
 

 

Verzekeringen binnen Imkers Nederland.
Binnen Imkers Nederland bestaan zijn 2 verzekeringen voor de leden.

1. Een verzekering voor aansprakelijkheid

2. Een verzekering voor de bijen.

 

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering is ondergebracht 

Alle leden van Imkers Nederland zijn verzekerd als zij voor de vereniging actief zijn.

De polisvoorwaarden die bij deze verzekering horen kunnen via het bestuur worden opgevraagd bij Interpolis.

 

Schade moet zo snel mogelijk worden gemeld bij Interpolis op telefoon nummer 013 

Het bestuur moet schriftelijk (per) mail worden geïnformeerd. 

 

Schade veroorzaakt door bijen die eigendom zijn van een lid vallen onder de aansprakelijkheid van het lid en 

niet onder deze verzekering. 

 

Bijenverzekering. 
Deze verzekering is een onderlinge verzekering. Het bestuur van Imkers Nederland incasseert de inleg van de 

leden en keert de eventuele schade uit.

Alleen imkers, die lid zijn van Imkers 

(Zie onderstaand punt 1.1) kunnen aanspraak maken op deze verzekering.

eigendom zijn van de afdeling verzekeren.

 

Waarvoor is men verzekerd? 

Men is verzekerd voor: 

a. de bijen en bijenkasten en /of

b. de imkers- benodigdheden met uitzondering van:

        1.de bijenstallen zelf. Deze kunnen desgewenst door de imker of de afdeling/vereniging separaat worden   

           verzekerd. 

        2. De vervoermiddelen voor de bijenvolken. Deze zijn niet via deze verzekering verzekerd.

 

Regeling voor schaden voor bijen verzekeringen:

1. Schadegevallen moeten door rechthebbende binnen 3 x 24 uur na het constateren ervan aan het 

        secretariaat  van  Imkers  Nederland gemeld worden. Bij voorkeur via de mail, anders schriftelijk via de 

        post. 

 2.     De rechthebbende moet een  schade

                 a. De datum der schade 

                 b. De oorzaak der schade 

         c. Een gespecificeerde schadeberekening.

3.      In geval van diefstal, vermissing of baldadigheid dient onmiddellijk de plaatselijke politie te worden 

         gewaarschuwd en een proces

         gedaan, dient te worden overlegd.

4.      De rechthebbende dient zoveel mogelijk met het herstel van de sc

         ongeroerd te laten, totdat een expert 

         kunnen beoordelen. 

5.      Alle volken van een imker 

          een eventuele uitkering. 

          Er kunnen per lid maximaal 30 volken worden verzekerd. 

          geen aansprak op deze verzekering gemaakt worden.

Verzekeringen binnen Imkers Nederland. 
Binnen Imkers Nederland bestaan zijn 2 verzekeringen voor de leden. 

1. Een verzekering voor aansprakelijkheid 

bijen. 

Aansprakelijkheidsverzekering. 
Deze verzekering is ondergebracht bij Interpolis onder InterpolisZekerVanJeZaak polisnummer 00155405138.

Alle leden van Imkers Nederland zijn verzekerd als zij voor de vereniging actief zijn. 

ij deze verzekering horen kunnen via het bestuur worden opgevraagd bij Interpolis.

Schade moet zo snel mogelijk worden gemeld bij Interpolis op telefoon nummer 013 

Het bestuur moet schriftelijk (per) mail worden geïnformeerd.  

t door bijen die eigendom zijn van een lid vallen onder de aansprakelijkheid van het lid en 

Deze verzekering is een onderlinge verzekering. Het bestuur van Imkers Nederland incasseert de inleg van de 

keert de eventuele schade uit. 

Imkers  Nederland en hun premie voor deze verzekering hebben betaald 

) kunnen aanspraak maken op deze verzekering. Ook een afdeling kan bijen die 

eigendom zijn van de afdeling verzekeren. 

de bijen en bijenkasten en /of  korven 

benodigdheden met uitzondering van: 

1.de bijenstallen zelf. Deze kunnen desgewenst door de imker of de afdeling/vereniging separaat worden   

n voor de bijenvolken. Deze zijn niet via deze verzekering verzekerd.

Regeling voor schaden voor bijen verzekeringen: 

Schadegevallen moeten door rechthebbende binnen 3 x 24 uur na het constateren ervan aan het 

secretariaat  van  Imkers  Nederland gemeld worden. Bij voorkeur via de mail, anders schriftelijk via de 

De rechthebbende moet een  schade opgave indien bij het secretariaat waarin wordt vermeld:

 

c. Een gespecificeerde schadeberekening. 

In geval van diefstal, vermissing of baldadigheid dient onmiddellijk de plaatselijke politie te worden 

gewaarschuwd en een proces-verbaal te worden opgemaakt. Een verklaring van de politie, dat aangifte is 

gedaan, dient te worden overlegd. 

