AEGON Zakenpakket

Aanvraagformulier
Wilt u voor Verenigingen van Appartementseigenaren en voor Agrarische bedrijven, gebruikmaken van de speciale aanvraagformulieren!
aanvraag nieuwe verzekering
verzoek tot offerte
wijziging op polisnummer

Gewenste wijzigingsdatum

(Bij wijziging, altijd slotvragen en -verklaring invullen)
Is door AEGON dekking verleend?

ja

Zo ja, dekking verleend door

d.d.

nee

termijn

Gegevens tussenpersoon
Naam

Tussenpersoonnummer

Adres

Postcode en

Contactpersoon

Cliëntnummer

plaats
(door tussenpersoon in te vullen)

Premie
Betalingswijze premie

Via uw tussenpersoon
Via AEGON d.m.v.:
Acceptgiro
Automatische incasso van rekeningnummer

Premiebetaling per

Jaar

Kwartaal

Halfjaar

Maand
Bij maandbetaling is automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

Gegevens aanvrager / kandidaat-verzekeringnemer
Naam

bedrijf

volgens

Inschrijfnummer Kamer
Code Standaard

inschrijving

Kamer

van

Koophandel

van

Koophandel

Bedrijfsindeling

(SBI-code)

Eventuele aanvullende coderingen
Incassoadres

Postcode en

Postadres

Postcode en

plaats
plaats

Bankrekening
Website

(S.v.p. alle werkzaamheden nauwkeurig omschrijven. Voor niet genoemde werkzaamheden bestaat geen dekking)

www.risico-adviseur.nl
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Wat zijn uw werkzaamheden/activiteiten?

Rechtsvorm

*

Eenmanszaak

Maatschap

VOF

CV

Vereniging*

Firma

BV

NV

Stichting*

Overig, n.l.

Als u de Rubriek L. Rechtsbijstand wilt verzekeren, wilt u dan voor onze informatie, de statuten/het huishoudelijk

reglement meezenden?
Oprichtingsdatum onderneming
Naam en voorletter(s) contactpersoon

geboortedatum

Gegevens statutair directeur(en)/bestuurder(s), firmanten, maatschapsleden, vennoten, eigenaar(s)/aandeelhouder(s) met een belang
van 33,3% of meer, en – zo deze zelf een rechtspersoon is/zijn – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een
belang van 33,3% of meer:
Naam en voorletter(s)

privé-adres

functie

geboortedatum

Algemene risicovragen
Risicoadres(sen) (s.v.p. beantwoorden voor alle rubrieken)
Op het AEGON Zakenpakket kunt u 5 vestigingen verzekeren. Mocht u meer adressen willen verzekeren, neem dan contact met ons op.
Wij verzoeken u bij onderstaande vragen de gegevens per risicoadres op te geven. Als niet gevraagd wordt de gegevens per risicoadres
op te geven, geldt de dekking voor alle risicoadressen. De risicoadressen moeten in Nederland zijn.
Risicoadres 1:

Postcode

Plaats

Bouwjaar

Risicoadres 2:

Postcode

Plaats

Bouwjaar

Risicoadres 3:

Postcode

Plaats

Bouwjaar

Risicoadres 4:

Postcode

Plaats

Bouwjaar

Risicoadres 5:

Postcode

Plaats

Bouwjaar

Risicoadres

1

2

3

4

5

Eigendom
Eigendom
Gehuurd
(Gedeeltelijk) verhuurd
Anders,
nl.
Ligging
Industrie-/nijverheidsgebied
Bedrijfsverzamelgebouw
Winkelcentrum
Winkelstraat
Kantoorwijk
Woonwijk
Afgelegen
Anders,
nl.
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Welke verzekeringen wilt u aanvragen?
Hoe meer verzekeringen u onderbrengt in het AEGON Zakenpakket, hoe meer u profiteert van de vele voordelen van dit pakket.
Hieronder kunt u aangeven per wanneer u welke onderdelen wilt verzekeren.
Als u onderdelen wenst te verzekeren die momenteel nog bij een andere verzekeringsmaatschappij zijn ondergebracht, verzoeken wij u
het aanvraagformulier ook voor deze onderdelen in te vullen. Denkt u er dan wel aan uw huidige verzekering tijdig op te zeggen.
Gewenste ingangsdatum AEGON Zakenpakket
Doorlopend voor
Soort verzekering

1 jaar

3 jaar

Ingangs-

Elders

datum*

verzekerd

Maatschappij

Polisnummer

Verzekerd

Dekking

bedrag

Einddatum
elders
lopende
verzekering

A. Gebouwen

ja / nee

B. Inventaris/goederen

ja / nee

C. Kantoorelektronica

ja / nee

D. Bedrijfsschade

ja / nee

E. Reconstructiekosten

ja / nee

F. Extra kosten

ja / nee

G. Glas

ja / nee

H. Lichtreclame

ja / nee

J. Aansprakelijkheid

ja / nee

K. Goederentransport

ja / nee

L. Rechtsbijstand

ja / nee

N. Milieuschade

ja / nee

P. Kostbaarheden

ja / nee

Beantwoord voor de Rubrieken:

de vragen in bijlage:

A. t/m H. en P.

I

J.II
K. III
L. IV
N.

V

Als u naast deze verzekeringen ook een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering,
een Construction All Risks (CAR) verzekering, een Machinebreuk- of Machinebreuk Bedrijfsschadeverzekering wilt sluiten,
kijk dan voor meer informatie op www.nassauverzekeringen.nl
* wilt u dat de ingangsdatum per verzekering afwijkt? Vul dan hieronder de ingangsdatum in voor die verzekering.
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Slotvragen en -verklaring
Toelichting op uw mededelingsplicht
A.

U bent de aanvrager en/of kandidaat-verzekeringnemer. U moet de vragen in dit aanvraagformulier zo goed mogelijk beantwoorden.
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden over anderen die u meeverzekert. Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen kennis
belangrijk, maar ook de kennis van anderen die belang hebben bij deze verzekering. Denkt u dat wij het antwoord op sommige
vragen al weten? Dan moet u deze vragen toch zo goed mogelijk beantwoorden. Dit is uw mededelingsplicht.
Zorg dat u aan uw mededelingsplicht voldoet. Daarmee voorkomt u dat u geen uitkering krijgt. Of dat u minder geld krijgt. Heeft u
ons met opzet misleid? Of zouden wij de verzekering niet hebben gesloten als we op de hoogte waren van de echte situatie?
Dan kunnen wij de verzekering stopzetten.

B.

Vraagt u deze verzekering aan voor een maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon? Dan gelden de vragen over:
•

vorige verzekeringen;

•

strafrechtelijk verleden;

•

faillissement;

ook voor:
•

de leden van de maatschap;

•

de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);

•

de statutaire directeuren of bestuurders van de rechtspersoon;

•

de aandeelhouders die een belang van 33,3% of meer hebben en – als deze zelf een rechtspersoon zijn: hun statutair
directeuren of bestuurders en aandeelhouders met een belang van 33,3%.

C.

Er verandert iets nadat u deze aanvraag heeft verstuurd. Maar voordat u ons definitieve voorstel voor de verzekering heeft gekregen.
Had u daardoor een ander antwoord op een van de vragen op het formulier gegeven? Dan geeft u dit alsnog aan ons door.

D.

Tot slot geldt het volgende (anders dan artikel 7:928 BW):
•

Heeft u een vraag niet beantwoord? Dan gaan we ervan uit dat uw antwoord ‘nee’ is.

•

U beantwoordt de vragen naar waarheid. U houdt geen informatie achter waarvan u kunt begrijpen dat dit belangrijke informatie
is voor ons om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Let op: als de kandidaat verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of vennootschap onder firma is, gelden de
volgende vragen ook voor de onder punt B. genoemde personen.
Verzekeringsverleden
Is u of een andere kandidaat-verzekerde ooit een verzekering, van welke aard ook, geweigerd of opgezegd?
ja

nee

ja

nee

Bent u of een andere kandidaat-verzekerde in de laatste 8 jaar betrokken geweest bij
verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

Als u één van deze vragen met ja heeft beantwoord, is het noodzakelijk ons een kopie te verstrekken van de correspondentie
die u of een andere kandidaat-verzekerde, van de verzekeraar of de andere financiële instantie heeft ontvangen.
S.v.p. de volgende vraag beantwoorden als u rubriek L. Rechtsbijstandverzekeringen aanvraagt.
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit eerder voor rechtsbijstand verzekerd geweest?
Zo ja;

ja

nee

soort
maatschappij
beëindigd per
reden beëindigen
Schadeverleden
Heeft u of een andere kandidaat-verzekerde in de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt of bent u of een andere kandidaatverzekerde nu betrokken bij een schade die door een van de gevraagde verzekeringen wordt gedekt?

ja

nee

Zo ja, s.v.p. toelichten (omstandigheden en (geschatte) schadebedragen vermelden)
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S.v.p. de volgende vragen beantwoorden als u rubriek L. Rechtsbijstand aanvraagt.
Bent u of een andere kandidaat-verzekerde in de afgelopen 8 jaar door een advocaat bijgestaan?
ja

nee

Zo ja, s.v.p. toelichten*

Bent u of een andere kandidaat-verzekerde de laatste 8 jaar betrokken geweest of momenteel betrokken bij een geschil, of is dit te
verwachten, waarvoor een beroep op de rechtsbijstandverzekering kan worden gedaan?
(Bijvoorbeeld met een werknemer, leverancier, buren, overheid of anderszins)

ja

nee

Zo ja, s.v.p. toelichten*

*) geef in ieder geval aan waar het geschil of conflict betrekking op heeft (gehad), in welke periode dit plaatsvond en wat de
huidige status hiervan is.
Hoeveel incassogeschillen heeft u in de afgelopen 2 jaar met uw afnemers/klanten gehad?
In hoeveel zaken heeft dit tot inschakeling van een incassobureau en/of gerechtelijke procedure geleid?
Strafrechtelijk verleden
Bent u of iemand anders die belang heeft bij deze verzekering in de laatste acht jaar als verdachte of veroordeelde in aanraking geweest
met politie of justitie voor:
•

diefstal, verduistering, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrift, of poging(en) daartoe;

•

vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of een ander misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of
tegen het leven, of een poging daartoe;

•

een misdrijf in het verkeer waardoor iemand is overleden of gewond geraakt;

•

overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet op de economische delicten?
ja

nee

Zo ja:
•

Wat heeft u gedaan dat strafbaar was?

