Aanvraagformulier AnderLicht Keuzepakket Bedrijven
Nieuwe aanvraag

Adviseur

Wijziging op polisnummer

Nummer adviseur

Er geldt een contractstermijn van 36 maanden.

AANVRAGER / KANDIDAAT-VERZEKERINGNEMER
Verzekeringnemer		

M

V

M

V

Handelsnaam
Postadres
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres		

IBAN

Website		
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel

Ja, onder nummer

Rechtsvorm

v.o.f.

maatschap

Ja

Nee

eenmanszaak

Bedrijf kan btw verrekenen

bv

nv

Naam contactpersoon						
Telefoonnummer
Functie

Mobiel nummer
Directeur / Eigenaar

Geboortedatum

Anders, nl.
Met dit formulier kunt u één of meerdere verzekeringen bij Noorderlinge aanvragen.
Hieronder kunt u aankruisen welke verzekering(en) u aanvraagt of wilt wijzigen.
Rubriek Gebouwen, Bedrijfsmiddelen		

Rubriek Vervoer

Bedrijfsgebouwenverzekering		

Autoverzekering

Inventaris- en goederenverzekering		

Bestelautoverzekering

Huurdersbelang		

Wagenparkverzekering

Geldverzekering		

Vrachtwagenverzekering

Computerverzekering		

Landmaterieelverzekering

Electronicaverzekering		

Doorlopende zakenreisverzekering en annulering

Glasverzekering		

WEGAM verzekering

Milieuschadeverzekering		

Eigen Vervoerverzekering

			
Rubriek Bedrijfsschade
Bedrijfsschadeverzekering		
Exploitatiekostenverzekering		
Extra Kostenverzekering		
Reconstructiekostenverzekering		

Collectie Ongevallenverzekering
Rubriek Aansprakelijkheid
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Rubriek Rechstbijstand
Rechtsbijstandverzekering

Definitieve vaststelling van de premie en voorwaarden vindt plaats na beoordeling van dit aanvraagformulier en eventueel inspectie.

avf bedrijven 2016
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VOORLOPIGE DEKKING
Is er voor één van de bovenstaande verzekering(en) voorlopige dekking verleend?

Nee

Ja

Zo ja, door wie?
Op welke datum?

PREMIEBETALING
Premie-incasso door

adviseur

maatschappij

Betaling per:

maand

kwartaal

*Bij maatschappij-incasso:

half jaar

jaar

- Bij termijnbetaling is geen toeslag van toepassing.
- Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.
- Kosten bij automatische incasso € 0,15 per incasso, bij factuur € 0,65 overboeking.

2

BEDRIJFSGEGEVENS (altijd invullen)
Op welk adres(sen) wordt het bedrijf/
beroep uitgeoefend?
Omschrijving bedrijfsactiviteiten

Hebt u nevenactiviteiten?

Nee

Ja, nl

		
		
Aantal personeelsleden en FTE’s

personeelsleden

FTE’s

Aantal oproepkrachten/stagiaires etc
Aantal directieleden en firmanten
Aantal beroepsbeoefenaren

(in geval van een praktijk)

Aantal leden		

(in geval van een vereniging)

Bent u in het bezit van

de vereiste vergunningen		

Ja

Nee

		

de vereiste vakdiploma´s		

Ja

Nee

			

op eigen naam		

Ja

Nee

			

op naam medewerkers

Ja

Nee

Welk percentage personeel bestuurt
meer dan 5.000 km dan wel gemiddeld
meer dan 1 keer per week voor uitvoering
van bedrijfsactiviteiten een motorrijtuig
Grootte jaarloon afgelopen jaar

€

Grootte jaaromzet afgelopen jaar

€

%
excl. btw

In welke sectoren bent u werkzaam

particulier

industrieel

(groot)handel

transport

		

detailhandel

horeca

bouwnijverheid

garage

		

dienstverlening

binnenvaart

agentuurhandel

		

anders, nl.

Meeverzekeren verhuur bedrijfspanden
in uw eigendom?

Nee

Ja, graag opgave herbouwwaarde, bestemming en onderhoud

					
Meeverzekeren werkmaatschappijen

Nee

Ja, graag opgave van namen en bedrijfsactiviteiten

					

Hebt u vestigingen in het buitenland
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Nee

Ja, nl.
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RISICO-INFORMATIE
Risicoadres

gelijk aan het postadres
anders, namelijk

Bestemming/constructie
Gebruik gebouw
Pand eigendom verzekeringnemer

Ja

Nee

Bouwaard muren

steen

hout

anders, nl.

