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1. Bedrijfsgegevens

Relatienummer

Naam bedrijf

Correspondentieadres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website

Nummer KvK

Bankrekeningnummer (IBAN)

2. Verzekerde objecten/belangen

Omschrijving  Verzekerd bedrag  Bijzonderheden

Gebouwen (herbouwwaarde) e    

Inclusief fundering?	 w Ja  w Nee

Huurdersbelang e    

Bedrijfsuitrusting/inventaris e    

Goederen e    

Bedrijfsschade, jaarbelang e   w 26  w 52  w 78  w 104 weken

Extra kosten/Reconstructie kosten e    

  e    

  e    

3. Ingangsdatum

Ingangsdatum

4. Risico-informatie

Risico-adres(sen)

Bouwaard

Bestemming/bedrijfsactiviteiten

Bedrijfsverzamelgebouw	 w Ja w Nee

Bestemming en bouwaard belendingen
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5. Preventie

Opgave aanwezige blusapparatuur

Is voor de blusapparatuur een onderhoudscontract afgesloten?	 w Ja  w Nee

Is een gecertificeerd automatisch 
brandmeldsysteem met doormelding aanwezig?	 w Nee w Ja, certificaat bijvoegen

Inbraak werend hang- en sluitwerk aanwezig?	 w Ja  w Nee

Inbraakalarminstallatie met doormelding naar 
een particuliere alarmcentrale aanwezig?	 w Nee w Ja, certificaat bijvoegen

6. Taxatie

Zijn de eerder vermelde verzekerde objecten getaxeerd?	 w Nee w Ja,  taxatierapport bijvoegen 
(gebouwen en/of inventaris)

7. Elders lopende verzekeringen

Zijn de eerder vermelde verzekerde objecten nog geheel 
of gedeeltelijk elders verzekerd?	 w Nee w Ja, kopie polissen bijvoegen

8. Betalingswijze

Premiebetaling per	 w Maand(*) w Kwartaal(*) w Halfjaar w jaar

* Ingeval van betaling per maand of kwartaal is een automatische incasso verplicht.

9. Slotvragen

Is in de laatste 5 jaar een soortgelijke verzekering van u of van 
een verzekerde opgezegd of geweigerd of zijn ooit
beperkende bepalingen gesteld?	 w Nee w Ja,  opgave  

(verzekeraar, verzekering, datum, reden)
Is er in de afgelopen 5 jaar een schade voorgevallen?	 w Nee w Ja,  opgave  

(oorzaak, bedrag, datum)

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering (als belanghebbende gelden alle eigenaren en/of bestuurders) in de laatste 
8 jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf) maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:

Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, 
zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid 
in geschrifte of poging(en) daartoe.	 w Nee w Ja, opgave

Wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling 
of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging (chantage)
of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen
het leven of poging(en) daartoe.	 w Nee w Ja, opgave

Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet 
of de Wet economische delicten?	 w Nee w Ja, opgave
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10. Slotverklaring

Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de belangrijke informatie onderaan het aanvraagformulier.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door vertegenwoordigingsbevoegde:

Naam   Functie binnen bedrijf 

   

Datum  Plaats

   

  Handtekening

   

Bij digitale aanvraag

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

info@meijers.nl



MEIJERS    4

Aanvraagformulier  
Brand

A30.2

Belangrijke informatie

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht:
1 ls 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 (bij het aanvragen van een medische verzekering geldt deze verplichting 
alleen ten aanzien van een derde 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 waar-
van u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden

2 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 mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aange-
vraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, ter hand is gesteld.

3 Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechts-
persoon, 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 statutair 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].
4 In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering boven-

dien de volgende uitgangspunten:
• een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
• de slotvragen dienen volledig te worden beantwoord. De slotvragen worden geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien 

daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de 
overige op het aanvraagformulier 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 verzeke-
ring aangeboden risico van belang konden zijn.

5 Indien u niet of 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.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Meijers ver-
werkt voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische 
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatie- en schadebehandelings-
beleid kunnen wij gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag en worden de bij een schadeaangifte verstrekte gegevens door 
ons verwerkt in de databank van de Stichting CIS. Doel hiervan is het beheersen van risico’s en het tegengaan van fraude. Zie voor meer 
informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het van toepassing zijnde privacyreglement. Wij kunnen persoonsgegevens ook gebrui-
ken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit per e-mail melden via 
info@meijers.nl of schriftelijk bij Meijers, Postbus 707, 1180 AS Amstelveen.

Toepasselijk recht
Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Klachtenbehandeling
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over 
bent. Neemt u in zo’n geval eerst contact op met uw contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen dan kan dit per e-mail via 
directieteam@meijers.nl of schriftelijk bij 

Meijers
t.a. v. directieteam
Postbus 707
1180 AS Amstelveen. 

Als wij er naar uw mening niet in slagen het probleem naar uw tevredenheid op te lossen kunt u, indien u een natuurlijk persoon bent 
die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zich wenden tot de erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten:

Stichting Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

0900-3552248
www.kifid.nl

Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelings-mogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachten-
instituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
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