Aanvraag-/ inspectieformulier voor Horeca- en aanverwante bedrijven
Nieuwe verzekering

: _______________________________________

Wijziging van polisnummer(s)

: _______________________________________

1.

Algemeen gedeelte

1.1.

Naam verzekerde en geboortedatum

: _______________________________________

1.2.

Woonplaats en postcode

: _______________________________________

1.3.

Risicoadres en postcode

: _______________________________________

1.4.

Wie is de eigenaar van het gebouw?

: _______________________________________

1.5.

Wie is de eigenaar van de inventaris?

: _______________________________________

1.6.

Onder welke naam wordt het bedrijf
uitgeoefend?

: _______________________________________

1.7.1.

Hoe is de persoonsnaam van de eigenaar?

: _______________________________________

1.7.2.

Hoe is de persoonsnaam van de exploitant?
Dus niet de naam van het bedrijf, B.V. en/ of N.V. : _______________________________________

1.7.3.

Is het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel?
Zo ja, onder welk nummer?

1.8

Wat dient verzekerd te worden?

ja

nee

: _______________________________________
opstal

herbouwwaarde €. _______

inventaris

waarde

€. _______

bedrijfsschade
verzekerd
goederen
bedrag
€. _______
uitkeringstermijn _________ weken
1.8.1.

Opstallen met index?

ja

1.9.

Risico’s welke verzekerd dienen te worden

brand (vliegtuig)

storm

inbraak

uitgebreid

Wat is de aard van het bedrijf?

hotel

pension

(Indien meerdere van toepassing, alle aankruisen)

restaurant

kamerverhuurbedrijf

petit-restaurant

café

lunchroom

bar

snackbar

dancing

cafetaria

discotheek

automatiek

bowlingcentrum

frites-viswagen

nachtclub

feestzaal/ toneel

sexclub

kantine/ clubhuis

______________

______________

______________

1.10.

1.11.

Hoe is de ligging van het bedrijf?

nee

buiten bebouwde kom
binnen bebouwde kom, in winkelgebied
binnen bebouwde kom, in woongebied

binnen bebouwde kom, in uitgaansgebied
in een winkelcentrum
in een renovatiegebied
1.12.

Hoe groot is de bezoekerscapaciteit?

: ______________________________ personen

1.13.

Wat zijn de openingsuren?

: _______________________________________

1.14.

Hoeveel personen zijn in het bedrijf werkzaam?

: ________________________ personen

1.15.

Is het pand bewoond?

ja

1.16.

Zo ja, door wie?

exploitant

eigenaar

medewerker

derden

1.17.

Is er geluids- en beeldapparatuur aanwezig?

1.18.

Zo ja, wat voor apparatuur en waarde

ja

nee

nee

: _______________________________________
________________________

1.19.

Videobanden aanwezig?

ja

1.20.

Zo ja, hoeveel banden en waarde

1.21.

Speelautomaten aanwezig?

ja

nee

1.22.

Is er een inbraakinstallatie aanwezig?

ja

nee

€ ___________

nee

: ________________________

€ ___________

Zo ja, installateur

: _______________________________________

Jaar van de installatie

: _______________________________________

Aard/ type van de installatie

: _______________________________________

Is de installateur door het TBBS erkend?

ja

nee

Is er een onderhoudscontract?

ja

nee

2.

Vragen m.b.t. het brandrisico

2.1.

Hoe oud is het gebouw?

2.2.

Hoe is de constructie van de buitenmuren/
wanden?

: ______________________________ jaar
steenachtig materiaal
hout
______________________________

2.3.

Hoe is de constructie van de daken?

pannen, plat dak (met of zonder grind)
riet – vonkenvanger?

ja

nee

______________________________
2.4.

Hoe is de constructie van de verdiepingsvloer(en)?

steenachtig materiaal
hout
______________________________

Hoe groot is het aantal verdiepingen?

: _______________________________________

2.5.

Is er een brandwerend plafond?

ja

nee

2.6.

Hoe is de interieurbetimmering?

uitgebreid

2.7.

Is er een verlaagd plafond aanwezig?

ja

nee

2.8.

Zo ja, van brandbaar materiaal?

ja

nee

2.9.

Zijn er metalen afvalbakken met metalen deksels
aanwezig?

ja

nee

eenvoudig

2.10.

Zijn er metalen asverzamelaars aanwezig voor
het ledigen van asbakken?

ja

nee

Lokaalverwarming:
2.11.

Op welke wijze vindt lokaalverwarming plaats?

kachels

gas-

oliegestookt

c.v.

gas-

oliegestookt

elektrisch
open haard
______________________________
Elektrische installatie:
2.12.

Worden aanleg en wijzigingen uitgevoerd door
een erkend installatiebedrijf?

2.13.

Ouderdom van de elektrische installatie

2.14.

