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VBI-insurance is een dienst aangeboden aan personen die conform de statutaire bepalingen van het VBI als lid worden omschreven en die hen het comfort verstrekt 
1 aanspreekpunt aan te bieden dewelke het verzekeringstechnische en de eigenheid van de risico’s verbonden aan het imkeren met elkaar weet te verbinden.  
Deze dienst werkt in nauw overleg samen  met een verzekeringsagent om leden te begeleiden in het maken van de juiste keuze inzake verzekeringen en informatie 
te verstrekken over verzekeringen, Het afsluiten, wijzigen of stopzetten van polissen en het afhandelen van  schadegevallen gebeurt volledig onafhankelijk van 
VBI-insurance. 

 
 

 
Datum   :  
Betreffende  :  
Referentie  :  

 
PREMIEBEREKENING POLIS      

 
<<BEE SMALL BUSINESS>> 

 
VERZEKERDE ACTIVITEITEN EN PREMIEBEPALENDE 

ELEMENTEN Basisrisico 

 
Voor de bedrijfsleider is de uitbating van het bedrijf een deeltijdse activiteit. 
 
Land- of tuinbouwactiviteiten: 
 
Nacebel Omschrijving  
012904 IMKER 
 
GEKOZEN VERZEKERINGEN 
 
Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
 
VERZEKERDE BEDRAGEN EN FRANCHISES 

 
Verzekerde bedragen burgerrechtelijke aansprakelijkheid exploitatie: Schade die 

voortvloeit uit lichamelijke letsels: 20 000 000,00 EUR Andere schade: 1 000 000,00 EUR 

waarvan 
 

- 250 000,00 EUR voor schade door milieuverontreiniging en  
- 250 000,00 EUR voor zuiver immateriële schade. 

 
Deze laatste 2 bedragen worden niet geïndexeerd. De andere bedragen worden gekoppeld aan de 

evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij het basisindexcijfer gelijk is aan dat 

van de maand januari 2005, nl. 115,88 punten (basis 1996 = 100). 

 
Het indexcijfer dat bij een schadegeval toegepast wordt, is dat van de maand die voorafgaat 
aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed. 

 
Franchise per schadegeval voor schade aan goederen en voor schade van louter 
immateriële aard: 200,00 EUR. 

 

Dhr./Mevr.  

Straat 

B-postcode - gemeente/stad  
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Verzekerde bedragen burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering van goederen of na 
uitvoeren van werken:  
De maximale waarborg per schadegeval bedraagt voor:  

- schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels: 1 250 000,00 EUR  
- schade aan goederen: 250 000,00 EUR  
- jaarlimiet: 1 500 000,00 EUR. 

 
Franchise per schadegeval voor schade aan goederen: 200,00 EUR. 
 

OMSCHRIJVING VAN BEPAALDE RISICO'S 
 

Uitbraak dieren 

 
Voor schade veroorzaakt door uitbraak van dieren bedraagt de franchise 200,00 EUR. 
 
 

Sproeien 

 
U heeft ervoor gekozen om uw aansprakelijkheid voor schade aan derden door het uitvoeren van 

sproeiwerken, niet mee op te nemen in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 

 
Sproeiwerken uitgevoerd met draagbare, handbediende toestellen, zijn voor ons geen 
sproeiwerken en vallen bijgevolg niet onder deze uitsluiting. 
 

Graafwerken 

 
Voor schade door verzakking, zetting, instorting of elke andere beweging van terreinen of 

constructies en voor stoffelijke schade aan ondergrondse leidingen en installaties geldt een 

franchise van 10,00 % met een minimum van 200,00 EUR en een maximum van 600,00 EUR. 
 
 

PREMIE 

 
De premie wordt berekend op basis van de gegevens die u ons meedeelde. De premie zal op 

iedere jaarlijkse vervaldag aangepast worden volgens de verhouding die bestaat tussen: 

 
- het maximum basisloon dat van toepassing is in de arbeidsongevallen-wet voor het 

verzekeringsjaar waarvoor de premie eisbaar wordt (of het laatst gekende maximum 

basisloon), en 

 
- het maximum basisloon dat van toepassing is bij het onderschrijven van de polis, zijnde 45 

711,80 EUR. 
 
