van het lid behoudens het bepaalde in artikel 2 van dit reglement. 

 
ARTIKEL 10. 
 
In onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur. 
 
 
 
Goedgekeurd en vastgesteld in de algemene vergadering van 12 september 2005 te Koudum. 
 
 
 


