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Aanvraag-/inspectieformulier Aansprakelijkheid  
  

Met het invullen van dit vragenformulier verstrekt u de gegevens die voor verzekeraars nodig zijn het risico te 
beoordelen. Het is daarom van groot belang dat u dit formulier volledig en juist invult. (zie ook blz. 6 e.v.) De 
ingevulde gegevens op dit vragenformulier dienen afkomstig te zijn van de verzekerde. Bij het invullen van de 
gegevens en analyseren van de verzekerde gevaren zal uw tussenpersoon u graag adviseren.  
 
Mocht er onduidelijkheid zijn over de verzekerde sommen, adviseren wij u een taxatierapport op te laten stellen 
door een onafhankelijke deskundige.  
 
 

Algemene gegevens  

        
1.   Voor wie of welk bedrijf wordt deze aanvraag ingediend?  (rechtsvorm en handelsnaam)  

 Naam (conform KvK)  : _______________________________________________  

 Rechtsvorm : _______________________________________________ 

 Onder welke naam wordt het bedrijf uitgevoerd : _______________________________________________ 

 Adres  : _______________________________________________ 

 Postcode & Plaats : ___________      _________________________________ 

 Datum van oprichting : _______________________________________________ 

 Tevens correspondentie adres? : ja   nee, zie vraag 2  

 Telefoonnummer (verplicht i.v.m. inspectie) : _________________  gaarne ook gsm: _________________ 

 Bankrekeningnummer : ______________________tnv:______________________ 

 Website  : _______________________________________________ 

 

                                 
2. Wat is de naam van de aanvrager? (persoonlijk) 

 Naam aanvrager (ondertekenaar) : ___________________________________________M / V 

 Geboortedatum / Plaats : ____ / ____ / ________   te: ________________________ 

 Privé-adres : _______________________________________________ 

 Postcode & Woonplaats : _______________________________________________ 

 Nationaliteit : _______________________________________________ 

 Functie binnen het bedrijf : _______________________________________________ 

 Telefoonnummer : _______________________________________________ 

 e-mail adres  : _______________________________________________ 

 

 
3.  Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen? Zo ja, graag nadere informatie m.b.t. de 

 verstigingsplaats en de activiteiten.   

 Adres : _______________________________________________ 

 Activiteiten  : _______________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
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4. Bestaat er er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere 

 informatie, waaronder een organogram. 

  
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
    

 

Dekking 

 
5. Wat is het gewenste verzekerde bedrag? 
  
  € 2.500.000,00 
 
  € 5.000.000,00 
 
  Anders, namelijk _______________________________________________________________________ 
 
    

 

Omzetgegevens en personeel 

 

6.  Hoeveel personen zijn er werkzaam voor de onderneming? 

 Aantal:    ________        personen                                                   Aantal:    ________        fte. 

 

 

 
7.  Graag opgave van de omzetgegevens 

  

Verwachte omzet  

(exclusief BTW) 

Lopende jaar 

 

Vorig Boekjaar 

 

Komende jaar 

 

Nederland 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

EU (zonder NL) 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

Overige landen (zonder USA) 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

USA 

 

€ 

 

€ 

 

€ 
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8. Wat is de (verwachte) loonsom dit jaar? (Hieronder verstaan wij het uniforme loon, zonder maximering, te vermeerderen met het 
 totale bedrag dat is betaaldaan leerlingen, stagiaires, tewerkgestelde uitzendkrachten, geleende krachten e.d.) 

 
 Uniform loon zonder maximering                               €………………………  

 Betaald aan leerlingen, stagiaires, tewerkgestelde uitzendkrachten, geleende krachten €………………………….. 

 

 

9. Welke diensten, werkzaamheden of producten worden door de onderneming (op)geleverd/verricht. Graag een 

 volledige omschrijving   
 __________________________________________________________________________________________  
          
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
     
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
  
    

 

 

10. Worden diensten, werkzaamheden of producten (op)geleverd/ verricht, toegepast of verwerkt bij, op of in de 

 

Auto-industrie 

 

 ja          nee 

 

(Petro) chemische industrie 

 

 ja          nee 

 

Bio-industrie 

 

 ja          nee 

 

Energie sector 

 

 ja          nee 

 

Agrarische sector 

 

 ja          nee 

 

Medische/Farmaceutische sector 

 

 ja          nee 

 

Scheepsbouw 

 

 ja          nee 

 

Kernreactoren 

 

 ja          nee 

 

Treinenbouw 

 

 ja          nee 

 

Lucht,-en ruimtevaart industrie 

 

 ja          nee 

 

Off-shore 

 

 ja          nee 

 

Voedingsindustrie 

 

 ja          nee 

 

 

11.  Gaat de onderneming (in de toekomst) werkzaamheden in het buitenland verrichten. Zo ja, graag nadere  

 informatie?        ja           nee  
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
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12. Voert de onderneming brandgevaarlijke werkzaamheden uit op de eigen (bedrijfs)locatie? Zo ja, welke 

werkzaamheden betreft het en welke voorzorgsmaatregelen worden hierbij getroffen ter voorkoming van brand?   
 
 ja      neen 

  
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

13.      Worden er door de onderneming brandgevaarlijke werkzaamheden-, explosieve-, agressieve-, reprotoxische- en/of                 

          radioactieve stoffen vervaardigd, verhandeld, gebruikt, vervoerd of opgeslagen?    ja       neen  
  

 Zo ja, dan graag opgave soort stoffen en betreffende hoeveelheden. Op welke wijze vindt opslag plaats van deze               
           stoffen? 

