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Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uit-

voeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie.

Bij dit aanvraagformulier hoort de door de verzekeraar opgestelde toelichting op het aanvraagformulier. U dient deze toelichting te lezen alvorens u het aanvraagformulier invult.

A.u.b. volledig invullen in blokletters en aankruisen wat van toepassing is.

Aanvrager

Naam en voorletters 

Geboortedatum

Adres

Postcode en plaats

IBAN

Geslacht	 w Man w Vrouw

Bedrijf

Naam bedrijf

Oprichtingsdatum

Rechtsvorm

Plaats(en) van vestiging

Hoedanigheid/aard van de werkzaamheden

In welke categorie hoort uw bedrijf  
of beroep thuis	 w Bouwnijverheid  w Handel
	 w Ambachtsbedrijven  w Winkel
	 w Horecabedrijven  w Overheid
	 w Dienstverlening  w Industrie

	 w Anders, namelijk  

Vestigingen buiten Nederland?	 w Nee w Ja, namelijk

Naam

Adres

Land

Meeverzekerden van gelieerde 
ondernemingen?	 w Nee w Ja, namelijk

Naam

Adres

Hoedanigheid
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Eigenaar van bedrijfspand(en)?	 w Nee w Ja, namelijk

Pand 1

Gebruik

Adres 

Herbouwwaarde e

Onderhoudstoestand	 w Goed w Matig   w Slecht

Onderhoud in eigen beheer w Ja w Nee

Pand 2

Gebruik

Adres 

Herbouwwaarde e

Onderhoudstoestand	 w Goed w Matig   w Slecht

Onderhoud in eigen beheer w Ja w Nee

1. Personeel
(inclusief directie en conform de situatie per 31 december van het afgelopen jaar)

Firmanten/eigenaren (aantal)  

Administratief personeel (aantal)    , waarvan in de buitendienst  

Technisch personeel (aantal)    , waarvan in de buitendienst  

Niet in loondienst (aantal)    , waarvan in de buitendienst  

Totaal jaarloon (inclusief gratificaties, vakantietoeslagen e.d.), 
dat krachtens  de werkeloosheidsverzekering, zonder aftrek
van de premievrije voet (WW-franchise), aan de 
bedrijfsvereniging is opgegeven e

Te vermeerderen met e 30.000,- voor elke firmant/ vennoot/
eigenaar, niet verzekerd krachtens de W.W. e

Totaalbedrag betaald aan niet in loondienst zijnde personen 
(stagiaires, uitzendkrachten e.d.) e

Totaal e

2. Werkzaamheden door derden

Worden uw opdrachten geheel of ten dele
door derden uitgevoerd?	 w Ja* w Nee
*Zo ja, a.u.b. aard van de werkzaamheden en de aanneemsom op jaarbasis vermelden
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3. Arbeidsomstandigheden

Wordt voldaan aan de wet- en regelgeving op het gebied van 
arbeidsomstandigheden?	 w Ja  w Nee

Beschikt u over een recente risico-inventarisatie en evaluatie? 	 w Nee w Ja, (a u.b. meezenden)

Wordt er een ongevallenregister bijgehouden? 	 w Ja  w Nee

Hebben er ooit bedrijfsongevallen plaatsgevonden?	 w Ja* w Nee
*  Zo ja, a.u.b. data, aard en omvang van de bedrijfsongevallen vermelden en de eventueel genomen preventiemaatregelen

 

 

 

4. Activiteiten buiten het eigen bedrijf

Deelname aan tentoonstellingen, beurzen e.d.?	 w Nee w Ja, namelijk w Binnenland
	 	     w Buitenland

Verrichten van werkzaamheden buiten het eigen bedrijf, zoals 
installatie, montage en dergelijke?	 w Nee w Ja, namelijk w Zelden
	 	     w Regelmatig

Verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden 
(zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden e.d.)?	 w Ja* w Nee
*Zo, ja a.u.b. de aard van deze activiteiten vermelden en eventueel de landen waar deze activiteiten plaats vinden

 

 

 

5. Eigen producten

Worden grondstoffen, halffabrikaten of onderdelen daarvan, 
ter verhandeling of verwerking geleverd door derden?	 w Ja* w Nee
*Zo ja, a.u.b. soort en welke bedrijven leveren

 

 

 

Welke producten worden in eigen bedrijf gefabriceerd?

 

 

 

Op welke wijze vinden de eindcontroles plaats?

 

 

 



MEIJERS    4

Aanvraagformulier  
Aansprakelijkheidsverzekering  

voor bedrijven en beroepen
A15.5

Omzet (excl. BTW) in de laatste 3 jaar? 1e jaar e  

 2e jaar e  

 3e jaar e  

Is in de laatste 3 jaar een nieuw product aan het 
productenpakket toegevoegd?	 w Ja* w Nee
*Zo ja, a.u.b. bijzonderheden

 

 

 

6. Producten van derden

Welke producten worden verhandeld?

