
Samen voor jouw paard. Sinds 1905



Onze inspecteurs Ron, Gea en Klaas 
voorzien je graag van persoonlijk advies.

Het houden van paarden 
brengt risico’s met zich 

mee, want een ongeluk of 
blessure zit in een klein hoekje. 

Wat als je paard opeens koliek 
krijgt, getrapt wordt door een ander 

paard of erger nog, komt te overlijden? 
De behandelkosten kunnen hoog oplopen 

en dan is een eventueel potje met geld dat 
je hiervoor had gereserveerd, snel leeg.  
Met een paardenverzekering weet je zeker 
dat de onvoorziene kosten je niet boven het 
hoofd groeien. Met een paardenverzekering 
is alles goed geregeld, voor je paard en 
financieel. Een fijn idee en precies wat  
EFO wil: jou als paardeneigenaar ontzorgen 
met goede verzekeringen en persoonlijk 

advies, zodat je optimaal en zorgeloos 
van je passie voor paarden kunt genieten.  
Wij zijn er samen voor jouw paard!

Over EFO Paardenverzekering
EFO Paardenverzekering bestaat al sinds 
1905 en is de enige zelfstandige onderlinge 
paardenverzekeraar die werkt door heel 
Nederland. Het is geen bedrijf, maar een 
vereniging waarvan je lid wordt als je je 
paard verzekert. Het team bestaat uit 
gepassioneerde paardenliefhebbers die 
je graag van persoonlijk advies voorzien. 
EFO is er voor de leden en heeft geen  
winstoogmerk. Persoonlijk contact staat  bij 
ons hoog in het vaandel.

Je paard verzekerd, 
een geruststellend idee 

 

Samen voor jouw paard
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‘Je bepaalt 
altijd zelf wat er met je 

paard gebeurt’ 

 Als je gaat
 voor zekerheid
Schadeverzekering Uitgebreid
Wil je graag zo weinig mogelijk risico’s 
lopen met je paard en wil je dat zaken zoals 
ziekte, blijvende blessures en kreupelheid 
ook zijn meeverzekerd, dan kun je kiezen 
voor onze Schadeverzekering Uitgebreid. 
Met deze verzekering is je paard voor alle 
vormen van risico’s verzekerd. Een soort 
‘Allrisk’ verzekering voor je paard dus.

 Als je een klein risico
 durft te nemen
Schadeverzekering Beperkt
Je vindt het belangrijk dat de verzekering 
dekking biedt bij verlies van je paard door 
een ongeval of acuut verlopende ziekte. 
Ook als je paard blijvend ongeschikt wordt 
door een ongeval keert deze verzekering 
uit. De Schadeverzekering Beperkt 
wordt  veel afgesloten door mensen met  
wedstrijdpaarden.

Wanneer jouw paard betrokken raakt bij 
een ernstig ongeval waarvoor medische 
hulp moet worden ingeroepen of een  
acute koliekoperatie moet ondergaan, is 
het fijn als deze kosten gedekt zijn met 
een aanvullende ziektekostenverzekering. 
Deze kun je aflsuiten bij een basis- 
verzekering.

 Ziektekostenverzekering   
 Beperkt
Met deze aanvullende verzekering heb je 
een dekking voor je gemaakte ziektekos-
ten door een acuut verlopende ziekte of 
ongeval. Voorbeelden van situaties zijn: 
open verwondingen of een slokdarmver-
stopping.

 Als je je wilt indekken
 tegen overlijden
Overlijdensverzekering
Je hoopt natuurlijk dat je paard gezond 
en gelukkig oud wordt, maar een paard 
kan helaas ook vroegtijdig overlijden 
door ziekte of een ongeval. Wil jij in dit 
geval een financiële vergoeding zodat je 
een nieuw paard kunt kopen? Dan kun 
je je gezonde paard verzekeren tegen 
overlijden. De EFO Overlijdensverzekering 
is goed betaalbaar en keert uit als je 
paard overlijdt door een ongeval of acuut 
verlopende ziekte.

Overige verzekeringen
Naast de basisverzekeringen biedt EFO 
andere verzekeringen aan zoals de 
Ongeboren Veulenverzekering, Transport-
verzekering, Narcoserisicoverzekering, 
Castratieverzekering en tijdelijke ver-
zekeringen. Mocht je interesse hebben 
in een dergelijke verzekering, dan 
adviseren we je hier graag persoonlijk 
over. Vul je verzekering aan met een 
beperkte-, uitgebreide- of uitgebreid plus 
ziektekostenverzekering. Ook brand en 
diefstal kun je aanvullend verzekeren.

De basisverzekeringen van EFO

Voor de spoedeisende hulp
Ziektekosten

 Ziektekostenverzekering   
 Uitgebreid
Deze ziektekostenverzekering Uitgebreid 
gaat verder dan de Beperkte ziektekosten-
verzekering. Hier worden ook medische 
aandoeningen zoals ziekten en kreupel-
heden vergoed. Denk hierbij aan situaties 
waarbij je paard zich verstapt of een virus 
oploopt. 

 Ziektekostenverzekering   
 UitgebreidPlus
Deze ziektekostenverzekering gaat weer 
een stap verder dan de Uitgebreide ziekte-
kostenverzekering. Bij deze aanvullende 
verzekering worden een aantal bijzondere  
behandel- en onderzoeksmethoden vergoed.

Alles zelf in de hand
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Regio Noord
Klaas Buist
06 238 19 102

Regio midden Nederland
Gea Draaijer 
06 260 21 602

Regio Noord & Zuid Holland
Ron Esteje
06 222 04 319

‘Geen wachttijd op de 
polis, je paard is direct 

verzekerd’

Premie
De premie die je betaalt is afhankelijk van de 
gekozen verzekering en de verzekerde waar-
de van jouw paard. De verzekerde waarde is 
het bedrag waarvoor jij jouw paard wenst te 
verzekeren. Dit mag maximaal de handels-
waarde of aankoopprijs zijn. Je paard ver- 
zekeren tegen een lagere waarde mag  
natuurlijk ook, dan draag je zelf meer risico 
maar je betaalt wel minder premie.

Direct afsluiten
Meteen een EFO Paardenverzekering
afsluiten kan via www.efo.nl/verzekeringen.
Op de website zijn bovendien makkelijk 
de verzekeringsvoorwaarden te bekijken.  
Via de Mijn EFO omgeving kun je zelf online  
schades melden, ziektekosten indienen en je 
verzekering wijzigen.

Ben je benieuwd welke premie je betaalt
voor de diverse verzekeringen? Bereken deze 
gemakkelijk zelf op efo.nl/premie-berekenen.

Voorbeeld premieberekening
Linda verzekert haar paard bij EFO.
De verzekerde waarde van het 
paard is 5000 euro. Ze neemt een 
Schadeverzekering Beperkt,
aangevuld met een
Ziektekostenverzekering Beperkt.

Zo is ze voor nog geen 36 euro in
de maand ervan verzekerd dat,
mocht haar paard een ongeval of
levensbedreigende ziekte krijgen,
de veterinaire kosten voor 80%
worden vergoed. Als haar paard
blijvend ongeschikt raakt of 
overlijdt, wordt het verzekerde 
bedrag uitgekeerd.

Liever persoonlijk contact? Dat kan natuurlijk ook!
Bel de inspecteur in jouw regio.

+

Snelle afhandeling 
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Deze folder is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.

EFO Paardenverzekering - Turfschip 11 - 8447 DM Heerenveen - 0513 62 22 75

Neem contact op:


