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AANVRAAGfoRmulieR     Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Het Garagepakket      Amsterdam
    

Toelichting op gebruik van dit formulier

Aanvragen van offerte of polis
Met dit formulier kunt u een offerte of een polis  
voor een of meer verzekeringen van Het Garagepakket 
aanvragen. 

Per onderdeel printen
U kunt het formulier desgewenst per onderdeel (de  
verschillende verzekeringen die in Het Garagepakket  
mogelijk zijn) printen. Als u weet dat een bepaalde 
verzekering meer dan één keer tegelijk wordt  
aangevraagd (bijvoorbeeld Auto of Werkmaterieel)  
dient u dat onderdeel van het formulier vanzelf- 
sprekend even zoveel keer uit te printen. Bij Brand 
en Bedrijfsschade geldt hetzelfde als sprake is van 
verschillende risicoadressen.

Vergeet u niet altijd ook het onderdeel ‘Algemeen’ te  
printen; in dit onderdeel worden o.a. de noodzakelijke  
klantgegevens vastgelegd.

Bel voor vragen
Voor eventuele vragen kunt u de medewerkers van  
Het Garagepakket benaderen. Zij zijn telefonisch te  
bereiken op nummer 020 - 594 30 09 en ook per 
e-mail: garage@deltalloyd.nl 

onderdelen /
Verzekeringen 

  Algemeen

     Bedrijfsaansprakelijkheid en dekking cliëntenobjecten

     Handelsvoorraad, inclusief WA dekking rijden met handelaarskenteken

     Automeld rijrisico (WA, Casco, Ongevallen-/Schade inzittenden en 

       Rechtsbijstand motorrijtuigen

     Auto (voor afzonderlijk te verzekeren auto’s)

     Aanhangwagen

     Brand (Gebouwen, Inventaris/Goederen, Geld, Glas)

     Bedrijfsschade (ook: Reconstructiekosten / Extra kosten)

     Milieuschade

     Elektronica en apparatuur

     Werkmaterieel (voor afzonderlijk te verzekeren werkmaterieel) 

     Goederentransport (handels goederen en vervoerde bedrijfsuitrusting)

     Rechtsbijstand

     
     Achter in het formulier is ruimte voor aantekeningen en aanvullende gegevens. 
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1/4   AANVRAAGfORMULIER HEt GARAGEPAkkEt  - ALGEMEEN

AlGemeeN       BEtREft 
Het Garagepakket      
           aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

           wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

           uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

         Ingangsdatum:

Rekening courant nummer tussenpersoon
 

AANVRAGER

Algemene bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Rechtsvorm

Nummer inschrijving kamer van koophandel

BtW-plichtig          ja  nee

Vestigingsadres

Postcode en plaatsnaam

Bankrekeningnummer

Postadres (indien afwijkend van voorgaande adres gegevens)  

Webadres / Internetsite  

Email adres  

Gegevens contactpersoon

Naam    

telefoonnummer   

Emailadres 

Gegevens bedrijfseigenaren / firmanten / directeuren

Aantal eigenaren / firmanten / directeuren

Graag van ieder van hen naam, geboortedatum 
en nationaliteit (bij onvoldoende ruimte graag 
overige namen met geb. datum en nationaliteit
op bijlage vermelden) 

Naam         Geboorte datum     Nationaliteit  
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Aanvullende bedrijfsgegevens

Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving van alle bedrijfsactiviteiten op 
het (hoofd)vestigingsadres en de eventueel  
hierna vermelde nevenvestigingen (graag  
uitgebreid beschrijven)  

Zijn er nevenvestigingen waarop een of      ja  nee
meer van de aangevraagde verzekeringen
(mede) betrekking hebben      

Zo ja, graag alle adressen ervan opgeven   1   eigenaar  huurder
(zo nodig op bijlage vermelden) en aangeven     
of u eigenaar of huurder bent     Adres:

         

         2   eigenaar  huurder

         Adres:

         

         3   eigenaar  huurder

         Adres:

         
         
         4   eigenaar  huurder

         Adres:

         

         5    eigenaar  huurder

         Adres: 

         

