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AANVRAAGFORMULIER
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEDRIJVEN
Verzekeringnemer
Naam

: ______________________________________________________________________________

Adres

: ______________________________________________________________________________

Postcode en plaats

: ______________________________________________________________________________

Telefoonnummer

:

E-mail

: _________________________________ Website _____________________________________

________________________________ Faxnummer __________________________________

Lid van een brancheorganisatie

:  nee

Inschrijving Kamer van Koophandel

:  nee

 ja
Zo ja, welke __________________________________________________
 ja (kopie bijvoegen)
(Post)banknr. ________________________________

Datum van oprichting

: ______________________________________________________________________________

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 _____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Gewenst verzekerd bedrag
Maximum bedrag per gebeurtenis

:  EUR 1.250.000

 EUR 2.500.000

 EUR 5.000.000

 EUR _______________

:  Agrarisch/visserij

 bouwnijverheid
 horeca
 overig

 ambachtbedrijf
 overheidssector

 handelsond/winkelbedrijf
 sport en ontspanning

Hoedanigheid/activiteiten
Categorie bedrijf

 industrie
 scholen

Waar zijn de vestigingen en filialen gelegen
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Aard van de activiteiten/werkzaamheden (Nauwkeurige omschrijving van de hoedanigheid/activiteiten van uw bedrijf geven)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Heeft uw bedrijf ook nevenactiviteiten

 nee

 ja

Zo ja, welke
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Worden werkzaamheden bij derden verricht

 nee

 ja

Zo ja, welke
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Is gedurende de werkzaamheden als omschreven bij de vorige vraag enig toezicht op en/of begeleiding van uw personeel

 nee

 ja

Zo ja, door wie en op welke wijze
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Worden voor het uitvoeren van door u aangenomen werkzaamheden ook derden (lees: onderaannemers) ingeschakeld

 nee

 ja

Zo ja, wie en op welke wijze geschiedt die aanstelling dan (voorbeeld van voorwaarden/contracten meezenden)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Welke vergoeding heeft u aan deze bedrijven/personen in het afgelopen kalenderjaar verleend

EUR _______________________

Worden door of in opdracht van uw bedrijf brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden uitgevoerd, waarbij met open vuur, waaronder tevens wordt
 nee
 ja
verstaan lassen, snijden, slijpen, afbranden van verf of aanbrengen van bitumineuze dakbedekkingen, gewerkt
Zo ja, welke werkzaamheden
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Verricht uw bedrijf werkzaamheden buiten Nederland of verrichten de door u ingeschakelde onderaannemers werk

 nee

buiten Nederland

 ja

Zo ja, in welke landen en welke werkzaamheden
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Werkmaterieel/materiaal

 nee

Beschikt u over Werkmaterieel/materiaal (inclusief filialen en nevenbedrijven)

 ja

(motorrijtuigen dienen afzonderlijk te worden verzekerd; de premie daarvoor wordt gaarne door Gebr. Sluyter verstrekt)
Indien u bovengenoemde vraag met “nee” heeft beantwoord, kunt u verder gaan met “Aantal werkzame personen/jaarloon en bruto omzet”.
Over welk (aannemers-)materiaal/materieel (waaronder te verstaan werkmaterieel zoals kranen, bovenloopkranen, heftrucks, steigers etc.)
beschikt uw bedrijf (Specificatie meezenden)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Wordt door uw bedrijf het (aannemers)materiaal gehuurd/geleend
 nee
 ja
Zo ja, welke en op welke wijze? (bv. huurcontract of mondelinge afspraken, in- of exclusief berijder/machinist)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Aantal werkzame personen/jaarloon en bruto omzet
Hoeveel personen zijn er werkzaam in uw bedrijf (inclusief filialen en nevenbedrijven)
- eigenaren en vennoten

____________________________

- directeuren en employees

____________________________

- overig (familieleden, stagiaires, uitzendkrachten, thuiswerkers e.d.)

