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1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf

Namen gelieerde bedrijven

Website 

KvK nummer

2. Jaaromzet en personeelsgegevens

Jaaromzet (exclusief BTW) €

Aantal medewerkers (FTE)

Totaal jaarloon (loon werknemersregelingen) €

3.  Informatie geleverde ICT producten en/of diensten

Overig

4.  Toepassing van de geleverde ICT producten/diensten

Overig

Activiteiten	 %	van	de	omzet

Levering software pakketten   %

Software ontwikkeling   %

Software onderhoud en installatie  %

Verkoop en levering hardware   %

Hardware onderhoud en installatie  %

Advies / consulting    %

Training     %

Internet service provider   %

Webdesign    %

Detachering    %

Telecommunicatie    %

Overig (graag toelichten)   %

Kantoorsoftware %

Management informatie systemen %

Netwerk en systeembeheer %

Financiële software %

IT security %

Database (management)   %

Industriële automatisering   %

Medische toepassing    %

Payment processing    %

Overig (graag toelichten)   %
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5.  Vertrouwelijke gegevens

Heeft u bedrijfsgevoelige informatie 	 w Ja w Nee
van opdrachtgevers?

Heeft u databestanden met 	 w Ja w Nee
gevoelige persoonsgegevens?                

6.  Omzet geografisch

7.  Algemene voorwaarden

Hoe vaak sluit u overeenkomsten met uw  
opdrachtgevers op basis van:        % van de overeenkomsten

 Uw eigen (standaard) leveringsvoorwaarden   ca.  %

 Leveringsvoorwaarden van uw opdrachtgevers   ca.  %

 Op maat gemaakte leveringsvoorwaarden   ca.  %

 Anders, namelijk      ca.  %

Worden er Service Level Agreements overeengekomen?     	w Ja w Nee

Worden (data)verwerkingsovereenkomsten  
overeengekomen?      	 w Ja w Nee

Worden er contractuele deadlines afgesproken?        	 w Ja w Nee

8.  Afhankelijkheid ICT systeem

Binnen welke tijd zijn kritische systemen 	 w  minder dan een dag 
weer operationeel, hierbij uitgegaan van  
een worst case scenario?	 w  minder dan een week

		

	 w  minder dan een maand

	 w  langer dan een maand

Hoe groot is de geschatte financiële impact  €   per dag 
per dag indien de kritische system niet  
operationeel zijn? 

9. Gegevens huidige polis(sen)

GRAAG	EEN	KOPIE	MEESTUREN	VAN	DE	MEEST	RECENTE	POLIS(SEN)	VAN	 
UW	AANSPRAKELIJKHEIDS-	EN/OF	CYBERVERZEKERING(EN).

Nederland  %

Europa  %

USA / Canada  %

Overige landen  %

Bij digitale aanvraag

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