Dragende constructie

hout

staal

beton

Dakbedekking

pannen

mastiek

golfplaten

Onderhoudstoestand

goed

matig

slecht

(gedeeltelijk)riet

anders

BouwJaar				
Monument

Nee

Ja

Ligging van het gebouw

open winkelcentrum

woonwijk

overdekt winkelcentrum
industrieterrein		
Wat zijn de belendingen

anders nl.,
kantoorwijk

bedrijfsverzamelgebouw

gebouw(en) van steen gebouwd met harde dekking, waarin is gevestigd:
winkel

ander bedrijf, namelijk

Op welke afstand staan de
aangrenzende bedrijven
Zijn er nog andere gebruikers

Nee

Ja

cv

anders, namelijk

Zo Ja, voor welke doeleinden

Technische informatie
Gebouw wordt verwarmd door
Onderhoudstoestand

Elektrische installatie

goed

matig

slecht

Verwarmingsinstallatie

goed

matig

slecht

Waterleidingsinstallatie

goed

matig

slecht

Zijn er blusmiddelen aanwezig

Nee

Ja, namelijk

blusappara(a)t(en)

				

brandslanghaspel

				

automatische brandmeldinstallatie

		
Zijn inbraakpreventieve
maatregelen getroffen

Is er een onderhoudscontract
Ja, namelijk

grendels

		
dievenklauwen

Ja

Nee

elektronisch alarm, volgens klasse
veiligheidssloten SKG klasse

		
rolluiken
Is er een onderhoudscontract

Ja

Nee

Nee
Terrein is afsluitbaar
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Nee

Ja, door middel van
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Overige informatie
Waar en hoe wordt afval en
emballage opgeslagen
Buitenopslag

Nee

Ja, op

Worden er (grond)stoffen verwerkt

Nee

Ja, soort

Licht-ontvlambare stoffen aanwezig

Nee

Ja, soort

meter van het gebouw

		Hoeveelheid
Vindt verf- of lakspuiten plaats

Nee

Ja,

Vinden er brandgevaarlijke
werkzaamheden plaats?

Nee

Ja, nl.

Vindt houtbewerking plaats

Nee

Ja, soort

opgeslagen in
in goedgekeurde cabine

Nee

Ja

		
goedgekeurd afzuigsysteem is aanwezig
Gebruik van motorische kracht

Nee

tot 5 kw

Worden in het bedrijf slecht
vervangbare machines gebruikt?

Nee

Ja, namelijk
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boven 5 kw, namelijk

kw
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BEDRIJFSGEBOUWENVERZEKERING

Ingangsdatum

Verzekerd bedrag €

incl. fundering

Het verzekerde bedrag is vastgesteld door

inspecteur Noorderlinge

20

excl. fundering

taxateur conform art. 7: 960 BW
het taxatierapport is bijgevoegd / volgt
verzekeringnemer
Gewenste dekking:

Uitgebreid
Brand en storm
Brand

Voorgestelde premie

‰

INVENTARIS- en GOEDERENVERZEKERING

Ingangsdatum

Nieuwwaarde inventaris

€

		

Het verzekerde bedrag is vastgesteld door

					
Inkoopwaarde goederen

20
verzekeringnemer
taxateur conform art. 7: 960 BW
taxatierapport is bijgevoegd/volgt

€

Onder de dekking is € 5.000,00 aan huurdersbelang meeverzekerd.
Bedraagt de nieuwwaarde meer?

Nee

Ja, nl. €

Nee

Ja, nl.

Waaruit bestaat het huurdersbelang
Deel inventaris is geleased/gehuurd

				
ter waarde van €
Gewenste dekking:

Uitgebreid

		

Brand en storm

		

Brand

Voorgestelde premie
Extra meeverzekeren

‰
Geld ter waarde van €
Is een brandkast / kluis aanwezig

Ja

		

Computer / electronica ter waarde van €

		
		

Graag een specificatie meesturen.

Op eigen locatie

Nee

Elders,

		

Muziekapparatuur- en instrumenten ter waarde van €

		

Graag een specificatie meesturen

		

Koelschade ter waarde van €

		

Is onderhoudscontract voor de koelinstallatie aanwezig

Ja

Nee

		
		

Heeft de koelinstallatie een temperatuuralarm met
doormelding naar een PAC		

Ja

Nee
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GLASVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Hoeveel ruiten bevinden zich in het gebouw
Zijn er ook bijzondere ruiten aanwezig, zoals

Gehard glas

aantal

			

Hardglazen deur(en)

aantal

			

Gebogen glas

aantal

Geëtst glas

aantal

Zonwerend glas

aantal

Liggend glas > 8 mm

aantal

Kunnen de ruiten zonder speciale voorzieningen
worden vervangen?