•

Is hiervoor een rechtszaak geweest?

•

Wat was het resultaat van de rechtszaak?

•

Is u een (straf)maatregel opgelegd? En zo ja, is deze al uitgevoerd?

•

Als er geen rechtszaak is geweest: heeft u geschikt met het Openbaar Ministerie? Zo ja, wat waren de voorwaarden voor de
schikking?

Faillissement
Bent u of iemand anders die belang heeft bij deze verzekering ooit betrokken geweest bij een:
•

faillissement

•

surseance van betaling

•

schuldsanering?

Of heeft u daar op dit moment mee te maken?
ja

nee

Zo ja, toelichting:
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Belangrijk:
Lees voor de ondertekening van dit formulier hierboven de toelichting op uw mededelingsplicht.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer:
dat hij één of meer verzekeringen wil aangaan volgens de ter beschikking gestelde voorwaarden met de inhoud waarvan
hij/zij akkoord gaat. Als u de premie automatisch wenst af te laten schrijven, verleent u door ondertekening van dit
aanvraagformulier hiervoor tevens machtiging.
AEGON is aanbieder
AEGON is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via het intermediair. Wilt u een advies op maat?
Neem dan contact op met uw tussenpersoon. Op basis van een inventarisatie van uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen
en risicobereidheid kan uw tussenpersoon u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie.
Over uw privacy
Vraagt u een verzekering of financiële dienst aan? Dan vragen wij u om (persoonlijke) informatie. Wij gebruiken uw informatie:
•

voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

•

voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;

•

om fraude tegen te gaan;

•

om de integriteit binnen financiële instellingen te bewaken;

•

voor statistische analyse;

•

om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ook onze dochterbedrijven die werken onder de naam AEGON kunnen uw informatie gebruiken voor deze doeleinden. Wij kunnen
telefoongesprekken opnemen. Kijk voor meer informatie over onze producten en diensten en uw privacy op: www.aegon.nl.
Wij volgen de gedragscode
Gebruiken wij uw informatie? Dan volgen wij de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. U leest de code
op www.verzekeraars.nl.
Wij geven u informatie over onze producten
Wij bieden producten op financieel gebied aan. Of wij bemiddelen hierin. Onze producten zijn:
•

verzekeringen

•

pensioenen

•

beleggingen

•

bankproducten

•

hypotheken

Over deze producten informeren wij u zo goed mogelijk. Wilt u deze informatie niet ontvangen? Stuurt u ons dan een brief:
AEGON
Antwoordnummer 6518
8900 RV LEEUWARDEN
Wij kunnen informatie over u opvragen
Dat doen wij bij Stichting CIS in Zeist. Deze stichting beheert het centraal informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen
die in Nederland werken. Dit systeem helpt verzekeringsmaatschappijen een goede beslissing te nemen over wie zij als verzekerde
accepteren. Zo kunnen wij onze risico’s beperken en fraude tegengaan. Wij nemen ook informatie van u op in dit systeem. Hiervoor geldt
het privacyreglement van Stichting CIS in Zeist. Meer weten? Kijk op www.stichtingcis.nl.
Welk recht geldt?
Voor deze verzekeringsovereenkomst geldt het Nederlands recht.
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Heeft u een klacht?
Wij helpen u zo goed mogelijk. Heeft u toch een klacht? Laat het ons dan weten.
U kunt uw klacht op 3 manieren doorgeven:
•

digitaal via de website www.aegon.nl

•

u stuurt een brief naar AEGON, Postbus 23020, 8900 MZ Leeuwarden

•

u belt naar telefoonnummer (088) 344 12 34

Natuurlijk proberen wij uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Bent u hierover niet tevreden? Dan kunt u binnen 3 maanden nadat wij
uw klacht hebben behandeld contact opnemen met:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
telefoon: (070) 333 89 99.
website: www.kifid.nl.
Het Klachteninstituut werkt met een “consumentenbegrip”. Afhankelijk van de omvang van uw (bedrijfs)activiteiten kan het zijn dat
uw klacht niet behandeld wordt.
Als u hier geen gebruik van wilt maken dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
Dit formulier en de bijlagen zijn naar waarheid ingevuld en ondertekend door
Naam

Functie

die bevoegd is de kandidaat-verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen
Plaats

Datum

Handtekening
Belangrijk
Vergeet u niet de noodzakelijke stukken mee te sturen?
Wij behouden ons het recht voor om aanvullende stukken op te vragen, zoals:
Kopie offerte of voorlopige dekking

BORG-certificaat

Kopie inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)

Opleveringsbewijs elektronische beveiliging

Organogram

Kopie statuten en huishoudelijk reglement

Samenwerkings-, franchise-, agenturen-, lease overeenkomst

Kopie huurcontracten

Kopie contract met oliemaatschappij

Leveringsvoorwaarden

Bodemonderzoekrapport

Diploma’s en certificaten

R.I.& E.-rapport

Taxatierapport

Bijlagen
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage II A
Bijlage II B
Bijlage II C
Bijlage II D
Bijlage II E
Bijlage III
Bijlage IV
Bijlage V
Aantal overige bijlagen:
AEGON Zakenpakket is een product van AEGON Schadeverzekering N.V.
AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd in Den Haag, Handelsregister 27085000
AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.
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Bijlage I
Bijlage I
A. t/m H. en P. Brand, Glas, Lichtreclame en Kostbaarheden
Algemeen
Risicoadres
Bouwaard muren / dak

1

2

3

4

5

steen / hard
anders,
nl.

Staat van onderhoud: goed

ja
nee

Eigen risico
Voor Gebouwen, Inventaris/goederen, Kantoorelektronica en Kostbaarheden geldt per gebeurtenis een eigen risico.
(In de meeste gevallen is dit € 500,-).
Wilt u een hoger eigen risico? zo ja,

€ 1.000,-

€ 2.500,-

€ 5.000,-

Rubrieken
A.

Gebouw(en) of interieurverbetering
Risicoadres

Te verzekeren bedrag gebouw

1

2

3

4

5

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Inclusief fundamenten
Bij gehuurde gebouwen:
te verzekeren bedrag interieurverbetering

(Hieronder wordt verstaan de veranderingen en verbeteringen e.d., die u als huurder in/aan het pand heeft aangebracht.)
Als het gaat om een (gedeeltelijk) verhuurd pand, aan wie (welke activiteiten) wordt het pand verhuurd?

Risicoadres

1

2

3

4

5

Dekking
Brand
Brand/storm
Standaard (“Extra Uitgebreid”)
Totaal *)

*)

*)

*)

*)

*)

Incl. uitgebreide waterschadedekking **)

**)

**)

**)

**)

**)

*)

Voor: zakelijke dienstverlening, (para)medici en woningen/wooncomplexen, anders op aanvraag.

**) In combinatie met Standaard ( “Extra Uitgebreid”) of Totaal, voor zakelijke dienstverlening, (para)medici en woningen/
wooncomplexen, zonder opslag- of bedrijfsruimte(n), (ook machinekamers en computerruimtes) op kelder-/souterrainniveau,
anders op aanvraag.
Meeverzekeren (alle adressen)
aanvullende dekking

5%

10%

15%

20%

25%

15%

20%

25%

(dit is een percentage waarmee een eventuele schade-uitkering wordt verhoogd)
opruimingskosten
(10% van het verzekerd bedrag is al gratis meeverzekerd)

www.risico-adviseur.nl
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Bijlage I
Bijlage I
B.

Inventaris/goederen
Risicoadres

Te verzekeren bedrag *)

1

2

€

3

€

4

€

5

€

€

Dekking
Brand
Brand/inbraak
Standaard (“Extra Uitgebreid”)
Incl. uitgebreide waterschadedekking *)
*)

*)

*)

*)

*)

*)

In combinatie met Standaard (“Extra Uitgebreid”), voor: zakelijke dienstverlening, (para)medici en woningen/wooncomplexen,

zonder opslag- of bedrijfsruimte(n), (ook machinekamers en computerruimtes) op kelder-/souterrainniveau, anders op aanvraag.
Meeverzekeren (alle adressen)
aanvullende dekking

10%

15%

20%

25%

(dit is een percentage waarmee een eventuele schade-uitkering wordt verhoogd)
koelschade, te verzekeren bedrag

€

geld, te verzekeren bedrag (max. € 50.000,-)

€

Wordt het geld bewaard in een kluis*)?

ja, merk/type,

nee

Zo ja, is deze kluis verankerd in vloer of muur?

ja

nee

Alleen voor Horeca
Audio- en visuele apparatuur is voor inbraak en vandalisme verzekerd tot maximaal € 2.500,Risicoadres
Wilt u een hoger bedrag verzekeren?
*)

1

2

€

3

€

4

€

5

€

€

De kluis moet zijn gecertificeerd op basis van de norm NEN-EN 1143-1, resp. NEN-EN 14450. Het verzekerd bedrag voor de

geldverzekering mag nooit hoger zijn dan volgens de “dekkingsindicatie” van de betreffende kluis is toegestaan.
Meer informatie vindt u in het boekje “Veiligheid Verzekerd” van de vereniging Geld- en Waardeberging (VGW), Postbus 190,
2700 AD Zoetermeer, telefoon (079) 353 12 57.
C.

