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1. Verzekeringnemer

Verzekeringnemer

Naam (bedrijf) + rechtsvorm

Adres

Postcode en plaats

KvK-nummer

2. Ingangsdatum, termijn en premiebetaling

Ingangsdatum

Contractstermijn 12 maanden

Premietermijn 12 maanden

3. Te verzekerden locatie

Is het onder vraag 1 genoemde adres de te  
verzekeren locatie?	 w Ja w Nee

Zo nee, wilt u dan het risicoadres vermelden? 
Graag per te verzekeren locatie een apart formulier invullen. 

Adres

Postcode

Plaats

4. Bedrijfsactiviteiten

Wat is zijn de bedrijfsactiviteiten? Graag een nauwkeurig omschrijving van de hoofdactiviteiten vermelden.

 

 

 

 

 

Worden er navenactiviteiten op het locatieadres 
uitgevoerd die niet samenhangen met de 
hoofdactiviteiten?	 w Nee w Ja, namelijk    

 
  
 
 

5. Verzekerd bedrag

Welk verzekerd bedrag wenst u te verzekeren?	 w e 500.000,- w e 1.000.000, -
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6. Opslag gevaarlijke stoffen in bovengrondse/mobiele tank(s)

Worden er gevaarlijke stoffen in 
bovengrondse/mobiele tank(s) opgeslagen?	 w Nee w Ja, dan graag de onderstaande gegevens invullen:

    Aantal tanks Soort stof      Inhoud in m3

             

             

             

             

Levert u motorbrandstoffen uit 
bovengrondse/mobiele tank(s)?	 w Nee w Ja, jaardoorzet in m3  

7. Opslag in ondergrondse tanks

Worden er gevaarlijke stoffen opgeslagen 
in ondergrondse tanks?	 w Nee w Ja, dan graag het formulier tankverzekering invullen
NB ondergrondse tanks vallen niet binnen 

de dekking van de milieuschadeverzekering

8. Asbest

Wat is de oppervlakte van de asbesthoudende 
dakbedekking en wandbeplating?	 w 0 t/m 200 m2  w 201 t/m 1.200 m2

	 w 1.200 t/m 5.000 m2  w   m2

9. Opslag gevaarlijke stoffen in emballage

Wat is de hoeveelheid kg/liter vaste en/of 
vloeibare stoffen anders dan in tanks?	 w 0 t/m 1.000 kg/liter  w 1.001 t/m 5.000 kg/liter

	 w 5.001 t/m 10.000 kg/liter w   kg/liter

10. Werkzaamheden bij derden

Is er sprake van werkzaamheden bij derden?	 w Ja w Nee
Hoeveel bedraagt het jaarloon uit 
werkzaamheden bij derden?  e

Wordt er bij het uitvoeren van de werkzaam- 
heden gebruik gemaakt van open vuur?	 w Ja w Nee
Houdt u zich bezig met grondverzet? 	 w Ja w Nee

11. Verhuur van onroerende zaken

Bent u eigenaar van de te verzekeren locatie?	 w Ja w Nee
Wordt een deel van de locatie verhuurd?	 w Ja, de herbouwwaarde van het verhuurde deel is e  
	 w Nee

Wat zijn de activiteiten van de huurders?	 w Woning/kantoor w Winkel

	 w Overig, namelijk  
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12. Kunststof en/of rubber producten

Hoeveel kg/liter is er aanwezig aan kunststof 
en/of rubber producten?	 w 0 t/m 1.000 kg/liter  w 1.001 t/m 5.000 kg/liter

	 w 5.001 t/m 10.000 kg/liter w   kg/liter

13. Schade

Zijn er thans aanspraken of omstandigheden 	 w Ja w Nee
bekend waardoor bodemverontreiniging kan  
zijn ontstaan en/of voor de maatschappij een  
verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan?
Zo ja, graag een recent bodemonderzoeksrapport (niet onder dan 3 jaar) meesturen

14. 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,  verzekeraar   

 
verzekering   
 
datum   
 
reden  

Is er in de afgelopen 5 jaar een schade  
voorgevallen?	 w Nee w Ja,  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 voor-
deel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, 
oplichting, valsheid in geschrifte of 
poging(en) daartoe.	 w Nee w Ja, namelijk    

 
 

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, namelijk    

 
 

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

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

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door vertegenwoordigingsbevoegde:

Plaats   Naam

    

Datum   Functie binnen bedrijf

    

   Handtekening aanvrager

    

Bij digitale aanvraag

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

info@meijers.nl
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Belangrijke informatie

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 (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 waarvan 
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 verzekering 
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 schadebehandelingsbe-
leid 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 directie-
team@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 Klachten Instituuut 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 vind t, kan het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
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Aanvraagformulier tankverzekering

Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden indien vraag 7 (Opslag in ondergrondse tanks) met “ja” beantwoord is.

1. Te verzekerden locatie

Is het onder vraag 1 van het aanvraagformulier milieuschade-
verzekering genoemde adres de te verzekeren locatie?	 w Ja  w Nee

2. Ondergrondse tanks

Wilt u voor elke te verzekeren ondergrondse tank het volgende invullen?