Omzet (excl. BTW) in de laatste 3 jaar? 1e jaar e  

 2e jaar e  

 3e jaar e  

De te verhandelen producten van derden worden in eigen bedrijf	 w (Na)behandeld
	 w Verpakt
	 w Geëtiketteerd
A.u.b. bijzonderheden, indien één van de voorgaande vakjes is aangekruist

 

 

 

7. Aard, gebruik en toepassing van de gefabriceerde en te verhandelen producten 

Levering geschiedt aan	 w Industrie, namelijk    %

	 w Groothandel, namelijk    %

	 w Kleinhandel, namelijk    %

	 w De consument, namelijk    %

Toepassing of gebruik geschiedt in	 w Waterbouw w Scheepsbouw
	 w Autofabricage w Fabricage van spoormaterieel
	 w Kernreactoren w Vliegtuigbouw
	 w Farmacie  w Medische wereld
	 w Andere soortgelijke processen of installaties, namelijk
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Worden de producten blootgesteld aan ioniserende straling?	 w Ja* w Nee
*Zo ja, a.u.b. bijzonderheden

 

 

 

Veroorzaken de producten ioniserende straling?	 w Ja* w Nee
*Zo ja, a.u.b. bijzonderheden

 

 

 

Zijn de producten (volgens voorschrift) voorzien van
het opschrift schadelijk voor personen/dieren?	 w Ja* w Nee
*Zo ja, a.u.b. bijzonderheden

 

 

 

8. Export

Worden producten of andere zaken geëxporteerd 
Binnen Europa?	 w Ja* w Nee
Buiten Europa?	 w Ja* w Nee
VS/Canada rechtstreeks?	 w Ja* w Nee
VS/Canada indirect?	 w Ja* w Nee

* Zo ja, a.u.b. soort artikel, land en omzet per land vermelden

 

 

 

m.b.t. VS/Canada-export afnemers en toepassing vermelden

 

 

Verwacht u in de toekomst wijzigingen
in de aard en omvang van de export?	 w Ja* w Nee
*  Zo ja, a.u.b. toelichting ten aanzien van verwachtingen
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9. Import

Worden er producten geïmporteerd
Van binnen de EU?	 w Ja* w Nee
Van buiten de EU?	 w Ja* w Nee

*  Zo ja, a.u.b. nadere toelichting omtrent de soort zaken en vanuit welk(e) land(en) import plaatsvindt

 

 

 

 

10. Leveringsvoorwaarden

Maakt u gebruik van leveringsvoorwaarden?	 w Ja* w Nee
	 w Ten dele
	 w Standaardvoorwaarden, namelijk  
* Zo ja, a.u.b. bijsluiten

11. Gevaarlijke stoffen

Worden er door het bedrijf één of meer 
gevaarlijke stoffen gebruikt, verwerkt, 
vervoerd of opgeslagen?	 w Nee w Ja*, namelijk w Brandgevaarlijk
	 	    w Explosief  
	 	    w Radioactief
	 	     w Giftig   
	 	    w Agressief

* Zo ja, geef een specificatie van de soort, hoeveelheid en de wijze van opslag en vervoer

 

 

 

 

Kunnen de in deze vraag vermelde stoffen 
gevaar opleveren voor de gezondheid?	 w Ja w Nee

Zo ja, verstrekt u persoonlijke 
beschermingsmiddelen?	 w Ja* w Nee

* Zo ja, graag opgave van de aard ervan

 

 

 

 

Controleert u op het gebruik hiervan?	 w Ja w Nee
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12. Afval

Wordt door het bedrijf afvalstoffen 
geproduceerd, opgeslagen, geloosd of vervoerd?	 w Nee w Ja*, namelijk w Vast
	 	    w Vloeibaar
	 	    w Gasvormig
*  Zo ja, a.u.b. daarvan de eigenschappen hier aankruisen en een specificatie geven van de soort,  

hoeveelheid en de wijze waarop wordt geproduceerd, opgeslagen, geloosd of vervoerd

 

 

 

Vindt zuivering van afvalstoffen plaats?	 w Ja* w Nee
* Zo ja, a.u.b. een nadere omschrijving van de zuiveringswijze

 

 

13. Materiaal in eigen gebruik

Welk materiaal is in het bedrijf (incl. filialen, 
vestigingen e.d.) in eigen gebruik?	 w Heistellingen (machines) aantal   

	 w Bokken, kranen en/of takels aantal   

	 w Pneumatische boren aantal   

	 w Spoormaterieel  aantal   

   Omschrijving  

     

     

 w Vaartuigen met motor aantal   

	 w Vaartuigen zonder motor aantal   

	 w Lasapparaten  aantal   

	 w Afbrandapparaten  aantal   

	 w Containers voor verhuur aantal   

	 w Tankwagens  aantal   

	 w Overig materieel  aantal   
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14. Elders lopende verzekering 
(Indien van toepassing)

Naam verzekeraar

Verzekerd bedrag per gebeurtenis e

Gehanteerde voorwaarden

Polisnummer

Verzekerd tot

15. Gewenste verzekering

Verzekerd bedrag per aanspraak	 w e 2.500.000,- w e 5.000.000,-

Anders, namelijk e

Eigen risico per aanspraak	 w e 125,-  w e 250,-    w e 500,-

Anders, namelijk e

Ingangsdatum

Particuliere aansprakelijkheid meeverzekeren?	 w Ja w Nee

Premievervaldatum 

Contractduur	 w 12 maanden w 36 maanden

Belangrijk: A.u.b. alle documentatie met betrekking tot leveringsvoorwaarden, garantiebepalingen, catalogi en brochures bijsluiten.

