AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN
Let op: Bijgaand document is alleen geldig i.c.m. een volledig ingevuld en ondertekend algemeen
aanvraagformulier

Verzekeringstermijn 1 jaar doorlopend
Ingangsdatum (ddmmjjjj)

1. Te verzekeren bedrag
Welk bedrag wilt u verzekeren?

____________

□ € 1.250.000,– per aanspraak
□ € 2.500.000,– per aanspraak
□ anders, nl. € ________________

2. Optionele dekkingsuitbreiding
□ Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid, conform 7:611 BW.

3. Algemene bedrijfsgegevens
Hoedanigheid/aard van de bedrijfsactiviteiten __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Wat is de jaaromzet excl. BTW?

€ __________

Heeft u werknemers in loondienst?

□ nee □ ja, aantal personen _______

Wat is het SVW-loon van
de personeelsleden?

€ __________

Zijn er uitzendkrachten of andere
tijdelijke krachten werkzaam?

□ nee □ ja, aantal personen _________

4. Producten en Diensten
Worden er producten geleverd aan en/of □
diensten verricht voor:
□
□
□
□
□
□
Producten
Worden er producten door u gefabriceerd?
Worden er producten door u verhandeld?
Zo ja, worden er producten verhandeld
onder uw eigen naam?

auto-industrie
□
spoorwegen/treinenbouw □
scheepsbouw/-reparatie □
vliegvelden
□
vliegtuigbouw/ruimtevaart
offshore
□
kernenergie

□ nee □ ja
□ nee □ ja
□ nee □ ja

(glas)tuinbouw
medische instellingen
intensieve dierhouderij
(petro-)chemische industrie
geen van deze sectoren
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Importeert u producten uit landen buiten
de EU?
Worden de producten door u bewerkt
(assembleren, overpakken, etiketteren
e.d.)?
Exporteert u of uw afnemer(s) producten?

Diensten
Verricht u werkzaamheden bij derden?
Zo ja, – buiten Nederland?
– brandgevaarlijke werkzaamheden (b.v. lassen, slijpen,
snijden of föhnen)?

□ nee □ ja
□ nee □ ja

□ nee □ ja, nl. (omzet specificeren)
□ EU landen
€ __________
□ VS/Canada

€ __________

□ overige landen

€ __________

□ nee □ ja, nl. ____________________________
____________________________
□ nee □ ja, in de landen ____________________
□ nee □ ja

Worden er werkzaamheden uitbesteed?

□ nee □ ja

Zo ja, welke werkzaamheden?

________________________________________
________________________________________

Inkoop- en leveringsvoorwaarden
Hanteert u inkoop- en/of leveringsvoorwaarden?
Bent u lid van een brancheorganisatie?
Is uw bedrijf gecertificeerd?
Beschikt u over de voor uw werkzaamheden relevante opleidingen en diploma’s?

□ nee □ ja, nl. ____________________________

□ nee □ ja, nl. ____________________________
□ nee □ ja, nl. ____________________________
□ nee □ ja, nl. ____________________________

5. Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Beschikt uw bedrijf over een wettelijk
goedgekeurde RI&E die geldig is voor het
gehele bedrijf en niet ouder dan vier jaar?

□ nee □ ja (kopie rapport bijvoegen aub)
□ staat gepland (ddmmjjjj)
______________
□ niet van toepassing op dit bedrijf

Zo ja, zijn alle adviezen in RI&E en Plan van
Aanpak opgevolgd?

□ nee □ ja
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6. Horeca
Bent u in het bezit van een gebruikersvergunning?
Maakt u gebruik van portiers-/beveiligings-/ordediensten?
Organiseert u evenementen met meer
dan 50 bezoekers?

