Aanvraagformulier Uitgebreide brandverzekering
1. Verzekeringsnemer.
Naam (bedrijfsnaam)
Adres
Postcode
Plaats

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Telefoon
Fax
Email adres

________________
________________
________________

KvK nummer & datum inschrijving

________________ ____________________

Bestemming/hoedanigheid

______________________________________
______________________________________
______________________________________

2. Risicoadressen
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Plaats
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

3. Gegevens over het gebouw.
Eigendom

Ja/ Nee*

Bouwjaar pand(en)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bouwaard

□ Steen

□ Hout

Gevels

□ Hout

□ Steenachtig □ Staal

□ Staal

□ Beton

Soort dakdekking

□ Mastiek

□ Pannen

□ Etherniet golfplaat

□ Lei

Verdiepingsvloeren

□ Hout

Isolatiemateriaal gevels

□ Brandbaar □ Onbrandbaar

□ Riet

□ Steenachtig

Soort: ____________________________________
Isolatiemateriaal dak(en)

□ Brandbaar □ Onbrandbaar
Soort: ____________________________________

Totaal vloeroppervlak

_____________________m²

Ligging

□ Binnen de bebouwde kom □ Bedrijven terrein
□ Saneringsgebied

□ Afgelegen

Maakt het risico deel uit
van een gebouwencomplex? □ Nee
□ Ja, een bedrijven complex
□ Ja een open winkelcentrum
□ Ja een gesloten winkelcentrum
Zo ja naam van het complex ______________________________________
Belendingen
binnen 10 meter.

Brandstof lokaal
Verwarming

□ Vrijstaand

□ In winkelcentrum

□ Links woonhuis

□ Rechts woonhuis

□ Links winkel

□ Rechts winkel

□ Links rechts woonhuis

□ Links/rechts winkel

□ Gas/cv

□ Olie

□ Anders en wel……..

Soort lokaalverwarming

□ (plafond) Heaters

Staat van onderhoud

Gebouw
Electra. Install.
Verwarming

Aan- of verbouw?

Ja / Nee*

Leegstand

Ja / Nee*

Opstal afgesloten van
Nutsvoorzieningen?

Ja / Nee*

Sprake van achterstallig onderhoud?

Ja / Nee*

□ Kachels
Goed
Goed
Goed

Zo ja op welke plaats?

Matig
Matig
Matig

Slecht
Slecht
Slecht

____________________________
____________________________
____________________________

4.Gegevens gebruik
Opstal bewoond?

Ja / Nee*
Een opstal wordt als bewoond beschouwd, indien in de regel
iemand dag en nacht in het gebouw aanwezig is en binnenshuis
een toegang heeft tot dat gedeelte daarvan waarin zich het
verzekerde belang bevindt.

Vindt kamerhuur plaats?

Ja / Nee*

Andere gebruikers in de gebouwen

Ja/Nee* zo ja, welke doeleinden ___________

Wordt gebruik gemaakt
Van motorische drijfkracht? □Ja, < 5 kW

□ Ja, > 5 kW

Wordt gebruik gemaakt
Van lichtontvlambare
(vloei)stoffen?
Vindt verf- vernis-, of
Lakspuiten plaats?

□ Nee

□ Nee

□ Ja nl.

___________________________
___________________________

Ja/ Nee*

□ in een goedgekeurde ruimte
□ in een niet-goedgekeurde ruimte

Vinden er werkzaamheden
Plaats met open vuur?
(lassen solderen, snijden e.d.) □ Nee

□ Ja nl

___________________________
___________________________

Wordt afval in onbrandbare /
Vlamdovende containers
opgeslagen?
Ja / Nee*
Vindt opslag van afval
op terrein plaats?

Ja / Nee*

5. Aanwezige preventie.
Zijn brandpreventieve
middelen aanwezig?

Onderhouds contract
Afgesloten?

□ Nee
□ Ja,

□ draagbare blustoestellen
□ slanghaspels
□ detectiesysteem (certificaat meesturen s.v.p.!)
□ sprinklerinstall. (certificaat meesturen s.v.p. !)
□ anders

Ja / Nee*

Zijn er overige preventieve
maatregelen genomen?
□ Nee
□ Ja,

□ Inbraakbeveiliginginstallatie conform BORG
Certificaat meesturen s.v.p. !
□ anders bv camerabeveiliging e.d.

6. Gewenste verzekeringen
Opstal

Ingangsdatum

________________

Herbouwwaarde

€_______________

Vaste Taxatie

€_______________ (taxatierapport meesturen !).

Fundamenten

Inclusief /Exclusief *

Huurdersbelang/verbouwingen
Ingangsdatum
Verzekerd bedrag

________________
€_______________

Inventaris

Ingangsdatum

________________

Nieuwwaarde

€_______________

Dagwaarde

€_______________

Vaste taxatie

€_______________ (taxatierapport meesturen !)

Goederen basis inkoopwaarde

€_______________

Maand/kwartaal declaratie

Ja/Nee*

Bedrijfsschade

Ingangsdatum

________________

Verzekerd belang

€_______________ (jaarbedrag)

Maximale uitkeringsduur

26 weken
78 weken

52 weken
104 weken

Wat zijn de maximale levertijden van de machines _______________________
Wilt u het toeleveranciers risico of afnemersrisico mede verzekeren ? Zo ja, wat zijn uw
voornaamste toeleveranciers en/of afnemers en voor welke percentage van de omzet bent u
van hen afhankelijk ?
Percentage
Naam
_____________________________________________ _________%
Adres/land
_____________________________________________
Naam
_____________________________________________ _________%
Adres/Land _____________________________________________
Naam
_____________________________________________ _________%
Adres/Land _____________________________________________

12. Schadeverloop.
Schadeverloop van het lopende jaar en de vier voorafgaande jaren.
Jaar
Lopende jaar
20..
20..
20..
20..

Schade

Aantal

Oorzaak

Slotverklaringen
Eerdere Verzekering
Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten aanzien van een verzekering als thans
aangevraagd ooit geconfronteerd met een weigering, een opzegging of acceptatie onder
beperkende voorwaarden?
Ja/Nee Zo ja, graag toelichten……………………………………………………………
Strafrechtelijk verleden
Bent u of is één van de andere belanghebbenden ten aanzien van een verzekering als thans
aangevraagd de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest.
U hoeft dezer vraag alleen met “Ja” te beantwoorden als sprake is van de omstandigheden die
in de toelichting op deze vraag zijn aangegeven.
Ja/Nee Zo ja, graag toelichten……………………………………………………………
Toelichting 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
bedreiging;
- enig (ander) misdrijf, of poging daartoe, gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen
het leven;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, opium wet, 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 strafmaatregelen 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 desgewenst deze informatie vertrouwelijk aan de directie zenden).
Slotverklaring
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig
zijn.

Wettelijke mededelingsplicht
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 wetenschap bepalend, maar ook die van een 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
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 aandeelhouders 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 mededelingplicht heeft
voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt, of dat
de verzekering wordt opgezegd.
Datum

_______________________________

Plaats

_______________________________

Naam

_______________________________

Functie

_______________________________

Handtekening

_______________________________

Betalingstermijn :
□
maand, uitsluitend via automatische incasso (toeslag 5%)**
□
kwartaal
(toeslag 4%) **
□
half jaar
(toeslag 3%) **
□
jaar
Rekeningnummer

_______________________________

Bij beurspolissen is het in principe niet mogelijk om te kiezen voor termijnbetaling en zullen
alle betalingen per jaar geschieden. In sommige gevallen is termijnbetaling bespreekbaar.
* doorhalen wat niet van toepassing is.

