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VERZEKERING

Àrtikel

I

VÀN DE BURGERLIJKE

ÀÀNSPRÀKELIJKHEID

ITHIOVER

DBRDEI

:

"Winterthur-Europe't,

KunsÈlaan 56 te 1040 Brussel, hierna de Uaatschapptj genoecod,
verzalert
dc KonlnkltJkc
Vlearrrr l*ersboDd,
verenÍglng
zonder wlnetgevend doel
waarvan de Etatuten verechenen zijn in de bijlagen van het Belglsch Staatsblad van
17 augusÈue 1972 onder het, nr 628t, vertegenwoordlgd door haar voorzltter
F. Jacobs
en haar Eecretarla
A. De tllnn€, hierna de verentging genoeud, en de blJ clc vcrcnlglng
al|rÍrg€aloten lêdan, ln hun hoedanlgheid van eigenaare et/of huurders van biJenvolken,
hierna verzekarde(n) genoand, tot beloop van de bedragen aangeduld in de bljzondere
voorwaarden, tegon de geldclljke
gevolgên van de burgerllJke
verantwoordellJkhetd
dle
hen tcn Iàate kunnen gelegd worden kràchtêns de artlketen
1382 tot 1386 van het
Burgerlljk
Wetboek :
1 o uit

hoofde van richanerlJke

ongevarlen

(kweteuren

of dood) veroorzaakt

aan derden;

2" uit hoofde van stoffelijke
schaden veroorzaakt door een ongevar, dit is door een
plots en uitrtendig voorval aan de onroerende en roerende goederen (de dieren inbegrepen) toebehorend aan derden.

In het bijzonder'
maar niet uitsluiÈend dekt de verzekering de schade veroorzaakt
door bijensteken of door het onrechÈgtreeks feit van de bljen of biJensteken.
Met onrechtstreekse
gevolgen van bijensteken
wordt vooral de schade bedoeld vêroorzaakt door dieren, a1 dan nlet elgendom van de verzekerde, die door bijensteken opgeschrlkt of woedend geoaakt werden.

worden ars bij
de verenigtng
aangesloten
leden aanzien
: de fysieke
personen zonêr
als de rechtspersonen,
eigenaars
en/oÊ. huurders
van bljenvolken
die,
hetzij
via een
Iocare
imkersbond'
hetzij
rêchtstreeks,
de jaarlijkse
geldelijke
ledenbijdrage
aan
de vereniging
betaald
hebben en waarean de bljenvolken
grondgebied
op het Belglsch
opgesteld
staan.

Dê lraarborg
is eveneena van toepassing
op om het even wie de bljenvolken
behandêlt
oet, toelating
van het aangesloten
ltd of zljn
aangestelde
of niê de biJenvolken
bezoekt en naar aanlelding
van dit
bezoek bovengenoende
Echade aan derden veroorzaakt
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l{orden

niet

als

derden

1o De echtgeno(o)t.(e)
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beschouwd

:

van de verzekerde

;

2o De bloeden aanverwanten
van de verzekerde
ni.eÈ onder zlJn dak wonende ;

È o t en Eê!

3 o De bloed-

ln

onder

ziJn

en aànverwanten
dak en./of door

4o De aangestelden
beetuurdere
die

van de verzekerde
hea onderhouden
;

de derde

van de verzekerde,
zijn
vennoten
actleve
functies
uÍtoefenen.

of

de t\reede

en vlerde

beheerders,

graad,

graad

zljn

aI

dan

wonende

gedelegeerde

De waarborg btljft
van toepaaslng,
zelfs
lndien
naar aanleiding
van êen ongeval oocht
brijken
dat de Yerzekstde
nlet
of onvoldo€ndc
voldaan
beeft
aan d€ wetgcvlngen
en/of
regler€nterlngen
d1e het oPstellen
en ul,tbaten
van bljenvolkcn
rcAclcn.
De l{aatschaPPij
heeft
gevat echter
in dit
het recht
te eisen dat de verzekerde
zich
onniddellijk
in orde stelt
net alle
wetten en reglementêringen
dle het houden van
bijen
regelen.
Latere wijzigingen
aan deze wetgevingen
(provinên regleÍoenteringen
ciale
en gêmeenteliJke
verordenlngen
inbegrepen)
geen reden zijn
zullen
on de waarborg te wijzigen.

De waarborg is eveneens van toepassing op de tijdelijk
verplaatste
bijenvolken
evenals op de schade die derden eventu€el
Èijdens
het transport
ervan kunnen oplopen
negens het feit
dat bijen
vervoerd vorden.
voor een tijdeliJke
verplaatsing
buiten
de randsgrenzen
gerdt een maxirnum afstand
van IOO kn te rekenen vanaf de landsqrens.

Àrtikel

2

:

De verzekering
heeft betrekking
op de schade veroorzaakt
tijdens
de duur van het
kontrakt,
en behelst
zowel de regeling
van de gegronde aanvragên tot schadeloosstelling
als de verdediging
tegen deze rrelke niet gerechtvaardigd
zijn.
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3 :

niet

door

d e verzekering

gedekt

:

verantwoordeflJkheld
van dê verzekerde hoofdene de lichanelljke
of stoffeliJke
schade :

de

ongevallen

en/

a ) oPzetteltjk
veroorzaakt door de verzekerde, door zlJn aangestêlde of door on
het even wie de btjenvolken,
al dan niet raet zijn toestemning van de verzekerde
onder zijn hoede heeft ;
b) veroorzaakt

door de verzekerde

1n staat

van dronkenschap of geestesatoornis.

