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 Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 

 
1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo 
volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het 
sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is 
bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere 
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, 
moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt 
beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis 
omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de 
verzekering op te zeggen. 
2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder 
firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, 
het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor: 
- de leden van de maatschap; 
- de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF); 
- de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; 
- de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun 
 statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer]. 
3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de 
verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te 
verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het 
aanvraagformulier. 
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze 
verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: 
- een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord; 
- de slotvraag dient volledig te worden beantwoord.  
De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of 
verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde 
vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is 
voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico 
van belang konden zijn. 

 

 
 
 

 1  Aanvraag / wijziging 
 
Aanvraag   offerte   nieuwe verzekering 
Wijziging bestaande verzekering   ja,  polisnummer ______________________________

 

 
 
 

 2  Verzekeringnemer 
 
2.1 Bedrijf   
  
a. Bedrijfsnaam ______________________________________________________________________ 
b. Rechtsvorm  B.V.   N.V.   V.O.F.   C.V.   Maatschap   Stichting   Coöperatie 
c. Adres ______________________________________________________________________ 
d. Postcode / Plaats ______________________________________________________________________ 
e. Land ______________________________________________________________________ 

f. Bedrijf is opgericht op ______  -  ______ -  _________ 

g. Inschrijvingsnummer handelsregister ___________________________________ 
 ( kopie van inschrijving handelsregister / KvK bijsluiten) 

 

h. Bankrekeningnummer ___________________________________ 
   
 



 

 2 vervolg  
  
2.2 Contactgegevens  
  
a. Telefoonnummer(s) ________________________________________ 
b. Telefaxnummer(s) ________________________________________ 
c. E-mail adres ______________________________________________________________________ 
d. Website ______________________________________________________________________ 

 

 
 

2.3 Gegevens statutaire directeur(en)/bestuurder(s), firmanten, maatschapsleden, eigenaar(s)/aandeelhouder(s) 
met een belang van 33,3% of meer, en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutaire 
directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer]: 

a. Naam en voorletters ______________________________________________________________________ 
 Privé-adres ______________________________________________________________________ 
 Geboortedatum ______  -  ______ -  _________ 
 Nationaliteit ______________________________________________________________________ 
 Functie ______________________________________________________________________ 

  
b. Naam en voorletters ______________________________________________________________________ 
 Privé-adres ______________________________________________________________________ 
 Geboortedatum ______  -  ______ -  _________ 
 Nationaliteit ______________________________________________________________________ 
 Functie ______________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 3  Contract 
  
3.1 Algemeen  
 Ingangsdatum ______  -  ______ -  _________ (dd-mm-jjjj) 
 Contractduur  doorlopend 12 maanden 
  aflopend   van ______  -  ______ -  _________  (dd-mm-jjjj) 
  tot ______  -  ______ -  _________  (dd-mm-jjjj) 
  
3.2 Gewenste dekking  

 Verzekerd bedrag  €  1.250.000,--  €  2.500.000,--  €  5.000.000,--  
 per aanspraak   anders,  €  _______________________ 
  
3.3 Premie   
 Premievervaldag ______  -  ______ (dd-mm) 

 

 
 
 

 4  Risico informatie 
 
4.1 Aard van het bedrijf  
(indien filialen en/of vestigingen een andere hoedanigheid hebben dienen deze afzonderlijk te worden omschreven) 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 4 vervolg 
 
4.2 Vestigingen 
a. Bevinden zich filialen en/of vestigingen in het buitenland   ja   nee 
b. Zo ja, hoeveel filialen en/of vestigingen ___________________________________ 
c. Waar zijn deze gevestigd: 

  
 Naam Adres Land 

1. _______________________ ______________________________ ______________________________ 
2. _______________________ ______________________________ ______________________________ 
3. _______________________ ______________________________ ______________________________ 
4. _______________________ ______________________________ ______________________________ 
5. _______________________ ______________________________ ______________________________ 
6. _______________________ ______________________________ ______________________________ 

 

 
 
 

 5  Personeel / Loon / Omzet 
 
5.1 Personeel  
 Hoeveel personen zijn werkzaam in de onderneming _______________________ 
 (incl. filialen en/of vestigingen)  
a. Kantoorpersoneel _______________________ 
b. Technisch personeel _______________________ 
c. Overig personeel _______________________ 