Is er een geldig certificaat aanwezig, afgegeven
door een erkend installatiebureau?
Zo ja, wanneer afgegeven?

ja

nee

: ______________________________ jaar
ja

nee

: _______________________________________

Belendingen:
2.15.

Belendende gebouwen binnen 10 meter?

2.16.

Zo ja, welke?

ja

nee

: _______________________________________
_______________________________________

Blusmiddelen:
2.17.

Blusmiddelen aanwezig?

2.18.

Zo ja, aantal blusmiddelen?

: _______________________________________

Merk?

: _______________________________________

Inhoud?

: _______________________________________

Waar geplaatst?

: _______________________________________

2.19.

ja

nee

Vindt jaarlijks controle plaats door de leverancier? : _______________________________________

Keukeninrichting:
2.20.

Hoe worden de kook- en baktoestellen verwarmd?

aardgas

elektrisch

anders en wel __________________________
2.21.

Thermostatische beveiliging op deze toestellen
aanwezig?

ja

nee

2.22.

Afzuigkap en afvoerkanalen van metaal?

ja

nee

2.23.

Zijn de filters van onbrandbaar materiaal?

ja

nee

2.24.

Nabij de frituurtoestellen een kooldioxide
blustoestel en/ of blusdeken aanwezig?

ja

nee

Metalen deksels voor het afdekken van de
frituurtoestelen daarbij aanwezig?

ja

nee

Worden de vetfilters regelmatig gereinigd?

ja

nee

2.25.
2.26.

2.27.

Zo ja, hoe vaak wordt dit gedaan?

: _______________________________________

Hoe bewaart men afgewerkt olie/ vet?

: _______________________________________

Hotel/ pension/ kamerverhuurderbedrijf e.d.:
2.28.

Wordt er gekookt op de kamers?

ja

nee

2.29.

Is er een centrale keuken?

ja

nee

2.30.

Hoeveel en welke (studenten, buitenlanders e.d.) : _______________________________________

2.31.

Seizoenbedrijf?

ja

nee

2.32.

Is er voor het bedrijf volgens gemeentelijke
verordening een vergunning nodig?

ja

nee

Zo ja, beschikt men hierover?

ja

nee

3.

Vragen over schaden e.d.

3.1.

Wie van de onder de punten 1.4 t/m 1.7
genoemde personen hebben, voorzover u bekend,
ooit schade gehad?

3.2.

Heeft aanvrager een horeca-opleiding gehad?

3.3.

Zo ja, welke?

3.4.

Heeft aanvrager vroeger een bedrijf gehad dat
failliet is verklaard?

: _______________________________________
ja

nee

: _______________________________________
ja

nee

3.5.

Zo ja, welk bedrijf en wanneer?

3.6.

Is aanvrager exploitant van het gebouw?

ja

nee

3.7.

Was aanvrager eerder eigenaar/ exploitant van
een gebouw met soortgelijke bestemming?

ja

nee

Zo ja, heeft aanvrager in die hoedanigheid
schade-uitkeringen ontvangen?

ja

nee

3.8.

: _______________________________________

3.9.

Indien thans tevens eigenaar/ resp. eigenaar geweest van panden met soortgelijke bestemming de vragen
3.10 t/m 3.16 beantwoorden

3.10.

Adressen

: _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3.11.

Gedurende welke periode?

: _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3.12.

Bij wie verzekerd?

: _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3.13.

Schade-data

: _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3.14.

Schade-oorzaken

: _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3.15.

Grootte van de geclaimde schaden

: _______________________________________
_______________________________________

ALGEMENE SLOTVRAGEN
(zie ook het onderwerp Wettelijke mededelingsplicht)
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

STRAFRECHTELIJK VERLEDEN
Bent u of is één van de andere belanghebbenden in de laatste acht jaar met justitie in aanraking geweest.

□ ja

□ nee

U hoeft deze vraag alleen met Ja te beantwoorden als sprake is van een van de omstandigheden die in de
toelichting op deze vraag zijn aangegeven.
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 bedreiging;
–

enig (ander) misdrijf - of poging daartoe – gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;

BELANGRIJKE INFORMATIE
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 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 mededelingsplicht 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 de verzekeraar
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten,
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 de verzekeraar uw gegevens
raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. 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.
KLACHTENINSTANTIES
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van Klap bv worden voorgelegd.
Wanneer het oordeel van Klap bv voor u niet bevredigend is, kunt u zich tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
wenden. Deze stichting is door de verzekeringsbedrijfstak opgericht en er werken verschillende Ombudsmannen.
Zij proberen door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er de Raad van Toezicht die toetst of de verzekeraar de
goede naam van de bedrijfstak heeft geschaad. Adres: Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het
klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.

Plaats ________________________________________________________ Datum _____________________
Naam en functie aanvrager ___________________________________________________________________
Handtekening aanvrager _____________________________________________________________________

