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Aanvraagformulier
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen

1. Verzekeringnemer
Naam bedrijf: .…...…………………………………………………………………………………………………
Correspondentieadres: ………...…………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: ..................................................................................................................................
Contactpersoon:.................................................................................  man

 vrouw

E-mail contactpersoon: …………………………………………………………………………………………..
Rechtsvorm: ……………………………………………………………………………………………………….
Inschrijvingsnummer Handelsregister: ………………………………………………………………………….

2. Algemene gegevens
Heef de onderneming buitenlandse vestigingen? Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de
vestigingsplaats en de activiteiten.
 Ja

 Nee

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag
nadere informatie waaronder een organogram.
 Ja

 Nee

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Is de onderneming, of zijn de directeuren, vennoten en/of bestuurders lid van een branchevereniging
en/of beroepsorganisatie? Zo ja, welke
 Ja

 Nee

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Omzetgegevens en kantoorbezetting
Namen en functies van alle directeuren, vennoten e/of bestuurders van de onderneming. Graag
ontvangen wij een Curriculum Vitae van onderstaande personen waaruit opleiding en werkervaring
blijkt.

Naam

Functie

Fulltime

Parttime

1.

o Ja

o Ja … uur

2.

o Ja

o Ja … uur

3.

o Ja

o Ja … uur

4.

o Ja

o Ja … uur

Hoeveel personen zijn er naast bovengenoemde personen werkzaam voor de onderneming?
Aantal:

……. Personen

Aantal: …. Fte.

Graag opgave van de omzetgegevens
Verwachte omzet
(exclusief BTW)

Vorig boekjaar

lopende jaar

Omzet twee boekjaren
geleden

Nederland

€

€

€

EU (zonder NL)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Overige landen
(zonder USA)
USA

Graag een opgave van de (verwachte) omzetgegevens (in percentages) naar
opdrachtgevers/cliënten.
Percentage

Percentage

Particulieren

%

Overheid

%

Midden- en kleinbedrijf

%

Grote ondernemingen

%

Non-profit

%

Beursgenoteerde ondernemingen

%

4. Beroepsactiviteiten
Welke feitelijke werkzaamheden worden door de onderneming verricht? Graag een volledige
omschrijving van de betreffende werkzaamheden.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Worden door de onderneming werkzaamheden uitbesteed aan derden? Zo ja, welk percentage

 Ja, ….%

 Nee

Heeft de onderneming opdrachtgevers die langer dan één jaar voor 50% of meer aan de omzet
bijdragen? Zo ja, graag nadere informatie.

 Ja

 Nee

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 Ja

 Nee

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Algemene voorwaarden
Hanteert de onderneming algemene voorwaarden? Zo ja, graag een kopie meesturen.

 Ja

 Nee

Hoe maakt de onderneming de gehanteerde voorwaarden kenbaar aan opdrachtgevers en hoe gaat
de onderneming om met opdrachtgevers die de voorwaarden niet of niet ongewijzigd accepteren?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Bestaat er binnen de onderneming een beleid met betrekking tot het aangaan van een opdracht
waarbij de eigen leveringsvoorwaarden niet van toepassing zijn? Zo ja, toelichting.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Maakt de onderneming gebruik van een advocaat of juridisch adviseur om de
leveringsvoorwaarden/contracten te laten beoordelen?

 Ja

 Nee
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6. Verzekeringsbehoefte Beroepsaansprakelijkheid
Wat is het gewenste verzekerde bedrag?

o

€ 250.000,- per aanspraak

o

€ 500.000,- per aanspraak

o

€ 1.000.000,- per aanspraak

o

€ 1.500.000,- per aanspraak

o

€ 2.000.000,- per aanspraak

o

€ 2.500.000,- per aanspraak

o

Anders, namelijk ……………………………

Welk eigen risico is gewenst:
o

€ 1.000,- per aanspraak

o

€ 2.000,- per aanspraak

o

€ 5.000,- per aanspraak

o

€ 10.000,- per aanspraak

o

€ 20.000,- per aanspraak

o

Anders, namelijk ……………………..

Dient het inlooprisico meeverzekerd te worden?
□ nee
□ 1 jaar

□ 2 jaar

□ 3 jaar

□ 4 jaar

□ 5 jaar

□ Langer, namelijk …. Jaar

7. Bedrijfsontwikkelingen
Zijn er concrete plannen van de onderneming en/of haar dochtermaatschappijen tot deelneming in of
overname van andere rechtspersonen?
 Ja

 Nee

Is de onderneming bekend met een mogelijk overname door, dan wel fusie met een andere
rechtspersoon?
 Ja

 Nee

Verwacht de onderneming in het huidige of komende boekjaar substantiële wijzigingen in de
winstgevendheid van de onderneming en/of haar dochtermaatschappijen?
 Ja

 Nee
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Indien (een van) bovenstaande vragen met ja is beantwoord, graag toelichting

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

8. Financiële gegevens
Graag een opgave van (geconsolideerde) financiele gegevens van de afgelopen 2 boekjaren:

Jaar:

Jaar:

