
Aanvraagformulier

Vervoerdersaansprakelijkheids-
verzekering



   
 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(e) 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(e) 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. 
 
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. 
 

 

 
 
 
   
 1 Aanvraag / wijziging Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering  
   

Aanvraag   offerte   nieuwe verzekering 
Wijziging bestaande verzekering   ja,  polisnummer ______________________________ 
 

 
 
   
 2 Verzekeringnemer  
   

2.1 NAW gegevens   
Bedrijfsnaam ______________________________________________________________________ 
Rechtsvorm   B.V.    N.V.    V.O.F.    C.V.    Maatschap    Stichting    Coöperatie 
   Eenmanszaak    Anders, nl _____________________________________ 
Adres ______________________________________________________________________ 
Postcode / Plaats ______________________________________________________________________ 
Land ______________________________________________________________________ 
Oprichtingsdatum _______--_______--_______ 
Bank/Postbanknummer ________________________ 
  

 
 
 
 



   
 2 Verzekeringnemer  
   

2.2 Contactgegevens   
Telefoonnummer ______________________________________________________________________ 
Telefaxnummer ______________________________________________________________________ 
E-mail adres ______________________________________________________________________ 
Website ______________________________________________________________________ 
  
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 statutair(e) 
directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer]: 
  
1. Naam en voorletters ______________________________________________________________________ 
 Privé-adres ______________________________________________________________________ 
 Functie ______________________________________________________________________ 
 Geb. datum _______--_______--_______ Nationaliteit  _______________________________ 
  
2. Naam en voorletters ______________________________________________________________________ 
 Privé-adres ______________________________________________________________________ 
 Functie ______________________________________________________________________ 
 Geb. datum _______--_______--_______ Nationaliteit  _______________________________ 
 

 
 
   
 3 Algemeen  
   

Ingangsdatum _______ -- _______ -- 20_______ Contractsduur 12 maanden doorlopend.  
 

 
 
   
 4 Voorwaarden  
   

Bij welke vervoerdersorganisatie bent u aangesloten? _________________________________________________ 
 
Welke voorwaarden zijn op het vervoer van toepassing? _______________________________________________ 
(Indien andere dan gedeponeerde voorwaarden gelden, of indien van de tekst van gedeponeerde voorwaarden 
wordt afgeweken, wilt u dan de afwijkende voorwaarden bijvoegen?) 
 
Welke voorwaarden staan vermeld op het door u gebruikte briefpapier, vervoersdocumenten, facturen, enz.? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
   
 5 Gegevens betreffende het bedrijf  
   

Verricht u   uitsluitend binnenlands vervoer   uitsluitend grensoverschrijdend vervoer 
   
   binnenlands/grensoverschrijdend vervoer   zogenaamd “cabotagevervoer” 
   
Geschiedt binnenlands vervoer ook op de C.M.R.-voorwaarden?   ja   nee 
 

 Indien u grensoverschrijdend vervoer verricht, naar welke landen is dat dan voornamelijk?  
 ____________________________________________________________________________________________  
   
 



   
 5 Gegevens betreffende het bedrijf  
   

Indien u “cabotagevervoer” verricht, in welke landen en met welke frequentie? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Vervoert u   uitsluitend met eigen auto’s   uitsluitend met auto’s van derden 
   
   met eigen auto’s en auto’s van derden  
 
Zijn de auto’s uitgerust met een anti-diefstalbeveiligingssysteem?   ja   nee 
(zo ja, nader omschrijven in specificatie). 
 
Welke soort zaken worden voornamelijk door u vervoerd? ______________________________________________ 
 
Neemt u – al dan niet uitsluitend – gespecialiseerd vervoer (zoals tank-, containervervoer, verhuizingen, 
vervoer van gekoelde ladingen) aan?   Ja   Nee 
 
Zo ja, welke vormen van vervoer? _________________________________________________________________ 
 
Wat is het totale bedrag aan vrachtpenningen dat u in het afgelopen kalenderjaar hebt ontvangen? 
 

  Cabotagevervoer EUR __________________ 
 

  Eigen vervoer        EUR __________________ waarvan EUR ___________________ grensoverschrijdend 
 

  Uitbesteed vervoer  EUR __________________ waarvan EUR ___________________ grensoverschrijdend 
 

 
 
   
 6 Eerdere verzekeringen  
   

Heeft u al eerder een dergelijke verzekering afgesloten?    ja   nee 
 
Heeft u ooit schade geleden op een verzekering als de door u aangevraagde?   ja   nee 
Zo ja, wanneer en tot welke bedragen? ______________________________________________________ 
 
Is de afgelopen 8 jaar een dergelijke verzekering opgezegd, geweigerd of op beperkende bepalingen 
voorgesteld?   ja   nee 
Zo ja, door welke maatschappij en waarom? __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
   
 7 Aanvraag offerte  
   

Werd door ons reeds eerder hiervoor een offerte afgegeven?   ja   nee 
Zo ja, gaarne toelichting: __________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 8 Strafrechtelijk verleden (zie ook 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     nee 
  
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. 
 

