Stuur dit formulier naar MKBdirect
Post: Kryptonstraat 41, 7463 PB Rijssen
Fax: 0548-5411223
E-mail: info@rab-rijssen.nl

Offerteaanvraagformulier
Vervoerderaansprakelijkheid

1. Verzekeringnemer
Naam: .......................................................................................................................................................
Adres: …...................................................................................................................................................
Postcode en vestigingsplaats: ..................................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................

Telefoonnummer mobiel: ................................

E-mailadres: ….........................................................................................................................................
(Post)banknummer: ……………………………………………………………………………………………….
Datum vestiging bedrijf: …………………………………………………………………………………………..
Zijn er naast verzekeringnemer nog andere bedrijven die als verzekerde aangemerkt wensen te
worden?

 Nee

 Ja, namelijk

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

2. Algemene gegevens
Aantal transporteenheden (zie ook vraag 12): …………………………………………………………………
Totaal laadvermogen: …………………………………………………………………………………………….
Aantal nationale vergunningen: ………………………………………………………………………………….
Aantal engelen cabotage: ……………………………………………………………………………………...
Cabotagelanden: ………………………………………………………………………………………………….
Bruto vrachtpenningen eigen vervoer: € ………………………………………………………………………..
Waarvan voor een vaste opdrachtgever: …………………………………………………………………….%

3. Soort aansprakelijkheid
Welke voorwaarden hanteert u?
 AVC

 AVVV

 CMR

 AVBV

 FENEX

 AVVB

 AVK

 PD namelijk: ………………………………….

 Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………
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Wat voor soort vervoer verricht u?

Binnenlands vervoer

Grensoverschrijdend vervoer

Stukgoedvervoer





Koel-/vriesvervoer





Verhuizingen





Bulkvervoer





Tankvervoer





Containervervoer





Zwaar vervoer





Veevervoer





Confectie

 Ja

 Nee

Elektronica

 Ja

 Nee

Softwaredragers

 Ja

 Nee

Non ferro metalen

 Ja

 Nee

Alcoholische dranken

 Ja

 Nee

Tabakswaren

 Ja

 Nee

Geneesmiddelen

 Ja

 Nee

Parfums

 Ja

 Nee

Cosmetica

 Ja

 Nee

Vind er vervoer plaats van:

Zo ja, met wat voor soort vervoermiddelen worden deze zaken vervoerd?
 Open Bak

 Huif-/zeiltrailer

 Kastenwagen

 Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………

4. Bestemmingen
Benelux: …………………………..%

Polen: …………………………..%

Duitsland:...………………………..%

Baltische staten: …..…………..%

Frankrijk:…………………………..%

GOS-landen: …………………..%

Groot-Brittannië…………………..%

Overig Europa: ….……………..%

Italië: ………………………………%

Noord-Afrika: …………………..%

Scandinavië: ……………………..%

Midden-Oosten: ………………..%

Niet genoemde bestemmingen, namelijk: ………………………………………………….

………….%
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5. Uitbesteed vervoer
Vindt er uitbesteed vervoer plaats?

 Ja

 Nee

Zo ja, wilt u dit meeverzekeren?

 Ja

 Nee

Welke vervoerders worden hiervoor gebruikt en welke nationaliteit hebben deze vervoerders?

Naam

Nationaliteit

……………………………………………………………….

……………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………

Beschikken deze vervoerders over een eigen vervoerderaansprakelijkheidsverzekering?  Ja  Nee
Worden er kopieën opgevraagd van deze verzekering?  Ja

 Nee

Welke vervoerder wordt ingeval van uitbesteed vervoer op de vrachtbrief vermeld?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Bruto-omzet uitbesteed vervoer: € ………………………………………………………………………………..

6. Opslag en/of Physical Distribution (PD)
Indien u tevens opdrachten voor opslag- en/of PD aanneemt:
Welke opslag- en/of PD-voorwaarden hanteert u?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Wat voor soort zaken betreft het?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Indien van toepassing: welke PD-werkzaamheden vinden er plaats?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe hoog bedraagt de bruto-omzet ten aanzien van opslag respectievelijk PD?
€ : ……………………………………………………………………………………………………………………..
€ : ……………………………………………………………………………………………………………………..
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7. Preventie
Beschikt verzekerde over een eigen terrein en zo ja, op welke wijze is dit eigen terrein ingedeeld (wijze
van omheinen, afsluitbaarheid van het terrein e.d.)?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft verzekerde de beschikking over een eigen loods?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Op welke wijze zijn het eigen terrein en de eigen loods (indien aanwezig) beveiligd?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Indien er sprake is van elektronische beveiliging, waaruit bestaat deze beveiliging en is er sprake van
een onderhoudscontract?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Op wat voor soort locatie is het eigen terrein gevestigd? (bijvoorbeeld een industrieterrein, woonlocatie
e.d.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is de gemiddelde tijd tussen belading van het vervoermiddel en aanvang van het transport?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Staan er ’s nachts beladen vervoermiddelen over? Zo ja, waarom en waar?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Indien er sprake is van het beladen overstaan van vervoermiddelen op andere locaties dan het eigen
terrein van verzekerde, waar gebeurt dit dan en zijn de locaties elektronisch beveiligd?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Kan het voorkomen dat beladen vervoermiddelen onbeheerd langs de openbare weg worden
achtergelaten? Zo ja, waarom en waar?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Kan het voorkomen dat lading in het weekend moet overstaan? Zo ja, wordt deze lading dan in een
afgesloten ruimte geplaatst?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Is deze afgesloten ruimte (elektronisch) beveiligd?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Indien deze lading niet binnen kan worden geplaatst, waar wordt de lading dan achtergelaten en is hier
een vorm van beveiliging aanwezig?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Wordt bij de planning rekening gehouden met de mogelijkheid om ‘s nachts veilig te parkeren? Zo ja, op
welke wijze?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Worden bij vervoer van diefstalgevoelige lading speciale instructies gegeven met betrekking tot
diefstalpreventie, route, overnachting, aflevering e.d.? Zo ja, hoe luiden deze instructies?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Indien er sprake is van opslag of physical distribution van diefstalgevoelige zaken, welke
organisatorische beveiligingsmaatregelen worden dan genomen, anders dan de hierboven genoemde
elektronische maatregelen?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Op welke manier wordt het aan te nemen personeel gescreend?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Schadeverloop
Hoe is het schadeverloop in het lopende jaar en de drie daaraan voorafgaande jaren geweest?

