
Aanvraagformulier voor Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

AANVRAGER / VERZEKERINGNEMER

1. Naam bedrijf en rechtsvorm  ..........................................................................................................................

 Contactpersoon  .............................................................................................................................................

 Adres  .............................................................................................................................................................

 Postcode en plaats  ........................................................................................................................................

 Oprichtingsdatum  ..........................................................................................................................................

 Aantal medewerkers ......................................................................................................................................

 Mee te verzekeren dochterondernemingen....................................................................................................

BEROEPS- EN BEDRIJFSACTIVITEITEN

2. Welke werkzaamheden worden door uw bedrijf verricht? Gaarne een zo volledig mogelijke omschrijving van
  de werkzaamheden

  .......................................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

3. Welke werkzaamheden worden wel / niet door uw bedrijf verricht?
3.1  Werkzaamheden voor buitenlandse opdrachtgevers    Ja /   Nee
3.2  Werkzaamheden vanuit vestigingen buiten Nederland    Ja /   Nee
3.3 

 
Werkzaamheden uitbesteed aan derden

  
  Ja /   Nee

4. Wat is wel / niet op uw bedrijf van toepassing
4.1  Hanteert uw bedrijf (leverings)voorwaarden?    Ja /   Nee

4.2  Is uw bedrijf aangesloten bij een beroeps- of brancheorganisatie?    Ja /   Nee

4.3  Heeft uw bedrijf ooit een sanctie opgelegd gekregen van de beroepsorganisatie    Ja /   Nee

BEDRIJFSVOERING EN PREVENTIE

5 ARBO:
5.1  Welke maatregelen zijn er genomen ter waarborging van de veiligheid en gezondheid van het
 personeel? 

  .......................................................................................................................................................................
 
5.2  Hebben zich wel eens bedrijfsongevallen voorgedaan?    Ja /   Nee
 Zo ja, hoeveel, waardoor en met welke gevolgen? 
 
  .......................................................................................................................................................................

OMZETGEGEVENS

6 Omzetgegevens van de afgelopen 12 maanden: €
(Indien dit nog niet mogelijk is dient de verwachte omzet ingevuld te worden) 

 ......................................................................................



DEKKING

7. Welk verzekerd bedrag wenst u per aanspraak te verzekeren voor Beroepsaansprakelijkheid? 
   € 250.000
   € 500.000
   € 1.000.000
   € 2.500.000
   € 5.000.000

 (N.B. Inzake de Bedrijfsaansprakelijkheid is een standaardlimiet van € 2.500.000,00 in alle gevallen automatisch  
 meeverzekerd)

8. Heeft u reeds eerder beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid ondergebracht bij een verzekeraar?
    Ja /   Nee* 
 *(indien Ja: graag de volgende vragen beantwoorden)

 Ingangsdatum ..................................................  Verzekerd bedrag €  ..........................................................

 Verzekeraar  .....................................................  Reden opzegging  ..............................................................
 
9. Gewenste ingangsdatum van de verzekering   ..............................................................................................  
 
AANVULLENDE VRAGEN PER BEROEPSGROEP

INTERIM MANAGEMENT

1 Welke werkzaamheden worden wel/niet door uw bedrijf verricht?
1.1 Werkzaamheden als advocaat    Ja /   Nee
1.2 Werkzaamheden als accountant    Ja /   Nee
1.3 Werkzaamheden als statutair en/of (mede)beleidsbepalend niveau    Ja /   Nee
1.4 Werkzaamheden als crisismanager    Ja /   Nee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNTANT

1 Welke werkzaamheden worden wel/niet door uw bedrijf verricht?
1.1 Wettelijke controlewerkzaamheden in de zin van de WTA    Ja /   Nee
1.2 Subsidieaanvragen    Ja /   Nee
1.3 Werkzaamheden die niet gebruikelijk zijn voor een accountant    Ja /   Nee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATIEKANTOOR

1 Welke werkzaamheden worden wel/niet door uw bedrijf verricht?
1.1 Controlewerkzaamheden    Ja /   Nee
1.2 Subsidieaanvragen    Ja /   Nee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADVOCATUUR

1 Wat is wel/niet op uw kantoor van toepassing?
1.1 Bent u ingeschreven aan het tableau van de orde?    Ja /   Nee
1.2 Worden door uw kantoor andere activiteiten verricht dan in de advocatuur, zoals 
 belastingadvies en/of werkzaamheden in het notariaat?    Ja /   Nee
1.3 Praktiseert of adviseert uw kantoor (naar) buitenlands recht?    Ja /   Nee
1.4 Heeft uw kantoor een (internationaal) samenwerkingsverband met een ander bedrijf?    Ja /   Nee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JURISTEN

1 Wat is wel/niet op uw kantoor van toepassing?
1.1 Heeft u een studie rechtsgeleerdheid afgerond?    Ja /   Nee
1.2 Worden door uw kantoor andere activiteiten verricht dan juridische, zoals accountancy, 
 belastingadvies en/of werkzaamheden in het notariaat?    Ja /   Nee
1.3  Praktiseert of adviseert uw kantoor (naar) buitenlands recht?    Ja /   Nee



BELASTINGADVISEUR

1 Welke werkzaamheden worden wel/niet door uw bedrijf verricht?
1.2 Advies naar en/of praktiseren van buitenlands belastingrecht    Ja /   Nee
1.3 Subsidieaanvragen    Ja /   Nee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICT ADVISEUR/BEDRIJF