Ja

Nee

Zo Nee, graag specificeren
Extra meeverzekeren

Schilderwerk / folie op glas / belettering

		

Kosten

€

Zilverbies voor alarmbeveiliging
Kosten

BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING
Verzekerd bedrag €

€

Ingangsdatum

20

(op basis van brutowinst)

Gewenste dekking:		

Uitgebreid

			

Brand en storm

			

Brand

Uitkeringstermijn

52 weken
78 weken
104 weken
Bij 78 en 104 weken dient een 2-Jaarsbelang te worden verzekerd.

Voorgestelde premie

‰

RECONSTRUCTIEKOSTENVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Verzekerd bedrag €
Gewenste dekking:		

Uitgebreid

			

Brand en storm

			

Brand

Uitkeringstermijn

52 weken
78 weken
104 weken
Bij 78 en 104 weken dient een 2-Jaarsbelang te worden verzekerd.

Voorgestelde premie
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EXTRA KOSTENVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Verzekerd bedrag €
Gewenste dekking:		

Uitgebreid

			

Brand en storm

			

Brand

Uitkeringstermijn

52 weken
78 weken
104 weken
Bij 78 en 104 weken dient een 2-Jaarsbelang te worden verzekerd.

Voorgestelde premie
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AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Ingangsdatum

Verzekeren bij

ASR

Verzekerd bedrag

€ 1.250.000,-		

Opzichtrisico meeverzekeren

Ja

Nee

Nee

Ja,

Nee

Ja, nl.

20

Delta Lloyd
€ 2.500.000,-

Diensten/werkzaamheden
Vinden werkzaamheden buiten terrein plaats?

% van de omzet

Zo ja, welke werkzaamheden?
Worden er werkzaamheden in
onderaanneming gedaan?
		

		

				

Totaal

% van de omzet

Branche

Vinden brandgevaarlijke werkzaamheden
of werkzaamheden met open vuur plaats

Ja, alleen op eigen locatie

		

Ja, op eigen locatie en/of bij derden

		

Nee

Komen in uw bedrijf bij fabricage of op andere
wijze afvalstoffen vrij (gassen, dampen, vloeistof?

Nee

Ja, nl.

Specifieke werkzaamheden
Verricht u een of meer van de aangegeven
werkzaamheden? Zo Ja, graag aankruisen

Grond/graafwerk

% van alle werkzaamheden

Heiwerk					

% van alle werkzaamheden

		

Bomen rooien/snoeien

% van alle werkzaamheden

		

Wateronttrekking

% van alle werkzaamheden

		

Rioolwerk		

		

Sloopwerk

Is er sprake van asbestsloop/-verwijdering?
Wordt nu en/of in het verleden gewerkt met
stoffen die gevaarlijk zijn en/of waren voor
de gezondheid.

Nee		
Ja

		

% van alle werkzaamheden

				

% van alle werkzaamheden

Nee		Ja, nl.

Productaansprakelijkheid
Welke producten produceert het bedrijf
De goederen worden geleverd

Onverpakt		

Originele verpakking		

Worden de producten onder eigen naam of label
verhandeld		

Ja			

Nee

Wordt er bij de producten een gebruiksaanwijzing
toegevoegd?		

Nee		
Ja, graag meesturen.

avf bedrijven 2016

Zelf verpakt

9

Er zijn algemene leverings- en/of
werkvoorwaarden van toepassing

Nee		
Ja, graag meesturen.

Doet u t.o.v. uw leveranciers afstand van
Verhaalsrecht		

Nee		Ja

Vervaardigt, verhandelf of bewerkt uw bedrijf
producten die schadelijk zijn voor de gezondheid
van mens of dier en/of voor het milieu?

Nee

Aan welke sector wordt geleverd

Industrie

		

Kleinhandel

In welke branche wordt geleverd



Ja
Groothandel

Consument

Vliegtuigbouw

Vliegvelden

Luchtvaartindustrie

Treinenbouw		

Auto-industrie

		
Zijn de door u vervaardigde, verhandelde
of bewerkte producten
		
		
Zo Ja, welke?

Anders, nl.

Is sprake van import van producten?

