CHECKLIST POLIS BA PAARD

GELIEVE DIT DOCUMENT STEEDS BIJ HET VOORSTELFORMULIER BA PAARD TE
VOEGEN!

Gebruik Checklist
Gebruik deze checklist bij de offerteaanvraag of aanvraag nieuwe zaak van een polis BA Paard.

Algemene inlichtingen (passende aankruisen of aanvullen waar nodig)
Offerteaanvraag
Nieuwe zaak
Eerste keer paarden
Zo nee, vroeger verzekerd of overname polis?
Klant Elit3
Klant Trigoon

ja
ja
ja
ja

neen
neen (steeds statistiek bijvoegen)
neen
neen

Opgelet: Indien u geen Elit3 of Trigoon bent, kunnen wij dit risico niet accepteren. Contacteer de maatschappij voor
meer info.
Paarden
•
Eigen paarden
aantal: …..
•
Indien geen gezinspolis bij Fidea, aantal pony’s
aantal: …..
•
Zijn uw paarden voorzien van een chip zoals voorzien in het KB van 16-06-2005? ja

neen

Geef hier de chipnummers:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opgelet: wij verzekeren enkel de paarden waarvan wij een chipnummer kennen. Paarden die niet voorzien zijn van
een chip of niet gemeld zijn aan de maatschappij vallen buiten de dekking.
•
•
•
•
•
•

Wordt er door derden met deze dieren gereden?
Bent u verzekerd via LRV
Zo ja, lidnummer:
Doet u mee aan stoeten, optochten, processies of wedstrijden?
Zo ja, welke
Aantal per jaar

ja
neen
ja
neen
……………………………
ja
neen
aard:
………………….
aantal: ………………….

De inrichting van de stallen, de circulatie en de omgeving van de gebouwen
•
•

Aantal stallingen : …………….
Waar gebeurt het laden en lossen van de
dieren?.....................................................................................................................................................................

Uitbraak van de dieren
•
•

Bent u huurder of eigenaar van de weide ? ……………………………………………………………………………..
Staan er bomen op de weide?
ja
neen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Is er een beschermhok voor dieren aanwezig ?
ja
neen Zo ja, oppervlakte ………………………….
Aantal dieren op de weide : ………………………………………………………………………………………………..
Hoe hoog is de weideafrastering (foto bijvoegen)? .................................................................................................
Is er prikkeldraad?
ja
neen
Zo ja: enkel bovenste draad?
ja
neen
Zo nee, omschrijving van de afrastering + soort materiaal:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Is er bij vaste afrastering bovenaan elektrische afrastering?
ja
neen
Zijn de weidepalen in goede staat?
ja
neen
Gaan de poorten en doorgangen naar de weide toe open of naar buiten toe?.......................................................
Vallen ze automatisch dicht?
ja
neen
Met welke soort vergrendeling gaan de poorten dicht?. .........................................................................................
Zijn ze voldoende stevig en afsluitbaar? ………………………………………………………………………………….
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