____________________________

Hoe groot is het totaal bedrag dat het laatste kalenderjaar aan bruto jaarloon
(is premieloon WW voor aftrek van de franchise) werd uitbetaald

EUR _______________________

(Dit bedrag te verhogen met minimaal EUR 40.000,00 per vennoot/firmant)

EUR _______________________
Totaal

EUR _______________________

Hoeveel bedroeg de bruto-omzet (incl. BTW) over het afgelopen kalenderjaar

EUR _______________________

Welke bruto-omzet (incl. BTW) verwacht u in het huidige kalenderjaar te behalen

EUR _______________________

Gaarne specificatie per soort product
_______________________________________________________________

EUR _______________________

_______________________________________________________________

EUR _______________________

Is de opgegeven omzet mede behaald d.m.v. export
Zo ja, naar welke landen exporteert uw bedrijf

 West-Europa
 voormalig Oost-Europa
 USA / Canada
 overig

_______________ % van de jaaromzet
_______________ % van de jaaromzet
_______________ % van de jaaromzet
_______________ % van de jaaromzet

 nee

 ja
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Werkgeversaansprakelijkheid
Onder werkgeversaansprakelijkheid wordt verstaan de aansprakelijkheid van de werkgever t.o.v. zijn ondergeschikte die in verband met zijn
werkzaamheden personen- of zaakschade heeft geleden.
De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een verplichting voor alle bedrijven en instellingen, welke op 1 januari 1994 in de
Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd. In artikel 4 van deze wet is geregeld dat elk bedrijf een arbeidsomstandighedenbeleid moet
voeren dat gebaseerd is op inventarisatie van de gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
werknemers met zich meebrengt.

 nee

Heeft er binnen uw bedrijf een RI&E in het kader van de ARBO-wetgeving plaatsgevonden
Zo ja, kopie van de rapportage en plan van aanpak meezenden.
Zo nee, wanneer gaat dit plaatsvinden

 ja

d.d. ________________________

Hebben de adviezen en aanwijzingen in dit rapport geleid tot aanpassing van de werksituatie
Heeft enige overheidsinstantie (bijv. arbeidsinspectie) uw bedrijf een maatregel opgelegd, dan wel aanwijzing gegeven
Is binnen uw bedrijf een veiligheidsfunctionaris benoemd
Worden er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) verstrekt

 nee
 nee
 nee
 nee

 ja
 ja
 ja
 ja

Zo ja, welke
_______________________________________________________________________________________________________________

 nee

Wordt er op het gebruik hiervan toezicht gehouden

 ja

Zo ja, door
_______________________________________________________________________________________________________________
Welke maatregelen worden genomen wanneer de PBM’s niet worden gebruikt
_______________________________________________________________________________________________________________

 nee

Wordt er gewerkt met machines/installaties die gevaar opleveren voor de veiligheid van de werknemers

 ja

Zo ja, welke machines/installaties
_______________________________________________________________________________________________________________

 nee

Voldoen de machines/installaties aan de veiligheidvoorschriften van de Europese Machinerichtlijn

 ja

Zo nee, welke machines/installaties betreft het en waarom voldoen zij niet aan deze richtlijnen
_______________________________________________________________________________________________________________
Komen werknemers bij het verrichten van hun werkzaamheden in aanraking met gevaarlijke stoffen
zoals asbest, chemicaliën of oplosmiddelen

 nee

 ja

Zo ja, welke
_______________________________________________________________________________________________________________
Beschikt uw bedrijf over een ongevallenregistratie (zo ja, kopie van de laatste 5 jaar bijvoegen)

 nee

 ja

Hebben zich binnen het kader van uw bedrijfsvoering ooit ongevallen voorgedaan, waarbij personen schade hebben
opgelopen (zo ja, uitgebreide toelichting bijvoegen)

 nee

 ja

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

 nee
 nee

Is de arbeidsinspectie hierbij betrokken geweest (zo ja, kopie van de rapportage bijvoegen)
Worden uw werknemers periodiek medisch onderzocht

