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 Wat is verzekerd ?  

Basiswaarborgen 

BA-verzekering 

Exploitatie van het Land- en Tuinbouwbedrijf 

 Lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt door:  

o de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden, 
de bedrijfsleider, bestuurder, vennoot en het personeel 
van het land- en tuinbouwbedrijf  

o een verzekerde die occasioneel werken uitvoert in een 
ander land- en tuinbouwbedrijf of bij de bedrijfsleider 

 Zuiver immateriële schade ontstaan door een ongeval en 
buiten de contractuele sfeer 

 De verzekerde bedragen worden opgenomen in de 
bijzondere voorwaarden 

 Aansprakelijkheid als aansteller voor schade die uw 
uitzendkrachten lijden 

 Aansprakelijkheid als aansteller voor schade die een 
aangestelde veroorzaakt tijdens de uitoefening van zijn 
functie met een onverzekerde wagen waarvan de 
onderneming geen eigenaar, houder of huurder is 

 Schade door heftrucks, zelfrijdende werktuigen en  andere 
motorijtuigen met een max. snelheid van 30 km/u op eigen 
of privéterrein 

 Schade veroorzaakt door motorrijtuigen terwijl u ze 
gebruikt als werktuig 

 Aansprakelijkheid voor schade door vuur, brand, ontploffing 
of rook 

 Schade door vuur, brand, ontploffing en rook ontstaan in 
een gebouw dat de verzekerde bij gelegenheid huurt of 
gebruikt voor een sociale, culturele of andere manifestatie  

 Reddingskosten waartoe wij wettelijk gehouden zijn tussen te 
komen 

 

 

 

  

 Wat is niet verzekerd ?  

Basiswaarborgen 
BA-verzekering 

 Eigen schade van de verzekeringnemer en zijn gezinsleden 
en lichamelijke schade van bestuurder/vennoot/zaakvoerder 

 Schade aan toevertrouwde goederen 

 Stoffelijke schade door vuur, brand, ontploffing en rook 
ontstaan in een gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, 
huurder of gebruiker is 

 Schade veroorzaakt door opzet of het gebruik van wettelijk 
verboden producten 

 Schade door springstoffen of asbest 

 Schade aan het geleverde goed of de uitgevoerde werken 
zelf 

 Kosten voor het opsporen, controleren, intrekken, … van 
goederen of werken die een gebrek (kunnen) vertonen 

 Schade te wijten aan de gebrekkige toestand van de 
geleverde producten of uitgevoerde werken die u 
daadwerkelijk kende en die u niet trachtte te voorkomen 

 Schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering 
(bijv. motorrijtuigenverzekering) 

Ongevallenverzekering Gezinsleden 

 Ongeval overkomen aan een persoon van 75 jaar of ouder 

 Ongeval door opzet of een zware fout (bijv. dronkenschap) 

 Ongeval als bestuurder van een motorfiets van 50 cc of 
meer 

Ongevallenverzekering Onbezoldigde Helpers 

 Ongeval overkomen door een -15 jarige of een +70 jarige 

 Ongeval overkomen op weg van en naar de plaats waar het 
onbezoldigde werk wordt uitgevoerd 

 Ongeval door opzet of een zware fout (bijv. dronkenschap) 

 

 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. Het 
document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. Het indexcijfer 
van de consumptieprijzen (hierna “index”) voor de in dit document opgenomen bedragen die aan dit cijfer gekoppeld zijn, is 110,34 van juli 1991 
(basis 1988 = 100). Gelieve de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen voor alle bijkomende 
informatie wat betreft de vergoedingsgrenzen, de (verhaals-)rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en de rechten en plichten van de 
verzekerde. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij uw bemiddelaar. 

 Welk soort verzekering is dit ?  
De Polis Land- en Tuinbouw van Fidea kan worden samengesteld uit een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) en/of een 
Ongevallenverzekering voor Gezinsleden en/of een Ongevallenverzekering voor Onbezoldigde Helpers. 
Deze verzekeringen komen tussen voor de schade aan derden naar aanleiding van de uitbating van het Land- en Tuinbouwbedrijf en/of voor de 
schade opgelopen door gezinsleden bij naam genoemd in de bijzondere voorwaarden en/of voor de schade opgelopen door de onbezoldigde 
helpers van het Land- en Tuinbouwbedrijf. 
Daarnaast hebt u de mogelijkheid deze polis uit te breiden met volgende verzekeringen: een verzekering Rechtsbijstand, een Verplichte 
verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing. 