 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 

           ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

14. Worden door de onderneming werkzaamheden uitbesteed aan derden?  ja   neen  

 Zo ja, voor welk percentage en om welke werkzaamheden gaat het? 

 ____________________________________________________________________________________________        

           ____________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

15. Voert de onderneming brandgevaarlijke (dakdekkers)werkzaamheden uit bij derden? Zo ja, welke en voor welk 

percentage?  
 
  ja, percentage ______________   neen     
  
 __________________________________________________________________________________________ 
  

 

 

16.  Worden er brandgevaarlijke werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers van de onderneming. Zo ja, welke 

en hoe wordt gecontroleerd dat ook zij zich aan het brandpreventiebeleid houden?   ja   neen  
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
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17.  Wordt door de onderneming installatiewerkzaamheden bij derden uitgevoerd?    ja   neen  
  
 Zo ja, graag toelichting op het soort werkzaamheden. 

 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Producten – indien van toepassing 

 

18.  Welke producten fabriceert de onderneming?  

 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

19.  Welke producten verhandelt de onderneming? En worden deze producten behandeld/bewerkt?  

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________________

    

 

  

20. Zijn er producten die de onderneming verhandelt waarbij de onderneming zich presenteert als producent door 

het aanbrengen van de eigen naam (private label)? Zo ja, zijn er in dat geval bijzondere voorwaarden 

overeengekomen inzake aansprakelijkheid. Graag ontvangen wij hiervan een kopie(ën).      ja   neen  
  

 

 

21. Worden door de onderneming producten geïmporteerd. Zo ja, waar vandaan, van wie en welke producten?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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22. Wordt er door de onderneming geëxporteerd? Zo ja, hoeveel bedroeg de omzet export.?  ja   neen  

  

  

Verwachte omzet lopend 

jaar (excl BTW) 

 

Vorig boekjaar  

 

Komend jaar 

 

EU (zonder NL) 

   

 

Overige landen (zonder USA) 

   

 

USA 

   

 

 

 

23. Exporteert de onderneming naar USA (directe export)               ja         neen      

  

 

Welke producten worden naar de USA geëxporteerd? 

 

 

Sinds wanneer zijn deze producten daar in het economisch 

verkeer gebracht? 

 

 

Voldoen de producten aan de in de USA geldende 

normen/wetten/regelgeving?  

 

Hanteert de onderneming (Engelstalige) 
leveringsvoorwaarden jegens de afnemers in de USA? 

 

s.v.p. kopie meesturen 

 

Worden gebruiksaanwijzingen meegeleverd? 

 

Zo ja, in welke taal? 

 

Is er gezorgd voor adequate productwaarschuwingen 

(o.a. etiketten en veiligheidsstickers)? 
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Bedrijfsongevallen en beroepsziekten 

 
24.   

a) Heeft zich binnen de onderneming de afgelopen 5 jaar het volgende voorgedaan? 

  
 Bedrijfsongeval?   ja, aantal en aard ______________________________ 
      nee 
  
 Beroepsziekte?   ja, aantal en aard ______________________________ 
     nee 
  

b) Heeft de arbeidsinspectie in de laatste 5 jaar een sanctie (of meerdere) opgelegd aan de onderneming?  
      ja      neen  
 Zo ja, graag toelichting _______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________

  

c) Heeft er binnen de onderneming een RI&E in het kader van ARBO-wetgeving plaatsgevonden?   

  ja, s.v.p. toelichting op eventuele aanpassingen ________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

  nee, wanneer gaat dit plaatsvinden? _________________________________________________________ 

   

 

Algemene Voorwaarden 

 

25. Hanteert de onderneming eigen leverings-en/of inkoopvoorwaarden?   ja     nee  

Zo ja, svp een kopie meesturen.  

 

 

26. Hoe maakt de onderneming de gehanteerde leverings-en/of inkoopvoorwaarden kenbaar aan opdrachtgevers en  

worden ze voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld? 

 __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

.  

