
Bestuivingsovereenkomst  

ter beschikking gesteld via 

www.bestuivers.be 

BESTUIVINGSOVEREENKOMST 

Onderhavige overeenkomst wordt aangegaan door: 

Imker 

Naam:   ………………………………………………………………………………………….. 

Adres:   …………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon/gsm:  ………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:    ………………………………………………………………………………………….. 

FAVV-registratienr.: ………………………………………………………………………………………….. 

en 

Teler 

Naam:   ………………………………………………………………………………………….. 

Adres:   …………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon/gsm:  ………………………………………………………………………………………….. 

E-mail:    ………………………………………………………………………………………….. 

Informatie over de bestuivingsopdracht: 

Locatie/ligging van het perceel: ……………………………………………………………................ 

Geraamde oppervlakte:   ……………………………………………………………................ 

Aard van het te bestuiven gewas: ……………………………………………………………................ 

Aantal te plaatsen volken:  ……………………………………………………………................ 

Geraamde periode: van ………………………………... tot en met …………………………………..... 

Berekening van de kosten 

De imker ontvangt als tussenkomst voor zijn onkosten het contante bedrag van: 

Aantal volken Kasttype Prijs per volk Totaal 

 6 raamsvolk € € 

 7-11 raamsvolk € € 

 +11 raamsvolk € € 

 TOTAAL € 

Optioneel 

Dagprijs per bijenvolk voor bijkomende bestuivingsdagen in overdekte teelten: €…………. 

De imker en de teler verklaren te zijn overeengekomen om alle bepalingen opgenomen in 

de bestuivingsovereenkomst, vermeld op keerzijde, strikt na te leven. Deze overeenkomst is in 

tweevoud opgemaakt, waarbij een exemplaar bestemd is voor de imker en het andere 

exemplaar voor de teler. Alle andere afspraken (mondeling of schriftelijk) tussen imker en 

teler, vallen buiten de werking van deze overeenkomst, tenzij hieronder vermeld op deze 

overeenkomst.  

Opgemaakt te ……………………………………………(plaats) op ……………………………(datum) 

 

 

 

De imker (hierboven vernoemd)   De teler (hierboven vernoemd) 

handtekening      handtekening



Bestuivingsovereenkomst  

ter beschikking gesteld via 

www.bestuivers.be 

 

Art. 1 – Geldigheidsduur 

§1. De voorwaarden van deze overeenkomst gelden voor 

het jaar waarin de overeenkomst is opgesteld en kunnen 

tussentijds niet worden gewijzigd. Afwijkingen in redelijkheid 

moeten mogelijk zijn bij plaatsing van bijenvolken (onder 

glas) buiten het bijenseizoen. 

§2. De bijenvolken worden verhuurd voor de duur van de 

bloesem in geval va open lucht en voor minstens een 

periode van 4 weken voor overdekte teelten . Verlenging per 

dag is mogelijk na onderlinge afspraak tussen teler en imker. 

Daarvoor wordt een dagvergoeding overeengekomen. 

Art. 2 – Kwaliteit van de bijenvolken en het kastmateriaal 

§1. De bijenvolken zijn gehuisvest in goed onderhouden 

bijenkasten van deugdelijke kwaliteit en beschikken over een 

gemakkelijk afsluitbare vliegopening.  

§2. Alle bijenkasten zijn voorzien van een identificatie van de 

imker, in het bijzonder de naam, het adres, het 

telefoonnummer en het registratienummer bij het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

§3. De bijenvolken verkeren in goede gezondheid en 

vertonen geenszins tekenen van aangifteplichtige 

bijenziekten Amerikaans Vuilbroed, Europees Vuilbroed, 

Acariose, Aethina tumida of Tropilaelaps sp. 

§4. De imker levert enkel bijenvolken die werkelijk instaat zijn 

behoorlijk bestuivingswerk te verrichten. Dit zijn volken met 

een voldoende aantal gezonde bijen, een broednest met 

koningin en voorzien van voldoende voedsel. 

§5. Een bijenvolk dat verhuurd wordt voor bestuiving in open 

lucht moet aan het begin van de bestuivingsperiode 

minimaal 8 ramen bezetten en tenminste een broed- en een 

honingkamer hebben. 

§6. Een bijenvolk dat verhuurd wordt voor bestuiving in 

kassen en tunnels moet aan het begin van de 

bestuivingsperiode zes ramen bezetten; in specifieke situaties 

kunnen andere afspraken worden gemaakt 

§7. Een bijenvolk dat verhuurd wordt voor bestuiving in 

kassen en tunnels moet voldoende sterk zijn voor het te 

bestuiven oppervlak en bij aanbevolen condities actief 

vliegen.  

Art. 3 – Aspecten van de standplaats van de bijenvolken 

§1. De standplaats wordt in onderling overleg tussen beide 

partijen afgesproken 

§2. De standplaats dient voldoende groot te zijn om 

meerdere bijenvolken bij elkaar te plaatsen 

§3. De standplaats dient goed bereikbaar te zijn of er wordt 

een transportmiddel door de teler ter beschikking gesteld 

voor het plaatsen en het verwijderen van de bijenvolken. 