 
5.2 Jaarloon  
 Hoeveel heeft u de laatste 12 maanden uitbetaald aan:  
a. (SV-)loon (voor aftrek franchise) €  _____________________ 
b. kosten ingehuurde arbeidskrachten €  _____________________ 

  
5.3 Jaaromzet  
a. Hoeveel bedroeg de omzet gemeten over de laatste 12 maanden €  _____________________ 
b. Welke omzet verwacht u dit jaar te realiseren €  _____________________ 

 

 
 
 

 6  Leveringsvoorwaarden 
 
6.1 Werkt u met standaard leveringsvoorwaarden    ja    nee 

 
Zo ja, exemplaar bijsluiten. Indien u niet met standaardleveringsvoorwaarden werkt, dient u van alle 
leveringsvoorwaarden een kopie bij te sluiten. 

 
 

6.2 Hoe en op welke moment informeert u uw opdrachtgever/afnemer over de door u gehanteerde 
leveringsvoorwaarden (protocol) 

 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 

6.3 Hanteert u bepaalde voorwaarden waarin u uw 
aansprakelijkheid regelt   ja   nee 

 Zo ja, exemplaar bijsluiten  
 
 

6.4 Hanteren uw leveranciers tegenover u bepaalde voorwaarden 
inzake hun aansprakelijkheid   ja   nee 

 Zo ja, exemplaar bijsluiten en gaarne toelichten  
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 6 vervolg  
 
 

6.5 Doet u ten opzichte van leveranciers afstand van verhaalsrecht 
of vrijwaart u hen voor aanspraken van derden   ja   nee 

 Zo ja, exemplaar bijsluiten en gaarne toelichten  
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
 

6.6 Zijn er, indien u producten levert ten behoeve van huismerk, 
groot- of detailhandelsbedrijven, bijzondere voorwaarden 
inzake aansprakelijkheid overeengekomen   ja   nee 

 Zo ja, exemplaar bijsluiten en gaarne toelichten 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 7   Montage/Reparatie/Onderhoudswerkzaamheden 
 
 

7.1 Worden montage/reparatie/onderhoudswerkzaamheden door u 
bij derden uitgevoerd    ja    nee 

a. Zo ja, welke  
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

b. Hoeveel bedroeg de omzet hiervan over de laatste 12 maanden €  _____________________ 
 
 

7.2 Worden montage/reparatie/ onderhoudswerkzaamheden geheel 
of gedeeltelijk door derden uitgevoerd   ja   nee 

a. Zo ja, welke 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

b. Hoeveel bedroeg de omzet gemeten over de laatste 12 maanden €  _____________________ 
 
 

7.3 Worden montage/reparatie/onderhoudswerkzaamheden buiten 
Nederland uitgevoerd   ja   nee 

a. Zo ja, waar en welke werkzaamheden  
 Werkzaamheden Land 
1. ____________________________________________________ ____________________________________ 
2. ____________________________________________________ ____________________________________ 
3. ____________________________________________________ ____________________________________ 

b. Hoeveel bedroeg de omzet gemeten over de laatste 12 maanden €  _____________________ 
 
 

7.4 Voert u een van de navolgende werkzaamheden uit   ja   nee 
a. Grondwerk   ja   nee 
b. Heiwerk   ja   nee 
c. Sloopwerk   ja   nee 
d. Kabelwerk   ja   nee 

 
 

7.5 Voert u brandgevaarlijke werkzaamheden uit   ja   nee 
a. Zo ja, welke werkzaamheden 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

b. Welke preventie maatregelen zijn/worden getroffen en met welk materiaal 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 8  Handel/Fabricage/Bewerking 
 
 

8.1 Worden er zaken/producten in het bedrijf gefabriceerd, bewerkt 
of behandeld    ja    nee 

a. Zo ja, welke  
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
 

8.2 Worden grondstoffen/halffabrikaten of onderdelen daarvan door 
andere bedrijven geleverd   ja   nee 

a. Zo ja, welke 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________________ 
 
8.3 Worden er producten van derden verkocht   ja   nee 
a. Zo ja, verkoopt u deze producten in:  
 - de originele verpakking   ja   nee 
 - een eigen verpakking   ja   nee 
 - de originele verpakking plus eigen etiket   ja   nee 

b. Verkoopt u deze producten onder eigen naam   ja   nee 
c. Zo ja, gaarne toelichting 
 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

8.4 Levert u producten aan zogenaamde huismerk groot- of 
detailhandelsbedrijven   ja   nee 

a. Zo ja, welke 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
b. Hoeveel bedroeg de omzet gemeten over de laatste 12 maanden €  _____________________ 