 ja
 ja

Zo ja, door wie en wanneer
_______________________________________________________________________________________________________________
Zijn er werknemers langer dan 3 maanden arbeidsongeschikt geweest door gezondheidsklachten
die vermoedelijk gerelateerd zijn aan de werksituatie (zo ja, uitgebreide toelichting bijvoegen)

 nee

 ja

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Afnemers / Cliënten en condities
Hanteren uw leveranciers jegens u bepaalde voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid (gaarne kopie bijvoegen)
Welke categorieën afnemers/cliënten heeft uw bedrijf
________ %
 groothandel _______ %

 industrie

Importeert u producten van buiten de Europese Gemeenschap

 kleinhandel

_______ %

 consument

 nee

 ja

_________ %

 nee

 ja

Zo ja, waar zijn deze gevestigd
_______________________________________________________________ (land) __________________________ % van de omzet
_______________________________________________________________ (land) __________________________ % van de omzet
_______________________________________________________________ (land) __________________________ % van de omzet
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 nee

Levert u of werkt u met bepaalde condities (gaarne kopie bijvoegen)

 ja

Zo ja, welke _____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Bevatten deze condities een beding, waardoor uw aansprakelijkheid wordt uitgebreid of waardoor u afstand doet van
uw verhaalsrecht jegens uw leveranciers

 nee

 ja

Zo ja, omschrijving _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Indien door u geen producten worden bewerkt/gefabriceerd/geproduceerd/gebouwd en/of geleverd aan derden, kunt u de vragen onder
“Producten” overslaan.
Producten
Worden door uw bedrijf werkzaamheden verricht dan wel producten (af)geleverd en/of gebruikt en/of toegepast bij of in:
 spoorwegmaterieel
 (petro)chemische industrie

 scheepsbouw
 automobielbouw
 vliegtuigbouw

 kernreactoren
 off-shore

Beschikt u over folders, specificaties en gebruiksaanwijzingen (zo ja, bijvoegen)

 waterbouwkundige werken
 farmaceutische toepassingen
 nee

 ja

Welke producten worden in uw bedrijf vervaardigd
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Welke producten worden in uw bedrijf vervaardigd, waarop de afnemer zich presenteert als producent door het aanbrengen van zijn eigen
naam en waarvoor u t.a.v. productenaansprakelijkheid een vrijwaring aan deze afnemer heeft afgegeven
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Welke producten worden door uw bedrijf verhandeld
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 nee
 ja
Worden deze producten in uw bedrijf nog behandeld c.q. bewerkt
Zo ja, waaruit bestaat deze behandeling c.q. bewerking
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Welke producten worden door uw bedrijf verhandeld waarop uw bedrijf zich presenteert als producent door het aanbrengen van uw eigen
naam (private label)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 nee
 ja
Zijn door uw bedrijf verkochte producten, onderdelen daarvan of daarin verwerkte stoffen mogelijk schadelijk
Zo ja, welke producten en welke schadelijke eigenschappen bevatten deze
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Op welke wijze wordt de afnemer hierop gewezen
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 nee
 ja
Ondergaan de producten die uw bedrijf verlaten nog een eindcontrole
Zo ja, waaruit bestaat deze eindcontrole
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Export USA/Canada

 nee

Levert en/of factureert u producten aan afnemers in de USA/Canada
Zo ja, voor welk geraamd bedrag per jaar

 USA
 Canada

 ja

EUR ______________________________________________ zijnde ______________ % van de totale bruto jaaromzet
EUR ______________________________________________ zijnde ______________ % van de totale bruto jaaromzet