1. Welke werkzaamheden worden wel/niet door uw bedrijf verricht?
1.1 Industriële automatisering?    Ja /   Nee
1.2 Activiteiten voor veiligheidstoepassingen zoals alarmsystemen    Ja /   Nee
1.3	 Hardware/software	voor	farma-	en/of	medische	industrie,	traffic	control,	militaire	en/of	
 lucht- en ruimtevaart doeleinden    Ja /   Nee
1.4 Ontwikkelen van games en/of kansspelen    Ja /   Nee
1.5 Ontwikkelen van digitale marktplaatsen en/of zoekmachines    Ja /   Nee
1.6 Productie van hardware    Ja /   Nee
1.7 Payment processing    Ja /   Nee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARCHITECTEN EN INGENIEURS

1 Hanteert het bedrijf een van de volgende (leverings)voorwaarden? (aankruisen wat van toepassing is)
   Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect (SR1988 en/of 1997)
   Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieur (RVOI 1988 en/of 2001)
   De Nieuwe Regeling (DNR 2005 en/of 2011)
   De Consumentenregeling (CR 2006)

 Anders, namelijk  ............................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

 In laatst genoemde geval moeten de voorwaarden apart worden geaccepteerd, dus gaarne een kopie  
 van de voorwaarden toesturen.

2 Op welke van de volgende gebieden bent uw werkzaam?
2.1 Ingenieur met nadruk op civiele bouw en/of weg- en waterbouw    Ja /   Nee
2.2 Ingenieur met nadruk op burger- en utiliteitsbouw    Ja /   Nee
2.3  Architect met nadruk op civiele bouw en/of weg- en waterbouw    Ja /   Nee
2.4  Architect met nadruk op burger- en utiliteitsbouw    Ja /   Nee
2.5 Constructie advies (tekeningen/berekening)    Ja /   Nee
2.6 Bouwkundig advies (toezicht/management/uitvoering)    Ja /   Nee

Indien u meerdere van de onder 2 genoemde antwoorden met JA heeft beantwoord, geef dan hier aan op welk 
gebied het zwaartepunt ligt:    2.1    2.2    2.3    2.4    2.5    2.6

N.B. Werkzaamheden verband houdend met de luchtvaartindustrie, (petro)chemie, auto industrie, zeegaand 
respectievelijk off shore, (kern)energiecentrales, farmaceutische en medische industrie en tunnelbouw, moeten door 
verzekeraar nadrukkelijk worden geaccepteerd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOLK/VERTALER

1 Welke werkzaamheden worden wel/niet door uw bedrijf verricht?
1.1 Werkzaamheden als tolk    Ja /   Nee
1.2 Werkzaamheden als vertaler    Ja /   Nee
1.3 Werkzaamheden die niet gebruikelijk zijn binnen de beroepsgroep    Ja /   Nee
 



SLOTVRAGEN

10. Is uw bedrijf in het verleden een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering opgezegd of geweigerd?  
    Ja /   Nee   (indien JA: graag volledige toelichting als bijlage meesturen)
11. Is uw bedrijf in het verleden aansprakelijk gesteld voor fouten begaan of voorvallen plaatsgevonden bij het   
 uitoefenen van de te verzekeren activiteiten en heeft dit geleid tot schadevergoeding?
    Ja /   Nee   (indien JA: graag volledige toelichting als bijlage meesturen)
12. Zijn er lopende aanspraken of zijn er omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak 
 tot schadevergoeding? 
    Ja /   Nee   (indien JA: graag volledige toelichting als bijlage meesturen)

STRAFRECHTELIJK VERLEDEN

13. Bent u, of is een ander, die als verzekerde een belang bij deze verzekering krijgt, in de periode van acht jaar 
 voorafgaand aan de datum van aanvraag in aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter? 
    Ja /   Nee   (indien JA: graag volledige toelichting als bijlage meesturen)
14. Heeft u verder nog iets mee te delen dat voor ons in verband met de beoordeling van het risico en van de 
 persoon van de verzekerden van belang kan zijn?
    Ja /   Nee, 

 namelijk  .........................................................................................................................................................

SLOTVERKLARING

15. U bevestigt, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn 
en dat u mededeling hebt gedaan van de feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel 
het te verzekeren risico als de persoon van de verzekeringnemer en/ of verzekerden.

 Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle 
feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de 
beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt 
of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de 
mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 
BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van 
de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op 
grond van de verzekering.

 
ONDERTEKENING

20. Door het aanvinken van het JA vakje verklaart u dat hiermee een geschreven handtekening vervangen wordt
 
   JA, ik verklaar hierbij dat ik dit aanvraagformulier naar waarheid heb ingevuld en dat ik akkoord ga met  
 de inhoud van het aanvraagformulier 

 Naam  .............................................................................................................................................................

 Plaats  ............................................................................................................................................................

 Datum  ............................................................................................................................................................

Ondergetekende verklaart dat, indien in de periode vanaf het ondertekenen van het onderhavige aanvraagformulier tot 
het ondertekenen van de offerte voor akkoord aanspraken of omstandigheden als bedoeld in vraag 12 bij de aanvrager 
bekend worden, deze aanspraken en omstandigheden voor de datum van ondertekening van de offerte alsnog ter kennis  
van verzekeraar zullen worden gebracht. Deze aanspraken en omstandigheden kunnen wellicht de acceptatiebeslissing 
van verzekeraar wijzigen.
De persoonsgegevens, benodigd voor deze verzekering, kunnen door ons worden verwerkt. Op deze verwerking is 
een privacyreglement van toepassing.
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