 

 

27. Doet de onderneming ten opzichte van haar leveranciers afstand van verhaalsrecht of vrijwaart zij hen voor 

aanspraken van derden?   ja     nee  Zo ja, svp een kopie meesturen.  
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28. Bestaat er binnen de onderneming beleid met betrekking tot het aangaan van een opdracht waarbij de eigen 

voorwaarden niet van toepassing zijn. Zo ja, graag nadere informatie   ja     nee 

 __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  

 

Vragen betreffende schadeverleden 

 
29. Heeft de aanvrager, (kandidaat-)verzekeringnemer of andere belanghebbende bij deze polis schade gehad  
 gedurende de afgelopen 5 jaar? 

 Zo ja, gaarne toelichting:   ja     neen  

 Zijn er de laatste 5 jaar eisen tot schadevergoeding tegen de aanvrager, (kandidaat-)verzekeringnemer of  
 andere belanghebbende bij deze polis ingesteld?  

 Zo ja, gaarne toelichting:   ja     neen  

    Toelichting:  
 Gebeurtenis   ________________________________________________ 

 Locatie  ________________________________________________ 

 Bij wie verzekerd ?      ________________________________________________ 

 Schadedata      ________________________________________________ 

 Grootte van de geclaimde schaden       ________________________________________________ 

 

 

Vragen betreffende acceptatie(verleden)  

   
30.  Is de aanvrager, (kandidaat-)verzekeringnemer of andere belanghebbende bij deze polis ooit een Brand-,  
  Aansprakelijkheids- of Rechtsbijstandsverzekering opgezegd, geweigerd of op bijzondere voorwaarden  
 geaccepteerd?    
     ja    neen  
 Zo ja, door welke verzekeraar en waarom?       ________________________________________________ 

  Wie is uw huidige verzekeraar en wat is de  
 hoofdvervaldag van de polis?   ________________________________________________ 

 Omstandighedenverklaring  
 Is er een omstandigheid bekend die redelijkerwijs tot een aanspraak tegen de aanvrager,  
 (kandidaat-)verzekeringnemer of andere belanghebbende bij deze polis zou kunnen leiden? 

     ja     neen  

 Zo ja, door wie en waarom?       ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 
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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 het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van 
toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, ter hand is gesteld. 

 
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17,1.4 (7:928), lid 6, 8W 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. 

 
Lijst van belanghebbenden 

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. ______________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________________ 
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Selectieve acceptatie  
Acceptatie van verzekeringen ten name van personen met een strafrechtelijk verleden of een criminele achtergrond kan 
uitsluitend overwogen worden mits zij verzekeraars daarover volledig informeren.  
 

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? 

    ja   neen 

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 in de toelichting onder punt 2 omschreven personen. 

 

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? 
 

 ja, namelijk ________________________________________________________________________________ 

                       ________________________________________________________________________________ 
 

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 een geheel vormende, voorwaarden van verzekering. Tevens 
verklaart de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer bij ondertekening van dit aanvraagformulier de Algemene 
Voorwaarden en de aanvullende garanties te hebben ontvangen en gelezen (www.driessenassuradeuren.nl) 
 

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door: 
 
 

(Naam)__________________________________________________(Functie)______________________________,  
die bevoegd is de kandidaat-verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen. 
 
 

(Datum)__________________________________________________(Plaats)______________________________ 
 
 

(handtekening)____________________________________________ 
 

http://www.driessenassuradeuren.nl/
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z.o.z. 

 

 
Premiebetaling per :    1   maand  (6% toeslag, automatische of tussenpersoon incasso verplicht)  

                   3   maanden  (6% toeslag)  
                6   maanden  (4% toeslag)  
             12 maanden   

 
Gewenste ingangsdatum :  ______/______/__________ 

 

 
Machtiging : indien Driessen Assuradeuren incasseert (vraag uw tussenpersoon) gelieve onderstaand in te 
vullen en (wederom) te ondertekenen. 

 
Gegevens G. Driessen Jr. Rijswijk B.V.  
Naam:  Driessen Assuradeuren B.V.  
Adres: Koninginnegracht 60 
Postcode: 2514 AE 
Woonplaats: Den Haag 
Land: Nederland 
Incassant ID: NL77ZZZ273079120000 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan G. Driessen Jr. Rijswijk B.V.  
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw bankrekening  
af te schrijven. Daarnaast geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van  
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van G. Driessen Jr. Rijswijk B.V. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor  
binnen acht weken na afschrijving van het betreffende bedrag contact op met uw bank.  
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Naam: _________________________________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________ 

Postcode: _____________________________________ Woonplaats: ____________________________________ 

Land: _____________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN) ______________________________ Bank Identificatie (BIC): _______________________ 

 

Plaats en datum:  Handtekening: 

 

_____________________________________               ________________________________ 

 

 
Vragen betreffende verpanding  

 
Moet op deze polis ten gunste van een financier een pandrechtakte worden afgegeven ?       ja        neen 

Zo ja, naam financier _____________________________________________________________________ 


