Aanvraagformulier voor Beroeps- en
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor Veilinghuizen

Wilt u een aanvraag doen voor een:
○ Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

○ Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

○ Zowel een Beroeps- als een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

1. Algemeen
Naam verzekeringnemer:…………………………………………………………………………………………………………….
Straatnaam, postcode, plaats:……………………………………………………………………………………………………..
Oprichtingsdatum:……………………………………………………………………………………………………………………….
Aantal medewerkers (incl. DGA’s en vennoten):………………………………………………………………………….
(graag cv’s van directie meesturen)
Mee te verzekeren dochterondernemingen:………………………………………………………………………………..
Buitenlandse vestigingen:………………. Landen:………………………………………………………………………………
Website:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bent u aangesloten bij een overkoepelende brancheorganisatie:………………………………………………
Zoja, welke:………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2. Financieel
Omzet vorig boekjaar:………………………………………………………………………………………………..
Omzet dit boekjaar:……………………………………………………………………………………………………..
Omzet (prognose) komend boekjaar:…………………………………………………………………………..
Zijn er nevenactiviteiten: ………………………
Zo ja, welke: ……………………………………………………………………………………………………………………

3. Beroepsaansprakelijkheid

Welk verzekerd bedrag wenst u per aanspraak te verzekeren voor de beroepsaansprakelijkheid:
○ € 500.000,-

○ € 1.000.000,-

Hoe vaak sluit u contracten met uw cliënten op basis van:
1.
2.
3.
4.

Uw standaard leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden van uw cliënten
Op maat gemaakte leveringsvoorwaarden
Anders, namelijk………………………………………

ca…………….% van de contracten
ca…………….% van de contracten
ca…………….% van de contracten
ca…………….% van de contracten

Bent u de laatste vijf jaar aansprakelijk gesteld voor het niet nakomen van een contract?
○ ja

○ nee

Zo ja, graag een volledige omschrijving.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bent u zich bewust van enig handelen of nalaten of zijn er onopgeloste contractsgeschillen of
andere omstandigheden die mogelijk tot een aanspraak zouden kunnen leiden?
○ ja

○ nee

Zo ja, graag een volledige omschrijving.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Zijn er in de laatste drie jaar cliënten geweest die geweigerd hebben te betalen of die hun geld
terugeisten omdat uw dienst niet voldeed aan de verwachtingen van de client?
○ ja

○ nee

Zo ja, graag een volledige omschrijving.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Bedrijfsaansprakelijkheid

Welk verzekerd bedrag wenst u per aanspraak te verzekeren voor de bedrijfsaansprakelijkheid:
○ € 1.250.000,-

○ € 2.500.000,-

Hoe vaak sluit u contracten met uw cliënten op basis van:
1.
2.
3.
4.

Uw standaard leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden van uw cliënten
Op maat gemaakte leveringsvoorwaarden
Anders, namelijk………………………………………

ca…………….% van de contracten
ca…………….% van de contracten
ca…………….% van de contracten
ca…………….% van de contracten

Bent u de laatste vijf jaar aansprakelijk gesteld of zijn er omstandigheden die mogelijk tot een
aanspraak zouden kunnen leiden?
○ ja

○ nee

Zo ja, graag een volledige omschrijving.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er bij u gevallen van beroepsziekten van (ex-)werknemers bekend waarvoor u mogelijk
aansprakelijk kan worden gehouden?
○ ja

○ nee

Zo ja, graag een volledige omschrijving.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................................................
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5. Slotvragen
Heeft de aanvragende rechtspersoon en/of zijn deelnemingen ooit een soortgelijke verzekering
gehad?
○ ja

○ nee

Zo ja, vanaf welke datum heeft de rechtspersoon en/of zijn deelnemingen ononderbroken deze
verzekering gehad?
Naam van de verzekeraar:……………………………………………………………………………………………………………..
Verzekerd bedrag:………………………………………………………………………………………………………………………….
Ingangsdatum van de verzekering:…………………………………………………………………………………………………
Eerstkomende vervaldatum:…………………………………………………………………………………………………………..

Is een aanvraag voor een soortgelijke verzekering ooit afgewezen?
○ ja

○ nee

Zo ja, wat waren de redenen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is een dergelijke verzekering ooit opgezegd en/of is de verlenging geweigerd?
○ ja

○ nee

Zo ja, wat waren de redenen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bestaan er andere feiten of omstandigheden die voor verzekeraar van belang kunnen zijn bij de
acceptatie van deze verzekering?
○ ja

○ nee

Toelichting
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928BW e.v., is Chubb (of andere verzekeraar) ontslagen van
iedere uitkeringsplicht indien blijkt dat verzekeringnemer bij het aanvragen van de verzekering
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en Chubb (of andere verzekeraar) de verzekering
niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien zij de juiste feiten gekend had
Plaats: ……………………………………………………..

Datum:………………………………………………………….

Naam: ………………………………………………………

Functie: ……………………………………………………….

Handtekening:

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte voor andere verzekeringen, kruist u dat dan aan.
Wij nemen vervolgens contact met u op.
○ Kunst

○ Opstal

○ Inventaris

○ Ongevallen

○ Pensioen

○ Beurs/Evenement

Dit formulier graag ingevuld terugsturen naar:
ZJHT Risk & Insurance Specialists BV
Villa Maarheeze
Rijksstraatweg 675
2245 CB Wassenaar
Of mailen naar: ingezweertsdejong@zjht.nl

5

○ Rechtsbijstand

○ Verzuim

○ Auto

