Onderneming erkend bij K.B. van 5 juli 1998 met
erkenningsnummer 1532 voor bosbrandverzekeringen
Bischofsheimlaan 1-8, bus 3 - 1000 Brussel
Telefoon: 02 227 56 53 - info@amifor.be
Association d’Assurance Mutuelle
contre l’Incendie Forestier

Toetredingsverzoek
De ondergetekende (naam in hoofdletters en voornaam of bedrijfsnaam)……………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
Beroep ................................................................................................................................................................
Woonplaats of maatschappelijke zetel …………………………………………………………………………………………………………
Telefoon .......................................................................... GSM ..........................................................................
Fax .................................................................................... mail …………………………………………………………………..
vraagt toegelaten te worden tot de vereniging Association d’Assurance Mutuelle contre l’Incendie
Forestier, afgekort “Amifor”
verklaart:
. kennis te hebben genomen van de statuten van AMIFOR, van de algemene verzekeringsvoorwaarden en
1
van de huidige tarieven;
. de bestanden te willen verzekeren vermeld in het hierna volgend vragenformulier tegen alle brandrisico’s
2
met uitzondering van het stormrisico;
. dat de ter verzekering voorgestelde oppervlakken minstens alle naaldbestanden van 0 tot 35 jaar waarvan
3
hij eigenaar of wettige beheerder is, omvatten;
. de vereniging toelating te geven om te allen tijde over te gaan tot de inspectie van de voorgestelde
4
risico’s;
. een technische verzekering te willen afsluiten die niet onderworpen is aan het K.B. van 24 december
5
1992, dewelke bosbrand dekt met uitzondering van het stormgevaar.

Gelieve het hierna volgend vragenformulier duidelijk in te vullen en te ondertekenen
op pagina 4
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VRAGENFORMULIER
U kunt de lijst met de te verzekeren bosbestanden opstellen op verschillende manieren:
• hetzij door onderstaande tabel in te vullen (met de hand of in Adobe Reader),
• hetzij door een persoonlijke lijst bij te voegen met vermelding van alle te verzekeren percelen (met
aanduiding van de soorten, de oppervlakten, ...);
• hetzij door een plan of een luchtfoto van de te verzekeren percelen bij te voegen (met aanduiding van de
soorten en de oppervlakten, ...).
Het komt erop aan de verzekerde percelen te kunnen inventariseren, de totale te verzekeren oppervlakte
te kennen en de juiste omvang van het perceel te kunnen bepalen in geval van brand.
Ligging en omschrijving van de te verzekeren percelen:
A. Loofboomsoorten
1.
Volgnr.

2.
Provincie

3.
Gemeente

4.
5.
Plaatsnaam Sectie en
kadastraal
nr.*

Totaal te verzekeren loofoppervlak
2

*of bosperceelnr.

6.
Soort(en)

7.
Jaar van
aanplanting

8.
Oppervlakte
(ha)

B. Naaldboomsoorten
1.
Volgnr.

2.
Provincie

3.
Gemeente

4.
5.
Plaatsnaam Sectie en
kadastraal
nr.*

6.
Soort(en)

7.
Jaar van
aanplanting

8.
Oppervlakte
(ha)

Totaal te verzekeren naaldoppervlak
Totaal te verzekeren oppervlak
Bedrag van de jaarlijkse bijdrage (3,20€/ha)
3

ELEMENTEN TER BEOORDELING VAN DE RISICO’S
1. Zijn de aanplantingen, vermeld in bijgaand vragenformulier, in de loop van de voorbije twee jaar het
voorwerp geweest van één of meer schadegevallen?
Vermeld het (of de) volgnummer(s) van de beschadigde percelen, zoals ze in het vragenformulier
voorkomen, evenals de datum en de oorzaak van de schadegevallen:
..........................................................................................................................................................................
2. Heeft een verzekeringsmaatschappij ooit geweigerd om de voorgestelde risico’s te verzekeren of een
eerder afgesloten polis opgezegd? Zo ja, over welke verzekeringsmaatschappij gaat het, wanneer en
waarom werd deze polis geweigerd of opgezegd?
..........................................................................................................................................................................
3. Heeft u enige afstand van verhaal moeten doen ten aanzien van een verantwoordelijke of aansprakelijke?
Zo ja, ten gunste van wie?
..........................................................................................................................................................................
4. U zal enkel dekking door de polis verkrijgen indien uw bestanden beantwoorden aan de gebruikelijke
criteria van aanleg en onderhoud die in de bosbouw worden gehanteerd. De omvang van de percelen
moet beantwoorden aan dezelfde criteria, alsook hun begrenzing (door brandwegen, loofbestanden,
waterlopen, enz.) - art. 1 van de polis.
Beantwoorden de ter verzekering voorgestelde bestanden aan de hierboven vermelde criteria?
..........................................................................................................................................................................
5. Gelieve hieronder alle andere informatie te vermelden die mogelijks interessant kan zijn voor de vereniging.
Gelieve met name te preciseren, met opgave van het volgnummer van het betrokken perceel, of bepaalde
percelen gelegen zijn in de nabijheid van campingterreinen, vakantiekolonies, fabrieken, stortplaatsen,
grote verkeerswegen, enz.
Zijn er andere verzwarende elementen die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het voorgestelde
risico door de vereniging?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

* Indien u meer dan 50 ha laat dekken, dan kan u aan Amifor vragen om over te gaan tot een
bezoek van de ter verzekering voorgestelde percelen. Wenst u dat zulk bezoek zou plaatsvinden?
** Dit toetredingsverzoek en het bijhorend vragenformulier, die de partijen niet binden vóór de
ondertekening van de polis, moeten als basis dienen voor het toekomstige verzekeringscontract. De
ondergetekende garandeert dat de antwoorden die hij hierboven heeft gegeven nauwkeurig en
volledig zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid en hij verklaart zich verantwoordelijk voor
de juistheid van deze antwoorden, zelfs indien een derde ze zou hebben geschreven. Amifor zal
geen schadegevallen vergoeden in geval van bedrieglijke verklaring.

16 juni

Opgesteld te ................................................ , op ......................................
Handtekening van het kandidaat-lid
(Gelieve de handtekening te laten voorafgaan door “Gelezen en goedgekeurd” a.u.b.)
Indien u dit formulier invult in Adobe Reader, klik dan op “versturen”
In dat geval is een handtekening niet nodig.
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