 
 
   
 9 Algemene slotvraag en ondertekening (zie ook 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?   ja   nee 
Zo ja, welke informatie is dat? ___________________________________________________________________ 
 
Belangrijk: 
lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 
bovenaan het aanvraagformulier. 
 
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door _____________________________________ (naam) 
 
______________________(functie), die bevoegd is de kandidaat -verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen. 
 
_____________________________________ te _____________________________  ____--____-- 20____ 
(Handtekening (namens) verzekeringnemer)  datum 
 
_____________________________________________________________________ 
(Naam en code intermediair) 
 

   
 De eventuele verzekeringsovereenkomst zal gebaseerd zijn op de Algemene Verzekeringsvoorwaarden van HDI-

Gerling Verzekeringen N.V. en komt eerst tot stand na uitdrukkelijke acceptatie door de maatschappij en gaat in op 
de datum, door de maatschappij aan de aanvrager opgegeven. De Algemene Verzekeringsvoorwaarden worden op 
verzoek toegezonden. Door ondertekening van dit aanvraagformulier bevestigt de verzekeringnemer akkoord te 
gaan met de toepassing van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en voorts, dat dit aanvraagformulier deel 
uitmaakt van de verzekeringsovereenkomst. 
 
Persoonsregistratie 
De op dit document ingevulde gegevens en de eventueel nader over te leggen gegevens zijn/worden opgenomen in 
de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. 
Aanmelding van de registratie bij de registratiekamer is gedaan op 10-07-1990. Een afschrift van het formulier van 
de aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. Westblaak 14, 3012 KL  Rotterdam. 
De laatste wijziging dateert van 11-10-1997. 

 

   
 
 
 
 
 



   
 Specificatie van de vervoermiddelen  
   

Kenteken Merk Type * Laadcapaciteit (ton) Beveiligingssysteem 

     

 
* Type 
1. koel/vries met eigen aggregaat 
2. thermos 
3. tankauto 
4. ander type (gaarne omschrijven) 
 



   
 Algemeen  
   

Algemeen 
Door de gunstige ligging van Nederland aan de drukste zee ter wereld en de importantie van de Rijn, de 
levensader van Europa, met betrekking tot het vervoer naar het achterland, vervult zij op, onder andere het gebied 
van het wegtransport, een uiterst belangrijke rol. 
Daar waar zaken over water worden aangeleverd, is het transport over de weg veelal de volgende schakel in het 
gehele transport. 
Door haar wereldwijd bekende mogelijkheden op het gebied van op- en overslag, distributie en doorvoer, heeft 
Nederland een relatief hoge dichtheid van transportondernemingen. 
 
Waar zaken vervoerd worden, wordt hoe dan ook risico gelopen. Is het niet het vervoer van eigen zaken, maar 
zaken van derden - de verlader - dan komen we op het terrein van de aansprakelijkheid van de vervoerder, de 
vervoerdersaansprakelijkheid. 
 
A.V.C.-voorwaarden 
Indien een transportonderneming zich uitsluitend concentreert op wegtransport binnen Nederland, dan zijn veelal 
de ‘Algemene Vervoerscondities’, A.V.C.-voorwaarden, van toepassing. Hierin is onder andere bepaald de 
aansprakelijkheidslimiet van EUR 3,40 per kilogram. 
 
C.M.R.-voorwaarden 
Vindt grensoverschrijdend vervoer plaats, dan zijn de C.M.R.-condities (Conventie voor het Internationaal Vervoer 
van Goederen over de Weg) van toepassing. 
Van deze bepalingen mag door partijen niet worden afgeweken. 
Op alle vervoer van of naar Nederland is de C.M.R. van toepassing. Ook op het vervoer van en naar landen die de 
C.M.R. niet hebben bekrachtigd, is de C.M.R. van toepassing. 
Maakt een binnenlands transport deel uit van een internationaal transport, dan zijn de C.M.R.-voorwaarden op het 
binnenlands transport van toepassing. 
De aansprakelijkheidslimiet bedraagt 8,33 SDR (Special Drawing Right) per kilogram. 
 
Informatie leidt tot maatwerk 
Om tot een adequate dekking te komen voor een transportbedrijf, zijn gegevens over soort zaken, soort vervoer 
als koel-, vries-, isotherm- en tankvervoer, alsmede over het dekkingsgebied, de opbouw van het wagenpark en de 
beveiliging enz. onontbeerlijk. 
 
Concurrerende premie 
Daar ieder transportbedrijf anders gestructureerd is, is een standaardtarief derhalve niet voorhanden. 
Voor een concurrerende premie (waarbij het schadeverleden zeer belangrijk is) en een polis ‘op maat’, vormt dit 
aanvraagformulier de basis. 
In principe kan iedere verzekeringsbehoefte op het gebied van de vervoerdersaansprakelijkheid met een polis 
worden gehonoreerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 
Westblaak 14 – 3012 KL  Rotterdam 
Postbus 925 – 3000 AX  Rotterdam 
Telefoon (010) 403 61 00 (algemeen) – Telefax (010) 403 62 79 (afdeling Transport - Goederen) 
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