Worden één of meerdere van de hierboven genoemde  ja  nee
adres(sen) verhuurd, zoja, welk(e) adres(sen) en aan wie

Is sprake van verkoop van motorrijtuigen     ja  nee
en/of werkmaterieel 
Zo ja, om welke soorten gaat het daarbij    personenauto’s  bestelauto’s

          motorfietsen    vrachtauto’s

          tractoren    opleggers 

          aanhangwagens   heftrucks 

          zelfrijdende werktuigen/oogstmachines

          hoogwerkers/verreikers  grondverzetmachines  

          caravans/campers

          anders, namelijk:
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Van welk(e) merk(en) bent u officieel dealer

 

   

Bij welke (branche)organisatie bent u aangesloten

Aantal werkzame personen

Opgave aantal werkzame personen verdeeld   eigenaren/firmanten :
naar:      
         meewerkende familieleden : 
     
         medewerkers in loondienst :

         uitzendkrachten/stagiaires :

Omzet- en loonsom gegevens 

Jaaromzet (excl BtW)      €

Welk percentage hiervan betreft werkzaamheden   %
uitgevoerd door derden 

totale loonsom volgens art. 16 van de Wet   € 
financiering sociale voorzieningen 
(per eigenaar/firmant dient een bedrag van
€ 35.000 te worden opgenomen)

Aantal verkochte voertuigen/objecten per jaar 

Aantal voor reparatie/onderhoud behandelde
voertuigen/objecten per jaar  

Welke preventieve voorzieningen zijn aanwezig op
het gebied van sleutelbeheer, sleutelkluis, uitrijd-     
beveiliging, inbraak- en diefstalbeveiliging en          
brandbeveiliging 

PREMIEBEtALING

Gewenste betalingstermijn      maand  kwartaal  halfjaar  jaar 

Incassowijze         via tussenpersoon
 
          rechtstreeks door Delta Lloyd 

                 met automatische incasso  
               (is verplicht bij keuze voor maandbetaling) 

                zonder automatische incasso

INGANGSDAtUM   
De gewenste ingangsdatum als deze voor alle
aangevraagde verzekeringen gelijk is.
Zo niet: bij iedere verzekering kan ook een 
(afzonderlijke) ingangsdatum worden opgegeven 
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iNfoRmATie VeRzekeRiNGs- eN 
sTRAfRechTelijk VeRledeN

Eerdere verzekering *
Is de aanvrager (verzekeringnemer) of een van de andere  ja  nee 
belanghebbenden ten aanzien van een verzekering 
als thans aangevraagd ooit geconfronteerd met een  
weigering, een opzegging of acceptatie onder beperkende 
voorwaarden. Zo ja, graag kort toelichten

Strafrechtelijk verleden *
Is sprake van een ‘strafrechtelijk’ verleden in de zin als   ja  nee
hieronder toegelicht? Zo ja, graag kort toelichten 

Van belang is te weten of aanvrager (verzekeringnemer)  
of een van de andere belanghebbenden bij een  
aangevraagde verzekering in de laatste acht jaar als  
verdachte of ter uitvoering van een (straf)maatregel  
met politie of justitie in aanraking is geweest in verband  
met:   
– een misdrijf -of poging daartoe- als diefstal,  
 verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte,
 vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing
 of afdreiging; oplichting, valsheid in geschrifte; 
–  enig (ander) misdrijf -of poging daartoe- gericht 
 tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven;
– overtreding van de Wet wapens en munitie, de
 Opiumwet of de Wet economische delicten.

* Belangrijke informatie  
 Voor de aanvrager van een verzekering geldt de  of een rechtspersoon wordt aangevraagd, dan gelden de 
 wettelijke verplichting om de gestelde vragen naar  vragen over ‘Eerdere verzekering’ en ‘Strafrechtelijk  
 waarheid en zo volledig mogelijk te beantwoorden. verleden’ ook voor:  
 Als niet aan deze zogenaamde ‘mededelingsplicht’ is  – de leden van de maatschap 
 voldaan kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering  – de (commanditaire) vennoten van de vennootschap  
 wordt beperkt of zelfs vervalt of dat de verzekering   onder firma (VOf) 
 wordt opgezegd.     – de aandeelhouder(s) met een belang van 33%  
          of meer en -indien deze zelf een rechtspersoon  
 Als de verzekering mede ten behoeve van een   is/zijn- hún statutair directeur(en)/bestuurders en  
 maatschap, een vennootschap onder firma,    aandeelhouders met een belang van 33% of meer.