Nee		
Ja, vanuit

Brandgevaarlijk
Explosief		
Radio-actief

Chemisch agressief
Giftig

Zo Ja, welke procuten importeert u?
Verhandelt / Exporteert u in / naar	

Wereld (Excl. USA/Canada)

% van omzet

Landen:
		

		
		
		

		

Wereld (Incl. USA/Canada)

% van omzet

Landen:
Europa					

% van omzet

Landen:
Nederland					

% van omzet

Landen:

avf bedrijven 2016
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T 088 - 00 77 000
E info@noorderlinge.nl
I

www.noorderlinge.nl

Bezoekadres:
De Eenhoorn 2
8932 NX Leeuwarden

Postadres:
Postbus 910
8901 BS Leeuwarden

OMSTANDIGHEDENVERKLARING
Hiermee verklaart ondergetekende, namens verzekeringnemer, dat hem/haar geen aanspraken, feiten
en/of omstandigheden bekend zijn waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zouden
kunnen leiden tot een aanspraak, waarvoor een beroep zou kunnen worden gedaan op de door
ondergetekende aangevraagde verzekering.

Verzekeringnemer

:

Polisnummer

:

Naam ondergetekende :
Functie

:

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Noorderlinge B.V.
ingeschreven bij de K.v.K. te Leeuwarden onder nummer 01142319.
AFM vergunning 12019504. Kifid aansluitnummer 300.013724.

Zeker van elkaar.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Verzekeren bij
ARAG 		

ProRechtCombinatie Zakelijke markt volgens module’s

			

A 					

Verkeer

			

A + B 				

Verkeer + Bedrijfsvoering & Incasso

			

A + B + C 		

Verkeer + Bedrijfsvoering & Incasso + Inkoop

			

A + B + C + D Verkeer + Bedrijfsvoering & Incasso + Inkoop + Verkoop

			
Incassodekking uitbreiden met ‘Incasso met verweer’
			
(alleen mogelijk met modules A+B of A+B+C
Maximale vergoeding bij een advocaat van uw keuze
ARAG betaalt alle kosten van hun eigen specialisen die aan uw zaak werken. De maximale vergoeding voor hulp van
deskundigen die ARAG inschakelt, de ‘verplichte’ advocaat, bedraagt € 40.000,00 per gebeurtenis.
U kunt in bepaalde gevallen kiezen voor een behandeling van uw zaak door een advocaat van uw keuze. ARAG vergoedt per
gebeurtenis tot maximaal bedrag de kosten van de door u gekozen advocaat. U betaalt dan een eigen bijdrage van € 250,00.
Als u gebruik van een eigen advocaat wilt meeverzekeren, geeft u dan hieronder welke maximale vergoeding u wilt verzekeren:
maximale vergoeding € 3.000,00
maximale vergoeding € 6.000,00
maximale vergoeding € 12.000,00
DAS		
		

Bedrijfsmotorrijtuigen Optimaal
Rechstpartner
Optimaal

Aanvullend verzekeren

Voor eigenaren/firmanten/directeuren Rechstbijstand Particulier

		

Naam

		

Adres

		

Postcode/woonplaats

		

ARAG

		

Verzekeren per module

A 					

Verkeer

			
A + B 				

Verkeer + Consument & Wonen

			
A + B + C 		

Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen

			
A + B + C + D Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen + Fiscaal & vermogen

		

DAS

Standaarddekking met eigen risico € 75,00

						

voor het hele gezin

voor alleenstaand

						

P
 luspakket; standaarddeking met uitbreiding voor optimale zekerheid
Uitbreiding met o.a. vermogensbeheer, fiscale zaken, mediation bij
echtscheiding, geen eigen risico

Zijn er motorrijtuigen in gebruik

Nee		

				

Type

Ja, graag hieronder de specificatie invullen.
(Zowel eigen als lease)

Aantal						

Kenteken(s)

Bestelauto
Personenauto
Anders, nl.
Hebt u een transportbedrijf?
avf bedrijven 2016

Nee		

Ja, stuur dan een overzicht mee van al uw motorrijtuigen met kentekens.
11

Algemene vragen
Zijn er gelieerde ondernemingen?		

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Hebt u een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering			

Ja

Nee

Hebt u een Milieuschadeverzekering							

Ja

Nee

Hebt u een Garantieverzekering								
Besteedt u aangenomen werkzaamheden en/of
leveringen (gedeeltelijk) uit?								
Zo ja, welke werkzaamheden en voor welk percentage

Ja

Nee

Ja

Nee

Werkt u voor vaste opdrachtgevers?							

Ja

Nee

Importeert u goederen?								

Ja

Nee

Exporteert u goederen?								