 

Verzekering rechtsbijstand 
 

VERZEKERDE BEDRAGEN RECHTSBIJSTAND 

 
Verzekerde erelonen en kosten: 50 000,00 EUR.  
Drempelbedrag voor terugvordering: 250,00 EUR.  
Vergoeding bij insolventie: 12 500,00 EUR en voor letselschade 12 500,00 EUR 
extra. 
 
Voorschotregeling: 12 500,00 EUR en voor letselschade 12 500,00 EUR extra.  
Strafrechtelijke borgtocht: 50 000,00 EUR voorschot. 
 

PREMIE 

 
De premie wordt berekend op basis van de gegevens die u ons meedeelde. De premie zal op 

iedere jaarlijkse vervaldag aangepast worden volgens de verhouding die bestaat tussen: 
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het maximum basisloon dat van toepassing is in de arbeidsongevallenwet voor het verzekeringsjaar 
waarvoor de premie eisbaar wordt (of het laatst gekende maximum basisloon), en  
het maximum basisloon dat van toepassing is bij het onderschrijven van de polis, zijnde 45 
711,80 EUR. 

 

 

Jaarpremies 

 
Vaste premies op jaarbasis berekend op basis van de premiebepalende factoren en 
taksen die van toepassing zijn op opmaakdatum. 

 
   Premie(EUR) Taks(EUR) 

AANSPRAKELIJKHEID   
vanaf 13 04 2021 68,95 6,38 
 
RECHTSBIJSTAND   

vanaf 13 04 2021 12,04 1,11 
 

 
TOTALE PREMIE(EUR): 88,48  
JAARLIJKS TE BETALEN PREMIE(EUR): 88,48 

 
De vermelde premies werden berekend op basis van de gegevens die u ons mondeling 
meedeelde en onder voorbehoud van antecedenten.  
Zij geven de premies weer, geldig op datum van de berekening, zijnde 
13.04.2021. 
 
In deze premieberekening werd geen rekening gehouden met de eventuele toekenning van 
een no-claim-bonus.  
Een definitieve aanvaarding van het risico kan pas na ontvangst van een volledig ingevuld en 
ondertekend voorstel.  
Uw gegevens worden gebruikt om de premieberekening op te maken en een optimale 
dienstverlening te bieden.  
Als u wenst kennis te nemen van uw gegevens of ze wilt laten verbeteren, kunt u zich wenden 

tot de front office van de verzekeraar met name VBI Insurance, een dienstverlening van het 

Vlaams Bijeninstituut, de tussenpersoon, 
 
 

WETTELIJK VERPLICHTE 

VERMELDINGEN Bescherming van 

uw persoonsgegevens 

 
Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens 

van de (kandidaat-)verzekeringnemer, verzekerde, aangeslotene of begunstigde vindt u in onze 

privacyverklaring. In de privacyverklaring leest u ook wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt 

uitoefenen.. U kunt ook een papieren versie bekomen via de diensten van VBI Insurance 
 

 
Als u ons persoonsgegevens meedeelt over andere personen (bijvoorbeeld een verzekerde), moet 

u die personen vooraf informeren over ons gebruik van hun gegevens en, indien nodig, daarvoor 

hun toestemming vragen. 
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Zeg neen tegen fraude 

 
Om de solidariteit tussen de verzekerden te behouden en onnodige premieverhogingen te 

vermijden, treden wij actief op tegen fraude. Verzekeringsfraude is een misdrijf en kan leiden tot 

strafrechtelijke vervolging. 
 

 

Communicatie 

 

De communicatie tussen u en het front office van uw verzekeraar verloopt in het Nederlands. 

Het front office is bereikbaar via de e-mail die onderaan dit document wordt weergegeven.  
 

 
 

Met achting,  
 

 
I.o René De Backer – Voorzitter 
I.o Johan Van den Neucker – secretaris  

  
 

VBI-Insurance  
Bee insured by the Institute  
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