Tanknummer  Bouwjaar  KIWA-registratienr.   Opgeslagen stoffen  Inhoud in m3

              

              

              

              

3. Aflevering van motorbrandstoffen (tanken van motorrijtuigen)

Levert u motorbrandstoffen uit de ondergrondse tanks af 
aan motorrijtuigen? 	 w Ja  w Nee

Wilt u bodemverontreiniging door morsen bij het afleveren van 
motorbrandstoffen aan motorrijtuigen meeverzekeren?	 w Ja, dan de volgende vragen beantwoorden
	 w Nee, ga door naar vraag 4

Wat is de hoeveelheid afgeleverde motorbrandstoffen in m3 per jaar   m3:

Vindt het afleveren van motorbrandstoffen plaats boven een 
vloeistofdichte verharding?	 w Ja  w Nee,  dan kan bodemverontreiniging door morsen 

bij het afleveren van motorbrandstoffen aan 
motorrijtuigen niet worden verzekerd.  
Ga door naar vraag 4

Is er een ‘verklaring vloeistofdichte voorziening’ voor de 
aanwezige vloeistofdichte verharding afgegeven? 	 w Ja  w Nee

Is er een bodemlucht-monitoringssysteem 
geïnstalleerd onder e vloeistofdichte verharding? 	 w Ja  w Nee

4. Bodemsituatie

Liggen de te verzekeren ondergrondse tanks in een milieu-
beschermingsgebied voor grondwater (grondwatergewingebied)	 w Ja  w Nee

Beschikt u over een rapport bodemonderzoek rond de onder-
grondse tanks, dat niet ouder is dan drie jaar	 w Ja  w Nee
Het onderzoek dient te zijn uitgevoerd volgens de regels voor bodemonderzoek 

in het activiteitenbesluit en de daaraan gekoppelde ministeriële regeling

(voorheen het BOOT-protocol

Zijn er bij de ondergrondse tanks peilbuizen geplaatst voor 
periodiek onderzoek van het grondwater? 	 w Ja  w Nee

Zijn er in uw bedrijf ooit omstandigheden geweest waardoor de 
bodem verontreinigd kan zijn?	 w Ja  w Nee
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5. Verzekerd bedrag

Welk verzekerd bedrag wenst u te verzekeren?	 w e 250.000, - per ondergrondse tank
	 w e 500.000, - per ondergrondse tank

6. Mee te sturen documenten

Om een zo volledig mogelijk beeld van het te verzekeren risico te krijgen ontvangen wij bij naast een volledig ingevuld 
aanvraagformulier tankverzekering graag de volgende aanvullende documenten:

w  Een rapport bodemonderzoek (maximaal 3 jaar oud). Het onderzoek dient te zijn uitgevoerd conform de regels voor bodemonder-
zoek in het Activiteitenbesluit en de daaraan gekoppelde ministeriële regeling (voorheen het BOOT-protocol). Indien het aanwezige 
rapport ouder is dan 3 jaar, dan ontvangen wij graag tevens de analyserapporten over de laatste drie jaar van grondwatermonsters 
genomen uit de aanwezige grondwaterpeilbuizen;

w  Tekening(en) met daarop aangegeven: afleverzuilen, vloeistofdichte bestrating, tanks, vulpunten, leidingen, appendages, peilbuizen 
voor grondwatermonitoring, riolering, slibvanger en olie-/benzine-afscheider;

w  De installatiecertificaten van alle aanwezige tanks en leidingen; 
 
Wilt u in de volgende gevallen het laatste Bewijs van Goedkeuring door KIWA meesturen?

f Indien de tank(s) voor opslag van afgewerkte olie ouder is/zijn dan 5 jaar;
g Indien de tank(s) gemaakt is/zijn van met glasvezel versterkt kunststof en ouder is/zijn dan 10 jaar;
h Indien de tank(s) gemaakt is/zijn van taal en ouder is/zijn dan 15 jaar.

w Het laatste analyserapport (maximaal 1 jaar) van grondwatermonsters genomen uit de aanwezige grondwaterpeilbuizen;

w  Het laatste KIWA-rapport (maximaal 1 jaar oud) van de controle van de Kathodische Bescherming en de controle op de aanwezigheid 
van water en bezinksel (sludge) ;

w (Indien van toepassing) Het installatie-certificaat van het aanwezige bodemluchtmonitoringssysteem conform BRL-K910;

w (Indien van toepassing) Het laatste KIWA-controlerapport van de jaarlijkse controle van het bodemluchtmonitoringssysteem.

Indien ook het morsverlies meeverzekerd moet worden dan ontvangen wij graag ook

w De Verklaring Vloeistofdichte voorziening van de vloeistofdichte verharding rondom de afleverzuilen;

w Het laatste rapport (maximaal 1 jaar oud) van de controle van de vloeistofdichte verharding rondom de afleverzuilen.
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