Kantoorelektronica (geen handelsvoorraad)

De rubriek kantoorelektronica kan uitsluitend gesloten worden in combinatie met de Rubriek B. Inventaris/goederen
Risicoadres
Te verzekeren bedrag

1

2

€

3

€

4

€

5

€

€

(als niet alle kantoorelektronica wordt verzekerd, specificatie meezenden a.u.b.)
D.

Bedrijfsschade (gederfde winst na gedekte gebeurtenis)

Te verzekeren bedrag (bruto winst afgelopen jaar)

€

jaarbelang
2-jaarbelang
3-jaarbelang

Over welke periode wenst u vergoeding
(uitkeringstermijn in weken)

13

26

39

52

78

104

130

156

65

Dekking
Risicoadres

1

2

3

4

5

Brand
Standaard (“Extra Uitgebreid”)
Incl. uitgebreide waterschadedekking *)
*)

*)

*)

*)

*)

*)

Voor: zakelijke dienstverlening, (para)medici en woningen/wooncomplexen, zonder opslag- of bedrijfsruimte(n)

(ook machinekamers en computerruimtes) op kelder-/souterrainniveau, anders op aanvraag.

Bijlage I
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Bijlage I
E.

Reconstructiekosten (reconstructie administratie en computerbestanden)

Te verzekeren bedrag

€

Over welke periode wenst u vergoeding
(uitkeringstermijn in weken)
Dekking

52
Risicoadres

78

1

104

2

3

4

5

Brand
Standaard (“Extra Uitgebreid”)
Incl. uitgebreide waterschadedekking *)
*)

*)

*)

*)

*)

*)

Voor: zakelijke dienstverlening, (para)medici en woningen/wooncomplexen, zonder opslag- of bedrijfsruimte(n)

(ook machinekamers en computerruimtes) op kelder-/souterrainniveau, anders op aanvraag.
F.

Extra kostenverzekering (kosten i.v.m. herstart van het bedrijf)

Te verzekeren bedrag

€

Over welke periode wenst u vergoeding
(uitkeringstermijn in weken)
Dekking

52
Risicoadres

1

78

104

2

3

4

5

Brand
Standaard (“Extra Uitgebreid”)
Incl. uitgebreide waterschadedekking *)
*)

*)

*)

*)

*)

*)

Voor: zakelijke dienstverlening, (para)medici en woningen/wooncomplexen, zonder opslag- of bedrijfsruimte(n)

(ook machinekamers en computerruimtes) op kelder-/souterrainniveau, anders op aanvraag.
G.

Glas

De rubriek glas kan alleen gesloten worden in combinatie met de Rubriek A. Gebouwen of de Rubriek B. Inventaris/goederen
Algemeen
Moet bij plaatsing van het glas rekening gehouden worden met bijzondere omstandigheden of voorzieningen, zoals alleen te plaatsen
van buiten af, gebruik van hoogwerkers, steigers of andere hulpmiddelen of op een andere manier?
Risicoadres

1

2

3

4

5

ja
nee
Zo ja, s.v.p. toelichten
Tot en met 35 ruiten (geen showroom)
Aantal ruiten groter dan 0,5 m2 (normaal en dubbel glas)
Hardglazen deuren

Aantal

Gebogen glas, bijzonder glas, draad - of gelaagd glas aanwezig?
ja
nee
Zo ja, waarde

€

€

€

€

€

Zo ja, s.v.p. toelichten
Vanaf 35 ruiten. Voor zakelijke dienstverlening, (para)medici en wooncomplexen
(Alleen in combinatie met de Rubriek A. Gebouwen)
Showrooms en overige risico’s vanaf 35 ruiten
Enkelvoudig of dubbelwandig glas

kostprijs

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Gebogen glas, bijzonder glas, draad - of gelaagd glas
kostprijs
Meeverzekeren
vitrines,

aantal

belettering,

kostprijs

Bijlage I
www.risico-adviseur.nl
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Bijlage I
H.

Lichtreclame

De rubriek Lichtreclame kan alleen gesloten worden in combinatie met de Rubriek A. Gebouwen of de Rubriek B. Inventaris/goederen.
Risicoadres
Te verzekeren bedrag

1
€

2
€

3
€

4
€

5
€

Betreft het een neon- of een perspexinstallatie?
neon
perspex
Meeverzekeren
aansprakelijkheid

ja

(niet nodig als rubriek J. Aansprakelijkheid eveneens wordt verzekerd).
P.

Kostbaarheden

De rubriek kostbaarheden kan uitsluitend gesloten worden in combinatie met de Rubriek B. Inventaris/goederen.
Risicoadres

1

2

3

4

5

Antiek

Waarde

€

€

€

€

€

Schilderijen/aquarellen

Waarde

€

€

€

€

€

Fotoapparatuur

Waarde

€

€

€

€

€

S.v.p. specificatie, aankoopnota’s en/of taxatierapporten meezenden.
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Bijlage I
Bijlage I
Preventie-inventarisatie
BRANDPREVENTIE
Zijn er voldoende (minimaal: 1 per 200 m2 vloeroppervlak, met een minimum van 2 handblusapparaten per risicoadres)
handblusapparaten aanwezig, waarvoor een onderhoudscontract met de leverancier is afgesloten voor de jaarlijkse controle?
ja

nee

Zo nee, s.v.p. toelichten
Wordt er ( in kantines, publiekstoegankelijke ruimtes of rookruimten) gebruik gemaakt van stalen, zelfdovende afvalbakken?
ja

nee

Zo nee, s.v.p. toelichten
Is de elektrische installatie geïnstalleerd conform NEN 1010 en vindt controle en onderhoud plaats conform NEN 3140?
ja

nee

Zo nee, s.v.p. toelichten
ja

Vindt opslag van brandbaar materiaal plaats op de terreinen om het gebouw?
Zo ja,
- wat is de afstand tot de gebouwen

nee

meer dan 10 meter

tussen 5 en 10 meter
anders nl.

- omschrijving van de materialen
ja
meer dan 5 meter

Vindt opslag van brandbaar materiaal plaats binnen de gebouwen?
Zo ja, wat is de stapelhoogte

nee

minder dan 5 meter

Alleen te beantwoorden bij horeca
Vindt periodiek onderhoud plaats van de gasgestookte keukenapparatuur?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Vindt in de maand december verkoop plaats van vuurwerk?

ja

nee

Zo ja, is een verkoopvergunning afgeven door de gemeente of brandweer?

ja

nee

ja

nee

Zo nee, s.v.p. toelichten

BRANDGEVAARLIJKE BEWERKINGEN EN STOFFEN
Worden vluchtige stoffen opgeslagen of gebruikt ?
Zo ja, s.v.p. omschrijving van de stoffen
Worden deze stoffen opgeslagen in een goedgekeurde opslagkluis of een aangepaste ruimte?
Zo nee, s.v.p. toelichten
Vindt lakspuiten / overgieten met verf plaats?
Zo ja, worden deze werkzaamheden uitgevoerd in een goedgekeurde cabine
of een aangepaste ruimte?
Zo nee, s.v.p. toelichten

Zo nee, s.v.p. toelichten
Voldoet de verkoop- en opslagruimte van het vuurwerk aan de eisen
die worden gesteld overeenkomstig de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB),
ex artikel 8.40 Wet Milieubeheer (WM), volgens het Besluit Opslag van Vuurwerk.
Zo nee, s.v.p. toelichten

www.risico-adviseur.nl
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Bijlage I
Bijlage I
BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
(zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verf afbranden, dakbedekken, installatiewerk en dergelijke)
Heeft uw bedrijf een medewerker/dienst aangesteld, verantwoordelijk
voor de uitvoer van dergelijke werkzaamheden?

ja

nee

ja

nee

hoog

zeer hoog

ja

nee

ja

nee

Zo nee, s.v.p. toelichten
Wordt bij opdracht een formulier “Brandgevaarlijke werkzaamheden” ingevuld?
Zo nee, s.v.p. toelichten

INBRAAKPREVENTIE
Attractiviteit van de goederen (volgens BORG-richtlijnen)

laag

In welke BORG-risicoklasse wordt het bedrijf ingedeeld?

Klasse

Is het bedrijf conform deze risicoklasse beveiligd?

middel

S.v.p. kopie BORG-certificaat meesturen.
Als elektronische beveiliging aanwezig, s.v.p. opleveringsbewijs meesturen.
Zo nee, s.v.p. omschrijven welke diefstal beperkende maatregelen zijn getroffen:
1) organisatorisch

2) bouwkundig

3) elektronisch

4) compartimentering

Is aanvrager bereid eventuele aanvullende preventiemaatregelen uit te voeren?

Meer informatie vindt u op de website: www.ncp.nl /inbraakpreventie, BORG Regelingen, Risicoklasse-indeling
of u kunt informeren bij het BORG-erkende beveiligingsbedrijf.
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Bijlage II

Bijlage II

J. Aansprakelijkheid
Jaarloon/jaaromzet
Aantal
a.

Aantal eigenaren/directeuren/firmanten/maatschapsleden

b.

Aantal personeelsleden en de totale loonsom over het afgelopen jaar

jaarloon
x € 30.000,-:

volgens de opgave voor het Sociale Verzekeringsloon
c.

€
€

Aantal andere personen (o.m. meewerkende huisgenoten, uitzendkrachten,
oproepkrachten, seizoenwerkers, thuiswerkers, tijdelijke krachten, vrijwilligers,
leerlingen, stagiairs en andere niet in loondienst zijnde personen) en de totale
loonsom over het afgelopen jaar

€

waarvan aantal freelancers
Wat is de jaaromzet (prognose) (excl. btw) voor het lopende kalenderjaar?

