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Aanvraagformulier voor leden van het FHI 
Federatie van Technologiebranches 

 

FHI mantel Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering All in                                
De “All in” Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met standaard een productaansprakelijkheid, opzicht, beroepsaansprakelijkheid, recall, in- en uit-
bouwkosten, en aanvullend de Schadeverzekering voor Werknemers en bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. 
 
Het door verzekeringnemer volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte gegevens vormt de basis voor 
een (voorstel tot) verzekering. Wij verzoeken u daarom de toelichting op de reikwijdte van uw mededelingsplicht op de laatste pagina van dit 
aanvraagformulier goed door te lezen en bij vragen contact op te nemen met uw assurantietussenpersoon, HBR Branche Verzekeringen B.V., 
telefoon 023-5260768. Door invulling en ondertekening van dit vragenformulier verplicht de aanvrager zich niet tot het aangaan van een verzekering. 
 

1.  Algemeen 
A.  Naam onderneming  ______________________________________________________________________________________________ 
   (hoofdvestiging)        
   Adres           ______________________________________________________________________________________________
  
   Postcode + Plaats   ______________________________________________________________________________________________ 
 
   E-mail adres       __________________________________________    Website ___________________________________________ 
 
   Telefoonnummer    __________________________________________   Mobiel   ___________________________________________ 
 
   IBAN           ______________________________________________________________________________________________ 
 
   Premiebetaling: 
 
    Automatische betaling aan HBR        Nota van HBR per e-mail       
 
B.  Rechtsvorm van de onderneming         Eenmanszaak     CV       Vereniging       Maatschap       
                                BV            Stichting   VOF           NV      
 
                                Anders, nl. ______________                     
 
C.  Datum van vestiging                                                           ....  -  …. - …….. (dd-mm-jjjj) 
 
D.  Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid (van de onderneming) met andere (binnen- en/of buitenlandse) ondernemingen?
                                                                                    ja   nee 
 
   Zo ja, graag volledige informatie: 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 

Voor de beoordeling van het risico is belangrijk of men participeert in andere ondernemingen, dan wel deel uitmaakt van een andere onderneming of dat anderen invloed hebben op het 
bestuur van de onderneming. Om de risico’s goed op elkaar af te stemmen zal aanvul lende clausulering in de bovenstaande  gevallen vaak noodzakelijk zijn, waarbij aansluiting gezocht 
wordt bij het begrip Groep in de zin van Boek 2 BW. 

 
E.  In welke van de zes branches van de FHI is de onderneming werkzaam?                       
 
    Industriële Elektronica             Industriële Automatisering            Laboratorium Technologie 
    Medische Technologie             Gebouw Automatisering              MinacNed (Nanotechnologie & Microsystemen) 
 
   Lidmaatschapsnummer FHI ____________________________________________ 
 
F.  K.v.K. nummer : ___________________________________________  te _____________________________________________  
   (uittreksel K.v.K meesturen a.u.b.) 

 
G.  Over welke periode loopt het boekjaar van de onderneming? 
 
    kalenderjaar      anders, namelijk  van              (dag/maand) tot en met              (dag/maand) 
 

2.  Omzetgegevens 
A.  Graag opgave van de omzetgegevens 
                       Verwachte omzet (excl. btw)     Vorig boekjaar              Komende jaar 
                       lopende jaar  
    
   Nederland              € ________________________   € ________________________   € ________________________  
 
   EU (zonder NL)           € ________________________   € ________________________   € ________________________ 
 
   Overige landen (zonder USA)  € ________________________   € ________________________   € ________________________ 
 
   USA                  € ________________________   € ________________________   € ________________________ 
 
   Overige landen (zonder USA)  € ________________________   € ________________________   € ________________________ 
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B.  Wat is de (verwachte) loonsom dit jaar? 
   Hieronder verstaan wij het uniform loon, zonder maximering, te vermeerderen met het totale bedrag dat is betaald aan leerlingen, stagiaires, tewerkge- 
   stelde uitzendkrachten, geleende krachten e.d. 
 
