Burgerlijke Aansprakelijkheid Bossen

AANSLUITINGSFORMULIER : bijzondere voorwaarden
Exemplaar door de verzekerde ondertekend terug te zenden aan de KBBM

Ik ondergetekende : ..........................................................................................................................................................................................
NAAM (in hoofdletters): ....................................................................................................................................................................................
Voornamen : ..........................................................................................................................................................................................................
Adres : ......................................................................................................................................................................................................................
postcode : ............................................................................................ Gemeente : ..........................................................................................
Téléphoon : ............................................ Fax : ............................................... E-mail : ...................................................................................
Verklaar:
1.
2.
3.

lid te zijn van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij en de bijdrage te hebben betaald aan deze
vereniging;
kennis te hebben genomen van de tekst van de groepsverzekering BA Bos en er de bijzondere en algemene
voorwaarden van te aanvaarden;
op dit formulier de totale oppervlakte van mijn boseigendommen in België te vermelden. Dit formulier is een
essentieel element van de verzekering, op straffe van verval.
Provincie

Gemeente

Bossen

Rijaanplant

……………………………

……………………………

……… ha

……… ha

……………………………

……………………………

……… ha

……… ha

……………………………

……………………………

……… ha

……… ha

……………………………

……………………………

……… ha

……… ha

……… ha

……… ha

Indien dit formulier onvoldoende
plaats biedt, gelieve een bijlage toe
te voegen

4.

Sub-totalen
Totaal

……..……………… ha

vandaag op rekening BE71310-0437550-69 van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij - Burgerlijke
Aansprakelijkheid Bossen - in Brussel de premie van ……… € prorata voor de resterende maanden op basis van
€ 1,28 per hectare, met een minimum bedrag van € 25,00.

Opmerking:

3.
4.

150 bomen of populieren in rijen komen overeen met 1 hectare om aan te geven.
Partners of verwanten in de eerste graad kunnen een unieke verzekering afsluiten voor al hun
boseigendommen.
De verzekering gaat in op 1 juni. . . . . ., de premies van de volgende jaren moeten op 1 juni worden betaald.
Wanneer de premie vóór 15 juni niet is betaald, leidt dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de
opschorting van de verzekering.
De risico's in een stedelijke context en in agglomeraties worden uitgesloten.

Gelieve bij een schadegeval binnen 48 uur te brengen.
Datum …………………………………………………….……
Handtekening
8 juin 2018

1.
2.