 
 
 

8.5 Krijgen producten, voordat zij het bedrijf verlaten, nog een 
speciale behandeling   ja   nee 

a. Zo ja, welke producten/behandeling 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
8.6 Levert u producten altijd af met een gebruiksaanwijzing   ja   nee 
 Zo ja, exemplaar bijsluiten 
 
8.7 Vindt er in- en uitgangscontrole plaats   ja   nee 
a. Zo ja, hoe is deze geregeld 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
8.8 Worden de door u geleverde producten toegepast of verwerkt in: 
a. scheepsbouw   ja   nee 
b. automobielbouw   ja   nee 
c. voedingsindustrie   ja   nee 
d. (petro-)chemie   ja   nee 
e. industrie   ja   nee 
f. spoorwegmaterieel   ja   nee 
g. offshore   ja   nee 
h. kernreactoren   ja   nee 
i. farmaceutische industrie   ja   nee 
j. waterbouwkundige werken   ja   nee 
k. vliegtuigbouw   ja   nee 

 

  



 

 8 vervolg  
 
8.9 Hoeveel bedroeg de omzet gemeten over de afgelopen 12 maanden met betrekking tot : 
a. handel €  _____________________ 
b. fabricage €  _____________________ 
c. bewerking €  _____________________ 

 

 
 
 

 9 Export 
 
9.1 Wordt er door u geëxporteerd    ja    nee 
a. Worden er door u producten geëxporteerd naar landen binnen 

Europa   ja   nee 
b. Zo ja, hoeveel procent van de omzet __________________  % 

 

 

c. Worden er door u producten geëxporteerd naar USA en/of 
Canada   ja   nee 

 d. Zo ja, hoeveel procent van de omzet __________________  % 
  
 e. Worden er door u producten geëxporteerd naar andere landen   ja   nee 
 f. Zo ja, hoeveel procent van de omzet __________________  % 
  

g. Hoeveel bedroeg de omzet export over de afgelopen 12 maanden €  _____________________ 
 
9.2 Welke producten worden geëxporteerd respectievelijk welke activiteiten worden uitgevoerd 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

9.3 Worden de producten door eigen filialen en/of vestigingen  
(indien aanwezig) nog op enige wijze behandeld   ja   nee 

 

a. Zo ja, welke behandeling 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
9.4 Exporteert/factureert u producten via andere bedrijven   ja   nee 
a. Zo ja, gaarne toelichting 

 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

9.5 Laat u namens het bedrijf bij uw cliënten werkzaamheden 
verrichten   ja   nee 

 

a. Zo ja, welke werkzaamheden 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

b. Hoeveel bedroeg de omzet gemeten over de afgelopen 12 maanden €  _____________________ 
 
9.6 Wordt u vertegenwoordigd door bedrijven/personen   ja   nee 
a. Zo ja, door wie en waar zijn deze gevestigd   

 Naam Adres/Plaats 
1. ___________________________________ ____________________________________________________ 
2. ___________________________________ ____________________________________________________ 

 

3. ___________________________________ ____________________________________________________ 
  
b. Heeft u licenties afgegeven   ja   nee 

 Zo ja, gaarne toelichting   
 _________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________________ 
   



 

 9 vervolg   
  
 

9.7 Worden de geëxporteerde producten verkocht door eigen filialen 
en/of vestigingen   ja   nee 

  
9.8 Dienen deze filialen en/of vestigingen meeverzekerd te worden   ja   nee 
a. Zo ja, wat is de naam van deze filialen en/of vestigingen en waar zijn deze gevestigd 
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

 

 
 
 

 10  Import 
 
a. Worden door u producten geïmporteerd    ja    nee 
b. Zo ja, waar vandaan, van wie en welke producten 

 Land Naam leverancier Producten 
1. ___________________ ______________________________ ____________________________________ 
2. ___________________ ______________________________ ____________________________________ 
3. ___________________ ______________________________ ____________________________________ 
4. ___________________ ______________________________ ____________________________________ 

  
c. Worden deze producten onder uw eigen handelsnaam verkocht    ja    nee 

 

 
 
 

 11 Aanwezige stoffen/werkomstandigheden 
 
11.1 Worden stoffen vervaardigd, verhandeld, gebruikt, vervoerd of opgeslagen met de eigenschap: 
a. brandgevaarlijk    ja    nee 
b. explosief    ja    nee 
c. giftig    ja    nee 
d. radioactief    ja    nee 
e. agressief    ja    nee 
f. repro-toxisch    ja    nee 
g. asbest    ja    nee 