De rechthebbende dient zoveel mogelijk met het herstel van de schade te wachten en een en ander  

ongeroerd te laten, totdat een expert  of een door het bestuur aangewezen persoon de schade heeft 

 dienen verzekerd te worden. Bij deel/onder verzekering vervalt het recht van

 

maximaal 30 volken worden verzekerd.  Heeft een lid meer dan 30  volken dan kan  

geen aansprak op deze verzekering gemaakt worden. 

bij Interpolis onder InterpolisZekerVanJeZaak polisnummer 00155405138. 

 

ij deze verzekering horen kunnen via het bestuur worden opgevraagd bij Interpolis. 

Schade moet zo snel mogelijk worden gemeld bij Interpolis op telefoon nummer 013 – 5801234 

t door bijen die eigendom zijn van een lid vallen onder de aansprakelijkheid van het lid en 

Deze verzekering is een onderlinge verzekering. Het bestuur van Imkers Nederland incasseert de inleg van de 

verzekering hebben betaald  

Ook een afdeling kan bijen die 

1.de bijenstallen zelf. Deze kunnen desgewenst door de imker of de afdeling/vereniging separaat worden    

n voor de bijenvolken. Deze zijn niet via deze verzekering verzekerd. 

Schadegevallen moeten door rechthebbende binnen 3 x 24 uur na het constateren ervan aan het   

secretariaat  van  Imkers  Nederland gemeld worden. Bij voorkeur via de mail, anders schriftelijk via de  

opgave indien bij het secretariaat waarin wordt vermeld: 

In geval van diefstal, vermissing of baldadigheid dient onmiddellijk de plaatselijke politie te worden  

rden opgemaakt. Een verklaring van de politie, dat aangifte is    

hade te wachten en een en ander   

aangewezen persoon de schade heeft  

dienen verzekerd te worden. Bij deel/onder verzekering vervalt het recht van 

Heeft een lid meer dan 30  volken dan kan   



 

 

 

Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of bij onjuist gedane opgave kan de verzekerde het 

eventuele uitkering in gevolge deze verzekering verliezen. 

 
Voorwaarden: 

1.1 Verzekeringstermijn en verzekeringspremie:

Het verzekeringsjaar loopt van 1

De premie bedraagt  € 0,60 per bijenvolk en dient vooraf  te worden betaald  aan  de 

afdeling/verenigingspenningmeester en wel vóór aanvang  (1 maart) van het verzekeringsjaar. 

Voor leden die niet bij een afdeling zijn

Voor vragen, en/of aanmerkingen t.a.v. deze verzekering gelieve u zich te wenden tot het secretariaat van 

Imkers Nederland. 

 

1.2 Hoe te handelen bij inning premie 

De penningmeester van de afdeling betaald de ingezamelde premie aan de penningmeester van Imkers 

Nederland. De premie vergezeld laten gaan met een lijst waarop de gegevens van de imker, het aantal te 

verzekeren volken en de betaalde premie vermeld word

latere betaling gaat de verzekering in op moment van binnenkomst van het verschuldigde bedrag bij de 

penningmeester van Imkers Nederland.

Er wordt vooraf géén rekening van de verzekeringspremie verstuur

worden verstuurd. De verantwoordelijkheid van juiste inning en afdracht van de premie ligt dus bij de 

afdelingen. 

 

1.3 Hoe te handelen bij betaling schade:

De melding geschiedt volgens de voorwaarden. 

Het bestuur van Imkers Nederland stelt een controleur schade aan. Deze moet het volgende doen: 

Bij vaststelling van de schade dit schriftelijk melden aan het secretariaat van Imkers Nederland. Hij vermeldt in 

zijn schrijven de naam, het adres en bankreken

overgemaakt op rekening van de gedupeerde door de penningmeester van Imkers Nederland. (indien 

aanwezig het proces-verbaal en eventuele meesturen. 

Indien noodzakelijk moet de controleur ter plaatse

en korven.  

 

Schade-oorzaken: 

De bijen, bijenkasten en/of  korven ve

a. schade tijdens transport als gevolg van een aan het middel van vervoer overkomen ongeval;

b. het laden, lossen, overladen en tussentijdse opslag onderweg;

c. brand volgens de Amsterdamse Beurspolis;

d. explosie op voorwaarde van de zgn. “Groene Clausule”;

e. diefstal of vermissing; 

f. warmlopen wegens oponthoud door motorpech

g. baldadigheid; 

h. overstroming; 

i. stormschade, mits ter plaatse windstoten van tenminste 14 meter per seconde zijn voorgekomen (volgens 

het KNMI). 

 

 

 

 

 

Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of bij onjuist gedane opgave kan de verzekerde het 

eventuele uitkering in gevolge deze verzekering verliezen.  

1.1 Verzekeringstermijn en verzekeringspremie: 
Het verzekeringsjaar loopt van 1 maart tot en met 28 (29) februari.  

€ 0,60 per bijenvolk en dient vooraf  te worden betaald  aan  de 

afdeling/verenigingspenningmeester en wel vóór aanvang  (1 maart) van het verzekeringsjaar. 

Voor leden die niet bij een afdeling zijn aangesloten geldt dat zij direct betalen aan Imkers Nede

Voor vragen, en/of aanmerkingen t.a.v. deze verzekering gelieve u zich te wenden tot het secretariaat van 

Hoe te handelen bij inning premie € 0,60 verzekering door de afdelingen. 