 

Verzekering Land- en Tuinbouwbedrijven     
 

Product Informatiefiche 

FIDEA nv                                            Bedrijfspolis Land- en Tuinbouw 
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 (vervolg) 

 Kosten van uw burgerrechtelijke verdediging (ook in kader 
van de strafprocedure) tegen onterechte of te hoge schade-
eis  

Het leveren van goederen en het uitvoeren van werken 

 Schade door een eigen gebrek van het goed of werk of  door 
een fout of vergissing bij de teelt, kweek, behandeling, 
verpakking, opslag, levering of omvorming 

 Immateriële schade als gevolg van de verzekerde lichamelijke 
of stoffelijke schade  

 Milieuverontreiniging na een plotse en onverwachte 
gebeurtenis  

Ongevallenverzekering Gezinsleden  

 Keuze uit volgende waarborgen:  

o Terugbetaling medische kosten  

o Terugbetaling begrafeniskosten  

o Vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid 

o Vergoeding in geval van overlijden 

 Bijkomende tegemoetkoming voor blijvende ernstige letsels 

 De verzekerde bedragen worden opgenomen in de bijzondere 
voorwaarden 

Ongevallenverzekering Onbezoldigde Helpers 

 Keuze uit volgende waarborgen:  

o Terugbetaling medische kosten  

o Vergoeding in geval van tijdelijke ongeschiktheid  

o Vergoeding in geval van blijvende ongeschiktheid  

o Vergoeding in geval van overlijden  

 Bijkomende tegemoetkoming voor blijvende ernstige letsels 

 De verzekerde bedragen zijn opgenomen in de algemene 
voorwaarden  

Optionele waarborgen 

Verzekering Rechtsbijstand 

o Terugvordering van schade aan de verzekerde veroorzaakt 
door derden naar aanleiding van de exploitatie van het land- 
en tuinbouwbedrijf 

o De strafrechtelijke verdediging van de verzekerde voor een 
gedekt schadegeval of een verkeersmisdrijf binnen het kader 
van de exploitatie van het land- en tuinbouwbedrijf 

o Maximale waarborg per schadegeval voor alle begunstigden 
samen: €50 000,00 

Indien verplicht: Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid 
Brand en Ontploffing 

o Standaard waarborg per schadegeval voor lichamelijke 
schade: €14 873 611,49 (gekoppeld aan de index) 

o Standaard waarborg per schadegeval voor stoffelijke schade: 
€743 680,57 (gekoppeld aan de index) 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ?   

Basiswaarborgen 

BA-verzekering 

! Stoffelijke schade: franchise (opgenomen in de bijzondere 
voorwaarden) 

Ongevallenverzekering Gezinsleden  

! Medische kosten: eigen aandeel (opgenomen in de 
bijzondere voorwaarden) 

! Blijvende ongeschiktheid: geen vergoeding wanneer de 
invaliditeitsgraad 5% niet overtreft 

Ongevallenverzekering Onbezoldigde Helpers 

! Medische kosten: eigen aandeel van €125,00 

! Tijdelijke ongeschiktheid:  
o Eigen risicotermijn van 30 dagen  

o Vergoeding tot max. 2 jaar na het ongeval 

o Geen vergoeding voor getroffen persoon die 
minderjarig is op de dag van het ongeval 

! Blijvende ongeschiktheid: geen vergoeding wanneer de 
invaliditeitsgraad 5% niet overtreft 

! Overlijden: Max. €5 000,00 begrafeniskosten wanneer de 
overledene op het ogenblik van het ongeval minderjarig is 

Optionele waarborgen 

Verzekering Rechtsbijstand 

o Terugvorderen van schade: drempelbedrag van €250,00 

 

 

 (vervolg)  

Optionele waarborgen 

Verzekering Rechtsbijstand 

o  Vorderingen op basis van de arbeidsongevallenwet 

 

 

 

IP
ID

_N
L_

23
02

20
18

 

Fidea nv, met maatschappelijke zetel in België, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen. btw BE 0406.006.069. RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer NBB 0033. IBAN: BE15 7332 4832 0030 BIC: KREDBEBB 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waar ben ik gedekt ?  

BA-verzekering 

 Wereldwijd, zolang de bedrijfszetel van de onderneming gevestigd is in België. 

 De verzekering geldt niet voor schade door goederen na levering en door werken na hun uitvoering die met medeweten van de 
verzekerde werden geleverd of uitgevoerd buiten Europa. 

Ongevallenverzekering Onbezoldigde Helpers 

 Wereldwijd, voor zever de verzekerde zijn gewone verblijfplaats heeft in België. 
 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

• U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 
• Indien er zich wijzigingen voordoen aan het verzekerde risico tijdens de looptijd van de overeenkomst moet u dat aan ons melden.  
• U moet een schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden. Verder moet u 

alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken. 
• U moet uw medewerking verlenen zodat de afhandeling van het schadegeval vlot kan verlopen. 
• U mag geen handelingen stellen waardoor ons wettelijk recht beperkt wordt om de gedane betalingen terug te vorderen van een 

aansprakelijke derde. 
 

   Wanneer en hoe betaal ik ?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste premiebetaling is 
mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

   Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. 

   Hoe zeg ik mijn contract op ?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen per aangetekende brief, bij 
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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