Beurs-World Trade Center

Beurs-World Trade Center
Beursplein 37
Postbus 30101
3001 DC Rotterdam
Telefoon
Fax
E-mail
Website

+31 (0)10 405 2000
+31 (0)10 405 5252
brandvaria@gebrsluyter.nl
www.gebrsluyter.nl

AANVRAAGFORMULIER
BRAND-/BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING
Verzekeringnemer
Naam

: ______________________________________________________________________________

Adres

: ______________________________________________________________________________

Postcode en plaats

: ______________________________________________________________________________

Telefoonnummer

:

E-mail

: _________________________________ Website _____________________________________

________________________________ Faxnummer __________________________________

Lid van een brancheorganisatie

:  nee

Inschrijving Kamer van Koophandel

:  nee

 ja
 ja

Hoedanigheid aanvrager

:  eigenaar

Zo ja, welke _____________________________________________________
(kopie bijvoegen)

 pachter

(Post)banknr. ________________________________

 hypotheekhouder 

___________________________

Gegevens statutaire directeur(en)/bestuurder(s), firmanten, maatschapsleden, eigenaar(s)/aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of
meer, en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - hun statutaire directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van
33,3% of meer]:
Naam en voorletters

privé-adres

geb. datum

nationaliteit

functie

1 _____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Verzekerd(e) object(en)
Risicoadres

: ______________________________________________________________________________

Postcode en vestigingsplaats

: ______________________________________________________________________________

Aard bedrijf (bestemming/gebruik)

: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Overige bijzonderheden

: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Gewenste dekking
Gebouwen

: EUR __________________________________________________________________________

Bedrijfsuitrusting/inventaris

: EUR __________________________________________________________________________

Goederen

: EUR __________________________________________________________________________

Bedrijfsschade

: EUR _____________________________________ Uitkeringstermijn: ______________ weken

Extra kosten

: EUR ____________________________________ Uitkeringstermijn: ______________ weken

Reconstructiekosten

: EUR _____________________________________ Uitkeringstermijn: ______________ weken

Huurdersbelang

: EUR __________________________________________________________________________

_______________________________ : EUR __________________________________________________________________________
_______________________________ : EUR __________________________________________________________________________
_______________________________ : EUR __________________________________________________________________________
Totale verzekerde som

: EUR __________________________________________________________________________

Soort dekking

:  brand

Index

 vliegtuigschade  storm
 uitgebreide gevaren
:  nee
 ja

 inbraak
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Ligging gebouw
Bouwjaar

: ______________________________________________________________________________

Onderhoudstoestand

: ______________________________________________________________________________

Fundering meeverzekeren

:  nee

Binnen bebouwde kom

:  nee

 ja
 ja, in

 woongebied

 winkelgebied

 uitgaansgebied

Buiten bebouwde kom / bedrijven- of
Industrieterrein

:  nee

Zijn belendingen aanwezig

:  nee

Afstand belendingen meer dan 10 m

:  nee

Omschrijving belendingen

: ______________________________________________________________________________

 ja
 ja
 ja

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bouwaard
Dragende constructie

:  staal

Gevels

:  staal

Dakconstructie

:  staal

 steen/beton
 steen/beton
 steen/beton
 golfplaten

 hout
 hout
 hout

 anders, nl
 anders, nl
 pannen

____________________
____________________

Is er compartimentering

 mastiek
 riet
 polystyreen
 polyisocyanuraat
:  minerale wol / glaswol / Rockwool  polyurethaan
 onbekend
 anders, nl ____________________________________________________
 polystyreen
 polyisocyanuraat
:  minerale wol / glaswol / Rockwool  polyurethaan
 onbekend
 anders, nl ____________________________________________________
 ja
:  nee

Hoeveel minuten brandwerend

: ________ minuten

Tussen welke gebouwen is deze
scheiding aanwezig

: ______________________________________________________________________________

Isolatiematerialen in gevels

Isolatiematerialen in dakconstructie

Risicogevaren
Vindt verf- of lakspuiten plaats

:  nee

 ja

Op welke basis

:  waterbasis

 oplosmiddelen  poeder

Vindt opslag brandbare vloeistoffen
plaats in een aparte ruimte

:  nee
:  nee

 ja
 ja,

Hoeveelheid ± __________ liter

Vindt oppervlaktebehandeling plaats
Vindt vlamsolderen, houtbewerking,
lassen, slijpen met of zonder
machinale afzuiging plaats