MEDEDELINGSPLICHt
U bent verplicht de gestelde vragen in dit aanvraag- Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht
formulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.  heeft voldaan kan dat ertoe leiden dat het recht op 
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die  uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt, of dat de 
betrekking hebben op een derde, wiens belangen  verzekering wordt opgezegd. 
worden meeverzekerd.
 

oNdeRTekeNiNG
Door ondertekening verklaart aanvrager dat de   Delta Lloyd Schadeverzekering NV en akkoord te gaan 
gegeven antwoorden juist en volledig zijn.    met de toepassing van de daarbij behorende algemene 
Ondergetekende verklaart voorts de aangevraagde voorwaarden. 
verzekeringen(en) te willen aangaan met 

MACHtIGING     

  Door dit hokje aan te kruisen geeft u aan dat uw Bank-/gironummer:
 handtekening tevens betrekking heeft op een      

 machtiging voor automatische incasso van de premie. 
 In dat geval ook uw bank-/gironummer opgeven.

PlAATs   dATum          hANdTekeNiNG
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BedRijfsAANsPRAkelijkheid eN cliËNTeNoBjecTeN BEtREft       
Het Garagepakket
            aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

           wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

           uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

         Ingangsdatum:

hoedanigheid / Bedrijfsactiviteiten 

Moet rekening worden gehouden worden met    ja  nee
andere activiteiten dan bij het onderdeel Algemeen  
opgegeven 
    
Zo ja, welke    
    

Als sprake is van verkoop van motorrijtuigen,     per jaar    
wat is het aantal verkochte motorrijtuigen 

Bij reparatie/onderhoud van motorrijtuigen:     per jaar  
wat is het aantal behandelde motorrijtuigen 

meeverzekerde zuster-/dochteronderneming(en) 

Is sprake van een of meer mee te verzekeren    ja  nee
zuster-/dochterondernemingen    

Zo ja, onder welke naam/namen       1

         2

         3

         4

dekking

Verzekerde bedrag bedrijfsaansprakelijkheid    € 2.500.000,- per aanspraak (standaard) 

          € 1.250.000,- per aanspraak

Eigen risico        € 500     € 1.000    € 2.500

Dekking voor schade aan cliëntenobjecten    ja     nee 

Zo ja, graag de volgende opgaven:

– Verzekerde bedrag bij schade door brand/explosie  € 125.000,-     €    250.000,-
    (geldt voor alle objecten tezamen, per gebeurtenis)  € 500.000,-     € 1.000.000,-
             

– Maximale vergoeding per cliëntenobject    € 25.000,-     €   50.000,-
            € 75.000,-     € 100.000,-

           €               (veelvoud van € 50.000,-)

– Wat is de stallingswijze van de cliëntenobjecten   in een afgesloten, overdekte ruimte
 buiten werktijd       op een afgesloten terrein

          anders: 

– Wat is de stallingswijze van de cliëntenobjecten  op het eigen bedrijfsterrein
 binnen werktijd      op de openbare weg

          anders: 

– Worden sleutels opgeborgen in een sleutelkluis of op   ja     nee
 andere diefstalpreventieve wijze (graag toelichten)     
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eerdere schade / Bijzondere omstandigheden 

Schadeverleden 
Is er in de afgelopen 3 jaar sprake geweest van    ja   nee
een of meer eisen tot schadevergoeding tegen het 
bedrijf van aanvrager?    