§4. De teler zorgt indien nodig voor een stabiele verhoging 

waarop de bijenvolken voldoende hoog van de grond 

kunnen geplaatst worden.  

Art. 4 – Verplichtingen van de bijenhouder 

§1. De imker plaatst en verwijdert binnen 48 uur op verzoek 

van de teler het overeengekomen aantal volken 

(gefaseerde plaatsing en verwijdering in overleg mogelijk). 

§2. De imker zorgt zelf voor transport en plaatsing van de 

bijenvolken, tenzij anders overeengekomen en genoteerd op 

de voorkant van de overeenkomst of wanneer de 

standplaats onvoldoende bereikbaar is voor de imker.  

§3. De imker adviseert de teler m.b.t. het aantal te plaatsen 

volken en de wijze waarop deze het meest effectief kunnen 

worden ingezet.  

§4. De imker controleert regelmatig (open lucht minimum 1 x 

per 14 dagen, onder glas  1 x per week) de kwaliteit en het 

ontwikkelingsstadium van zijn volken. Voldoet een volk niet 

aan de eisen dan dient de imker dit te herstellen (zie art. 7). 

§5. De imker zal op verzoek van de teler zo snel mogelijk en in 

ieder geval binnen 24 uur, de situatie ter plekke bekijken 

indien de bestuiving niet in overeenstemming is met de 

verwachtingen.  

 

 

Artikel 5 – Verplichtingen van de teler 

§1. De teler maakt tijdig afspraken met de bijenhouder voor 

plaatsing van het gewenste aantal volken en het voorlopige 

tijdstip. Hij vermeldt duidelijk het begin en einde van de 

bestuivingsperiode.  

§2. De bijenvolken mogen enkel in overleg met en na 

toestemming van  de imker worden verplaatst of afgesloten. 

§3. Het gebruik van toestellen en producten die de bijen 

zouden stimuleren is enkel toegelaten na toestemming van 

de imker. 

§4. Zonder overleg tussen imker en teler worden geen 

vreemde bijenvolken in een straal van 100 meter geplaatst. 

§5. De teler is ertoe gehouden om tijdens de gewasbloei 

geen biociden (fungiciden, insecticiden, acariciden en 

herbiciden) te gebruiken om de bijen niet te schaden. 

Wanneer de teler het in uitzonderlijke gevallen nodig acht 

om zijn gewassen te behandelen met biociden verwittigt hij 

de imker. De imker is er in dat geval toe gehouden om de 

bijenvolken binnen 24 uur te verwijderen. Hierbij zal het 

bedrag van de bestuivingsonkosten gehandhaafd worden, 

ongeacht de reden. De teler is gehouden alle aanwijsbare 

schade te vergoeden. 

Artikel 6 – vergoedingen 

§1. De bijenvolken worden verhuurd aan een vaste prijs voor 

de gewasbloei (open lucht) of voor een periode van 4 

weken (overdekte teelten). Voor verlengingen wordt een 

dagprijs afgesproken.  

§2. De afgesproken prijzen worden op de recto zijde van 

deze overeenkomst vermeld.  

§3. De teler zal de overeengekomen bestuivingsvergoeding 

bij het plaatsen van de bijenvolken aan het begin van de 

bestuivingsperiode voldoen.  

Artikel 7 – Schade en schadevergoedingen 

§1. De teler draagt er zorg voor dat de bijenvolken geen 

schade of hinder ondervinden van teeltwerkzaamheden, 

vee of huisdieren. 

§2. De teler verklaart verzekerd te zijn voor schade aan 

derden.  

§3. De teler is aansprakelijk voor eventuele schade die door 

de geplaatste bijenvolken aan derden wordt toegebracht, 

conform de bestaande wetgeving. 

§4. Bij diefstal, vernietiging of verlies van de bijenvolken en 

bijenkasten is de teler verantwoordelijk tegenover de imker. 

Hij zal de imker zonder verwijl schadeloos stellen voor het in 

der minne overeengekomen bedrag. Indien er geen 

overeenkomst wordt bereikt zal de imkersvereniging waar de 

imkers is aangesloten een vergoeding voorstellen. Zij berusten 

zich daarvoor op de gangbare richtprijzen. 

§5. De teler kan geen aanspraak maken op een vergoeding 

door de bijenhouder m.b.t. schade voortvloeiende uit 

"oogstderving".  

§6. Indien een van de onderscheiden partijen handelt in strijd 

met een of meerdere voorwaarden in dit reglement 

opgenomen en de wederpartij hierdoor wordt benadeeld of 

schade ondervindt, zal volledige vergoeding van de kosten 

aan de benadeelde moeten plaatsvinden. 

Algemene bepalingen voor het verhuren van bijenvolken voor bestuivingsdiensten 