   Uniform loon zonder maximering                                               € ________________________ 
    
   Betaald aan leerlingen, stagiaires, tewerkgestelde uitzendkrachten en geleende krachten              € ________________________ 
 

3.  Werkzaamheden 
A.  Welke diensten, werkzaamheden of producten worden door de onderneming (op)geleverd/verricht? 
    
   Graag een volledige omschrijving: 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
    
B.  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 
 
   Offshore                      ja     nee            Voedingsindustrie                           ja   nee 
 
C.  Gaat de onderneming (in de toekomst) werkzaamheden in het buitenland verrichten?                             ja   nee 
 
   Zo ja, graag nadere informatie. 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
D.  Voert de onderneming brandgevaarlijke werkzaamheden uit op eigen (bedrijfs)locatie?                           ja   nee 
 
   Zo ja, welke werkzaamheden betreft het en welke voorzorgsmaatregelen worden hierbij getroffen ter voorkoming van brand?  
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
E.  Worden er door de onderneming brandgevaarlijke- , explosieve- , agressieve- , reprotoxische- en/of radioactieve stoffen vervaardigd, verhan- 
   deld, gebruikt, vervoerd of opgeslagen?                                                         ja   nee 
    
   Zo ja, dan graag opgave soort stoffen en betreffende hoeveelheden. Op welke wijze vindt opslag plaats van deze stoffen? 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
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F.  Worden door de onderneming werkzaamheden uitbesteed aan derden?                                     ja   nee 
 
   Zo ja, voor welk percentage en om welke werkzaamheden gaat het? 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.  Bouw/aannemen van werk/installatie/montage (indien van toepassing) 
A.  Welke opdrachten neemt de onderneming aan? 
 
   Burgerlijke- en utiliteitsbouw               ja    nee    Gestapelde bouw (+ 4 verdiepingen)               ja   nee 
 
   Grondwerk                          ja    nee    Waterbouw                              ja   nee 
 
   Wegenbouw                         ja    nee    Overige                                 ja   nee 
 
B. Welke van de hieronder genoemde werkzaamheden worden door of onder verantwoordelijkheid van de onderneming verricht en voor welk 

percentage? 
 
  Bodemsanering                  __            %   Bronbemalingswerkzaamheden          __            % 
 
  Grondwerk                     __            %   Heiwerk                        __            % 
 
  Leggen van kabels                __            %   Perslucht- of raketboringen            __            % 
 
  Sloopwerk                     __            % 
 
  Overig, namelijk: ____________________________________________________________________________   __            % 
 
C.  Welke van de volgende installatiewerkzaamheden worden verricht en voor welk percentage?  

 
  Installeren van klimaat- en/of water/vochtregelinstallaties in de land- en tuinbouw, veeteelt en visserij                     _ %  

 
    Installeren van elektronische inbraakbeveiliging                                                         % 
 
    Het installeren van (delen van) scheeps- , vliegtuig- en ruimtevaart installaties                                      %
  
    Installeren van elektronische brandbeveiliging                                                          % 
 
D.  Voert de onderneming brandgevaarlijke (dakdekkers)werkzaamheden uit bij derden?                            ja   nee 
    
   Zo ja, welke en voor welk percentage? 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
E.  Heeft de onderneming beleid ter voorkoming van schade veroorzaakt door brandgevaarlijke werkzaamheden?             ja   nee 
 
   Zo ja, hoe wordt dit brandpreventiebeleid gewaarborgd? 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
F.  Worden er brandgevaarlijke werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers van de onderneming?                   ja   nee 
 
   Zo ja, welke en hoe wordt gecontroleerd dat ook zij zich aan het brandpreventiebeleid houden? 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
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5.  Producten (indien van toepassing) 
A.  Welke producten fabriceert de onderneming? 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
B.  Welke producten verhandelt de onderneming? 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
C.  Worden deze producten in de onderneming nog behandeld/bewerkt?                                       ja   nee 
 
   Zo ja, wat voor behandeling/bewerking? 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
    
D.  Zijn er producten die de onderneming verhandelt waarbij de onderneming zich presenteert als producent door het aanbrengen van de eigen  
   naam (private label)?                                                                     ja   nee 
 
   Zo ja, zijn er in dat geval bijzondere voorwaarden overeengekomen inzake aansprakelijkheid? Graag ontvangen wij hiervan een kopie(ën).  
 
E.  Worden door de onderneming producten geïmporteerd?                                              ja   nee 
 
   Zo ja, waar vandaan, van wie en welke producten? 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
F.  Vindt er door de onderneming in- en uitgangscontrole plaats?                                           ja   nee 
 
   Zo ja, hoe is deze geregeld? 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
G.  Wordt er door de onderneming geëxporteerd?                                                     ja   nee 
    
   Zo ja, hoeveel bedroeg de omzet van de export? 
 