Zo ja, graag aangeven in welk jaar, welke soort *  Jaar Soort schade *   Bedrag
schade en het schadebedrag           
               €   

               € 

               € 
* Het is voldoende om aan te geven of sprake is geweest           
 van materiële schade, van letselschade (bijvoorbeeld        € 
 geleden door een werknemer) dan wel van zowel
 materiële als letselschade           € 
   
 

Omstandighedenverklaring 
Is er op dit moment een omstandigheid bekend die   ja   nee 
redelijkerwijs tot een aanspraak tegen het bedrijf van 
aanvrager zou kunnen leiden? *
     
Zo ja, graag toelichten      
        

*  De verzekering biedt geen dekking voor aanspraken die 
 voortvloeien uit omstandigheden die bij het aangaan van 
 de verzekering bij de aanvrager bekend zijn of bekend 
 hadden behoren te zijn. Meer informatie hierover is te 
 vinden in de polisvoorwaarden.

contracttermijn       3 jaar   1 jaar 
 
 

BLAD

2/2   AANVRAAGfORMULIER HEt GARAGEPAkkEt  - AANSPRAkELIJkHEID 



Hoeksche Waard Assuradeuren 
Postbus 5621, 3297 ZG Puttershoek, telefoon 078 67690 00, fax 078 67690 01.

 Aanvraagformulier garageverzekering  |  8

hANdelsVooRRAAd     BEtREft       
Het Garagepakket 

           aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

           wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

           uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

         Ingangsdatum:

handelaarskentekens

Indien sprake is van een of meer handelaars- (OH/HA-)  
kentekens, graag de volgende opgaven:

– Aantal in gebruik zijnde OH/HA-kentekens 

– De nummers van de OH/HA-kentekens    1

         2

         3 

         4 

         5

– Erkenningsnummer bedrijfsvoorraad RDW

de verzekerde handelsvoorraad

Uit welke objecten bestaat de gemiddeld aanwezige   niet van toepassing  
handelsvoorraad (achter iedere categorie ook graag 
het geschatte aantal in procenten van het totale aantal)   personenauto’s,    %    

           bestelauto’s,     %

           motorfietsen,         % 

           vrachtauto’s,     %
 
           tractoren,         %

           ander agrarisch materieel,     %

           ander werkmaterieel,    % 

           (ook) andere objecten       % , 

              namelijk: 

  

Indien de voorraad (ook) bestaat uit gebruikte objecten,    jaar
wat is de gemiddelde leeftijd    

te verzekeren waarde van de totale voorraad *  €

Welk bedrag is te beschouwen als de hoogste waarde € 
van een voorraadobject *

Welk bedrag is te beschouwen als gemiddelde   €
waarde van een voorraadobject *

* Op basis van cataloguswaarde
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Maximale vergoeding per object      € 25.000,-    €   50.000,-

             € 75.000,-    € 100.000,-

            €   (veelvoud van € 50.000,-)

Gewenst eigen risico (per object, per schade)     €    250,-     €    500,-

           € 1.000,-    € 2.500,- 

stallingswijze / sleutelbeheer 

Adressen waar de handelsvoorraad is gestald     vestigingsadres (zie algemeen)

         Maximaal aanwezige handelsvoorraad: € 

           ander adres:          

       

         Maximaal aanwezige handelsvoorraad: € 

           ander adres:

         Maximaal aanwezige handelsvoorraad: €

Indien er nog meer adressen zijn, graag opgave op een
apart formulier met opgave maximaal aanwezige 
handelsvoorraad per adres 

Stallingswijze van de handelsvoorraad:

– tijdens werkuren / overdag 

– buiten werktijden / ‘s nachts  

   

Worden sleutels en eventuele documenten opgeborgen in   ja     nee
een sleutelkluis of op andere, diefstalpreventieve wijze 
(graag toelichten)

Welke (andere) voorzieningen zijn er getroffen met 
betrekking tot sleutelbeheer, uitrij- en brandbeveiliging    

eerdere schade  

Is de afgelopen 3 jaren sprake geweest van schade die op   ja     nee 
de aangevraagde verzekering  zou zijn gedekt 
 
  
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade en wat 
de omvang (schadebedrag) ervan was      
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AuTomeld RijRisico     BEtREft       
Het Garagepakket 

           aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

           wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

           uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

         Ingangsdatum:

Toelichting op Automeld

Automeld
Automeld is het systeem waarmee u motorrijtuigen en 
andere objecten aan de maatschappij kan doorgeven 
voor toepassing van een of meer dekkingen die onderdeel 
zijn van de verzekering ‘Automeld rijrisico’. Via Automeld 
kunnen ook dekkingswijzigingen worden doorgegeven, 
waaronder het beëindigen van de aanmelding.

