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BIJZONDERE VOORWAARDEN
Deze verzekering is enkel toegankelijk voor de leden van de KBBM die in orde zijn met hun bijdrage.
Dit document wordt opgesteld ter informatie. Enkel het volledige “Vivium”-contract in bijlage geldt als
bron van verbintenissen.

1. Beschrijving van de verzekerde risico’s
De verzekeringspolis dekt de buitencontractuele 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, en van hun
kinderen.
De waarborg dekt lichamelijke, materiële en immateriële schade.
De waarborg omvat:
- de schade die voortvloeit uit het beheer van de bossen;
- de materiële schade geleden door de aangestelden tijdens of ter gelegenheid van hun functie;
- de materiële schade veroorzaakt aan de goederen van anderen door brand of ontploffing waarvoor de
verzekerden aansprakelijk zouden worden gesteld.
Bijzonderheden betreffende de 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. Uitsluiting van waarborg
Is uitgesloten van de waarborg, alle schade die rechtstreeks veroorzaakt wordt door een handeling van
bosontginning zoals het kappen, uitslepen en vervoeren van bomen, uitgevoerd door een derde voor
rekening van de verzekerde.
Zijn eveneens uitgesloten van de waarborg:
• de zones in een stedelijke omgeving en in de agglomeraties (bomen in een stad, dorp en recreatieve
zones);
• de zones met recreatieve activiteiten (camping, toeristisch pretpark, …).

3. Verzekerde bedragen
Alle lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd is gedekt tot maximum 2.500.000 € per
schadegeval.
De verzekeringspolis omvat een luik “Rechtsbijstand”. VIVIUM zal de verdediging op zich nemen van de
verzekerde voor de strafrechtbank waarvoor hij is gedagvaard als gevolg van een feit gedekt door zijn polis
“BA Bos”. De rechtsbijstand kan ook tussenkomen in het kader van een burgerlijke procedure.

Samenvattend overzicht van de dekking van de “BA Bos”-verzekering
Dekking van de “BA Bos”-verzekering
Lichamelijke, materiële en immateriële schade vermengd.
De plafonds zijn de volgende:
• Zuiver immateriële schade.
• Materiële en immateriële schade veroorzaakt door brand,
vuur, ontploffing, rook en water.
• Materiële en immateriële gevolgschade veroorzaakt door
milieuaantasting en burenhinder.
Rechtsbijstand
Insolventie van derden

Maximum gedekt bedrag per
schadegeval (€)
2.500.000 €
750.000 €
2.500.000 €
750.000 €
25.000 €
6.200 €

4. Niet-geïndexeerde franchise(s)
De algemene vrijstelling voor materiële en immateriële schade, per schadegeval, wordt vastgelegd op 15%
van het bedrag van de schade, met een minimum van 750,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR. Voor
lichamelijke schade is er geen vrijstelling.

5. Toegangsvoorwaarden
Om te kunnen genieten van de “BA Bos”-verzekering moet de boseigenaar lid zijn van de KBBM en in orde
zijn met zijn lidmaatschapsbijdrage.
Wat de verzekerbare oppervlakten betreft:
• verplichte oppervlakte: de verzekerde is verplicht om alle beboste percelen aan te geven die gelegen zijn
in België en waarvan hij de eigenaar is. Indien bij een schadegeval blijkt dat het lid niet al zijn beboste
oppervlakten (bos, bosjes, populierenbos) waarvan hij eigenaar is heeft aangegeven, dan zal hij niet als
verzekerde worden beschouwd.
• optionele oppervlakte aan landbouwgrond: De verzekerde is vrij om zijn landbouwgronden niet te
verzekeren.
Indien hij beslist om zijn hagen, alleenstaande bomen of bomen in rij van zijn landbouwgronden te
verzekeren, dan moet hij ten minste de totaliteit van zijn kadastrale percelen beboste landbouwgrond
aangeven.
Voorbeeld:
Een lid van de KBBM heeft 10 ha bos, 6 ha in Limburg en 4 ha in Henegouwen, een weide van 2 ha met een
bomenrij en een veld van 5 ha zonder bomen. Als hij de “BA Bos”-verzekering wil afsluiten, is hij verplicht om
zijn 10 ha bos aan te geven en kan hij ook zijn 2 ha weide aangeven die een bomenrij omvat.

6. Jaarlijkse premie
De jaarlijkse premie omvat:
• een eenmalig forfait van 50 €;
• een bijkomende som van 1,25 € per hectare aan wouden en bossen.
Voorbeeld:
Een lid van de KBBM, eigenaar van 10 ha bos, betaalt voor de dienst “BA Bos” 50 € + 10 x 1,25 €, zijnde
62,5 € voor een dekking gedurende 12 maanden.
De kosten en taksen zijn inbegrepen.
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