Balanstotaal

€

€

Eigen vermogen

€

€

Omzet

€

€

Resultaat

€

€

9. Slotvragen
Is er ooit een aanspraak tot schadevergoeding binnen de te verzekeren hoedanigheid ingesteld tegen
de

onderneming,

de

vroegere

onderneming,

één

van

de

bestuurders,

directeuren,

commissarissen/toezichthouders of enig ander belanghebbende bij deze verzekering
○ ja ○ nee
Is één van de vennoten, directeuren, bestuurders, commissarissen/toezichthouders of enig ander
belanghebbende bij deze verzekering bekend met een omstandigheid die zou kunnen leiden tot een
aanspraak onder deze verzekering
○ ja ○ nee
Is de onderneming, de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering
momenteel betrokken in een lopende procedure of verwacht men op korte termijn daarin betrokken te
raken
○ ja ○ nee
Is de onderneming, de vroegere onderneming of enig ander belanghebbende bij deze verzekering ooit
een soortgelijke verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er in een soortgelijke verzekering ooit
beperkende voorwaarden gesteld
○ ja ○ nee
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Is

de

onderneming,

de

vroegere

onderneming,

één

van

de

bestuurders,

directeuren,

commissarissen/toezichthouders of enig ander belanghebbende bij deze verzekering ooit betrokken
geweest bij een (voorlopige) surséance van betaling of faillissement
○ ja ○ nee
Bent u, één van de bestuurders, directeuren, commissarissen/toezichthouders of enig ander
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
○ ja ○ nee
Beschikt u, één van de bestuurders, directeuren, commissarissen/toezichthouders of enig ander
belanghebbende bij deze verzekering over andere gegevens die voor de beoordeling van onderhavige
aanvraag van belang kunnen zijn
○ ja ○ nee
Indien een van bovenstaande vragen met Ja is beantwoord, graag toelichting:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

10. Klachten
Heeft u suggesties voor onze dienstverlening of wilt u een klacht indienen? Laat u ons dit dan weten.
Stuur een brief naar MKBdirect, Kryptonstraat 41, 7463PB RIJSSEN. Of bel met 0548-541615. U kunt
ook een e-mail sturen naar info@mkbdirect.nl
Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Dan kunt u de klacht vervolgens schriftelijk
voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG
Den Haag. U kunt ook bellen met (070) 333 89 90, mailen naar info@kifid.nl of kijken op www.kifid.nl.
Het Kifid neemt klachten in behandeling van consumenten en van ondernemers waarbij de klacht het
persoonlijke belang treft. Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de
rechter gaan.
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Bescherming persoonsgegevens
Bij de aanvraag of wijziging van de verzekering vragen wij om uw persoonsgegevens en andere
gegevens. Wij gebruiken deze voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het uitvoeren van
marketingactiviteiten, het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector,
statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij voeren een verantwoord
acceptatiebeleid. Dat betekent dat wij risico’s inschatten en fraude willen voorkomen. Het kan zijn dat
wij daarom uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist of dat
wij uw gegevens aan hen aanleveren. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.
Dit reglement en overige informatie over de stichting vindt u op www.stichtingcis.nl. 6 van 6. Op de
verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen’ van toepassing. U kunt de volledige tekst van de Gedragscode raadplegen via de website
van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. Of vraag hem op bij het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. U kunt ook bellen met (070) 333 85 00.

Let op! U heeft een mededelingsplicht
Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u als verzekeringnemer verplicht om bij het afsluiten van
een verzekering alle gevraagde informatie aan de verzekeraar te verstrekken. Wij verzoeken u dan
ook om al onze vragen voor deze verzekeringsaanvraag zo volledig mogelijk en naar waarheid te
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een
meeverzekerde. Bij een persoonsverzekering geldt dit alleen voor een medeverzekerde die minimaal
16 jaar is. Een persoonsverzekering is een verzekering die wordt afgesloten op het leven of de
gezondheid van een verzekerde.
Houd er bij het beantwoorden van de vragen rekening mee dat u ons informeert over feiten en
omstandigheden waar u en/of de andere belanghebbenden bij deze verzekering van op de hoogte
zijn. Denkt u dat wij het antwoord op een vraag al weten? Ook dan moet u de vraag zo volledig
mogelijk beantwoorden.

Zijn er nieuwe feiten en omstandigheden bij u bekend nádat wij uw aanvraag hebben ontvangen, maar
nog vóórdat wij definitief over uw aanvraag hebben beslist? Dan moet u ons dit alsnog zo spoedig
mogelijk laten weten. Als na het afsluiten van de verzekering blijkt dat u één of meerdere vragen
onjuist of onvolledig heeft beantwoord, dan kunnen wij het recht op uitkering beperken of zelfs laten
vervallen. Als u ons opzettelijk misleidt of als wij bij kennis over de werkelijke stand van zaken de
verzekering niet zouden hebben gesloten, hebben wij het recht om de verzekering op te zeggen.
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:
- MKBdirect beschouwt een niet-beantwoorde vraag als een ontkennend antwoord.
- Alle vragen moeten volledig en naar waarheid worden beantwoord. MKBdirect acht een vraag
onvolledig beantwoord, als er feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd zijn voorgesteld
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waarvan de aanvrager in alle redelijkheid had kunnen begrijpen dat deze, voor de beoordeling van het
te verzekeren risico, voor MKBdirect van belang konden zijn.

Ondertekening
Verzekeringnemer/verzekerde verklaart:
- dat hij alle vragen naar waarheid en volledig heeft beantwoord.
- dat hij kennis heeft genomen van de offerte en dat de inhoud daarvan hem duidelijk is.
- dat hij de alinea’s ‘Bescherming persoonsgegevens’ en ‘Let op! U heeft een mededelingsplicht’ heeft
gelezen.
- dat hij kennis heeft genomen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden en dat de inhoud
daarvan hem duidelijk is.
- dat hij akkoord gaat met de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die bij deze verzekering horen.

Datum: ..................................... Handtekening bestuurders: .....................................................
Functie bestuurder: ……………………………………………………………………………………..
11. Algemeen
Datum inzending aanvraagformulier:
................................................................................................................................
Kruis aan welke bijlage(n) u meestuurt met dit aanvraagformulier:


Getekende offerte



Anders: ..............................................................................................................................................
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