                       Verwachte omzet (excl. btw)     Vorig boekjaar              Komende jaar 
                       lopende jaar  
    
   EU (zonder NL)           € ________________________   € ________________________   € ________________________ 
 
   USA                  € ________________________   € ________________________   € ________________________ 
 
   Overige landen (zonder USA)  € ________________________   € ________________________   € ________________________ 
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H.  Is het bij de onderneming bekend of zij afnemers heeft die haar producten (door)verhandelen maar de USA (indirecte export)? 
                                                                                    ja   nee 
 
   Zo ja, welke? 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
I.   Exporteert de onderneming naar USA (directe export)                                                ja   nee 
 
   Zo nee, ga verder naar vraag 6. 
 
   Export USA (indien van toepassing) 
J.  Welke producten worden naar de USA geëxporteerd? 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
  
K.  Sinds wanneer zijn deze producten daar in het economische verkeer gebracht? 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
L.  Voldoen de producten aan de in de USA geldende normen/wetten/regelgeving?                                ja   nee 
 
M.  Hanteert de onderneming (Engelstalige) leveringsvoorwaarden jegens de afnemers in de USA?                      ja   nee 
 
   Zo ja, graag kopie(ën) hiervan meesturen. 
 
N.  Worden gebruiksaanwijzingen meegeleverd?                                                        ja   nee 
    
   Zo ja, in welke taal/talen zijn deze opgesteld? 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
O.  Is er gezorgd voor adequate productwaarschuwingen (o.a. etiketten en veiligheidsstickers)?                        ja   nee 
 

6.  Bedrijfsongevallen en beroepsziekten 
A.  Heeft zich binnen de onderneming de afgelopen 10 jaar het volgende voorgedaan? 
 
   Bedrijfsongeval               ja   nee            Aantal  :  
 
                                              Aard  :   
                                                                                 
   Beroepsziekte                ja   nee            Aantal  :  
 
                                              Aard  :   
                                                                                 
B.  Heeft de Inspectie SZW in de laatste 5 jaar een sanctie (of meerdere) opgelegd aan de onderneming?                  ja   nee 
 
   Zo ja, graag nadere informatie: 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
C.  Heeft er binnen de onderneming een RI&E in het kader van de ARBO wetgeving plaatsgevonden?                    ja   nee  
 
   Zo nee, wanneer gaat dit plaatsvinden? Zo ja, hebben de adviezen en aanwijzingen in dit rapport geleid tot aanpassing van de werksituatie?  
   Graag toelichting op het soort aanpassing. 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
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7.  Algemene voorwaarden 
A.  Hanteert de onderneming de FHI leverings- en/of inkoopvoorwaarden?                                     ja   nee 
 
B.  Hanteert de onderneming eigen leverings- en/of inkoopvoorwaarden?                                      ja   nee 
 
   Zo ja, graag kopie(ën) hiervan meesturen. 
 
C.  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? 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
D.  Doet de onderneming ten opzichte van haar leveranciers afstand van verhaalsrecht of vrijwaart zij hen voor aanspraken van derden? 
                                                                                    ja   nee 
 
   Zo ja, graag kopie(ën) hiervan meesturen. 
 
E.  Bestaat er binnen de onderneming beleid met betrekking tot het aangaan van een opdracht waarbij de eigen voorwaarden niet van toepas- 
   sing zijn?                                                                            ja   nee 
    
   Zo ja, graag nadere informatie. 
    
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
F.  Maakt de onderneming gebruik van een advocaat of juridisch adviseur om de leveringsvoorwaarden/contracten te beoordelen? 
                                                                                    ja   nee 
 

8.  Basisdekking bedrijfsaansprakelijkheid, inclusief product- en werkgeversaansprakelijkheid 
A.  Welk verzekerd bedrag per aanspraak wenst u te verzekeren? 
 
    € 1.250.000,-     € 2.500.000,-     € 5.000.000,-     Anders, namelijk €  
 
B.  Wat is het gewenste eigen risico per aanspraak? 
 
    € 1.000,-        € 2.500,-        5.000,-         Anders, namelijk €    
 
C.   Gewenste ingangsdatum van de verzekering                                            ....  -  …. - …….. (dd-mm-jjjj) 
 

9.   Verzekerd verleden 
   Wij bieden standaard een inloopdekking voor de duur dat de onderneming voorafgaand aan deze verzekering een bedrijfsaansprakelijkheids- 
   verzekering heeft gehad. Indien de onderneming niet of gedurende een korte periode verzekerd is geweest kan inloop (tegen een aanvullen- 
   de premie) worden meeverzekerd. 
 