Dekkingsmogelijkheden 
Dekkingsmogelijkheden per aanmelding:
– Aansprakelijkheid (WA)
 standaard bij aanmelding van een motorrijtuig
– Casco (volledig en beperkt) 
 bij aanmelding eigen risico keuze
– Ongevallen inzittenden
 € 15.000,- (overlijden)   -   € 45.000,- (invaliditeit) 
– Schade inzittenden
 € 1.000.000,- 
– Rechtsbijstand
 zie afzonderlijke toelichting op deze dekking

Geen privé auto’s 
Binnen het Garagepakket kunnen privé auto’s van de 
directie en/of hun gezinsleden worden meeverzekerd. 
Dit kan echter niet via Automeld maar alleen via een 
afzonderlijke verzekering per auto. 
 
Premie op basis van aanmelding
De premie verbonden aan aanmeldingen voor de dekking 
casco, ongevallen- en schade inzittenden, wordt maandelijks 
afzonderlijk in rekening gebracht. De premie WA en 
Rechtsbijstand is tezamen met de premie voor alle andere 
verzekeringen in het pakket verschuldigd, op de wijze als 
door u aangegeven in het onderdeel Algemeen. 

Vereiste opgaven  

Email adres
Uw email adres    
Er kunnen in verband met de Automeld toepassing meer 
gegevens van u nodig zijn. In dat geval wordt u hiervoor 
benaderd.
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Voertuigen voor het eigen bedrijf    Aantal maximale Gemiddelde Bezettings-   
          cataloguswaarde  cataloguswaarde graad

Bestelauto’s        € €  %

Personenauto’s        € € %

Vrachtwagen’s        € € %

tractoren        € € %

Aanhangwagens       € € %

Opleggers        € € %

Zelfrijdende werktuigen/oogstmachines    € € %

Heftrucks        € € %

Hoogwerkers/verreikers      € €  %
 
Grondverzetmachines      € € %

Caravans/campers       € € %

    

Voertuigen/objecten voor proef- en demonstratie   € € %

    

Voertuigen/objecten bestemd als leenobject    € € %

    

Voertuigen/objecten voor verhuur     € € %

Rechtsbijstand 

Als wordt gekozen voor een uitgebreide 
(bedrijfs)rechtsbijstandverzekering (zie het 
onderdeel Rechtsbijstand in deze aanvraag) geldt  
de rechtsbijstanddekking Als u dekking voor dit 
‘motorrijtuigrisico’ wilt, maar geen volledige 
(bedrijfs)rechtsbijstandverzekering, kunt u hier 
kiezen voor de  verzekering Rechtsbijstand 
motorrijtuigen die automatisch voor ieder  
aangemeld motorrijtuig/object geldt.      

Rechtsbijstand motorrijtuigen gewenst      ja     nee 

eerdere schade  

Is de afgelopen 3 jaren sprake geweest van schade   ja     nee 
ontstaan aan of veroorzaakt door een motorrijtuig/  
object dat bij u/uw bedrijf in gebruik is.      

Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade(n) 
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was      
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AuTo        BEtREft       
Het Garagepakket  

           aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

           wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

           uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

         Ingangsdatum:

soort motorrijtuig       personenauto  

          bestelauto
 
          vrachtauto 
 
 
OPGAVEN tE VERZEkEREN PERSONEN-/BEStELAUtO  
 
Gegevens personen-/bestelauto 
 
kenteken en meldcode     kenteken:  

         Meldcode:  

kenteken staat op naam van      aanvrager
 
          anders (alleen in dat geval de adresgegevens opgeven) 

Adres kentekenhouder     Straat:

         Postcode:

         Plaatsnaam:  
         
 
Regelmatige bestuurder 
 
Naam en voorletters
      
Geboortedatum 
      
Postcode en huisnummer      
 

Gegevens over de dekking 
 
Gewenste dekking       WA 

          WA en Mini-casco
   
          WA en (volledig) casco 

Eigen risico mini-casco / casco personenauto    € 150,- (standaard)
          € 300,- 
          € 450,-
 

