VERZEKERING BURGERLIJKE
BOSAANSPRAKELIJKHEID
Groepsverzekering
Verzekeraar: AXA
Inschrijver: KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ
Centrumgalerij, Blok 2, 6e verdieping, Bus 289, 1000 Brussel

Groepsverzekering : nr 010.730.371.405

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Deze groepsverzekering is enkel beschikbaar voor de leden van de KBBM die in orde zijn met hun
bijdrage. De schaderisico’s in stedelijke context en in agglomeraties zijn hiervan uitgesloten.
Dit document wordt ter informatie opgesteld, enkel het volledige «AXA » contract geldt als
referentie.

1. Beschrijving van de verzekerde risico's
De verzekeringspolis dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade
veroorzaakt aan derden in hun hoedanigheid van eigenaar, naakte eigenaar, vruchtgebruiker, bewaarder
of beheerder van wouden, bossen, bosjes, populierenbossen, hagen, alleenstaande bomen of bomen in
rij, of als opdrachtgever van hun aangestelden in het beheer van deze goederen of als burgerrechtelijke
aansprakelijke van hun kinderen.
De dekking strekt zich uit tot:
- schade die voortvloeit uit het beheer van de bossen;
- materiële schade geleden door de aangestelden tijdens of ter gelegenheid van hun functie;
- materiële schade veroorzaakt aan de goederen van anderen door brand of ontploffing waarvoor de
verzekerden aansprakelijk zouden worden gesteld.
De dekking is uitgesloten voor alle schade die rechtstreeks wordt veroorzaakt door een daad van
bosbouw zoals het hakken, het lossen, het vervoeren van bomen, uitgevoerd door de verzekerde of zijn
aangestelden met het oog op verkoop.
Toelichtingen betreffende bossen, vijvers en waterlopen
Schade toegebracht aan derden in een privébos dat toegankelijk is voor het publiek, maar ook in de
omgeving van vijvers en waterlopen, wordt gedekt onder de hierna beschreven dubbele voorwaarde:
- deze bossen, vijvers en waterlopen worden in goede staat gehouden en als goede huisvader
onderhouden door de verzekeringnemer;
- er worden voorzorgsmaatregelen genomen om ongevallen te vermijden (verboden toegang tot werven
en gevaarlijke terreinen; veiligheidshekken, ...).

2. Verzekerde bedragen
Letselschade en zaakschade en onstoffelijke schade vermengd per schadegeval
Zuivere onstoffelijke schade, per schadegeval en per verzekeringsjaar
Zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook
en water, per schadegeval
Zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door milieuaantasting en
burenhinder, per schadegeval
Rechtsbijstand
Insolventie van derden

1.500.000,00 EUR
125.000,00 EUR *
1.500.000,00 EUR *
125.000,00 EUR *
15.000,00 EUR *
7.500,00 EUR

* Deze bedragen zijn inbegrepen in de verzekerde bedragen van letselschade en zaakschade.

3. Franchise
De algemene vrijstelling voor materiële en immateriële schade, per schadegeval, wordt vastgelegd op
10% van het bedrag van de schade, met een minimum van 750,00 EUR en een maximum van 2.500,00
EUR.

4. Jaarlijkse premie
De jaarlijkse premie (1ste juni tot 31 mei) wordt berekend naar rata van 1,28 € per hectare bos en bomen;
voor de alleenstaande bomen of bomenrijen zijn honderdvijftig bomen gelijk aan één hectare. De
algemene premie bedraagt minimaal 25 €. De kosten en belastingen zijn inbegrepen.
Voor elke vergoeding die de Maatschappij bij schade verschuldigd is, zal de evenredigheidsregel van
toepassing zijn, indien alle bossen en bomen waarvan de verzekerde eigenaar is door de verzekerde niet
zouden aangegeven zijn.

5.Algemene voorwaarden van het contract:
- Nr. 4185449 – 04/2014 – VOORSTELLING VAN HET VERZEKERINGSPLAN
- Nr. 4185452 – 04/2014 – WOORDENLIJST
- Nr. 4185455 – 04/2014 – GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
- Nr. 4185467 – 04/2014 – VERZEKERING B.A. UITBATING

Voorwaarden geldig vanaf 1ste juni 2017
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