€

Wat is de jaaromzet (prognose) (incl. btw) voor het lopende kalenderjaar?

€

Bent u aangesloten bij een Branche-, Beroeps- of Bedrijfsvereniging?
ja, namelijk
nee, s.v.p. toelichten
Maakt het bedrijf (als moeder-, zuster-, dochterbedrijf of joint venture) deel uit
van een groter geheel van ondernemingen of een holding danwel
ja

nee

meeverzekeren voor aansprakelijkheid?

ja

nee

Beschikt u over (wettelijk) vereiste (vak)diploma’s?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

gelieerde ondernemingen (ook: personal holding, etc.)?
Zo ja, wilt u deze ondernemingen /holding in dezelfde hoedanigheid

Zo nee, s.v.p. toelichten

Zo ja, staan deze (vak)diploma’s op uw eigen naam?
Als op naam van een ander; in welke relatie staat u tot die persoon?
Is het bedrijf ISO gecertificeerd?
Zo ja, welk certificaat?

www.risico-adviseur.nl
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Bijlage II

Bijlage II

J. Aansprakelijkheid (vervolg)
Dekking
De Aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit 4 modules.
Welke modules wenst u te verzekeren?
Module I.

Algemene aansprakelijkheid

Module II.

Werkgeversaansprakelijkheid

(altijd aanbevolen)

Module III. Productenaansprakelijkheid

(aanbevolen bij o.a. maken/verkopen van producten)

Module IV. Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid

(alleen in combinatie met module II mogelijk)

Verzekerd bedrag
Welk bedrag wenst u per aanspraak voor alle modules te verzekeren?

€ 1.250.000,€ 2.500.000,€ 5.000.000,anders, n.l. €

Voor in enig verzekeringsjaar ingestelde aanspraken wordt maximaal 2x het per aanspraak verzekerde bedrag uitgekeerd. Als onderdeel
van het verzekerd bedrag per aanspraak geldt voor aanspraken wegens schade aan zaken door brand en/of ontploffing een verzekerd
bedrag van € 500.000,- per aanspraak met een maximum van 2x dit bedrag per verzekeringsjaar.
Vrijwillig (verhoging) eigen risico, voor elke schade.
Welk eigen risico wenst u?

€

50,-

€

€

75,-

€ 1.250,-

500,-

€ 125,-

€ 2.500,-

€ 250,-

€ 5.000,-

LET OP: het is niet mogelijk dat het vrijwillig eigen risico lager is dan het standaard eigen risico. Het is hierdoor mogelijk dat
wij van uw verzoek afwijken.
Alleen voor HORECA
Wilt u het opzichtrisico voor schade aan zaken (anders dan motorrijtuigen
of (lucht)vaartuigen), in huur of in gebruik meeverzekeren?

ja

Zo ja, welk bedrag per aanspraak?

€ 5.000,-

nee

€ 12.500,€ 25.000,Producten
Worden of werden door uw bedrijf producten verhandeld en/of bewerkt?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo ja, beantwoord de vragen 1 t/m 16 van Bijlage II B
Worden of werden in uw bedrijf producten gefabriceerd?
Zo ja, beantwoord de vragen 1 t/m 20 van Bijlage II B
Importeert u producten uit landen buiten de Europese Unie*?
Zo ja, beantwoord de vragen 21 en 22 van Bijlage II B
Exporteert u?
Zo ja, beantwoord de vragen 23 t/m 24 van Bijlage II B
*

Landen Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,

Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
Werkzaamheden elders en/of door derden
Worden werkzaamheden buiten het eigen bedrijf verricht?

ja

nee

ja

nee

Zo ja, beantwoord de vragen 1 t/m 4 van Bijlage II C
Wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik gemaakt van personeel van
derden of van onderaannemers?
Zo ja, beantwoord de vragen 5 t/m 9 van Bijlage II C
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Bijlage II
Hanteert u algemene leveringscondities en/of garantiebepalingen?

ja

Bijlage II

Leveringsvoorwaarden
nee

soms
s.v.p. de naam van uw leveringsvoorwaarden vermelden
Zo ja, een exemplaar van deze voorwaarden bijvoegen.
Brengt u altijd uw leveringsvoorwaarden in?

ja

nee

- een beding waardoor u tegenover hen of anderen afstand van verhaal doet?

ja

nee

- een vrijwarings- en/of ander soortgelijk beding?

ja

nee

Zo ja, op welk moment en op welke wijze?
Hanteren uw leveranciers condities met:

Werkgeversaansprakelijkheid
Onder werkgeversaansprakelijkheid wordt verstaan aansprakelijkheid voor schade geleden door uw ondergeschikten als gevolg
van bedrijfsongevallen, beroepsziekten of zaakschade aan bezittingen van die personen. Als ondergeschikten worden aangemerkt:
werknemers, uitzendkrachten, vrijwilligers en alle andere personen waarbij een gezagsverhouding bestaat.
Heeft binnen uw bedrijf recent (niet langer dan 3 jaar geleden) een
Risico- Inventarisatie en Evaluatie (R.I. & E.) plaatsgevonden?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo nee, beantwoord de vragen 1 en 2 van Bijlage II D
(wij behouden ons het recht voor een kopie van het R.I. & E.-rapport bij u op te vragen)
Voldoet uw bedrijfsvoering aan alle eisen die in het hierboven genoemde R.I. & E.-rapport zijn gesteld?
Zo nee, beantwoord de vragen 3 t/m 5 van Bijlage II D
Zijn binnen uw bedrijf ooit ondergeschikten betrokken geweest bij een arbeidsongeval
of hebben zij een beroepsziekte opgelopen?
Zo ja, beantwoord de vragen 6 t/m 12 van Bijlage II D
Kwamen of komen uw ondergeschikten bij het verrichten van hun werkzaamheden
in aanraking met of werden of worden zij blootgesteld aan gevaarlijke stoffen
(bijvoorbeeld asbest of oplosmiddelen)?
Zo ja, beantwoord de vragen 13 t/m 17 van Bijlage II D
Risicofactoren
Organiseert u evenementen, laat u deze organiseren of helpt u evenementen organiseren?
Zo ja, s.v.p. toelichten

Worden afvalstoffen geloosd en/of afgevoerd?
Zo ja, s.v.p. toelichten

Vindt verhuur van materialen plaats?
Zo ja, s.v.p. toelichten

Verricht u brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden?
Worden werkzaamheden in het buitenland verricht?
Zo ja, welk deel (in %) maken deze uit van de totale omzet?
Vindt opslag van gevaarlijke stoffen plaats?

%

Zo ja, s.v.p. toelichten

Vindt verf- of lakspuiten plaats?

www.risico-adviseur.nl
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Bijlage II

Bijlage II

Werkmaterieel/machinepark/productiemiddelen
Welke machines worden gebruikt voor de uitvoering van het bedrijf?

Voldoen deze machines aan de Machinerichtlijnen?
Worden de door u gebruikte machines gecontroleerd op veiligheid?
Met welke frequentie wordt controle of onderhoud verricht?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

, per

Houdt u hiervan een logboek bij?

N.B. het aansprakelijkheidsrisico voor motorrijtuigen, waaronder ook werkmaterieel, (W.A.M.-risico en werkrisico) moet op
een aparte polis worden verzekerd!
Voorrisico
(dekking voor aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de
ingangsdatum van de verzekering)
Wenst u het voorrisico voor meer dan 1 jaar mee te verzekeren?
Zo ja, voor hoeveel jaar
*)

1*)

2

3

ja

nee

4

5

ja

nee

ja

nee

1 jaar is voor veel risico’s standaard verzekerd, tenzij voor bepaalde risico’s uitgesloten.

Zijn er over het afgelopen jaar feiten of omstandigheden bekend, die tot aanspraken kunnen leiden?
Zo ja, s.v.p. toelichten

Was in de periode waarvoor u het voorrisico wilt verzekeren sprake van
veranderingen binnen uw bedrijf/activiteiten, waarvoor u, als u de vragen
op dit formulier vóór die veranderingen had beantwoord, een ander antwoord
zou hebben gegeven? (zoals andere werkzaamheden, wijziging rechtspersoon,
uitbreiding, fusie, overname e.d.?
Zo ja, s.v.p. toelichten

Speciale tarieven
Beantwoord de vragen van Bijlage II A als u activiteiten verricht behorende bij de hieronder genoemde hoedanigheden.
Beantwoord vragen:
A. Medicus, paramedicus, of verzorgend beroep (geestelijk of lichamelijk)

1 t/m 4

B. Huiseigenaar/exploitant onroerend goed

5 t/m 7

C. Vereniging

8 t/m 10

D. Verzorgingshuis (voorheen bejaardenhuis)

11 t/m 12

E. Aannemer (voor klussenbedrijven ook Bijlage II E invullen)

13 t/m 14
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Bijlage II A
A.

Medicus, paramedicus of verzorgend beroep (geestelijk of lichamelijk).

1.

Welk beroep oefent u uit?

2.

Staat u geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg?
(Wet BIG)

ja

nee

3.

Heeft u met een zorgverzekeraar een overeenkomst gesloten?

ja

nee

4.

Aantal medici

ja

nee

ja

nee

Bijlage II A

N.B. keuringsartsen moeten aangesloten zijn bij de branchevereniging NOV!

Aantal medische gediplomeerde assistenten
Staan deze assistenten geregistreerd volgens de Wet BIG?
Aantal overig personeel
B.

Huiseigenaar/exploitant onroerende goed

Wilt u het risico voor verhuur onroerend goed meeverzekeren?
5.

Hoeveel bedraagt de herbouwwaarde van de gebouwen die u verhuurt?

6.

Hoe is de staat van onderhoud?

7.

