
opgericht te Zutphen

AANVRAAGFORMULIER  4 februari 1894

voor verzekering tegen brand-, storm- en ijzel/sneeuwdrukschade aan bossen Directie:   

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 397

2700 AJ  Zoetermeer

Ondergetekende, Tel 079 368 1350

Fax 079 368 1320

Naam en voorletters E-mail: info@bossenverzekering.nl

www.bossenverzekering.nl

Adres

Postcode/plaats

Telefoonnr

International Bank Account Number (IBAN)

Nummer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

handelende in de hoedanigheid van eigenaar of gemachtigde *)

O verzoekt Onderlinge Bossenverzekering te Zoetermeer om offerte voor de verzekering van de hierna omschreven bos-

stand(en).

1 Informatie omtrent de te verzekeren percelen:

a) Kadastrale aanduidingen/oppervlakte 

   (volledig vermelden; kad. gemeente(n), sectieletter

    perceelnummer(s) en grootte van de percelen)

b) Zo mogelijk nadere omschrijving

    aanduiding op (topografische) kaart of schets van

    de ligging van de percelen bijvoegen.

    Indien beschikbaar dient een duidelijke kadastrale- of 

    bestandskaart en perceelstaat te worden overlegd.

Voor grote objecten, bijv. landgoederen, kan worden volstaan met een opgave van de ligging en de naam van het land-

goed onder bijvoeging van de gegevens (kaart en perceelstaat).

c) Boomsoort(en) en leeftijd(en):

    (graag op bijlage specificeren)

d) Eventuele bijzonderheden:

e) Is er een beheersplan aanwezig?
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2 Hoe worden de percelen begrensd?

3 a) Zijn er bijzondere brand-/stormgevaarverhogende 

    omstandigheden? Zo ja, welke?

b) Zijn of worden er, ter vermindering van brandgevaar

    maatregelen getroffen? Zo ja, welke?

c) Zijn er in de bossen brandwegen en/of singels

    van loofhout?

4 Hoe is het toezicht of het beheer geregeld?

5 Is de ter verzekering aangeboden opstand ook elders

verzekerd? 

Zo ja, voor welk bedrag en bij welke maatschappij?

6 Indien het te verzekeren object recent is verworven,

naam en adres van de vorige eigenaar:

7 Is het te  verzekeren object met hypotheek bezwaard?

8 Samenstelling van de verzekering :

a) Gewenste dekking: 0  brandschade

0  brand- + stormschade

0  brand + ijzel-/sneeuwdrukschade

0  brand + storm + ijzel-/sneeuwdrukschade

0  aansprakelijkheidverzekering voor boseigenaren

b) Wenst u een uitgebreide dekking brandschade? 

    Zo ja, tot welk percentage wilt u dit meeverzekeren?    Nee     /      Ja,              % (max. 50%)

c) De aanvraag heeft betrekking op de verzekering van: 0  het gehele bosbezit

0  een aanvulling op bestaande verzekering: polisnr: ………….

   Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de hiervoor genoemde vragen te goeder trouw en zo volledig mogelijk naar waar-

   heid te hebben beantwoord.

(plaats) (datum)

                                                      de                                                  , 20                    .

   Naam van de tussenpersoon Handtekening van de aanvrager   

De offerte is geheel vrijblijvend.
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Bijlage: Detailinformatie houtopstand

Vak Dekking Oppervlakte Boomsoort Leeftijd Gewenst
Brand of in ha Pinus/picea < 10 jaar verzekerd

Brand Loof 10-25 jaar bedrag per ha
plus storm Gemengd 25-70 jaar in €

Populieren > 70 jaar
 Lanen   
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