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Offerte Aanvraagformulier 
 
Milieuschadeverzekering 
 

 1. Verzekeringnemer  

Naam bedrijf: ............................................................................................................................................  

Naam eigenaar(s): ...................................................................................................................................  

Postadres: .............................................................  Postcode en plaats: .................................................  

Geboortedatum eigenaar(s): .................................. Telefoonnummer: ....................................................  

Contactpersoon bedrijf: ................................................................  � man   � vrouw  

E-mail contactpersoon: .............................................................................................................................  

Telefoon rechtstreeks: ..............................................................................................................................  

Soort bedrijf: ....................................................... Rechtsvorm: ...............................................................  

Recht op aftrek btw? � nee � ja Datum oprichting bedrijf: ............................................................  

Inschrijvingsnummer Handelsregister: .....................................................................................................  

Nevenvestiging(en): � nee � ja: Adres: ..................................................................................................  

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

 

2. Ingangsdatum  

(Gewenste) ingangsdatum: ........................................................  

 

3. Risicogegevens 

Bedrijfsgegevens 

Risico-adres:.............................................................................................................................................. 

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

Omschrijving van de hoofd- en nevenactiviteiten op het risico-adres (graag uitvoerige beschrijving)  

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

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

Jaaromzet (exclusief btw) € ......................................................................................................................  

 

Gevaarlijke stoffen 

Slaat u gevaarlijke stoffen op in bovengrondse tanks?   � nee   � ja* 

* Soort stof    Inhoud    Aantal tanks in m3 

1. ......................................... ............................................... ...............................................  

2. ......................................... ............................................... ...............................................  

3. ......................................... ............................................... ................................................ 

4. ......................................... ............................................... ...............................................  

Wilt u meer dan 4 bovengrondse tanks verzekeren, voeg dan de gegevens van deze tanks als 

bijlage toe 
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Levert u motorbrandstoffen uit de bovengrondse tanks af aan motorvoertuigen? (Onder het afleveren 

van motorbrandstoffen verstaan we het tanken van motorvoertuigen)  � nee   � ja* 

* Wat is de hoeveelheid afgeleverde motorbrandstoffen per jaar? ................................................... m3 

Slaat u gevaarlijke stoffen op in ondergrondse tanks?    � nee   � ja 

(Ondergrondse tanks vallen niet binnen de dekking van de Milieuschadeverzekering. Wilt u deze tanks 

toch verzekeren, vraag dan een aanvraagformulier voor een Tankverzekering aan) 

Slaat u gevaarlijke stoffen op anders dan in tanks?    � nee   � ja 

* Hoeveel vaste en/of vloeibare stoffen?  

� 1 - 1.000 kg of liter   � 1.001 - 5.000 kg of liter  � 5.001 - 10.000 kg of liter   

� 10.001 - 50.000 kg of liter � 50.001 - 100.000 kg of liter � 100.001 - 500.000 kg of liter  

� meer: .................................................................................... 

Slaat u producten op van kunststof of rubber op uw risicoadres?  � nee   � ja* 

* Hoeveel kunststof of rubber producten slaat u op? � 1-5.000 kg � meer: .......................... kg 

Is er asbest aanwezig op uw risicoadres?  � nee   � ja* 

* Hoe groot is het oppervlak van de asbesthoudende dakbedekking en wandbeplating? 

� 1 - 200 m2  � 201 - 1.200 m2  � 1.201 - 5.000 m2  � meer: ......................... m2 

 

Werkzaamheden bij klanten  

Voert u werkzaamheden bij klanten uit?   � nee   � ja *  

* Wat is het jaarloon van uw werkzaamheden bij klanten? € ..........................................................  

(Met jaarloon wordt bedoeld het jaarloon volgens de WW voor aftrek van de franchise. Dit bedrag 

wordt vermeerderd met € 25.000,00 voor iedere eigenaar, firmant en directeur-grootaandeelhouder)  

 

Gebruikt u bij die werkzaamheden open vuur?  � nee   � ja 

Houdt u zich bezig met grondverzet?    � nee   � ja  

 

Vereniging van Eigenaren (VVE)  

Wordt deze verzekering aangevraagd in de hoedanigheid van een VVE van het risicoadres?  

� nee   � ja  

Wat zijn de activiteiten van de (mede)eigenaren? ¨ woon-, kantoor-, en/of winkelactiviteiten  

¨ overige activiteiten: ...............................................................  

Wat is de herbouwwaarde van panden/ruimtes van de VVE? € .............................................................  
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Verhuur  

Bent u eigenaar van het risicoadres   � nee   � ja *  

* Verhuurt u (een gedeelte van) het risicoadres?  � nee   � ja **  

** Wat zijn de activiteiten van de huurders?  

� woon-, kantoor-, en/of winkelactiviteiten  

� overige activiteiten: ...............................................................  

Wat is de herbouwwaarde van panden/ruimtes die u verhuurt? € .......................................................  