:  nee

 ja,

welke __________________________________________________________

Vinden andere afwijkende
werkzaamheden plaats

:  nee

 ja,

welke __________________________________________________________

Is explosiegevaar aanwezig in het
gebouw

:  nee

 ja,

welke __________________________________________________________

Werken machines ’s nachts zonder
aanwezigheid van personeel

:  nee

 ja,

welke __________________________________________________________

Wordt de elektrische installatie
regelmatig gekeurd

:  nee

 ja

Is dit een keuring door een erkend
installateur

:  nee

 ja,

Geschiedt de keuring conform
NEN 3140

:  nee

 ja
 ja

Worden de elektrische machines
regelmatig onderhouden

:  nee

Hoe geschiedt de verwarming

:  CV

Is hiervoor een onderhoudscontract

:  nee

 ja
 luchtheaters  verplaatsbare warmtekanonnen 
 ja

welke __________________________________________________________

Installatie/machines

Vindt thermografisch onderzoek plaats :  nee

welke __________________________________________________________

______________________
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Opslag
Welk deel maakt opslag uit

:  < 25%

Wat is de maximale stapelhoogte

:<5m

Wat is de wijze van verpakken

 > 25%
>5m
 verpakt
:  onverpakt

Brandbare of onbrandbare verpakking : ______________________________________________________________________________
Vindt opslag plaats binnen 1 m van de
acculaadruimte
:  nee
Brandbeveiliging
Zijn draagbare blusmiddelen aanwezig :  nee

 ja

Zijn slanghaspels aanwezig

:  nee

 ja
 ja

Vindt jaarlijkse controle door
leverancier plaats

:  nee

 ja

Is een automatische brand-/rookmeldinstallatie aanwezig
:  nee
In alle ruimten

:  nee

 ja
 ja

Is deze installatie voorzien van
doormelding

:  nee

 ja

Naar welke instantie geschiedt
doormelding

:  Brandweer

Wordt de installatie halfjaarlijks
gecontroleerd

:  nee

Is een automatische sprinklerinstallatie
aanwezig
:  nee

 PAC

 PAC

Brandweer

 ja

Is de installatie gecertificeerd

:  nee

Is objectbeveiliging aanwezig

:  nee

 ja,
 ja
 ja

Is het brandweerkorps in uw gemeente
beroepsmatig
:  nee

 ja

welke graad ____________________________________________________
(kopie bijvoegen)
(kopie bijvoegen)

Zijn obstakels zoals een brug of
spoorwegovergang aanwezig

: ______________________________________________________________________________

Waar kan de brandweer bluswater
betrekken

:  open water

 hydranten in de openbare ruimte

 ___________________

Is de brandweer bekend met uw bedrijf :  nee
Zo ja, is een aanvalsplan aanwezig
Wat is de afstand tot de brandweer
Is een BHV ploeg aanwezig

 ja
 ja
:  < 10 km  > 10 km
 ja
:  nee
:  nee

Afvalbehandeling en huishouding
Wordt afval in afgesloten metalen
containers opgeslagen

:  nee

 ja

Wordt afval/emballage op veilige
afstand van het gebouw opgeslagen

:  nee

 ja,

op hoeveel meter ________________________________________________

Worden pallets op veilige afstand van
het gebouw opgeslagen

:  nee

 ja,

op hoeveel meter ________________________________________________

Is een rookverbod van kracht in
brandgevaarlijke zones

:  nee

 ja

Is een vergunningstelsel voor
brandgevaarlijke werkzaamheden
van kracht

:  nee

 ja,

Hoe vaak wordt afval afgevoerd

: ______________________________________________________________________________

aantal _________________________________________________________
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Inbraakbeveiliging
Is beveiliging conform NCP-norm
aanwezig

:  nee

Vindt doormelding plaats

:  nee

Is deze installatie gecertificeerd

:  nee

 ja
 ja
 ja

(kopie bijvoegen)

Omschrijving maatregelen indien geen : ______________________________________________________________________________
inbraakinstallatie aanwezig is

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bedrijfsschade
Wordt in ploegendienst gewerkt

:  nee

 ja,

aantal shifts ____________________________________________________

Zijn gereedschappen / machines / mallen etc. met een levertijd langer dan
 ja
drie maanden aanwezig
:  nee
Is verzekerde in belangrijke mate afhankelijk van één leverancier
 ja
(> 10 % van de omzet)
:  nee
Is verzekerde in belangrijke mate afhankelijk van één afnemer
 ja
(> 10 % van de omzet)
:  nee
Is een bedrijfscontinuiteitsplan
aanwezig

:  nee

 ja

Horeca (alleen invullen indien het een horeca- of aanverwant bedrijf betreft)
Specificatie aard bedrijf

:  hotel

 pension
 kamerverhuurbedrijf  restaurant  petit-restaurant
 café
 bar
 lunchroom
 snackbar  cafetaria
 automatiek  frites-/viswagen  dancing
 discotheek  nachtclub
 sexclub
 feestzaal/toneel  bowlingcentrum
 kantine/clubhuis
 ___________________________________________________________________________

Bezoekerscapaciteit

: ______________ personen

Openingsuren

:

Aantal werkzame personen

: ______________ personen

Is het pand bewoond

:  nee

_____________________________________________________________________________

 ja

Zo ja, door wie

:  eigenaar

Heeft aanvrager een horecaopleiding

:  nee

Zijn speelautomaten aanwezig

:  nee

 exploitant

 medewerker

 elektrisch

 anders, nl.

 derden

 ja
 ja

Keukeninrichting
Hoe worden kook-/baktoestellen
verwarmd

:  aardgas

Is thermostatische beveiliging op deze
toestellen aanwezig
:  nee

 nee
Zijn de filters van onbrandbaar materiaal :  nee
Afzuigkap en afvoerkanalen van metaal :

Nabij frituurtoestellen een kooldioxide
blustoestel en/of blusdeken aanwezig :
Metalen deksels voor het afdekken van
de frituurtoestellen daarbij aanwezig
:
Worden vetfilters regelmatig gereinigd

___________________________________

 ja
 ja
 ja

 nee

 ja

 nee
:  nee

 ja
 ja

Frequentie ______________________________________________________

Hoe wordt afgewerkte olie/vet bewaard : ______________________________________________________________________________
Hotel / pension / kamerverhuur e.d.:

 nee
 nee

 ja
 ja

Wordt er gekookt op de kamers

:

Is er een centrale keuken
Hoeveel en welke (studenten,

:

buitenlanders e.d.) gasten/huurders

: ______________________________________________________________________________

Maximale bezetting van een kamer
Seizoensbedrijf

: ______________________________________________________________________________
 ja
:  nee

Is voor het bedrijf volgens gemeentelijke
verordening een vergunning nodig
:
Zo ja, beschikt men hierover

 nee
:  nee

 ja
 ja
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Schadeverloop
Zijn in de afgelopen 5 jaren schaden onder uw (Uitgebreide) brand-/bedrijfsschadeverzekering betaald en/of afgewezen

 nee

 ja

Zo ja, hieronder specificeren:
jaar

aantal schaden

bedrag

soort schade

20 _______

__________________

EUR _________________ __________________

_____________________

20 _______

__________________

EUR _________________ __________________

_____________________

20 _______

__________________

EUR _________________ __________________

_____________________

20 _______

__________________

EUR _________________ __________________

_____________________

20 _______

__________________

EUR _________________ __________________

_____________________

Zijn thans bij andere maatschappijen
nog schaden in behandeling

:  nee

 ja

Zo ja, bij welke maatschappij(en),
hoeveel en tot welk(e) bedrag(en)

: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Andere verzekeringen
Heeft u reeds verzekeringen lopen via
Gebr. Sluyter B.V

:  nee

Zo ja, welke en welke polisnummers

: ______________________________________________________________________________

 ja

______________________________________________________________________________
Heeft u eerder een (uitgebreide)brand-/
bedrijfsschadeverzekering afgesloten

:  nee

 ja

Zo ja, bij welke verzekeraar(s) en
onder welke polisnummers

: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Wanneer, door wie en waarom werd de
verzekering beëindigd

: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ingangsdatum (onder voorbehoud van acceptatie)
Wanneer moet de verzekering ingaan

: ______________________________________________________________________________

Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde
(straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
-

wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en)
daartoe;
wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht
tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten?

Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele
(straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een
schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie
desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
Let op: indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire) vennootschap onder firma is, geldt deze
vraag ook voor de onder punt 2 van de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht omschreven personen.
Is u de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd, opgezegd, een beperkende bepaling gesteld of is een (extra) eigen risico opgelegd?

 nee

 ja, toelichting

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Algemene slotvraag en ondertekening (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag
voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt? Zo ja, welke
informatie is dat?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te
beantwoorden.
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens
belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar
ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend
veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks
ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft
gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht
de verzekering op te zeggen.
2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een
rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en
de slotvraag, ook voor:
-

de leden van de maatschap;
de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
de 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].

3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht
over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de
verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in dit aanvraagformulier.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928, lid 6, BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien
de volgende uitgangspunten:
-

een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en
omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op het
aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of
verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van
belang konden zijn.

Belangrijk
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. Door ondertekening van dit
aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van
verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee één geheel
vormende, voorwaarden van verzekering.
Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier alsmede de eventuele bijlage(n) juist en volledig te hebben ingevuld, de op grond van dit
voorstel op te maken polis te aanvaarden en de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting tijdig te voldoen.
Ondertekend te _______________________________________________ d.d. _______________________________________________
Handtekening
____________________________________________________________
Dit formulier is ingevuld en ondertekend door
Naam

________________________________________________________________________________________________________

Functie ________________________________________________________________________________________________________ ,
die bevoegd is de kandidaat-verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen.