De penningmeester van de afdeling betaald de ingezamelde premie aan de penningmeester van Imkers 

rland. De premie vergezeld laten gaan met een lijst waarop de gegevens van de imker, het aantal te 

verzekeren volken en de betaalde premie vermeld wordt. De betaling dient binnen te zijn vóór 1 maart. Bij 

latere betaling gaat de verzekering in op moment van binnenkomst van het verschuldigde bedrag bij de 

penningmeester van Imkers Nederland. 

Er wordt vooraf géén rekening van de verzekeringspremie verstuurd. Op verzoek kan achteraf een factuur 

worden verstuurd. De verantwoordelijkheid van juiste inning en afdracht van de premie ligt dus bij de 

Hoe te handelen bij betaling schade: 

De melding geschiedt volgens de voorwaarden.  

Het bestuur van Imkers Nederland stelt een controleur schade aan. Deze moet het volgende doen: 

Bij vaststelling van de schade dit schriftelijk melden aan het secretariaat van Imkers Nederland. Hij vermeldt in 

zijn schrijven de naam, het adres en bankrekening van de gedupeerde. Het schadebedrag wordt getoetst en 

overgemaakt op rekening van de gedupeerde door de penningmeester van Imkers Nederland. (indien 

verbaal en eventuele meesturen.  

Indien noodzakelijk moet de controleur ter plaatse gaan kijken, vooral van belang bij schade aan bijenkasten 

, bijenkasten en/of  korven verzekerd tegen de volgende risico’s: 

schade tijdens transport als gevolg van een aan het middel van vervoer overkomen ongeval;

laden, lossen, overladen en tussentijdse opslag onderweg; 

brand volgens de Amsterdamse Beurspolis; 

explosie op voorwaarde van de zgn. “Groene Clausule”; 

wegens oponthoud door motorpech; 

hade, mits ter plaatse windstoten van tenminste 14 meter per seconde zijn voorgekomen (volgens 

Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of bij onjuist gedane opgave kan de verzekerde het  recht op 

€ 0,60 per bijenvolk en dient vooraf  te worden betaald  aan  de 

afdeling/verenigingspenningmeester en wel vóór aanvang  (1 maart) van het verzekeringsjaar.  

betalen aan Imkers Nederland.  

Voor vragen, en/of aanmerkingen t.a.v. deze verzekering gelieve u zich te wenden tot het secretariaat van 

De penningmeester van de afdeling betaald de ingezamelde premie aan de penningmeester van Imkers 

rland. De premie vergezeld laten gaan met een lijst waarop de gegevens van de imker, het aantal te 

t. De betaling dient binnen te zijn vóór 1 maart. Bij 

latere betaling gaat de verzekering in op moment van binnenkomst van het verschuldigde bedrag bij de 

d. Op verzoek kan achteraf een factuur 

worden verstuurd. De verantwoordelijkheid van juiste inning en afdracht van de premie ligt dus bij de 

Het bestuur van Imkers Nederland stelt een controleur schade aan. Deze moet het volgende doen:  

Bij vaststelling van de schade dit schriftelijk melden aan het secretariaat van Imkers Nederland. Hij vermeldt in 

ing van de gedupeerde. Het schadebedrag wordt getoetst en 

overgemaakt op rekening van de gedupeerde door de penningmeester van Imkers Nederland. (indien 

gaan kijken, vooral van belang bij schade aan bijenkasten 

schade tijdens transport als gevolg van een aan het middel van vervoer overkomen ongeval; 

hade, mits ter plaatse windstoten van tenminste 14 meter per seconde zijn voorgekomen (volgens 



 

 

Voor de verzekering gelden de volgende maximale verzekerde bedragen:

Totaalverlies, door brand, storm, baldadigheid, diefstal, enz. van 

 

Mei/sept.

10-raamskasten   € 125.=    

6-raamskasten en korven     € 

 

Deelverlies, alleen de bijen en broed door warmlopen, overstroming, diefstal enz.

Uitgezonderd spuitschade en honing. De verzekerde bedragen gelden

broedraam. Maximaal € 50,= . Korven € 25,=.

 

Het maximum bedrag, dat verzekerd is, bedraagt per gebeurtenis 

€  1.250,=. 

 

 

Het bestuur van Imkers Nederland

November 2018. 

 
 

 

verzekering gelden de volgende maximale verzekerde bedragen: 

door brand, storm, baldadigheid, diefstal, enz. van kasten en bijen. 

Mei/sept. okt./apr 

€ 125.=     € 100,= 

€   50,=  €   45,= 

, alleen de bijen en broed door warmlopen, overstroming, diefstal enz. 

Uitgezonderd spuitschade en honing. De verzekerde bedragen gelden voor het gehele jaar zijnde 

€ 50,= . Korven € 25,=. 

Het maximum bedrag, dat verzekerd is, bedraagt per gebeurtenis € 2.500,=  doch per imker maximaal 

Het bestuur van Imkers Nederland 

voor het gehele jaar zijnde € 5,= per 

doch per imker maximaal  