Ja

Nee

Hoeveel vorderingen hebt u het afgelopen jaar voor
incasso uit handen gegeven								

<5

6-15

Zo ja, graag naam, rechtsvorm, activiteit(en) opgeven
Bent u werkzaam op basis van een franchiseovereekomst
Zo ja, graag naam franchisegever opgeven
Bent u lid van een branche- en/of beroepsorganisatie
Zo ja, graag naam opgeven

16-29

>29

Verwacht u (het bedrijf of een van de particuliere meeverzekerden) binnen afzienbare tijd:
Arbeidsconflicten?								

Ja

Nee

Conflicten met de overheid?								

Ja

Nee

Conflicten met leveranciers?								

Ja

Nee

Conflicten met opdrachtgevers?								

Ja

Nee

Conflicten met afnemers								

Ja

Nee

Wijzigingen in het voor uw geldende bestemmingsplan

Ja

Nee

Burengerechtelijke conflicten?								

Ja

Nee

Gebruik te maken van diensten van een advocaat?			

Ja

Nee

Hebt u een of meer vragen met ‘Ja’ beantwoord, graag hieronder een toelichting.

avf bedrijven 2016
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AUTOVERZEKERING			
Ingangsdatum

20

Verzekeren bij

ASR

Delta Lloyd

Generali

Gewenste dekking 		

WA

Beperkt casco

Volledig casco

Gegevens bestuurder
Is aanvrager ook hoofdbestuurder

Ja, rijbewijs geldig sinds

		

Nee

Zo Nee, naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Rijbewijs geldig sinds
Kentekenbewijshouder
Kentekenbewijs deel II staat op naam van

Verzekeringnemer

		

Anders, nl.:

			

Naam:

Hoofdbestuurder

			Adres:
			

Postcode en plaats

Omschrijving motorrijtuig
Soort motorrijtuig	

Personenauto

Bestelauto tot 3,5 ton

Vrachtauto

Bestelauto boven 3,5 ton

Anders, nl.
Merk en type
Kenteken		

BouwJaar en –maand

Meldcode 		

Km-stand

Ledig gewicht		

kg

Laadvermogen

kg

Aantal zitplaatsen incl bestuurder
Brandstof		

Benzine

Diesel

LPG

Anders, nl

Is het motorrijtuig voorzien van een

SCM-goedgekeurd startblokkeersysteem

Ja

Nee

		

TNO/SCM-gekeurd alarmsysteem

Ja

Nee

					
Oorspronkelijke cataloguswaarde

€

Waarde accessoires

€

Waarde audiovisuele apparatuur

€

Zo Ja, welke klasse

Dagwaarde

Aantal Jaren schadevrij rijden

€

B/M-trede

Gebruik motorrijtuig
Gebruik		

Zakelijk

Particulier

2e Gezinsauto

Anders nl.

Nee

Ja

Kilometrage		
Wordt er meer dan 60 dagen per Jaar in het buitenland gereden?

avf bedrijven 2016
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Meeverzekeren aanhanger

Nee

Ja, graag gegevens hieronder invullen

Soort	
Aanhangwagen
Paardentrailer

Anders, nl.

Merk en type
Kenteken		

BouwJaar en –maand

Meldcode 		

Totaal gewicht

Aanvullende dekking ASR
Ongevallenverzekering voor Inzittenden
Overlijden / blijvende invaliditeit
Combinatie 1

€ 5.000,- / € 10.000,-

Combinatie 2

€ 5.000,- / € 25.000,-

Combinatie 3

€ 10.000,- / € 20.000,-

Combinatie

€ 10.000,- / € 25.000,-

Aanvullende dekking Delta Lloyd
Ongevallenverzekering voor Inzittenden
Overlijden / blijvende invaliditeit
Combinatie 1

€ 15.000,- / € 45.000,-

Combinatie 2

€ 20.000,- / € 60.000,-

Combinatie 3

€ 25.000,- / € 75.000,-

Aanvullende dekking Generali
Ongevallenverzekering voor Inzittenden
Overlijden / blijvende invaliditeit
Combinatie 1

€ 7.500,- / € 15.000,-

Combinatie 2

€ 10.000,- / € 20.000,-

Combinatie 3

€ 12.500,- / € 25.000,-

Combinatie 4

€ 15.000,- / € 30.000,-

Combinatie 5

€ 20.000,- / € 40.000,-

Combinatie 6

€ 25.000,- / € 50.000,-

avf bedrijven 2016
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WEGAMVERZEKERING				

Ingangsdatum

20

Aanvullende bedrijfsgegevens
Bruto Jaaromzet

€

Het totale SV Jaarloon volgens art. 16 van
de Wet Financiering Sociale Verzekeringen.
€
Het opgegeven bedrag wordt vermeerderd met
25.000 euro voor iedere eigenaar, firmant en
directeur-grootaandeelhouder.
Aantal personeelsleden en FTE’s

Personeelsleden

		

FTE´s 		

Het percentage ondergeschikten dat meer dan
5.000 km, dan wel gemiddeld meer dan 1 keer
per week voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten een motorrijtuig bestuurt.