Is het onderhoud in eigen beheer?

uitstekend

€

goed

matig

Zo ja, hoeveel bedraagt het totale jaarloon van het onderhoudspersoneel?

slecht
ja

nee

ja

nee

€

LET OP: Buitenlandse vestigingen zijn niet verzekerd.
C.

Vereniging

8.

Aantal leden, vrijwilligers e.d.

9.

Wordt een kantine geëxploiteerd?
Zo ja, wat is de jaaromzet?

€

10. Is er een tribune?

ja

Zo ja; aantal zitplaatsen
Hoe is de staat van onderhoud?
D.

nee

Bouwaard
uitstekend

goed

matig

slecht

Verzorgingshuis (voorheen bejaardenhuis)

Als bij uw instelling medici in dienst zijn, s.v.p. ook de vragen 1 t/m 4 (zie hierboven) invullen.
11. Aantal verzorgden?
12. Hoeveel bedraagt de exploitatiesom?
E.

€

Aannemer

(Voor klussenbedrijven ook Bijlage II E invullen)
13. Welke werkzaamheden worden verricht?

Onderhoudswerk

%

Verbouwingen

%

Restauratie

%

Nieuwbouw

%

Dakdekkerswerkzaamheden

%

Grondverzet

%

Sloop
aan:

%
dragende constructies
niet-dragende constructies

Graag korte toelichting over de aard van de werkzaamheden

14. In welke sector wordt specifiek gewerkt?

Burgerlijke en utiliteitsbouw

Waterbouw

Wegenbouw

Sloop

Montage/installatie
overig, te weten

www.risico-adviseur.nl
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Bijlage II B
A. Producten
Door uw bedrijf worden producten gefabriceerd, bewerkt en/of verhandeld.
Algemeen
1.

Fabriceert of verhandelt u producten die minder dan 2 jaar op de markt zijn?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo ja, welke?
2.

Wordt er geleverd aan of ten behoeve van NUTS bedrijven, offshore industrie,
farmaceutische of medische industrie?*

3.

Levert u producten van brandgevaarlijke, giftige, agressieve, explosieve of radioactieve aard?

Bijlage II B

Zo ja, welke industrieën en welke producten betreft dit?

Zo ja, welke?
4.

Welke (grond)stoffen worden en werden gebruikt voor de door u gefabriceerde en/of verhandelde producten?

5.

Zijn in de producten, die door u werden of worden gefabriceerd of verhandeld,
ziekte veroorzakende grondstoffen (zoals bijv. asbest) verwerkt?

ja

nee

Onverpakt

Beide

ja

nee

ja

nee

Zo ja, in welke producten?
6.

Hoe worden de producten geleverd?

7.

Waar vindt verpakking/etikettering plaats?

Verpakt

8.

Worden de producten die het bedrijf binnenkomen dan wel verlaten gecontroleerd?

Eigen bedrijf
Uitbesteed aan

Zo ja, door wie of welke instanties?
Zo nee, waarom niet?
9.

Worden uw producten direct, dan wel indirect aan USA/Canada geleverd?
Zo ja, beantwoord de vragen 23 en 24 van Bijlage II B

10. Wie zijn uw afnemers?

Industrie

Groothandel

Kleinhandel

Consument

11. Voor welke doeleinden worden uw producten gebruikt?
12. Verstrekt u catalogi en/of folders?

ja

nee

Zo ja, exempla(a)r(en) bijvoegen.
*

LET OP: Producten ten behoeve van waterbouw, scheepsbouw, vliegtuigenbouw, kernreactoren, bio-industrie,

(petro-) chemische industrie, veevoeder industrie, treinenbouw, motorvoertuigenindustrie, telers/kwekers en ziekenhuizen
zijn niet verzekerd.
Handel
13. Welke producten* worden door u verhandeld?
14. Verhandelt u producten onder zogenaamd “private label”?

ja

nee

15. Ondergaan de producten in het bedrijf nog een behandeling?

ja

nee

ja

nee

Zo ja, welke?

16. Verhandelt u halffabricaten of grondstoffen?
Zo ja, welke?

*
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LET OP: Gebruikte en 2e hands zaken zijn niet verzekerd.
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Bijlage II B
Fabricage
17. Welke producten worden en werden in het bedrijf gefabriceerd?
Ten behoeve van wie? (ook bedrijfstak noemen)
18. Maakt u een product door middel van nanotechnologie

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo ja, ten behoeve van wie? (ook bedrijfstak noemen)
19. Worden en werden van deze producten delen door andere bedrijven geleverd?
Zo ja, welke en door wie?

Bijlage II B

20. Fabriceert u halffabricaten of grondstoffen?
Zo ja, welke en door wie (ook bedrijfstak noemen)?

B.

Productenaansprakelijkheid en im- en export

Import
U importeert rechtstreeks producten en grondstoffen uit landen buiten de Europese Unie.
21. Welke producten zijn dit en uit welke landen?
Product

Land van

herkomst

Product

Land van

herkomst

Product

Land van herkomst

22. Welk percentage maakt de import van buiten de EU uit van de totale omzet?

%

Export
23. Welke producten exporteert u en hoe hoog is de exportomzet?
(s.v.p. per productsoort hieronder opgeven)
Productsoort

omzet
verdeeld als volgt:

€

E.U. landen

€

USA/Canada

€

overige landen €
Productsoort

omzet
verdeeld als volgt:

€

E.U. landen

€

USA/Canada

€

overige landen €
Productsoort

omzet
verdeeld als volgt:

€

E.U. landen

€

USA/Canada

€

overige landen €
24. Wilt u het risico van productenaansprakelijkheid (module III) in USA/Canada verzekeren?

ja
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Bijlage II C
A.

Werkzaamheden elders

Door u worden werkzaamheden buiten het eigen bedrijf verricht.
1.

Bij wie worden deze werkzaamheden verricht?

Particulieren

Bedrijven

Beide

2.

Waaruit bestaan deze werkzaamheden?

Installatie

Reparatie

Verkoop

3.

Vinden er werkzaamheden plaats bij of ten behoeve van

Andere, n.l.
waterbouw, scheepsbouw, vliegtuigenbouw, kernreactoren,
bio-industrie, (petro-)chemische industrie, veevoeder industrie, NUTS bedrijven,
offshore industrie, treinenbouw, motorvoertuigenindustrie, telers/kwekers,
ziekenhuizen, farmaceutische of medische industrie?

ja

nee

Zo ja, welke werkzaamheden betreft dit?

Wilt u het risico van aansprakelijkheid met betrekking tot
deze werkzaamheden in de USA/Canada verzekeren?

ja, jaaromzet USA/Canada €

Bijlage II C

4.

nee
B.

Werkzaamheden door derden

Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt u gebruik van personeel van derden of van onderaannemers.
Volgens de wet kunt u aansprakelijk gesteld worden voor het handelen of nalaten van uw onderaannemers/hulppersonen.
5.

Wilt u de aansprakelijkheid van onderaannemers/hulppersonen meeverzekeren?
ja (beantwoord onderstaande vragen)
nee

6.

Hoe vaak maakt u gebruik van onderaannemers?

7.

a. Voor welke werkzaamheden?

maal per

b. Hoeveel % van de werkzaamheden worden uitbesteed?
8.

Maakt u gebruik van uitsluitend vaste onderaannemers?

9.

Beschikken de onderaannemers allemaal over de, voor de werkzaamheden,
relevante opleidingen, diploma’s en certificaten?

22

%
ja

nee

ja

nee
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Bijlage II D
A.

R.I. & E. / Plan van aanpak

U heeft (nog) geen R.I. & E. laten uitvoeren of de aanbevelingen uit het plan van aanpak in het R.I. & E. zijn (nog) niet uitgevoerd
1.

Wat is de reden waarom recent (niet langer dan 3 jaar geleden) geen R.I. & E. is uitgevoerd?

2.

Binnen welke termijn (aantal maanden, jaren) wordt wel een R.I. & E. uitgevoerd?

3.

Wilt u aangeven welke aanbevelingen uit het R.I. & E.-rapport en het plan van aanpak (nog) niet zijn uitgevoerd en op welke termijn
deze wel uitgevoerd worden?

4.

Heeft enige overheidsinstantie (bijv. arbeidsinspectie) of de Arbo-dienst
uw bedrijf een maatregel opgelegd, dan wel aanwijzingen gegeven?

ja

nee

ja

nee

Zo ja, s.v.p. toelichten
5.

Is er binnen uw bedrijf een veiligheidsfunctionaris/-medewerker werkzaam?
Zo ja, sinds wanneer?

B.

Arbeidsongevallen en Beroepsziekten

Binnen uw bedrijf zijn ooit ondergeschikten betrokken geweest bij een arbeidsongeval of hebben een beroepsziekte opgelopen.
Als ondergeschikten worden aangemerkt, werknemers, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en alle andere personen waarbij een

6.

Wilt u per arbeidsongeval vermelden wat de oorzaak, de datum en het gevolg/de schade is?

7.

Worden arbeidsongevallen bijgehouden in een ongevallenregistratie?

ja

nee

ja

nee

Bijlage II D

gezagsverhouding bestaat.

Zo ja, kopie van de laatste jaren meezenden.
8.

Worden er persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt?
Zo ja, welke middelen?
Zo nee, s.v.p. toelichten

9.

Op welke wijze wordt toezicht gehouden op het gebruik van de beschermingsmiddelen en welke maatregelen worden genomen als
dit toezicht niet wordt nagekomen?

10. Wilt u het aantal beroepsziekten vermelden (met soort beroepsziekte bijvoorbeeld RSI, OPS, asbestose of burn out, het jaar van
ontstaan en gevolg/schade) waar u tot op heden kennis van hebt genomen?