A.  Dient het inlooprisico te worden meeverzekerd?                                                    ja   nee 
 
   Zo ja, voor welke periode? 
 
    1 jaar          2 jaar          3 jaar          4 jaar          5 jaar         langer ________________ 
 

10. Ingangsdatum 
 
   Per wanneer dient de verzekering in te gaan?                                           ....  -  …. - …….. (dd-mm-jjjj) 
 

11. Opzicht 
Hiermee verzekert de onderneming zich tegen aanspraken tot vergoeding van schade aan zaken die de onderneming ter behandeling, reparatie 
of bewerking zijn toevertrouwd. 

    
   Het standaard verzekerd bedrag voor opzicht bedraagt € 10.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 20.000,00 per jaar. 
    
   Wilt u een hoger bedrag verzekeren tegen een meerpremie? 
 
    € 25.000,00              € 50.000,00            € 100.000,00           anders, nl. €                 ___ 
 

12. Zuivere vermogensschade als gevolg van handelen of nalaten (waaronder beroepsaansprakelijkheid) 
Hiermee verzekert de onderneming zich tegen aanspraken tot vergoeding van schade, niet zijnde personenschade of zaak schade, zoals  
advieswerkzaamheden (bijv. ook ontwerp en/of installatie van software), berekeningen, ontwerpwerkzaamheden, tekenwerkzaamheden, ver-
gissingen, verzuimen en dergelijke. 

    
   Het standaard verzekerd bedrag voor zuivere vermogensschade bedraagt € 10.000,00 per gebeurtenis met een maximum  van € 20.000,00  
   per jaar. 
    
   Wilt u een hoger bedrag verzekeren tegen een meerpremie? 
    € 25.000,00              € 50.000,00            € 100.000,00           anders, nl. €                 ___ 
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13. Recall
Hiermee verzekert de onderneming zich tegen de kosten die ontstaan indien een product dat niet overeenkomt met de vooraf afgesproken
schriftelijke specificaties, uit de markt teruggehaald moet worden.

Het standaard verzekerd bedrag voor opzicht bedraagt € 10.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 20.000,00 per jaar.

Wilt u een hoger bedrag verzekeren tegen een meerpremie?
 € 25.000,00  € 50.000,00  € 100.000,00  anders, nl. € ___ 

14. In- en uitbouwkosten
Hiermee verzekert de onderneming zich tegen de kosten die zij maakt om een ondeugdelijk geleverd product uit te bouwen en een vervan-   

   gend product weer in te bouwen. De waarde van de opgeleverde product zelf wordt niet vergoed. 
Het standaard verzekerd bedrag voor opzicht bedraagt € 10.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 20.000,00 per jaar. 

Wilt u een hoger bedrag verzekeren tegen een meerpremie? 
 € 25.000,00  € 50.000,00  € 100.000,00  anders, nl. € ____ 

15. Schadeverzekering voor Werknemers
Hiermee verzekert de onderneming zich tegen schadegevallen van werknemers, ingeleend personeel zonder arbeidsovereenkomst zoals:
stagiairs, uitzendkrachten, oproepkrachten; welke het gevolg is van  zaak- en personenschade en de gevolgschade, mits bedrijfsgerelateerd
en valt onder artikel 7.611 BW (goed werkgeverschap). Zonder aansprakelijkheidsvereiste, eventueel inclusief onder andere woon-/werk
verkeer en bedrijfsuitjes.

 ja   neeA. Wenst u de Schadeverzekering voor Werknemers mee te verzekeren?
Zo nee, u hoeft de overige onderdelen van deze vraag 15 niet meer te beantwoorden.

B. Zo ja, welk verzekerd bedrag per aanspraak wenst u te verzekeren? 

 € 1.000.000,00  € 2.500.000,00

C. Welk bedrag wenst u als franchise?
(Franchise betekent dat schade onder het gekozen bedrag niet voor vergoeding in aanmerking komt. Zodra de schade wel boven dit bedrag
uitkomt wordt de volledige schade vergoed).