2o de verantwoordellJkheld
van dE verzekerda hoofdens atofferijke
gchade aan derden
berokkend dte, naar aanleldlng van het houden van bLJen,'veroorzaakt
rerd door
brand of ontplofflng,
grondverzakklng of verechulvlng
of door voortdurendE inwerklng van rook, vochttgheld of water.

Artikel

4

:

Verplichtlngen

van de verzekerde

bij

ongeval.

Elk licharnerijk
ongeval of erke stoffellJke
schade die van aard
van de Maatschapplj
tê vergen,
moêt bij
haar zo spoedig nogelijk
geven worden, bij
de zetel
van de Maatschappij
te Brusset.

is om de tussenkonst
schriftelijk
aange-

De verzekerde
is daartoe
verplicht
binnen de aeht dagen volgend op het, ogenblik,
utaarop hen door de getroffene
of zijn
rechÈhebbenden een klacht
overgenaakt
werd,
deze schrift,erijk
aan het secretariaat
van de vereniging
nede te deren.
Hêt sêcretariaat
van de vereniging
zendt,
na controlê
van de identiÈeit
van de aangever-verzekerde,
zo spoedlg oogefijk
diens verklaring,
event,ueel aangevuld oet
bijkonende
lnLichtingen
en,/of benoerkingen aan de bevoegde dienst
van de t{aatschappij.

Voor de verzekerde,
gekwetst
in een ongeval of
opgegeven ternljn
slechts
te 1open vanaf de dag
heeft
kunnen hernemen en voor de erfgenamen
van
waarop ze het voorwerp varen van een schrifteli

tijdelijk
afvezig,
begint de hierboven
waarop hij
hêt beheer van zijn
zaken
de overleden
verzekerde
vanaf de dag
jke ktacht.
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De verklaring
van de verzekerde
ooet nauwkeurlg
tnltchtingen
vèrstrekken
ontrent
de
datum, de Praats,
zo mogelljk
het. uur, de oorzaken en oostandigheden
van het ongeval,
(de) slachtoffer(e)
naan en adres van (hêt)
ên naatr en adres van het verzekerde
aangeslotên
1id.

De verzekerde
moet aan de ltaatschapplj
alle
nutt,lge
inlichttngen
a]le
opzoekingen
ontrent
het ongeval vergenakkelijken.

Àrtikel

5

vergchaffen

en haar

:

ELke daglng' dagvaardlng en tn het algênêen alle gerechtelljke
of oo het even welke
bultêngêr€chterlJke
etukken net betrekklng tot het ongavar, noeton, vla het algeraeen
secreuarÍaat van de Verenlglng, aan de Dlrectte van de ilaaÈschapptj overgemaakt norden en dlt blnnen de achtenveert,lg ursn na hun gerechtellJhe
betekening, op etraf
voor de verzekerde en de gedagvaarde personon, zelf de gevolgen van de vertraglng
te
ooeten dragen.
Behalve bij heirkracht,
heeft het feit van niet verechijnen op de zittingen
of het
niet in beroep gaanr uanneer de Maatschapptj zulks vraagt, voor de gedagvaarden voor
gevolg dat de Maatschappij tên opzichte van hen van elke verplichtlng
ontslagen is.

Àrtikel

6

:

Bij een door de uaatschappij
gedekt ongêval ls deze verplicht.
blnnen de grenzen van
de waarborgen
bepaald
in de btjzondere
voorwaarden,
de schadevergoedingen
te betalen
vastgesteld
hetzij
door een roinnelijke
schikking
net de slachtoffers,
hêtzij
door
definitieve
gerechtelijke
beslissing
ten overstaan
van de verzekerde.

De gewaarborgde
maxina, bepaatd in de bijzondere
voorwaarden,
onvatten
arle Jcost.en
van behandeling,
interesten,
uitgaven,
honorarla,
gerechterijke
en buiÈengerechtel-ijke
onkosten en uitgaven
van alle
De boeten,
aard.
restituÈiê6
en vervorgingsonkosten zljn
ten last.e van hen die er voor vêroordeeld
zijn.

Elke schulderkenning
of onderhandering
nêt de getroffenen,
elke transactiê, vaststelling
van schadevergoeding,
êIke beÈaling
uitgevoerd
door de verzekerde zonder de
schriftelijke
toerating
van de tllaatschappii,
ontslaan
deze Iaatste van alle verplicht,ingen voor het betreffend
ongeval.
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Worden niet
beschousd als erhentenis
jkheid
van verantwoordeli
en hebben derhalve
geen
verval
van rechten
voor gevolg,
de eerste geldelijke
e n oedische
hulp verschaft
door
de verzekerde
en de eenvoudige
erkenning
van de schade of de onstandigheden
van het
ongeval.

Bovendien
kan alleen
de M a a t s c h a p p i j e e n o t n n e l i j k e
schlkking treffen of de gerechtefijke
instant,ies
leiden
in zover de burgerlljke
verantwoordeliJkheld
van de verzekerde op het spel staat.

De verzekerde
ls ev€nhrel v e r p l i c h t ,
op vraag van de HaatschapplJ, haar ztjn gehele
medewerking
te vcrlanen
ln haar onderhandell.ngen of haar verdedlglng en de nodtge
voloachten
È e g e v e n a a n de door haar gekozen advokaat.

