Aanvraagformulier
Doorlopende CAR-verzekering
A17.2

Gegevens aanvrager
Naam bedrijf/instelling
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Fax
Aard van het bedrijf
Sinds wanneer bestaat het bedrijf?
Worden de werken uitgevoerd volgens bepaalde
leverings-/installatievoorwaarden?

w

Nee

w

Ja. Graag voorwaarden meezenden

1. H
 oe groot was – naar schatting – de jaaromzet gedurende respectievelijk de afgelopen twee jaar,
het lopende jaar en het komende jaar?
20  

20  

20  

20  

Woningbouw

e









Utiliteitsbouw

e









Reparatie/onderhoud

e









Montage/installatie

e









Anders

e









Van wanneer tot wanneer loopt het boekjaar?

Van 				 tot 

Is het bedrijf gespecialiseerd in de uitvoering
van bepaald soort werken?

w

Hoeveel werken worden per jaar in
uitvoering genomen?

Circa 

Worden werken in onderaanneming uitgevoerd?

w

Nee

w

Ja, circa 

% van de omzet

Worden werken aan onderaannemers uitbesteed?

w

Nee

w

Ja, circa 

% van de omzet

Dienen de onderhanden zijnde werken per
ingangsdatum te worden meeverzekerd?

w

Nee

w

Ja, opgave e 

Nee

w

Ja, namelijk 

werken

2. Verzekerde bedragen
Sectie I – Het werk
Aanneemsom

e 				 als maximum per project

Sectie II
Aansprakelijkheid
Heeft het bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

e 				 als maximum per gebeurtenis

w

Nee

w

Ja, verzekeraar 

							  
Polisnummer 
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Sectie III
Bestaande eigendommen opdrachtgever

e 				 premier risque

Sectie IV
Eigendommen van directie en personeel

e 				 premier risque

Sectie V
Gereedschappen, keten en loodsen

e 				 nieuwwaarde

3. Verzekerde termijnen
Bouw-, resp.montage-/installatietermijn

			 maanden
(De verzekering geschiedt voor een termijn volgens bestek of aannemingsovereenkomst,
echter met een maximum duur zoals hier ingevuld)

Test-/ beproevingstermijn

			 dagen/ weken

Onderhoudstermijn

			 maanden
(Indien van toepassing, geschiedt de verzekering voor een onderhoudstermijn volgens bestek of
aannemingsovereenkomst, echter met een maximum duur zoals hier ingevuld)

Ingangsdatum verzekering

4. Verzekeringsverleden
Heeft u de laatste vijf jaar schade geleden door
gebeurtenissen zoals gedekt door de gevraagde
verzekering(en)?

w

Nee 		

w

Ja, namelijk

Schadebedrag € 		

schadejaar

toedracht 

Schadebedrag € 		

schadejaar

toedracht 

Schadebedrag € 		

schadejaar

toedracht 

Schadebedrag € 		

schadejaar

toedracht 

Schadebedrag € 		

schadejaar

toedracht 

Bij welke verzekeraar(s) bent u thans verzekerd?
Wat zijn de contractvervaldata van deze
lopende verzekeringen?
Is ooit een aanvraag van u voor een soortgelijke
verzekering afgewezen, dan wel een dergelijke
verzekering opgezegd of de continuatie daarvan
op de bestaande of gewijzigde voorwaarden
geweigerd?

w

Nee 		

w

Ja*

* Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden
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Slotverklaring
Zijn er 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 maatschappij 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 hier
boven aangeduide (rechts)personen.
w

Nee

w

Ja*

*Zo ja, nadere bijzonderheden vermelden a.u.b.





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 ‘Slotvraag’ 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 33% of meer en - indien deze zelf een rechtspersoon is/zijn;
• Hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) 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.
Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd om namens de te verzekeren personen en/of 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.

Ondertekening
Plaats

Naam aanvrager/contactpersoon

  
Datum

Handtekening aanvrager*

  
							    * Bij digitale aanvraag handtekening niet noodzakelijk

Bij digitale aanvraag

Sla dit ingevulde pdf-document op en stuur het als bijlage naar info@meijers.nl
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