16. Schade

N.B.: Niet slechts de eigen wetenschap van de aanvrager, maar ook die van de andere te verzekeren (rechts)personen is bepalend bij de beantwoording van vraag 16.

Is er in de afgelopen 5 jaar een schade 
voorgekomen of een vordering ingesteld 
waartegen de aangevraagde verzekering 
dekking zal geven?	 w Nee w Ja, volledig overzicht met data, aard en omvang van de schade of vordering

Is het bedrijf momenteel in een 
schadevergoedingsprocedure gewikkeld?	 w Nee w Ja, bijzonderheden

Zijn er omstandigheden bekend waaruit 
een aansprakelijkstelling zou kunnen 
voortvloeien?	 w Nee w Ja, bijzonderheden
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17. Verklaringen aanvrager/verzekerde

Bijzonderheden
Bent u ten aanzien van een verzekering als 
thans wordt aangevraagd ooit geconfronteerd 
met een weigering, een opzegging of acceptatie 
onder beperkende voorwaarden of heeft u ooit 
zelf een verzekering als thans is aangevraagd 
opgezegd naar aanleiding van een beslissing 
van een verzekeraar?	 w Ja* w Nee
*Zo ja, gaarne toelichting

 

 

 

Hebt u eerder een verzekering als thans wordt 
aangevraagd gehad?	 w Nee w Ja,  Maatschappij  

	 	   Polisnummer  

Bent u de afgelopen 24 maanden ten aanzien 
van een verzekering als thans wordt aangevraagd, 
betrokken geweest bij een schade?	 w Ja* w Nee
*Zo ja, hoe vaak en tot welke bedragen?

 

 

 

18. Algemene Slotvraag

Bent u of is één van de andere belanghebbenden in de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest?
U hoeft deze vraag alleen met ‘Ja’ te beantwoorden als sprake is van een van de omstandigheden die in de toelichting op deze vraag zijn aangegeven.
	 w Ja* w Nee

Toelichting op vraag naar strafrechtelijk verleden
Van belang om te weten is of u of een andere belanghebbende bij deze verzekering als verdachte, of ter uitvoering van een opgelegde 
(straf)maatregel, in aanraking is geweest met politie of justitie in verband met:

• Enig misdrijf - of poging daartoe - als diefstal, verduistering bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, vernieling, beschadiging, 
mishandeling, afpersing en afdreiging;

• Enig (ander) misdrijf - of poging daartoe - gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven; 
• Overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten.

*  Zo ja, geef dan aan om welk misdrijf 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 voor-

waarden de schikking tot stand kwam (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden). Dit kan eventueel per e-mail aan directie@meijers.nl

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@meijers.nl
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Belangrijke informatie

Wettelijke meldingsplicht
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en 
omstandigheden die betrekking hebben op een derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet 
alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Als de verzekering mede ten 
behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma, of een rechtspersoon wordt aangevraagd, dan gelden de vragen die zijn 
gesteld onder ‘Bijzonderheden’ en onder ‘Algemene Slotvraag’ ook voor:

• De leden van de maatschap
• De (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF)
• De statutair directeur(en)/bestuurders van de rechtspersoon
• De aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer en -indien deze zelf een rechtspersoon is/zijn
• Hun statutair directeur(en)/bestuurders en aandeelhouder(s) met een belang van 33% of meer.

Vragen waarvan u het antwoord al bij de maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u 
niet of niet volledig aan uw meldingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt, 
of dat de verzekering wordt opgezegd.

Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Meijers verwerkt ten behoeve van het aan-
gaan en uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse 
en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Meijers uw gegevens 
raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement 
van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Nederlands recht
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Mocht u klachten hebben over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen en richten aan 
de Algemeen Directeur van Meijers. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbewijs en de wijze waarop uw klacht zal worden 
afgehandeld.

Slotverklaring
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Ondergetekende verklaart voorts een verze-
kering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met Meijers en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene en bijzon-
dere voorwaarden op de aangevraagde verzekering.

Ondertekening

Plaats Naam aanvrager

    

Datum Handtekening aanvrager*

    

          * Bij digitale aanvraag handtekening niet noodzakelijk

Bij digitale aanvraag

Sla dit ingevulde pdf-document op
en stuur het als bijlage naar

directieteam@meijers.nl
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