11. Worden al uw werknemers medisch onderzocht middels een
Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO),
bijvoorbeeld door een (bedrijfs)arts?

ja

nee

12. Wat zijn de ziekteverzuimpercentages in uw bedrijf over de afgelopen 3 jaren?
(vul onderstaande tabel in met de ziekteverzuimpercentages)

Jaar

20

20

20

Kort verzuim (< 1 maand)

%

%

%

Middellang verzuim (> 1 en < 6 maanden)

%

%

%

Lang verzuim (vanaf 6 maanden)

%

%

%

Totaal

%

%

%
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Bijlage II D
C.

Gevaarlijke stoffen

Binnen uw bedrijf kwamen of komen ondergeschikten in aanraking met of werden of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen
(asbest, oplosmiddelen e.d.).
13. Welke stoffen zijn dit?

14. Welke schadelijke eigenschappen bezitten deze stoffen?

Bijlage II D

15. Op welke wijze worden uw werknemers op de risico’s van deze stoffen gewezen?

16. Worden er persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt?

ja

nee

Zo ja, welke middelen?

Zo nee, s.v.p. toelichten

17. Op welke wijze wordt toezicht gehouden op het gebruik van de beschermingsmiddelen en welke maatregelen worden er genomen
als dit gebruik niet wordt nagekomen?

24
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Bijlage II E
Exacte opgave werkzaamheden (Klussenbedrijf) Bedrijf:
(Let op: werkzaamheden die niet aangekruist zijn, worden ook niet meeverzekerd). Graag aangeven welke werkzaamheden zelf worden
uitgevoerd en welke worden uitbesteed. S.v.p. per werkzaamheid vermelden welke diploma’s/certificaten verzekeringnemer bezit.
Zelf

Uitbesteed

Diploma

• Agrarisch loonwerk (incl./excl.* sproei- en spuitrisico)
• Badkamers plaatsen
• Bestraten
• Beveiligingswerkzaamheden (nader omschrijven)
• Brandgevaarlijke werkzaamheden
• CV-installatie
• Dakdekkerswerkzaamheden
• Deuren/ramen/kozijnen installatie/reparatie
• Elektrotechnische werkzaamheden (nader omschrijven)
• Gevelreiniging
• Glaszetter
• Grondverzetwerkzaamheden
• Heien (wordt uitgesloten)
• Hovenierswerkzaamheden (incl./excl.* sproeien en spuiten)
• Isolatiewerkzaamheden
• Kabelwerkzaamheden
• Keukeninstallatie
• Laswerkzaamheden
• Lift inst./rep./onderh. (wordt uitgesloten)
• Loodgieterswerkzaamheden
• Machine onderhoud/reparatie/installatie
(nader omschrijven bij welk soort bedrijven en aan welke machines)

Bijlage II E

• Metselen
• Rietdekken
• Schilderen (incl./excl.* verfspuitwerkzaamheden)
• Schoonmaakwerkzaamheden
(nader omschrijven en omschrijven bij welk soort bedrijven)
• Sloopwerkzaamheden (dragende constructies) (nader omschrijven)
• Sloopwerkzaamheden (niet dragende constructies) (nader omschrijven)
• Steigerbouw (tot een max. hoogte van
meter)**
Voor eigen werkzaamheden/voor derden/allebei?*
• Steiger-, ladderwerk (hoogtewerk, tot een max. hoogte van

meter)**

• Stoffeerderswerkzaamheden
• Stukadoorswerkzaamheden
• Tegelwerkzaamheden
• Timmerwerkzaamheden
• Verhuizen
• Verhuur materiaal (nader omschrijven welke zaken worden verhuurd)
• Vloerenleggen
• Woninginrichting
• Zonweringinstallatie/reparatie/onderhoud
• Andere werkzaamheden, te weten
*

S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

**

S.v.p. invullen.

www.risico-adviseur.nl
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Bijlage II E

Bijlage II E

Nadere omschrijving / toelichting van de werkzaamheden
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Bijlage III
K. Goederentransport, eigen vervoer (geen glas of gekoeld vervoer)
De rubriek goederentransport kan uitsluitend gesloten worden in combinatie met de rubriek B. Inventaris/goederen.
Aard van de te vervoeren goederen

Hoeveel verschillende vervoermiddelen worden gebruikt?

auto’s

aanhangers

Te verzekeren bedrag per auto/aanhanger (max. € 20.000,-)

1.

1. €

2.

2. €

3.

3. €

4.

4. €

Bijlage III

Wat zijn de kentekens van de auto’s en aanhangers?

www.risico-adviseur.nl
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Bijlage III

Bijlage III
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Bijlage IV
L. RECHTSBIJSTAND
Vraagt u ook rubriek J. Aansprakelijkheid aan?

ja

nee

Zo nee, beantwoord ook vraag 1
Zo ja, ga door met vraag 2
1.

Jaarloon/jaaromzet

(s.v.p. beantwoorden voor de rubrieken J. Aansprakelijkheid en L. Rechtsbijstand)
Aantal
a.

Aantal eigenaren/directeuren/firmanten/maatschapsleden

b.

Aantal personeelsleden en de totale loonsom over het afgelopen jaar

jaarloon
x € 30.000,-:

volgens de opgave voor het Sociale Verzekeringsloon
c.

€
€

Aantal andere personen (o.m. meewerkende huisgenoten, uitzendkrachten,
oproepkrachten, seizoenwerkers, thuiswerkers, tijdelijke krachten, vrijwilligers,
leerlingen, stagiairs en andere niet in loondienst zijnde personen) en de totale
loonsom over het afgelopen jaar

€

waarvan aantal freelancers
Wat is de jaaromzet (prognose) (excl. btw) voor het lopende kalenderjaar?

€

Wat is de jaaromzet (prognose) (incl. btw) voor het lopende kalenderjaar?

€

Bent u aangesloten bij een Branche-, Beroeps- of Bedrijfsvereniging?
ja, namelijk
nee, s.v.p. toelichten
Beschikt u over (wettelijk) vereiste (vak)diploma’s?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo nee, s.v.p. toelichten

Zo ja, staan deze (vak)diploma’s op uw eigen naam?
Als op naam van een ander; in welke relatie staat u tot die persoon?
Is het bedrijf ISO gecertificeerd?
Zo ja, welk certificaat?
2.

Andere ondernemingen/holding

Maakt het bedrijf (als moeder-, zuster-, dochterbedrijf of joint venture) deel uit van een groter geheel
van ondernemingen of een holding danwel gelieerde ondernemingen (ook: personal holding, etc.)?
Let op: bij Rubriek L. Rechtsbijstand kan uitsluitend de gehele holding en
haar werkmaatschappijen verzekerd worden.
Zo ja, welke onderneming(en)/holding betreft dit?

Bijlage IV

en waar is/zijn deze onderneming(en)/holding gevestigd?
Zijn de hiervoor vermelde (rechts)personen in een of meer
van die hoedanigheden eveneens betrokken bij andere ondernemingen?
Zo ja, welke ondernemingen betreffen dit?
en waar zijn deze ondernemingen gevestigd?

Is een of meerdere aandeelhouders/bestuurders/vennoten/maten e.a.
van het te verzekeren bedrijf zelf een rechtspersoon?

www.risico-adviseur.nl
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Bijlage IV
L. RECHTSBIJSTAND (vervolg)
Algemeen
3.

Bestaat er enige samenwerking of associatie met anderen
(bijvoorbeeld door middel van franchise-, agenturen- en/of lease-overeenkomst)?

ja

nee

Zo ja, wat is de aard daarvan?
S.v.p. kopie van de overeenkomst meesturen.
4.

Hoe lang heeft u ervaring in uw huidige beroeps-/bedrijfsactiviteiten?

5.

Zelfstandige zonder Personeel (ZZP)
In bepaalde gevallen, zoals o.a. bij bouw en zakelijke dienstverlening, kunt u in aanmerking komen voor een speciale dekking voor ZZP’er.
Bent u ZZP’er?

(u voldoet aan onderstaande criteria)

- u voert alleen het bedrijf en hebt geen personeel in dienst
- u bent geen VOF of BV
- uw maximale omzet bedraagt € 100.000,- er worden geen werkzaamheden die gebruikelijk tot de eigen bedrijfsvoering
(= eigen bedrijfstak, eigen beroepsgroep) behoren, aan derden uitbesteed

ja

nee

ja

nee

Vergunningen
6.

Beschikt u over de wettelijk vereiste vergunningen (denk aan bijv. vestigingsvergunning
of een vergunning inzake de Wet Milieubeheer (of voormalige Hinderwet),
incl. AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur)?

niet vereist
Zo nee, s.v.p. toelichten

Let op: geschillen voortvloeiend uit het feit dat de wettelijke vereiste (vak)diploma’s of de vergunningen niet aanwezig zijn en/
of niet op uw eigen naam staan, zijn uitgesloten van dekking.
Vestigingsadres(sen)
Uitsluitend het gedeelte van de onroerende zaak dat u voor de uitoefening van uw beroep of bedrijf in gebruik heeft, is in de dekking
begrepen, op voorwaarde, dat u alle adressen aan ons hebt opgegeven.
7.

Heeft u alle adressen al opgegeven bij vraag “risicoadres(sen)”, pagina 2 van dit aanvraagformulier?

ja

nee

Zo nee, s.v.p. de nog niet opgegeven adressen opgeven (per gebouw de gegevens vermelden).

Postcode

eigendom
Plaats

Adres
Postcode

Adres
Postcode

Adres
Postcode

30

gedeeltelijk verhuurd

gehuurd

gedeeltelijk verhuurd

gehuurd

gedeeltelijk verhuurd

anders, n.l.

eigendom
Plaats

gehuurd

anders, n.l.

eigendom
Plaats

gedeeltelijk verhuurd

anders, n.l.

eigendom
Plaats

gehuurd

anders, n.l.
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Bijlage IV

Adres

Bijlage IV
Verhuur panden
8.

Wilt u verhuur van onroerende zaken meeverzekeren?