Op welke producten heeft dit bedrag betrekking (gaarne brochures/productinformatie bijvoegen)
_______________________________________________________________

omzet

EUR _______________________

_______________________________________________________________

omzet

EUR _______________________

_______________________________________________________________

omzet

EUR _______________________

 nee
 nee

Verwacht u in de toekomst een aanzienlijk hogere export naar de USA/Canada
Verwacht u in de toekomst andere producten te exporteren naar de USA/Canada

 ja
 ja

Wie zijn uw afnemers in de USA/Canada en voor welke doeleinden worden uw producten gebruikt
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

 nee

Worden door u producten via andere bedrijven naar de USA/Canada geëxporteerd en/of gefactureerd

 ja

Zo ja, gaarne bijzonderheden
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

 nee

Verricht u of laat u namens uw bedrijf werkzaamheden verrichten bij uw cliënten in de USA/Canada

 ja

Zo ja, gaarne bijzonderheden over het soort werkzaamheden/diensten en jaaromzet
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Wordt u op enige manier in de USA/Canada vertegenwoordigd door personen, bedrijven e.d. ter plaatse of heeft u
licenties gegeven aan aldaar gevestigde personen/bedrijven

 nee

 ja

Hanteert u leverings- en/of verkoopvoorwaarden bij de export van producten naar afnemers in de USA/Canada of
bij de werkzaamheden/diensten aldaar (zo ja, gaarne kopie van deze voorwaarden bijvoegen)

 nee

 ja

ONDERSTAANDE VRAGEN ALLEEN INVULLEN, INDIEN DEZE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW BEDRIJF OF BEROEP
Bouwnijverheid
Voert u één of meer van de volgende werkzaamheden uit::
 kabelwerken

 grondwerken
 heiwerken

 sloopwerken

Zo ja, welke overwegend
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Welk materieel gebruikt u (voor zover nog niet vermeld onder de vraag Werkmaterieel/materiaal)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Vereniging van Eigenaren en eigenaren/exploitanten van onroerende zaken
Graag een opgave verstrekken van de adressen, bestemmingen en herbouwwaarde van de onroerende zaken waarop deze aanvraag
betrekking heeft.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Hoe is de staat van onderhoud

 goed

Hoeveel bedraagt de totale herbouwwaarde
Geschiedt het onderhoud door een eigen onderhoudsdienst
Zo ja, hoe groot is het totaal bedrag dat het laatste kalenderjaar aan bruto jaarloon
(is premieloon WW voor aftrek van de franchise) van het onderhoudspersoneel werd uitbetaald
Worden (ver)huurvoorwaarden gehanteerd? (zo ja, bijvoegen)

 matig

 slecht

EUR _______________________

 nee

 ja

EUR _______________________

 nee

 ja
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Agrarische Bedrijf
Welk soort bedrijf wordt uitgeoefend:
 akkerbouw

 veeteelt
 bloembollen

 tuinbouw open grond
 gemengd bedrijf
 manege

 tuinbouw onder glas
 kwekerij

Hoeveel bedraagt de totale oppervlakte in hectare van de door u te bebouwen open akker- en/of tuinbouwgrond
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Hoeveel bedraagt de totale oppervlakte in hectare van de door u te bebouwen tuinbouwgrond onder glas
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Uit hoeveel stuks bestaat uw veestapel gespecificeerd naar soort
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Hoeveel (stallings)paarden heeft u in eigendom en beheer
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Beschikt u over landbouwmaterieel
 dorsmachine(s)

 landbouwtractor(en)
 combine(s)
 __________________________

aantal _________________________
aantal _________________________
aantal _________________________
aantal _________________________

(tractoren en combines dienen afzonderlijk te worden verzekerd)
Wenst u milieuaansprakelijkheid mee te verzekeren
 nee
(zo ja, dan dient een aanvullend vragenformulier te worden ingevuld en kunt de vragen onder “Milieugevaarlijke stoffen” overslaan)

 ja

Garagebedrijf
Welk soort bedrijf wordt uitgeoefend:

 garagebedrijf

 motoren- en/of bromfietsenbedrijf

 uitsluitend benzine- en/of ‘quick service’ station

Hoeveel van de volgende personen zijn in uw bedrijf werkzaam
 monteurs
aantal _________________________ waarvan met rijbewijs _____________________________

 leerling-monteurs
 verkopers
 administratief en ander personeel

aantal _________________________ waarvan met rijbewijs _____________________________
aantal _________________________ waarvan met rijbewijs _____________________________
aantal _________________________ waarvan met rijbewijs _____________________________

