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MEIJERS    1

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de 
verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Bij meerkeuzevragen gelieve het juiste antwoord aan te kruisen.

Aanvrager

Naam en voorletters 

Geboortedatum

Adres

Postcode en plaats

IBAN

Bedrijf

Naam bedrijf (of VVE)

KvK-nummer

Oprichtingsdatum

Rechtsvorm

Plaats(en) van vestiging

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

Pand 1

Gebruik

Adres 

Herbouwwaarde €

Onderhoudstoestand	 w Goed w Matig   w Slecht

Onderhoud in eigen beheer w Ja w Nee

Pand 2

Gebruik

Adres 

Herbouwwaarde €

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/leden VVE (aantal)  

Administratief personeel (aantal)    , waarvan in de buitendienst  

Technisch personeel (aantal)    , waarvan in de buitendienst  

Niet in loondienst (aantal)    , waarvan in de buitendienst  
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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

 

 

 

3.  Elders lopende verzekering 
(Indien van toepassing)

Naam verzekeraar

Verzekerd bedrag per aanspraak €

Gehanteerde voorwaarden

Polisnummer

Verzekerd tot

4. Gewenste verzekering

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

Anders, namelijk €

Eigen risico per aanspraak	 w € 200,- w € 500,-

Anders, namelijk €

Ingangsdatum

Particuliere aansprakelijkheid meeverzekeren?	 w Ja w Nee

Premievervaldatum 

Contractduur 12 maanden

5. 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 5.

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 (VVE) momenteel in een 
schadevergoedingsprocedure gewikkeld?	 w Nee w Ja, bijzonderheden
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Zijn er omstandigheden bekend waaruit 
een aansprakelijkstelling zou kunnen 
voortvloeien?	 w Nee w Ja, bijzonderheden

6. Verklaringen aanvrager/verzekerde

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, bijzonderheden

Heeft uw bedrijf de afgelopen 5 jaar op 
een soortgelijke verzekering schade geleden?	 w Nee w Ja, bijzonderheden

7. Slotvraag

Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van u of een verzekerde*, die binnen de  afgelopen acht jaar zijn 
voorgevallen of andere feiten (ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als de persoon  van aanvrager en/of verzekerde*) die voor het 
beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang  zouden kunnen zijn?
* Indien de aanvrager of verzekerde(n) een rechtspersoon zijn geldt deze vraag tevens voor de statutair directeur(en)/ bestuurder(s) van de rechtspersoon en de aandeelhouder(s) met 

een belang van 33,3% of meer en, als deze zelf een rechtspersoon is (zijn), de statutair directeur(en)/bestuurder(s) daarvan.

	 w Ja** w Nee

N.B.  Bij bevestigende beantwoording van deze vraag kunt u zich voor deze informatie rechtstreeks met de verzekeraar in contact stellen of deze desgewenst vertrouwelijk aan de 
directie zenden (directie@meijers.nl).

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

 

 

 

 

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 voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt deze informatie desgewenst 
 vertrouwelijk aan de directie zenden).

mailto: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  slotvragen’ 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 aangaan 
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  
verzekering zoals hierboven aangegeven te willen aangaan met Meijers en akkoord te gaan met de toepassing van de algemene en 
 bijzondere  voorwaarden op de aangevraagde verzekering.

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

http://www.stichtingcis.nl
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