Soort

ja
Aantal

aantal huurcontracten

nee
aantal werknemers

Aantal verhuurde woonpanden
Aantal verhuurde bedrijfspanden
Aantal verhuurde garages
Aantal verhuurde loodsen e.d.
Aantal verhuurde dienstwoningen (boven bedrijf gelegen)
Aantal verhuurde dienstwoningen (apart gelegen)
S.v.p. (een kopie van) de huurcontracten meesturen.
Uitbesteding werkzaamheden
9.

Besteedt u levering van producten, werkzaamheden of diensten die tot uw gebruikelijke bedrijfsvoering
(= eigen bedrijfstak of eigen beroepsgroep behoren) (gedeeltelijk) uit aan derden?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo ja, s.v.p. toelichten

Leveringsvoorwaarden
10. Levert u uw producten en/of diensten op leveringsvoorwaarden?
Zo ja, welke voorwaarden zijn van toepassing?
11. Levert u uw producten en/of diensten op zelf opgestelde voorwaarden?
Zo nee, zijn de inkoopvoorwaarden van de afnemers/opdrachtgevers van toepassing?
Hieronder vindt u enkele vragen voor met name genoemde bedrijven/beroepen.
Behoort u niet tot deze bedrijven/beroepen of heeft u de vragen beantwoordt, dan kunt u zonodig doorgaan met de vragen
bij 16 Motorrijtuigrechtsbijstand en 17 Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren en/of 18 Incassorechtsbijstand.
Beantwoord voor de volgende bedrijven/beroepen:

de vragen onder:

Detailhandel

12

Horecabedrijven

13

Medici of paramedici

14

Garage-/autoherstelbedrijven

15

Verenigingen

16

12. Detailhandel
(Nationale Winkelraad van MKB-Nederland) of de RDN (Raad Nederlandse Detailhandel)?

ja

nee

Zo nee, bent u elders bij een andere instantie aangesloten

ja

nee

Bijlage IV

Bent u lid van een branchevereniging, die aangesloten is bij de NWR

Zo ja, welke?
Voor detailhandel is standaard één eigenaar/directeur/vennoot voor Rechtsbijstand voor Particulieren, inclusief personenauto’s
(voor privé en zakelijke gebruik, geen grijs kenteken) meeverzekerd.
Op wiens naam moet de dekking voor Rechtsbijstand Particulieren komen te staan?
Naam
Zijn bedrijfspand en woonhuis gescheiden

Geb. datum

Adres

Postcode/woonplaats
ja
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Bijlage IV
Wilt u Rechtsbijstand particulieren, inclusief personenauto’s op privé naam,
(voor privé en zakelijk gebruik bestemd, géén grijs kenteken),
meeverzekeren ten behoeve van andere eigenaren/directeuren/vennoten/maten?

ja

nee

Zo ja, beantwoord s.v.p. de vragen bij 18 Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
Voor detailhandel is standaard voor één bedrijfsmotorrijtuig tot 3500 kg. motorrijtuigrechtsbijstand meeverzekerd.
Wilt u rechtsbijstand voor (bedrijfs)motorrijtuigen en -voertuigen meeverzekeren
voor zover deze niet al standaard onder de dekking vallen?

ja

nee

gemengde overeenkomst tav inventaris of met speelautomatenhandel) e.d.

ja

nee

Werkt u op basis van leaseovereenkomst?

ja

nee

Zo ja, beantwoord s.v.p. de vragen bij 17 Motorrijtuigrechtsbijstand.
13. Horecabedrijven
Werkt u op basis van bijzondere horeca-overeenkomsten (bijv. met een bierbrouwerij,

14. Medici of paramedici
U behoort tot de officiële (para)medische beroepen:
(artsen (huisarts en specialist), tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut,
verloskundige, verpleegkundige, logopedisten, diëtisten, mondhygiënisten, orthoptisten, huidtherapeuten, podotherapeuten,
oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck, radiotherapeutisch en radiodiagnostisch laboranten).
Hoeveel personen (al dan niet in loondienst) zijn aan de praktijk verbonden?

specialisten
(para)medici
niet-medische medewerkers
co-assistent of arts-assistent
medische medewerkers

Verricht u uw werkzaamheden op basis van
eigen praktijk, beantwoord de vragen onder 14A) eigen praktijk
maatschap of medische praktijk, beantwoord de vragen onder 14B) maatschappen of medische praktijken
14A) eigen praktijk
Bent u als (para)medicus al werkzaam en/of is de praktijk al gestart?

ja

nee

Bent u lid van een beroepsvereniging?

ja

nee

Heeft u met een zorgverzekeraar een overeenkomst gesloten?

ja

nee

ja

nee

Staat u geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (Wet BIG), of in het kwaliteitsregister paramedici?

Voor (para)medische beroepen wordt standaard voor de praktijkhouder een dekking voor Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren,
Zijn uw bedrijfspand en woonhuis gescheiden?

ja

nee

Wenst u rechtsbijstand ten behoeve van de hele maatschap mee te verzekeren?

ja

nee

Is sprake van een maatschapsovereenkomst?

ja

nee

Zijn er BV’s binnen de maatschapsovereenkomst

ja

nee

Is de maatschap of praktijk al gestart?

ja

nee

Zijn de (para)medici aangesloten bij een beroepsvereniging?

ja

nee

Hebben de (para)medici met een zorgverzekeraar een overeenkomst gesloten?

ja

nee

14B) Maatschappen en medische praktijken

Zo ja, hoeveel en op welke naam?
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Bijlage IV

inclusief personenauto’s (voor privé en zakelijk gebruik bestemd, géén grijs kenteken) op privé naam, meeverzekerd.

Bijlage IV
Staan de (para)medici geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (Wet BIG), of in het kwaliteitsregister paramedici?

ja

nee

Is in de praktijk sprake van meerdere disciplines

ja

nee

Voor (para)medici wordt standaard per maat/praktijkhouder een dekking Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren,
inclusief personenauto’s (voor privé en zakelijk gebruik bestemd, géén grijs kenteken) op privé naam, meeverzekerd.
Heeft u alle maten/vennoten/firmanten al opgegeven op pagina 2 van dit aanvraagformulier?

ja

nee

Zo nee, s.v.p. de nog niet opgegeven maten/vennoten/firmaneten vermelden bij vraag 18 Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren.
Zijn voor de al opgegeven maten/praktijkhouders het bedrijfspand en de woonhuizen gescheiden?

ja

nee

Zo ja, bij welke maten of praktijkhouders?

Onderlinge maatschapgeschillen zijn niet gedekt en kunnen ook niet, tegen meerpremie, worden meeverzekerd.
15. Garage-/autoherstelbedrijven
Bent u officieel dealer voor een merk

nee
ja, merk(en):
BOVAG

Bent u aangesloten bij de BOVAG/FOCWA?

FOCWA

nee

Is aan uw bedrijf een benzinestation verbonden?

ja

nee

Zo ja, is deze uitsluitend bestemd voor eigen gebruik of is deze
openbaar (mede) ten behoeve van derden?

eigen gebruik

derden

Hoeveel aansluitpunten (is per slang) heeft u?
S.v.p. kopie van het contract met de oliemaatschappij meesturen.
Zijn er bijzondere omstandigheden?

ja

nee

Denk u hierbij o.a. aan werkzaamheden die niet gebruikelijk tot de eigen bedrijfsvoering behoren,
de eventuele exploitatie van een wasstraat, een contract met een winkel- of supermarktketen,
of de ligging in een woonwijk of anderszins.
Zo ja, s.v.p. toelichten

Voor Garage-/autoherstelbedrijven is de verhaals- en strafrechtsbijstand motorrijtuigen inclusief klantenauto’s standaard in de dekking
meeverzekerd.
16. Verenigingen
(plaatselijke amateur(sport)- en ontspanningsvereniging, geen Vereniging van Appartementseigenaren)
ja

nee

ja

nee

Bijlage IV

Behalve bij veldsportverenigingen, s.v.p. kopie van de statuten en huishoudelijk reglement meesturen.
Bent u aangesloten bij NOC*NSF?
Aantal leden
Aantal medewerkers
Is sprake van speciale activiteiten (bijv, exploitatie van een (sport)hal, winkel, horeca, e.d.)?
Zo ja, s.v.p. toelichten
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Bijlage IV
Meeverzekeren Motorrijtuigrechtsbijstand en Rechtsbijstandverzekering voor particulieren
17. Motorrijtuigrechtsbijstand
Wilt u Motorrijtuigrechtsbijstand voor (bedrijfs)motorrijtuigen en -voertuigen meeverzekeren
voor zover deze niet al standaard onder de dekking vallen?
(zie toelichting bij detailhandel, agrarische bedrijven en medici)

ja

nee

Zo ja, voor:
Personenauto’s/bestelauto’s tot een maximum gewicht, inclusief laadvermogen, van 3.500 kg.
merk/type

kenteken

1.
merk/type

kenteken

2.
merk/type

kenteken

3.
merk/type

kenteken

4.

lease

kentekenbewijs

gebruik

op naam van

bedrijf

ja

bedrijf

privé

nee

privé

beide

lease

kentekenbewijs

gebruik

op naam van

bedrijf

ja

bedrijf

privé

nee

privé

beide

lease

kentekenbewijs

gebruik

op naam van

bedrijf

ja

bedrijf

privé

nee

privé

beide

lease

kentekenbewijs

gebruik

op naam van

bedrijf

ja

bedrijf

privé

nee

privé

beide

merk/type

kenteken

1.
merk/type

kenteken

2.
merk/type

kenteken

3.
merk/type

4.
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kenteken

lease

eigen vervoer/

met/zonder

vervoer voor derden

aanhanger

ja

eigen

met

nee

derden

zonder

lease

eigen vervoer/

met/zonder

vervoer voor derden

aanhanger

ja

eigen

met

nee

derden

zonder

lease

eigen vervoer/

met/zonder

vervoer voor derden

aanhanger

ja

eigen

met

nee

derden

zonder

lease

eigen vervoer/

met/zonder

vervoer voor derden

aanhanger

ja

eigen

met

nee

derden

zonder
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Bijlage IV

Vrachtauto’s/bestelauto’s met een gewicht, inclusief laadvermogen, van meer dan 3.500 kg.