Wilt u het aantal vermelden van de in uw bedrijf aanwezige
aantal _________________________

 benzinepompen
 dieselpompen
 bruggen of smeerkuilen
 __________________________

aantal _________________________
aantal _________________________
aantal _________________________

Zijn in of bij uw bedrijf propaangastanks gelegen
Zo ja, wat is het aantal en de inhoud

 nee

 ja

 nee

 ja

aantal _________________________ tanks
inhoud _________________________ liter

Bent u de eigenaar of beheerder van deze tanks
Hoeveel van de volgende motorrijtuigen stalt u:
 personenauto’s
aantal _________________________

 vrachtauto’s
 trekkers met oplegger

aantal _________________________
aantal _________________________

 autobussen
 motorfietsen
 ___________________

aantal ________________
aantal ________________
aantal ________________

Welke werkzaamheden vinden in uw bedrijf plaats

 herstelwerkzaamheden

 carrosseriebouw

 uitdeuken

 lakspuiten

Aan welke motorrijtuigen
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Ambachtbedrijf, handelsonderneming of winkelbedrijf

 nee

Bent u de eigenaar van de panden, waarin uw bedrijf wordt uitgeoefend

 ja

Welk materieel gebruikt u (voor zover nog niet vermeld onder de vraag Werkmaterieel/materiaal)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Horecabedrijf e.d.
Wilt u het aantal vermelden van de in uw bedrijf aanwezige
aantal _________________________

 kamers
 toneelzalen
 danszalen
 concertzalen
 bioscoopzalen

aantal _________________________ aantal zitplaatsen ________________________________
aantal _________________________ aantal zitplaatsen ________________________________
aantal _________________________ aantal zitplaatsen ________________________________
aantal _________________________ aantal zitplaatsen ________________________________

 gemiddeld aantal bezoekers per dag

aantal _________________________________________

Vereniging, club (waaronder manege), school e.d.

 nee

 ja

 incl. aansprakelijkheid leerlingen/leden (secondaire dekking)
Zijn er tribunes (zo ja, opgave bijvoegen m.b.t. het aantal, de constructie, de afmetingen en de toeschouwerscapaciteit)  nee

 ja

Heeft de vereniging rechtspersoonlijkheid (gaarne inzage in de statuten verstrekken)
Hoeveel leden/leerlingen heeft de vereniging _______________________________
Welke dekking wordt gewenst

 excl. aansprakelijkheid leerlingen/leden

Wilt u het aantal vermelden van de in uw bedrijf aanwezige

 zalen
 kleedkamers

aantal _________________________
aantal _________________________

Verhuurt u ook zalen aan niet-leden

 nee

 ja

 nee
 nee
 nee

 ja
 ja
 ja

 nee

 ja

Wilt u het aantal vermelden van de in uw manege aanwezige

 paarden
 pony’s

aantal _________________________
aantal _________________________

Garderobe-risico
Wenst u het garderobe-risico mee te verzekeren
Wordt de garderobe voordurend bewaakt
Wordt een ontvangstbewijs afgegeven
(medeverzekeren garderobe-risico is alleen mogelijk als bovenstaande vragen bevestigend zijn beantwoord)
Aantal haken garderobe

aantal _________________________

Heeft het publiek toegang tot de garderobe

Overige bedrijven/beroepen
Indien uw bedrijf/beroep niet behoort tot een van de bovengenoemde categorieën, wilt u dan het risico zo uitvoerig mogelijk omschrijven
(bijvoorbeeld aantal bestuurders, medewerkers, personeel, gebouwen, aantal hectare grond, machines e.d.)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Indien uw bedrijf niet werkt met zgn. milieugevaarlijke of milieubelastende stoffen, kunt de vragen onder “Milieugevaarlijke stoffen”
overslaan.
Milieugevaarlijke stoffen
Is in uw bedrijf van de onderstaande gevaarlijke stoffen per soort meer dan 50 liter aanwezig
- chemische stoffen;
- bijtende stoffen (o.a. zuren/logen) ;
- bestrijdingsmiddelen.
- ______________________________________________________________