%

Worden er gevaarlijke stoffen vervoerd, geladen
en gelost.		
  Nee

  Ja, nl.

Verzekerd bedrag
Verzekerd bedrag per aanspraak

  € 2.500.000,-

		

  Anders, nl. €

Geldigheidsgebied
		
		

  Wereld (exclusief USA/Canada)
  Europa
  Nederland

avf bedrijven 2016
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EIGEN VERVOERVERZEKERING				

Ingangsdatum

20

Welke zaken wenst u te verzekeren
		
Omschrijving handelsgoederen
		
Aantal vervoermiddelen
Verzekerde bedrag per vervoermiddel

Auto 1

Auto 2

Auto 3

€ 5.000,-

			

		

€ 10.000,-

			

		

€ 15.000,-

			

		

Auto 4

Beveiligd SCM klasse 2, per auto

Nee

Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

Geblindeerde laadruimte

Nee

Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

  Nee

  Ja

Bij vervoer van handelsgoederen met meer dan
5 vervoermiddelen, graag ook opgave van de
Geschatte vervoerde jaaromzet
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MILIEUSCHADEVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Zijn er omstandigheden bekend waaronder bodem- en/of waterverontreiniging kan zijn ontstaan?
Indien de afgelopen 3 Jaar een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden svp het bodemonderzoekrapport meesturen.

Opslag gevaarlijk stoffen
Wat is de opslag van gevaarlijke stoffen
anders dan in tanks

Minder dan 1.000 kg of liter
  1.000 - 5.000 kg of liter

		

  5.000 - 10.000 kg of liter

		

  Meer dan 10.000 kg of liter

Slaat u gevaarlijke stoffen op in bovengrondse
tanks?		

  Nee
  Ja, graag onderstaande vragen beantwoorden

		
		
		

Soort stof
Inhoud in m3
Aantal tanks

Slaat u gevaarlijke stoffen op in ondergrondse
tanks?		

  Nee

		
		

  Ja*
Ondergrondse tanks vallen niet binnen de dekking van de standaard
milieuschadeverzekering.

Is er asbest op uw risicoadres?
		
		

  Nee
  Ja,
Zo Ja, graag hieronder aangeven hoe groot het oppervlak van de
asbesthoudende dakbedekking en wandbeplating is.

		

  		

1 - 200 m²

		

  		

201 - 1.200 m²

		

  		

1.201 - 5.000 m²

		

   Meer dan 5.000 m²

Werkzaamheden bij derden
Voert u de werkzaamheden bij derden uit?
Wat is de jaaromzet van uw werkzaamheden bij derden?

  Ja

  Nee

€

excl. btw

Hebt u werkzaamheden met open vuur

  Nee

  Ja

Houdt u zich bezig met grondverzet?

  Nee

  Ja

Verzekerd bedrag
Gewenst verzekerd bedrag

  €

		

  € 1.000.000,-

		

  €
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WERKMATERIEELVERZEKERING

Ingangsdatum

20

Te verzekeren object
		

  Aggregaat		

  Autokraan

		

  Betonpomp				

  Bouwkraan

		

  Bulldozer				

  Compressor

		

  Directie-/schaftkeet		

  Dragline

		

  Dumper				

  Elektrocar/-trekker

		

  Graafmachine			

  Grasmaaimachine

		

  Hoogwerker				

  Houtversnipperaar

		

  Laadschopshovel		  Ladderlift/bouwlift

		

  Portaalkraan 		

  Steiger

		

  Tractor				

  Trilplaat/wals

		

  Veegmachine			

  Verreiker

		

  Vorkheftruck				

  Anders

Specificaties		

Merk

BouwJaar

		

Type

Gewicht

		

Hefvermogen

		

Max. snelheid

		

Aantal assen

		

Lengte giek

		

Chasissnr.