 € 2.000,00  € 4.000,00

D. Is er dekking gewenst voor schade tijdens woon-/werkverkeer  ja   nee

E. Is er dekking gewenst voor schade die wordt geleden door vrijwilligers  ja   nee

Hoeveel vrijwilligers telt uw onderneming: __________

F. Hebben zich bij verzekeringnemer en/of bij de in Nederland gevestigde dochterondernemingen in de afgelopen 5 jaar meer dan 3 aan de
arbeid gerelateerde voorvallen voorgedaan die per ongeval tot meer dan drie dagen verzuim hebben geleid?              ja   nee

Zo ja, dan graag een opgave van het aantal en de aard en de omvang van de ongevallen en de maatregelen die zijn genomen om ongeval- 
   len te voorkomen. 

16. Transport/Montage
Hiermee verzekert de onderneming zich tegen materiële schade die kan voortkomen uit het installeren en/of transporteren van het product
vanaf het moment van fabricage (thuis of bij de klant) t/m het einde van de onderhoudstermijn.

 ja   neeA. Wenst u het transport/montage risico mee te verzekeren?
Zo nee, u hoeft de overige onderdelen van deze vraag 16 niet meer te beantwoorden.

B. Uit te voeren projecten/activiteiten: welke montagewerkzaamheden worden verricht?

Graag een omschrijving geven van de uit te voeren werkzaamheden: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

C. Hoeveel bedraagt de omzet die jaarlijks met installatiewerkzaamheden wordt gerealiseerd?  € 

D. Welke rubrieken wenst u te verzekeren:

Rubriek 1, het project met een maximale aanneemsom van € 

Rubriek 2, reeds geregeld onder punt 8

Rubriek 3, bestaande eigendommen opdrachtgever en een maximale aanneemsom van € 

Rubriek 4, hulpmaterialen met een totale waarde van € 

Rubriek 5, eigendommen directie en personeel, te verzekeren bedrag € 

Rubriek 6, transport montagecomponenten met een maximum per transport van €   ___________________________ 

E. Dekkingsgebied:  Benelux  Europa  Wereld
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F. De maximale lengte van de termijnen bedraagt ____________ maanden 

G. Hoeveel maanden duurt maximaal de montagetermijn ____________ maanden 

H. Hoelang duurt testen/beproeven ____________ maanden 

I. Hoeveel maanden duurt maximaal de onderhoudstermijn ____________ maanden 

J. Gewenste ingangsdatum van de verzekering ....  -  …. - …….. (dd-mm-jjjj) 

17. Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheid
Hiermee verzekert de onderneming zich voor dekking voor aanspraken tot vergoeding van schade van derden jegens bestuurders en/of
commissarissen in hun privé vermogen voor door hen gemaakte fouten in het bestuur/toezicht.

 ja   nee

 ja   nee

 ja   nee

 ja   nee
 ja   nee
 ja   nee
 ja   nee

 ja   nee

 ja   nee

A. Wenst u het bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheidsrisico mee te verzekeren?

Zo nee, u hoeft de overige onderdelen van vraag 17 niet meer te beantwoorden.

B. Is verzekeringnemer statutair in Nederland gevestigd?

C. Is verzekeringnemer korter dan 2 jaar geleden opgericht?

D. Is verzekeringnemer?
- actief in de biotechnologie en/of hightech industrie
- actief in de vastgoedsector
- een pensioenfonds
- een financiële onderneming

E. Was de geconsolideerde omzet van het afgelopen jaar kleiner dan € 25.000.000,-?

F. Bedroeg het eigen vermogen meer dan 5% van het geconsolideerde balanstotaal aan het einde van het afgelopen boekjaar?

G. Bedroeg het eigen vermogen meer dan de waarde van de goodwill op de geconsolideerde balans aan het einde van het afgelopen 

boekjaar?  ja   nee

H. Was het netto geconsolideerde resultaat over één van de afgelopen 2 boekjaren positief?  ja   nee

I. Welk bedrag per aanspraak wenst u te verzekeren?

 € 100.000,00 (premie: € 225,00)  € 1.000.000,00 (premie € 625,00)
 € 250.000,00 (premie: € 325,00)  € 2.000.000,00 (premie € 750,00)
 € 500.000,00 (premie: € 450,00)  € 2.500.000,00 (premie € 850,00)

Slotvragen 
18. Is er de afgelopen tien jaar 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 verze-
   kering?  ja   nee

19. Is één van de vennoten, directeuren, 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

20. 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

21. 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

22. Is de onderneming, de vroegere onderneming, een van de bestuurder, directeuren, commissarissen/toezichthouders of enig ander belang- 
   hebbende bij deze verzekering ooit betrokken geweest bij een (voorlopige) surséance van betaling of faillissement?          ja   nee

Indien één van de vragen 18 t/m 22 met ‘ja’ is beantwoord, graag nadere informatie: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Strafrechtelijk verleden 
   Zijn feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen en betrekking hebben  
   op: 
   a. de aanvrager; 
   b. andere personen wier belang wordt meeverzekerd op deze verzekering (denk hierbij ook aan privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden  
     zoals de maatschap en de VOF); 
 
   en indien deze verzekering wordt gesloten door of mede ten behoeve van een rechtspersoon tevens op: 
   c. de statutair directeur (en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; 
   d. de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – de statutair directeur(en)/      
     bestuurder(s) daarvan.  
 