 

Gewenst verzekerd bedrag  

� € 500.000,-    � € ................................ (Veelvoud van € 250.000,-) 

 

4. Bodemsituatie  

Beschikt u over een rapport bodemonderzoek, conform het NEN 5740-protocol voor bodemonderzoek 

rond de ondergrondse tanks, dat niet ouder is dan 3 jaar? � nee   � ja  

Zijn er in uw bedrijf ooit omstandigheden geweest waardoor de bodem verontreinigd kan zijn?  
� nee   � ja 

5. Aanvullende risicogegevens  

Andere verzekeringen  

Is er een aansprakelijkheidsverzekering met een milieuschadendekking en/of een brandverzekering 

met een saneringskostendekking van kracht? � nee   � ja *  

* Naam maatschappij: 

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

Polisnummer: 

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

Afloopdatum: 

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

 

Schade(verloop)  

Is er tegen u/tegen het bedrijf  

- als aanvrager;  

- andere personen wier belang wordt meeverzekerd op deze verzekering;  

en indien deze verzekering wordt gesloten door een rechtspersoon (dit geldt ook voor een VOF, 

maatschap en andere privaatrechtelijke figuren) tevens: 

- de statutair directeur(en) van de rechtspersoon;  

- de aandeelhouder(s) met een meerderheidsbelang en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - de 

statutair directeur(en) daarvan de laatste 5 jaar een aanspraak ingediend, of is er een omstandigheid 

bekend die tot een aanspraak zou kunnen leiden?  

� nee �  ja (Deze vraag dient ook beantwoord te worden als de schade niet verzekerd was.)  

Schadedatum   Omschrijving voorval  
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1.......................................... .............................................................................................................  

2.......................................... ............................................................................................................. 

3.......................................... ............................................................................................................. 

4.......................................... ............................................................................................................. 

5.......................................... ............................................................................................................. 

Schadebedrag  Betaling/afwijzing  

1. €...................................... ..............................................................................................................  

2. €...................................... .............................................................................................................. 

3. €...................................... .............................................................................................................. 

4. €...................................... .............................................................................................................. 

5. €...................................... .............................................................................................................. 

Toelichting:................................................................................................................................................

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

 

Is er tegen het bedrijf gedurende de laatste 8 jaar wel eens een onderzoek of vervolging ingesteld 

wegens het vermoeden van enige overtreding van wetten en/of voorschriften met betrekking tot het in 

het milieu brengen van stoffen?  

� nee   � ja, toelichting: 

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

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

 

6. Ondertekening  

Slotvragen  

Let op: is de verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire) vennootschap 

onder firma? Dan gelden de onderstaande vragen 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 ten minste 33,3%. Is/zijn de aandeelhouder(s) zelf een 

rechtspersoon? Dan gelden deze vragen voor hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) of 

aandeelhouders met een belang van ten minste 33,3%. 

Heeft een verzekeraar u (of één van de meeverzekerden) of uw onderneming in de laatste 8 jaar een 

verzekering geweigerd, 

opgezegd of beperkende voorwaarden gesteld? 

� nee (toelichting niet nodig)    � ja 

Toelichting (naam verzekeraar, wat is er gebeurd, wanneer en waarom?):  

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

................................................................................................................................................................... 
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Bent u (of is één van de meeverzekerden) of uw onderneming in de laatste 8 jaar met politie of justitie 

in aanraking geweest 

in verband met strafbare feiten? Hieronder valt bijvoorbeeld ook een geseponeerde zaak, vrijspraak, 

oplegging en 

tenuitvoerlegging van een taakstraf. 

� nee       � ja (licht toe bij Toelichting strafrechtelijk verleden) 

Heeft u verder nog iets mee te delen (over de te verzekeren risico’s, uzelf, één van de 

meeverzekerden of over uw 

onderneming), dat voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag van belang kan zijn? 

� nee (toelichting niet nodig)    � ja 

Toelichting: 

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

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

Toelichting strafrechtelijk verleden  

Het is voor ons belangrijk om te weten of u, één van de meeverzekerden of uw onderneming als 

verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking bent geweest met politie 

of justitie in verband met enig misdrijf of poging daartoe, dit betreft bijvoorbeeld:  

- diefstal, verduistering, fraude, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, vernieling, beschadiging, 

opzettelijke brandstichting of afpersing.  

- verkeersmisdrijven zoals het rijden onder invloed, doorrijden na een aanrijding of rijden tijdens 

rijontzegging.  

- enig (ander) misdrijf of poging daartoe gericht tegen persoonlijke vrijheid of het leven zoals 

mishandeling, moord en doodslag.  

- misdrijven met betrekking tot het in bezit hebben van en handelen in wapens en/of munitie.  

- drugsmisdrijven, milieumisdrijven of economische delicten.  

U heeft aangegeven dat u, één van de meeverzekerden of uw onderneming in de laatste 8 jaar met 

justitie in aanraking bent (is) geweest. Wat was het strafbaar feit? 

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

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

Is het tot een rechtszaak gekomen?  

� nee       � ja  

Toelichting: 

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

................................................................................................................................................................... 
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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:  

- Wij beschouwen een niet-beantwoorde vraag als een ontkennend antwoord.  

- Alle vragen moeten volledig en naar waarheid worden beantwoord. Wij achten een vraag onvolledig 

beantwoord, als er feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd zijn voorgesteld waarvan de aanvrager 

in alle redelijkheid had kunnen begrijpen dat deze, voor de beoordeling van het te verzekeren risico, voor ons van 

belang konden zijn. 
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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 verzekeringnemer: ..................................................... 

 

7. Algemeen  

Datum inzending offerteaanvraagformulier: 

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