Eigen risico mini-casco / casco bestelauto    € 250,- (standaard) 
          € 450,-

 
Aanvullende dekkingen 
 
– Bedrag accessoires pakket personenauto    € 1.250,-  € 3.500,-  € 5.000,- 
  (alleen bij een mini-casco- of cascodekking)  

– Bedrag accessoires pakket bestelauto    € 1.250,-  € 3.500,-  € 5.000,-
   (alleen bij een mini-casco of cascodekking)    € 7.500,-  € 10.000,-
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– Ongevallen inzittenden: keuze uit drie     combinatie 1:  € 15.000,- / € 45.000,-
 combinaties verzekerde bedragen     combinatie 2:  € 20.000,- / € 60.000,-
 (overlijden/blijvende invaliditeit)     combinatie 3:  € 25.000,- / € 75.000,- 

– Schade inzittenden      ja   nee
 
– Rechtbijstand        ja   nee 
 
schadeverleden 
 
Bestaat recht op korting (no-claim) vanwege     ja     nee
schadevrije jaren * 
Zo ja, op basis van welk aantal schadevrije jaren    
 
* Bij beëindiging van een motorrijtuigverzekering wordt het  
 aantal schadevrije jaren centraal op naam van de    
  polishouder geregistreerd. Deze registratie is toegankelijk  
  voor een volgende verzekeraar. Als geen sprake is van  
    registratie op naam, zoals het geval bij een leaseauto of  
  anderszins door de werkgever ter beschikking gestelde 
  auto is toezending nodig van stukken waaruit het recht op  
  schadevrije jaren blijkt. Hiernaast is ruimte voor het    
  maken van aantekeningen over dit onderwerp    
 
Is aanvrager of één van de regelmatige bestuurders   ja     nee
de afgelopen 24 maanden betrokken geweest bij een 
schade, waaronder wordt verstaan diefstal van een 
motorrijtuig. Ruitschade hoeft niet in de opgave 
begrepen te worden
 
contractduur        Standaard 1 jaar  
 
OPGAVEN tE VERZEkEREN VRACHtAUtO 
 
Gegevens vrachtauto  
 
Merk en type       

Bouwjaar       

kenteken en meldcode     kenteken:  

         Meldcode:  
 
kenteken staat op naam van      aanvrager          
          anders (alleen in dat geval adres opgeven en relatie tussen    
                                aanvrager en kentekenhouder) 

– Adres kentekenhouder       

– Relatie kentekenhouder/aanvrager    
 
Opgave ‘treingewicht’ (ledig gewicht plus max.  laadverm.)  vrachtauto solo       :    kg
van de verzekerde vrachtauto/combinatie  
          vrachtauto met aanhanger * :    kg 

          trekker met oplegger *  :  kg 
 
         * Bij wisselende aanhanger/oplegger de maximum massa van    
          het samenstel, zoals vermeld op het kentekenbewijs   

 
Oorspronkelijke aanschafwaarde     €       incl BtW     excl BtW 
(nodig bij een gewenste cascodekking) 

Dagwaarde       €       incl BtW     excl BtW 
(nodig bij een gewenste mini-casco dekking)   

Gebruik, soort vervoer
De vrachtauto wordt gebruikt voor    binnenlands vervoer voor eigen rekening 
        
          (ook) anders: 
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De vervoerde zaken betreffen in de regel     
              

 
Is (ook) sprake van vervoer gevaarlijke stoffen   ja   nee

dekking 
 
Gewenste dekking        WA 

            inclusief  werkrisico  exclusief werkrisico

               inclusief aanhanger  exclusief aanhanger
 
          Mini-casco (als aanvulling op WA)
 
          (volledig) Casco (als aanvulling op WA) 
 
Eigen risico WA       €    500,- (standaard)  € 1.000,-
          € 2.500,-    € 5.000,-

Eigen risico ruitschade dekking  (onderdeel van   € 150,-  
mini-casco / casco dekking)
 
Eigen risico (overig) mini-casco/casco    € 500,-  € 1.000,-  € 2.500,-  € 5.000,- 
 