Bij de beantwoording van deze vraag is niet slechts de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van andere hierboven 
aangeduide (rechts)personen.                                                                ja   nee 
 
Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 
 
Slotverklaring 
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, graag volledige informatie als bijlage meesturen. 
 
Belangrijk: 
 
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht op pagina 10 van dit 
aanvraagformulier. 
Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd om namens de te verzekeren personen en voor de onderneming te tekenen en deze te binden, 
verklaart de bovenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de acceptatie van deze verzekering belangrijke 
aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist te hebben voorgesteld. 
 
Plaats                     : 
 
Datum                    :    
 
Naam ondertekenaar           :    
 
Functie ondertekenaar          :    
 
 
Handtekening                :    
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Klachten en Geschillen 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van een verzekering kunnen worden voorgelegd 
aan de interne klachtenbehandelaar van Markel Verzekeringen. Wanneer het oordeel van Markel Verzekeringen voor u niet bevredigend is, kunt u 
zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN, Den Haag. Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze 
klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de 
bevoegde rechter. 
 
Persoonsgegevens/UBO 
De bij de aanvraag of wijziging van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door verzekeraar geregistreerd en verwerkt. Verzekeraar 
gebruikt deze gegevens voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, voor analyses, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verzekeraar kan in het kader van een goed acceptatie- , risico- en fraudebeleid (persoons)gegevens raad-
plegen of laten opnemen in het Centrale Informatiesysteem van de Nederlandse Verzekeraars bij de stichting CIS. 
 
Verzekeraar Markel zal tevens onderzoek doen naar de ultimate benificiary owner (UBO) van de verzekeringnemer. De verzekeraar zal hiertoe de 
UBO’s van de verzekeringnemer screenen tegen de relevante sanctielijsten. Indien Markel de uiteindelijke begunstigde eigenaar (Ultimate Beneficial 
Owner, UBO) en/of bestuursleden van een entiteit niet kan identificeren, zal Markel u verzoeken de benodigde informatie te overleggen. In dat geval 
zal Markel een UBO-formulier ter invulling voorleggen en worden offertes alleen verstrekt onder voorbehoud van een succesvolle UBO check. 
 
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. Een consu-
mentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij Markel Verzekeringen. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via 
de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, 
Postbus 93450 – 2509 AL Den Haag.  
 
Heeft u inderdaad de volgende informatie, die noodzakelijk is voor een juiste beoordeling van het risico, meegestuurd?  

 uittreksel KvK                                                                          ja 
 informatie over de onderneming en bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld door middel van brochures, een ondernemingsplan en/of een uitge-

breide toelichting                                                                        ja 
 informatie over buitenlandse vestigingen, zoals naam/adres/afwijkende activiteiten                                ja 
 een (kopie) exemplaar van de gehanteerde leveringsvoorwaarden, indien niet de FHI  voorwaarden worden gehanteerd         ja 
 een kopie van het evaluatieverslag                                                             ja 
 polisbladen/voorwaarden van eventuele vorige bedrijfsaansprakelijkheids- ,  beroepsaansprakelijkheids- , bestuurdersaansprakelijk-

heids- , transport/montage- en/of  ontvoering/afpersing/losgeldverzekeringen                                     ja 
 volledige informatie over eventuele schades in het verleden                                              ja 

 
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 en die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. 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 verondersteld, 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 statutaire 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 medede- 
  len. 
 
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 om-

standigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformu-
lier 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. 

 
Uw assurantietussenpersoon 
HBR Brancheverzekeringen B.V. 
Korte Kleverlaan 34 
2061 AE Bloemendaal 
Telefoon 023-5260768 
info@hbrbranche.nl  
www.hbrbranche.nl  
 

http://www.verzekeraars.nl/
mailto:info@hbrbranche.nl
http://www.hbrbranche.nl/
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