		

Kenteken

		

Inhoud laadbak

		

Huidige nieuwwaarde

€

		

Dagwaarde			

€

Kan het object zich op eigen kracht voortbewegen

  Ja					

  Nee

Is de aanvrager eerste eigenaar

  Ja					

  Nee

  Ja, tot

  Nee, geef hieronder de reden aan

Wat is de aanschafdatum
Bestaat nog recht op garantie

							

  Vrijwillig afstand van garantie

							

  Verlopen van de garantietermijn

						

  Anders

Wanneer en bij wie was de laatste revisie
		
Is er sprake van mee te verzekeren bijzondere
voorzieningen (en/of hulpstukken) in afwijking van
de standaarduitrusting. Zo Ja, graag omschrijven
met opgave van de huidige nieuw- en dagwaarde
			
Nieuwwaarde €
Gebruik
Voor welke categorie(en) werkzaamheden
wordt het object gebruikt . (Graag ook opgave
van het aandeel ervan in %)
Categorie werkzaamheden

Dagwaarde €

Aandeel

		

  Sloopwerk		

%

		

  Graaf- en grondwerk

%

		

  Hei-/funderingswerk

%

		

  Laden en lossen

%

		

  Overslag		

%

		

  Anders

%
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Gebruik aantal uren per dag
Gebruik aantal dagen per week
Gebruik aantal weken per Jaar
Wordt het object ook verhuurd zonder machinist

  Ja

  Nee

Worden er gevaarlijke stoffen vervoerd?

  Ja

  Nee

Dekking
Aansprakelijkheid

  Rubriek A wettelijke aansprakelijkheid (verplicht)
  Rubriek A en B ook aansprakelijkheid voor schade ondergrondse zaken

Meeverzekeren schade aan eigen zaken

  Ja

Casco, schade aan het werkmaterieel zelf

  Beperkt casco

  Nee

  Casco
  Casco incl. eigen gebrek schade
Meeverzekeren ‘Schade bestuurder”

  Ja

Dekkingsgebied

  Benelux plus geheel Duitsland (standaard)

  Nee

  Anders
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DOORLOPENDE ZAKENREIS EN ANNULERINGSVERZEKERING
			
Ingangsdatum

20

Verzekerde
Naam en voorletter(s)

M

V

Straat
Postcode / woonplaats
Geboortedatum
Ziektekostenverzekeraar
Werkzaamheden tijdens reis
Verzekeringsgebied		

Wereld

Europa

Wilt u vakantiereizen meeverzekeren?
		
Nee

Ja

			
inclusief inwonende partner
			
naam en voorletters
				geboortedatum
			
inclusief inwonende kind(eren)
			
naam en voorletter(s)
				geboortedatum
			
naam en voorletter(s)
				geboortedatum
Gewenste dekking
Reisverzekering		 Basisdekking
		
Bagage
		
Geld (alleen mogelijk icm bagage)
		
Geneeskundige kosten
		
Ongevallen
		
Hulp vervoermiddel
Annulering

Annulering

Verzekerd bedrag

€ 1.250,- of

€ 2.500,-

Garantie-annulering

Verzekerd bedrag

€ 1.250,- of

€ 2.500,-

Samengestelde reis

Nee

Ja

Waarnemer verzekeren

Nee

Ja, aantal

Naam

Geboortedatum

/

/

M

V

Naam

Geboortedatum

/

/

M

V

Naam

Geboortedatum

/

/

M

V
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COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING			

Ingangsdatum

20

Te verzekeren personen
Te verzekeren aantal personen
Verdeeld over

Directie/eigenaren/firmanten
Leidinggevende functionarissen
Administratief persoNeel
Verkopers/vertegenwoordigers
Laboranten
Handarbeiders

Te verzekeren risico’s
Op basis van vaste bedragen
Rubriek A (bij overlijden door ongeval)

€

Rubriek B (bij volledige blijvende invaliditeit door ongeval)

€

Op basis van Jaarloon
Rubriek A (bij overlijden door ongeval)

aantal keer Jaarloon

Rubriek B (bij volledige blijvende invaliditeit door ongeval)

aantal keer Jaarloon

€

Jaarloon van de te verzekeren personen (incl. directie B.V./N.V.) tezamen.

€

maximum te verzekeren bruto Jaarloon per persoon (af te stemmen op het hoogste bruto Jaarsalaris
per verzekerd persoon dat in de organisatie wordt uitbetaald).
gefixeerd Jaarloon (inkomen) voor de volgende firmanten of leden van een maatschap:

€

Naam

Geboortedatum

€

Naam

Geboortedatum

€

Naam

Geboortedatum

€

Naam

Geboortedatum

Bijzonderheden
Wordt er gevaarlijke arbeid verricht?

Nee

Ja

Nee

Ja, graag hieronder toelichten.