  
11.2 Worden milieuonvriendelijke stoffen opgeslagen    ja    nee 
a. Zo ja, welke   

 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
  
11.3 Worden milieuonvriendelijke stoffen afgevoerd/geloosd    ja    nee 
a. Zo ja, welke en op welke manier   

 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
b. Is hier een vergunning voor afgegeven    ja    nee 
c. Zo ja, door wie   

 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

 11 vervolg   
  
11.4 Hebben zich wel eens bedrijfsongevallen voorgedaan    ja    nee 
 Zo ja, omschrijving aard en gevolgen   
  
 Wanneer Omschrijving aard Gevolgen 

1. ___________________ _____________________________ ____________________________________ 
2. ___________________ _____________________________ ____________________________________ 
3. ___________________ _____________________________ ____________________________________ 
4. ___________________ _____________________________ ____________________________________ 

 ___________________ _____________________________ ____________________________________ 

 

 
 
 

 12   Eerdere verzekeringen 
 
a. Heeft u al eerder een dergelijke verzekering afgesloten    ja    nee 

   
 
 

b. Heeft u ooit schade geleden op een verzekering als de door u 
aangevraagde    ja    nee 

c. Zo ja, wanneer en tot welke bedragen   
 Wanneer  Bedrag  

1. ___________________________ €  _____________________  
2. ___________________________ €  _____________________  
3. ___________________________ €  _____________________  

  
 

d. Is de afgelopen acht jaar een dergelijke verzekering opgezegd, 
geweigerd of op beperkende bepalingen voorgesteld    ja    nee 

e. Zo ja, door welke maatschappij en waarom   
 Maatschappij Reden 

1. ___________________________ ____________________________________________________________ 
2. ___________________________ ____________________________________________________________ 
3. ___________________________ ____________________________________________________________ 

  
f.  Werd door ons reeds eerder hiervoor een offerte afgegeven    ja    nee 

 Zo ja, offertenummer __________________________________  

 

 
 
 

 13   Strafrechtelijk verleden 
 (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
 
 

a. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter 
uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met: 
- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog oplichting, 
 valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;  
- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en 
 afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe; 
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten? 

    ja    nee 
 

b. Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit 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.) 

  

 
Let op: indien de kandidaat-verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of (commanditaire)   
vennootschap onder firma is, geldt deze vraag ook voor de in de toelichting onder punt 2 omschreven 
personen. 

 

 
 



 14   Algemene slotvraag 
  (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)

 
a. Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van 

deze verzekerings-/offerteaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording 
van een van de voorgaande vragen is verstrekt? 

    ja    nee 
   

b. Zo ja, welke informatie is dat?   
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 Ondertekening 
  
 

Belangrijk: lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de 
mededelingsplicht bovenaan het aanvraagformulier 

 Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door 
 

____________________________________________ ,   ___________________________________________ ,  
(Naam) (Functie) 

  
______  -  ______ -  __________  
(Datum) 

te ___________________________________________________ 
 (Plaats) 

  
 die bevoegd is de kandidaat -verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen. 
 

___________________________________________________________ 
(Handtekening verzekeringnemer) 

  
 
 

 Assurantietussenpersoon 
  

____________________________________________________________ ____________________ 
 (Naam tussenpersoon) (Code) 

 

 
 
 

 Verzekeringsovereenkomst 
  
 De eventuele verzekeringsovereenkomst zal gebaseerd zijn op de algemene verzekeringsvoorwaarden van  
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. en komt eerst tot stand na uitdrukkelijke acceptatie door de maatschappij en gaat in 
op de datum, door de maatschappij aan de aanvrager opgegeven. De algemene verzekeringsvoorwaarden worden op 
verzoek toegezonden. Door ondertekening van dit aanvraagformulier bevestigt de verzekeringnemer akkoord te gaan 
met de toepassing van de algemene verzekeringsvoorwaarden en voorts, dat dit aanvraagformulier deel uitmaakt van 
de verzekeringsovereenkomst. 

  
 Persoonsregistratie 
  
De op dit document ingevulde gegevens en de eventueel nader over te leggen gegevens zijn/worden opgenomen in 
de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. 
Aanmelding van de registratie bij de registratiekamer is gedaan op 10-07-1990. 
Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V., 
Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam. De laatste wijziging dateert van 11-10-1997. 
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