Bijlage IV
Overige
merk/type

kenteken/

lease

op naam van

gebruik

registratienummer
1.
merk/type

kenteken/

ja

bedrijf

nee

privé

lease

op naam van

gebruik

registratienummer
2.
merk/type

kenteken/

ja

bedrijf

nee

privé

lease

op naam van

gebruik

registratienummer
3.
merk/type

kenteken/

ja

bedrijf

nee

privé

lease

op naam van

gebruik

registratienummer
4.

ja

bedrijf

nee

privé

(wilt u als u over meer motorrijtuigen/-voertuigen beschikt, de gegevens daarvan op een aparte bijlage vermelden)
18. Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
Wilt u Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren meeverzekeren ten behoeve van eigenaren/directeuren/vennoten e.a. voor zover
deze niet al standaard onder de dekking vallen?
ja

nee

Naam

Geb. datum

Zijn bedrijfspand en

Adres

Postcode/woonplaats

woonhuis gescheiden?
ja

nee

Naam

Geb. datum

Zijn bedrijfspand en

Adres

Postcode/woonplaats

woonhuis gescheiden?
ja

nee

Naam

Geb. datum

Zijn bedrijfspand en

Adres

Postcode/woonplaats

woonhuis gescheiden?
ja

nee

Naam

Geb. datum

Zijn bedrijfspand en

Adres

Postcode/woonplaats

woonhuis gescheiden?
ja

nee

ja

nee

Bijlage IV

(zie toelichting bij detailhandel, agrarische bedrijven en medici)

19. Incassorechtsbijstand
Wilt u incassorechtsbijstand meeverzekeren voor zover
dit niet al standaard onder de dekking valt?
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Bijlage IV

Bijlage IV
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Bijlage V
N. Milieuschadeverzekering
De milieuschadeverzekering kan alleen gesloten worden in combinatie met de rubrieken A. Gebouwen of B. Inventaris/goederen en de
rubriek J. Aansprakelijkheid. In sommige gevallen maken wij voor de milieuschadeverzekering een aparte polis op.
Wilt u s.v.p. de gegevens per te verzekeren risicoadres opgeven? Als niet gevraagd wordt om gegevens per risicoadres, geldt
de vraag voor alle te verzekeren risicoadressen.
1.

Algemeen
Risicoadres

1

2

3

4

5

Voor welk risicoadres wilt u een
milieuschadeverzekering sluiten?
Vinden op de te verzekeren locatie handelingen met gevaarlijke stoffen plaats?
ja
nee
Worden op de verzekerde locatie (onderhouds)werkzaamheden uitgevoerd aan voertuigen, motoren, machines, e.d.?
ja
nee
Worden op de te verzekeren locatie onverpakte gevaarlijke stoffen op- en overgeslagen?
ja
nee
Vindt op de locatie opslag plaats met een totaal van meer dan 1.000 liter/kilo vaste en/of vloeibare stoffen die een verontreinigende
werking kunnen hebben op bodem en water, dan wel is er apparatuur en/of zijn er baden met meer dan 1.000 liter van die stoffen.
ja
nee
Vindt opslag plaats in boven- of ondergrondse tanks?
ja
nee
Zijn bij u omstandigheden bekend waardoor in de afgelopen 3 jaar bodem- en/of waterverontreiniging kan zijn ontstaan?
ja
nee
Is meer dan 200 m2 asbest aanwezig?
ja
nee
Voert u werkzaamheden bij derden (klanten) uit?
ja
nee
Als u een van bovenstaande vragen met “ja” heeft beantwoord, beantwoord dan ook de vragen 2 t/m 7 voor dat risicoadres.

Wilt u inkomende milieuschade meeverzekeren?

ja

Bijlage V

Meeverzekeren
nee

(Milieuschade veroorzaakt door een gebeurtenis op een locatie gelegen binnen een straal van 25 kilometer van uw eigen bedrijf.)
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Bijlage V
2.

Opslag gevaarlijke stoffen

2.1 Bovengrondse tanks
Risicoadres

1

2

3

4

5

Vindt opslag plaats in bovengrondse tanks?
ja
nee
Zo ja,
Risicoadres

Opgeslagen stof

Inhoud

Aantal tanks
m

3

m3
m3
m3
m3
2.2 Ondergrondse tanks
Risicoadres

1

2

3

4

5

Vindt opslag plaats in ondergrondse tanks?
ja
nee
Zo nee, ga door naar vraag “Opslag anders dan in tanks”.
Zo ja, s.v.p. per ondergrondse tank de volgende gegevens invullen:
Risicoadres

Tanknummer Bouwjaar

KIWA-registratienr.

Opgeslagen stof

Inhoud
m3
m3
m3
m3
m3

2.3. Aflevering van motorbrandstoffen
(Onder het afleveren van motorbrandstoffen verstaan wij het tanken van motorvoertuigen)
Risicoadres

1

2

3

4

5

Levert u motorbrandstoffen uit de boven- of ondergrondse tanks af aan motorrijtuigen?
ja
nee
Zo nee, ga door naar vraag 2.4
Zo ja, wilt u bodemverontreiniging door morsen (“morsverlies”) bij het afleveren van motorbrandstoffen aan motorvoertuigen
meeverzekeren?

ja
nee

Zo ja, wat is de hoeveelheid afgeleverde motorbrandstoffen per jaar?
m3

m3

m3

m3

m3

Vindt het afleveren van motorbrandstoffen plaats boven een vloeistofdichte verharding?
ja
nee
Zo nee, bodemverontreiniging door morsen bij het afleveren van motorbrandstoffen aan motorrijtuigen kan niet worden meeverzekerd.
Ga door naar vraag 2.3.1
Zo ja, is een “Verklaring Vloeistofdichte Voorziening” voor de aanwezige vloeistofdichte verharding afgegeven?
ja

Bijlage V

nee
Is een bodemlucht–monitoringsysteeem geïnstalleerd?
ja
nee
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Bijlage V
2.3.1 Bodemsituatie
Risicoadres

1

2

3

4

5

Liggen de te verzekeren ondergrondse tanks in een milieubeschermingsgebied voor grondwater (grondwaterwingebied)?
ja
nee
Voor benzinestations
Beschikt u over een rapport bodemonderzoek, conform het NEN 5740-protocol voor bodemonderzoek rondom de ondergrondse
tanks, leidingen en afleverplaats dat niet ouder is dan 3 jaar?
ja
nee
Bent u bij CoFiZe aangesloten?
ja*
nee
* Zo ja, stuur ons s.v.p. een afschrift van het geldige CoFiZe-certificaat.
Voor overige risico’s
Beschikt u over een rapport bodemonderzoek, volgens het NEN 5740-protocol voor bodemonderzoek rond de ondergrondse tanks,
dat niet ouder is dan 3 jaar?
ja
nee
Zijn bij de ondergrondse tanks peilbuizen geplaatst voor periodiek onderzoek van het grondwater?
ja
nee
2.4 Opslag anders dan in tanks
Risicoadres

1

2

3

4

5

Slaat u gevaarlijke stoffen op anders dan in tanks? (Hieronder wordt o.a. ook verstaan opslag van banden, e.d.)
ja
nee
Zo ja, wat is de hoeveelheid vaste en/of vloeibare stoffen die u opslaat in kilo/liters?
minder dan 1.000
1.001 – 5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 50.000
50.001 – 100.000
100.001 – 500.000
meer, namelijk
3

Asbest
Risicoadres

1

2

3

4

5

Is op het risicoadres asbest aanwezig?
ja
nee
Zo ja, hoeveel?

Bijlage V

minder dan 200 m2
201 – 1.200 m2
1.201 – 5.000 m2
meer, namelijk

m2

m2

m2

m2
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Bijlage V
4

Werkzaamheden bij derden (klanten)

Vinden werkzaamheden bij derden (klanten) plaats?

ja

nee

Zo nee, ga door met vraag 5.
Zo ja, wat is het jaarloon van uw werkzaamheden bij klanten?

€

(Met jaarloon wordt bedoeld het jaarloon volgens de WW, voor aftrek franchise.
Dit bedrag wordt vermeerderd met € 25.000,- voor iedere eigenaar, firmant en directeur-grootaandeelhouder.)
Gebruikt u bij deze werkzaamheden open vuur?

ja

nee

Houdt u zich bezig met grondverzet?

ja

nee

5

Verhuur

Als u eigenaar van het risicoadres bent en u verhuurt (een gedeelte van) het gebouw, wat zijn de activiteiten van de huurders?
Risicoadres

1

2

3

4

5

Woon-, kantoor en/of winkelactiviteiten
Anders, namelijk:
Wat is de herbouwwaarde van de
panden/ruimtes die u verhuurt?
6

€

€

€

€

€

Te verzekeren bedrag

Voor welk bedrag wilt u het risico verzekeren?

€ 500.000,€

*

(* Ander bedrag in veelvoud van € 250.000,-)

7

Bodemsituatie

Beschikt u over een rapport bodemonderzoek volgens het NEN 5740-protocol voor bodemonderzoek, dat niet ouder is dan drie jaar?

Zijn in uw bedrijf ooit omstandigheden geweest, waardoor de bodem verontreinigd kan zijn?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zijn op dit moment omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot vervolging of aansprakelijkheid

Bijlage V

wegens milieuaantasting nu en in het verleden?

40

www.risico-adviseur.nl