 nee
 nee
 nee
 nee

 ja
 ja
 ja
 ja

Op welke wijze vindt opslag plaats (In tanks (ondergronds of bovengronds), vaten c.q. drums, soort stof, inhoud in liters, aantal)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Zijn bij bovengenoemde vormen van opslag voorzieningen getroffen teneinde een verontreiniging van bodem, lucht
of oppervlaktewater te voorkomen

 nee

 ja

Zo ja, welke
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Vindt er opslag plaats van vloeibare, vaste en/of gasvormige stoffen, die een verontreinigende werking kunnen hebben op
 nee
bodem, water of lucht

 ja

Zo ja, welke
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Kunnen tijdens het bedrijfsproces vloeibare, vaste en/of gasvormige stoffen vrijkomen, die een verontreinigende
werking kunnen hebben op bodem, water of lucht

 nee

 ja

Zo ja, welke wijze en welke voorzieningen zijn getroffen om bedoelde verontreiniging te voorkomen
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Beschikt het bedrijf over afleverzuilen ten behoeve van (motor)brandstoffen
Zo ja, is de bestrating rond de afleverzuilen vloeistofdicht en ligt de afschot naar een olie-afscheider
Zijn de vulpunten van de tanks geplaatst in een vloeistofdichte bak
Worden afvalstoffen uit het bedrijfsproces op de riolering geloosd

 nee
 nee
 nee
 nee

 ja
 ja
 ja
 ja

Zo ja, welke stoffen en welke bijzondere voorzieningen zijn hiervoor aangebracht
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Wordt regelmatig controle uitgevoerd door het Zuiverings- of Waterschap resp. de Gemeente

 nee

 ja

Is tegen het bedrijf gedurende de laatste 8 jaar wel eens een onderzoek of vervolging ingesteld wegens het vermoeden
van enige overtreding van wetten en/of voorschriften met betrekking tot het in het milieu brengen van stoffen

 nee

 ja

Zo ja, een uitvoerige toelichting bijvoegen.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Is het bedrijf gedurende de laatste 3 jaar wel eens aangesproken door derden voor schade aan personen en/of stoffelijke
Zaken, verband houdende met het in het milieu brengen van stoffen

 nee

 ja

Zo ja, een uitvoerige toelichting bijvoegen.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Zijn er thans omstandigheden bekend die kunnen leiden tot vervolging of aansprakelijkstelling wegens milieuaantasting
Zo ja, een uitvoerige toelichting bijvoegen.

 nee

 ja

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Hinderwet
Is het bedrijf onderworpen aan het regime van een AMVB ex. Art. 2A Hinderwet
Zo ja, voldoet het bedrijf aan alle in de AMVB gestelde eisen

 nee
 nee

 ja
 ja

Zo nee, reden vermelden:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 nee
 ja
Is het bedrijf (de inrichting) “hinderwetplichtig”
Indien u deze vraag met “nee” heeft beantwoord, kunt u verder gaan met “Voorrisico”.
Zo ja, is een hinderwetvergunning voor het gehele bedrijf verleend (zo ja, kopie bijvoegen)
Zo ja, voldoet het bedrijf aan alle in de Hinderwetvergunning gestelde eisen