□ nee □ ja
□ nee □ ja
□ nee □ ja, soort evenement en aantal bezoekers
______________________________________
______________________________________

7. Huiseigenaren of Vereniging van Eigenaren
Gegevens over panden
1. Risicoadres
Herbouwwaarde
In gebruik als
Bouwjaar
Staat van onderhoud
2. Risicoadres
Herbouwwaarde
In gebruik als
Bouwjaar
Staat van onderhoud
3. Risicoadres
Herbouwwaarde
In gebruik als
Bouwjaar
Staat van onderhoud

____________________________________________
____________________________________________
€_____________
____________________________________________
______________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
€_____________
____________________________________________
______________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
€_____________
____________________________________________
______________
____________________________________________

Vindt onderhoud in eigen beheer plaats? □ nee □ ja

8. (Para-)medische beroepen
Welke beroepsopleiding(en) heeft u
afgerond?

____________________________________________
____________________________________________

Van welke beroepsvereniging bent u lid? ____________________________________________
____________________________________________
Waar bent u werkzaam?

□ eigen praktijk
□ privé-kliniek
□ instelling voor intramurale gezondheidszorg
□ anders, nl. ________________________________
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Verricht u werkzaamheden buiten
Nederland?
Heeft u een eigen apotheek?
Bent u werkgever van assistenten?

□ nee □ ja
□ nee □ ja
□ nee □ ja
< 0,5 FTE

0,5 t/m 1 FTE

_______

_________

– aantal co-assistenten

_______

_________

– aantal administratieve
assistenten/dokters-/
tandartsassistenten

_______

_________

Zo ja, – aantal arts-assistenten

9. Bouw- en Installatiebedrijven
Bedrijfsactiviteiten
In welke sector is uw bedrijf werkzaam? □
□
□
□
□

burgerlijke en utiliteitsbouw
grondwerken
wegenbouw
waterbouw
anders, nl. _____________________________

Welke van de volgende activiteiten
□ betonrenovatie/vloerstorten
maken deel uit van uw werkzaamheden? □ dakbedekkingswerkzaamheden
□ bron-/diepwelbemaling/baggerwerkzaamheden
□ kabelwerkzaamheden
□ bruggen-/tunnel-/viaductenbouw
□ sloopwerkzaamheden sec
□ heiwerken/funderingstechniek
Bent u gespecialiseerd in een of meer
van de bovengenoemde activiteiten?

□ nee □ ja, nl. ___________________________________

Welke beroepsopleiding(en) heeft u
afgerond?

________________________________________

Verricht u werkzaamheden die verband
houden met meet- en regelapparatuur,
productieprocessen en klimaatbeheersingsapparatuur?

□ nee □ ja

Maakt u of uw onderaannemers gebruik
van bodemraketten bij graafwerkzaamheden?

□ nee □ ja
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EXACTE OPGAVE WERKZAAMHEDEN:
LET OP: WERKZAAMHEDEN DIE NIET AANGEKRUIST ZIJN, WORDEN OOK NIET
MEEVERZEKERD!
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Agrarisch loonwerk
Badkamers plaatsen
Bestraten
Brandgevaarlijke werkzaamheden
CV-installatie
Dakdekkerswerkzaamheden
Dakreparaties
Deuren/ramen/kozijnen inst./rep.
Elektrotechnische werkzaamheden (nader omschrijven)
Gevelreiniging
Grondverzetwerkzaamheden
Heien
Hovenierswerkzaamheden
Isoleren
Kabelwerkzaamheden
Keukeninstallatie
Laswerkzaamheden
Lift inst./rep./onderh.
Loodgieterswerkzaamheden
Metselen
Rietdekken
Schilderen
Schoonmaakwerkzaamheden (woon-school/kantoorpanden)
Schoonmaakwerkzaamheden anders (nader omschrijven )
Sloopwerkzaamheden (nader omschrijven)
Steigerbouw
Stoffeerderswerkzaamheden
Stukadoorswerkzaamheden
Tegelwerkzaamheden
Timmerwerkzaamheden
Verhuizen
Verhuur materiaal (opgave wat)
Vloerenleggen
Woninginrichting
Anders, te
weten.............................................................................................................................
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