Tekenjaar

Betaalde schade

Hangende schade

20….........

€ ………………………

€ ………………….

20….........

€ ………………………

€ ………………….

20….........

€ ………………………

€ ………………….

20….........

€ ………………………

€ ………………….

s.v.p opgave van schadeoorzaken
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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9. Vroegere verzekeringen
Hebt u reeds eerder een soortgelijke verzekering gesloten?

 Ja

 Nee

Wie was bij die eerder verzekering de (bovenstaande) ondertekenaar van de polis?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom is (wordt) deze verzekering beëindigd?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
10. Klachten
Heeft u suggesties voor verbetering van onze dienstverlening of wilt u een klacht indienen? Laat u ons
dit dan schriftelijk weten. Stuur een brief naar MKBdirect.nl, 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 0900 – 355 22 48, mailen naar info@kifid.nl of kijken op www.kifid.nl.

Wilt u de klacht niet voorleggen aan Kifid? Dan staat het u vrij om in plaats daarvan de klacht voor te
leggen aan de bevoegde rechter.
11. Ondertekening
Slotvragen
Heeft een verzekeraar u (of één van de meeverzekerden) ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of
beperkende voorwaarden gesteld? Of heeft een verzekeraar uw verzekering ooit nietig (ongeldig)
verklaard?
 nee (toelichting niet nodig)

 ja

Toelichting (naam verzekeraar, wat er is gebeurd, wanneer en waarom?:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bent u (of is één van de meeverzekerden) in de laatste 8 jaar met justitie in aanraking geweest?
 nee

 ja (licht toe bij Toelichting strafrechtelijk verleden)

Heeft u verder nog iets mee te delen (over de te verzekeren risico’s, uzelf of één van de
meeverzekerden), dat voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag van belang kan zijn?
 nee (toelichting niet nodig)

 ja

Toelichting:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Toelichting strafrechtelijk verleden
Het is voor ons belangrijk om te weten of u (of één van de meeverzekerden) ooit 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, bedrog, oplichting,
valsheid in geschrifte, vernieling, beschadiging, mishandeling of afpersing.
- Enig (ander) misdrijf of poging daartoe gericht tegen persoonlijke vrijheid of tegen het leven.

- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet en/of de Wet op de economische delicten.
U heeft aangegeven dat u (of één van de meeverzekerden) 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:
……..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Bescherming persoonsgegevens
Bij de aanvraag van de verzekering vragen wij om uw persoonsgegevens. 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.

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.
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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 én/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.

Ondertekening
Verzekeringnemer (ondergetekende) verklaart:
- Dat hij alle vragen, inclusief slotvragen, naar waarheid heeft beantwoord.
- Dat hij de alinea’s ‘Bescherming persoonsgegevens’ en ‘Let op! U heeft een mededelingsplicht’ heeft
gelezen.
- Dat hij akkoord gaat met de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die bij deze verzekering horen.
- Dat hij op de hoogte is dat deze voorwaarden ter inzage liggen bij MKBdirect (u vindt de voorwaarden
op www.mkbdirect.nl onder het kopje “documenten”).

Datum: ……………………………………………………………………………………………………….

Handtekening verzekeringnemer:

Handtekening kandidaat-verzekerde:

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

...............................................................
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12. Samenstelling wagenpark
Kenteken

Merk

Laad

Beveiligings

Satelliet

Global

Temperatu

ATP

capaciteit

klasse

Tracking &

Positioning

ur

Gekeurd*

tracing

System

registratie

* Ingeval van vervoermiddelen welke zijn uitgerust met een koel-/vriesinstallatie s.v.p. aangeven of er
sprake is van een FRA-, FRB- of FRC-keuring.

15. Algemeen
Datum inzending offerteaanvraagformulier:
.......................................................................................................
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