 nee
 nee

 ja
 ja

Zo nee, reden vermelden:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Voorrisico
Wij maken u erop attent dat de standaarddekking van de door u gevraagde verzekering niet van kracht is voor aanspraken of
omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum. Indien u verlangt dat deze
verzekering eveneens dekking biedt voor dit risico, dan verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden. De verzekering van het
voorrisico geschiedt tegen een nader overeen te komen premie, die afhankelijk is van de periode waarover u dit risico wilt verzekeren. Wij
adviseren u nadrukkelijk te overwegen dit risico te verzekeren.
Indien u het voorrisico niet wenst te verzekeren, kunt u verder gaan met “Andere Verzekeringen”
Vanaf welk jaar tot aan de ingangsdatum wilt u het voorrisico verzekeren?
Een opgave meezenden van het premieloon WW voor aftrek franchise en de omzet (inclusief BTW) over de laatste 5 jaar van de periode,
waarvan u het voorrisico wenst te verzekeren.
20 ___________ Premieloon WW voor aftrek franchise EUR _________________ omzet (incl. BTW) EUR __________________
20 ___________ Premieloon WW voor aftrek franchise EUR _________________ omzet (incl. BTW) EUR __________________
20 ___________ Premieloon WW voor aftrek franchise EUR _________________ omzet (incl. BTW) EUR __________________
20 ___________ Premieloon WW voor aftrek franchise EUR _________________ omzet (incl. BTW) EUR __________________
20 ___________ Premieloon WW voor aftrek franchise EUR _________________ omzet (incl. BTW) EUR __________________
Was er in de periode, waarover u het voorrisico wilt verzekeren sprake van (een) ander(e):
- organisatie(structuur) van het bedrijf;

 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee

 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja

- waarvoor nu een verbod geldt;

 nee
 nee

 ja
 ja

- waarvan nu (algemeen) bekend is dat die stoffen of werkmethoden schadelijk zijn voor de gezondheid van personen,
dan wel schadelijk zijn voor het milieu

 nee

 ja

- werkzaamheden;
- soort product dat u verkoopt;
- productiemethode;
- kwaliteitscontrole;
- arbeidsomstandigheden (veiligheid);
- soort afnemers;
- opdrachtgevers;
- afzetgebied;
- leverings- en/of contractvoorwaarden;
- omvang van het bedrijf.
Indien één of meer van deze vragen met ‘ja’ is beantwoord, dan uitgebreid toelichten:

Werd in het verleden gewerkt met stoffen of werkmethoden:
- waarvan het gebruik of de toepassing inmiddels door wettelijke maatregelen aan voorschriften zijn gebonden;

Indien één of meer vragen met “ja” is beantwoord, dan uitgebreid toelichten.
Dit geldt bijvoorbeeld in geval van werkzaamheden met asbest, oplosmiddelen, geluidsbronnen boven 75 dB en dergelijke.
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Zijn er in het verleden door de toezichthoudende (overheids)instantie(s), zoals arbeidsinspectie, op- of aanmerkingen gemaakt dan wel
 nee
 ja
aanwijzingen gegeven met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf of zijn hieraan nadere voorschriften gesteld
Zo ja, een uitgebreide toelichting meezenden.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 nee
 ja
Hebben deze aanwijzingen c.q. deze voorschriften geleid tot wijzigingen binnen uw bedrijf
Zo ja, een uitgebreide toelichting meezenden.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Zijn er in de periode waarover u het voorrisico wilt verzekeren feiten of omstandigheden bekend,
die tot aanspraken zouden kunnen leiden

 nee

 ja

Zo ja, welke feiten of omstandigheden
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Andere verzekeringen
Heeft u reeds verzekeringen lopen via Gebr. Sluyter B.V

 nee

 ja

Zo ja, welke en welke polisnummers
_______________________________________________________________________________________________________________
Heeft u reeds eerder een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afgesloten

 nee

 ja

Zo ja, bij welke verzekeraar(s) en onder welke polisnummers
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Wanneer, door wie en waarom werd de verzekering beëindigd
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Hebben verzekeraars u ooit met betrekking tot aansprakelijkheid

 nee
 nee
 nee

- een verzekering geweigerd
- een verzekering opgezegd
- bijzondere voorwaarden gesteld

 ja
 ja
 ja

Zo ja, bij welke verzekeraar(s), waarom en welke
_______________________________________________________________________________________________________________
Is ooit een eis tot schadevergoeding bij u ingediend

 nee

 ja

Zo ja, wanneer, door wie, voor welk bedrag en met welke reden
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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.