Wat voor arbeid is dit?
Schadeverleden
Hebt u in de afgelopen 5 Jaar ongevallen in uw bedrijf gehad?
Hoeveel ongevallen
Wat voor ongevallen waren het?
Wat was van ieder ongeval het
(geschatte) schadebedrag?

avf bedrijven 2016
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ELDERS LOPENDE VERZEKERINGEN
Bent u voor de aangevraagde verzekeringen nog elders verzekerd

Ja

Nee

Zo Ja, hieronder specificeren
Soort verzekering

Verzekerd bij

Polisnummer

Verzekerd bedrag

Dekking

Afloopdatum

TOELICHTING
De verzekeringsovereenkomst is tot stand gekomen door het aanleveren van gegevens op dit aanvraagformulier. Deze gegevens
worden geacht afkomstig te zijn van u als de verzekeringnemer en zijn door uw adviseur gebruikt voor het afsluiten van deze
overeenkomst.
Als verzekeringnemer bent u verplicht de gegevens op het polisblad te controleren. Eventuele onjuistheden of afwijkingen dient
u binnen 14 dagen na datum van afgifte van het polisblad, schriftelijk te melden aan uw adviseur. Na afloop van deze termijn
wordt aangenomen dat de door u verstrekte gegevens juist zijn overgenomen en weergegeven op het polisblad. De opdracht tot
het aangaan van deze verzekeringsovereenkomst wordt verder geacht juist te zijn uitgevoerd.

SCHADEOVERZICHT
Hebt u of een andere belanghebbende in de afgelopen acht Jaar een schade geleden op één van de door u aangevraagde
verzekeringen. Graag hieronder een overzicht van de oorzaak, omvang en schadedatum.

ALGEMENE SLOTVERKLARING
- Wordt de rijvaardigheid beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik medicijnen*		

Nee

Ja

- Is de aanvrager / bestuurder wel eens de rijbevoegdheid ontzegd?*

Nee

Ja

- Staan er aantekeningen op het rijbewijs van de aanvrager / bestuurder?*

Nee

Ja

- Werd u gedurende de afgelopen acht Jaar een verzekering geweigerd,
opgezegd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd?

Nee

Ja

- Is een van de belanghebbende nu (of ooit geweest) betrokken bij een faillissement,
een surseance van betaling of een schuldsanering

Nee

Ja

- Bent u gedurende de afgelopen acht Jaar strafrechtelijk vervolgd?

Nee

Ja

- Zijn er andere feiten en / of omstandigheden bekend, die bij het beoordelen
van het risico door de Noorderlinge van belang kunnen zijn?

Nee

Ja

Als u één van de hier bovenstaande vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord, graag hieronder een toelichting.
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Slotverklaring:
Bij het aanvragen van deze verzekering zijn een aantal vragen gesteld. Deze zijn voor de beoordeling en acceptatie van deze
overeenkomst belangrijk. U als verzekeringnemer staat er voor in dat de aangeleverde gegevens juist en volledig zijn. U als
verzekeringnemer gaat akkoord met de polisvoorwaarden die op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn.
Wettelijke mededelingsplicht:
Als verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in het aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde van wie het belang op de
verzekeringsovereenkomst wordt meeverzekerd. Bij de beantwoording van de vragen is niet alleen belangrijk wat u zelf als
verzekeringnemer weet. Ook alle feiten en omstandigheden die bekend zijn bij meeverzekerde belanghebbenden moeten worden
gemeld. U moet daarom meeverzekerde belanghebbenden vragen of de verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
Ook vragen waarvan u als verzekeringnemer vermoedt dat het antwoord bekend is bij uw adviseur of verzekeringsmaatschappij,
moeten nogmaals en zo volledig mogelijk worden beantwoord.
Als u als verzekeringnemer niet of niet volledig voldoet aan de mededelingsplicht, kan dit leiden tot beperking van of het geheel
vervallen van het recht op schade-uitkering. Ook kan het niet voldoen aan de mededelingsplicht tot gevolg hebben dat de
verzekering wordt opgezegd.

Datum:

Handtekening aanvrager:

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
	Ondergetekende machtigt, bij incasso door de maatschappij, tot wederopzegging
de Noorderlinge de verschuldigde verzekeringspremies ten name van de verzekeringnemer,
af te schrijven van (Post)bankrekening:
IBAN

:

Incassant ID

: NL47222011423190000

Ondergetekende verklaart zich bekend met de hieraan verbonden voorwaarden.
Handtekening:

Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen de
Noorderlinge voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de Noorderlinge uw gegevens raadplegen bij de Stichting
CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de
Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
Door bemiddeling van:

Ander licht op de zaak
De Eenhoorn 2, Postbus 910, 8901 BS Leeuwarden,
Telefoon (088) 0 077 020, E-mail: zakelijk@noorderlinge.nl Website: www.noorderlinge.nl

avf bedrijven 2016

23