Mini-casco/cascodekking op basis van boekwaarde  ja   nee 
(boekwaarde volgens leasecontract) 

 
Gewenste aanvullende dekkingen: 
 
– Ongevallen inzittenden: keuze uit vier combinaties  combinatie 1  €   5.000,- / € 15.000,- 
   verzekerde bedragen (overlijden/blijvende invaliditeit)   combinatie 2  € 10.000,- / € 30.000,- 
          combinatie 3  € 15.000,- / € 45.000,- 
          combinatie 4  € 20.000,- / € 60.000,- 

 
– Schade inzittenden      ja   nee   
 
– Eigendommen chauffeur, voor bedrag    € 500,-  € 1.500,–     € 2.500,-

– Cascodekking laad-/losmateriaal, voor bedrag   €   5.000,-  € 10.000,-     € 20.000,- 
          € 30.000,-  € 40.000,-     € 50.000,-

– Rechtsbijstand       ja   nee 
 

 
schadevrij verleden  
 
Bestaat recht op korting (bonus/malus) vanwege    ja   nee
schadevrije jaren * 
Zo ja, op basis van welk aantal schadevrije jaren    
 
* Bij beëindiging van een motorrijtuigverzekering wordt het  
    aantal schadevrije jaren centraal op naam van de    
    polishouder geregistreerd. Deze registratie is toegankelijk  
    voor een volgende verzekeraar. Als geen sprake is van  
    registratie op naam, zoals het geval bij een leaseauto of  
    anderszins door de werkgever ter beschikking gestelde 
    auto is toezending nodig van stukken waaruit het recht op  
    schadevrije jaren blijkt. Hiernaast is ruimte voor het    
    maken van aantekeningen over dit onderwerp 

Is aanvrager of één van de regelmatige bestuurders   ja    nee
de afgelopen 24 maanden betrokken geweest bij een 
schade, waaronder wordt verstaan diefstal van een 
motorrijtuig. Ruitschade hoeft niet in de opgave 
begrepen te worden

contracttermijn      Standaard 1 jaar 
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AANhANGWAGeN      BEtREft       
Het Garagepakket  

            aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

            wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

            uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

          Ingangsdatum: 

Gegevens aanhangwagen 

Soort aanhangwagen      open*, één as (twee wielen)  

          open*, dubbele as (vier wielen) 
          *  Bij de eventuele mogelijkheid van een overkappingen 

blijft sprake van een open aanhangwagen   
 

          bagagewagen met (lage) harde afdekking  
                
          paardentrailer  

          trailer voor andere dieren dan paarden 

          boottrailer 

          auto-/motorfiets transporter 

          verkoopwagen zonder bakken/frituren  

          verkoopwagen met bakken/frituren  

Merk en type      

kenteken en meldcode     kenteken:   

         Meldcode: 

Chassisnummer (bij een object zonder eigen kenteken)      

treingewicht (ledig gewicht plus laadvermogen)     kg

Bouwjaar         

Aanschafwaarde       €          incl BtW  excl BtW 

Dekking

Gewenste dekking       WA (secundair)  

          Casco (met € 125,- eigen risico) 

eerdere schade 

Hebt u de afgelopen 3 jaren te maken gehad met schade  ja             nee
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt 
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade en wat 
de omvang (schadebedrag) ervan was    
 

contracttermijn      Standaard 1 jaar 
Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment 
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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BRANd        BEtREft       
Het Garagepakket  
           aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

           wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

           uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

         Ingangsdatum:

de Brandverzekering omvat de verzekering voor:
– Gebouwen         
– huurdersbelang               
– inventaris / Goederen          
– Particuliere inboedel      
– Glas        
– lichtreclame        
– Geld 

Risicoadres / Bedrijfsactiviteiten     

Is op het risicoadres sprake van andere activiteiten  ja   nee
dan bij het onderdeel Algemeen al opgegeven      

Zo ja, welke   
  

Gegevens risicoadres  
 
Bouwaard 
     
– muren        steen / beton  

          hout (ook indien gedeeltelijk)        
  
          anders:  
 

– dak          pannen   

          mastiek  /bitumen / beton
 
          riet (ook: riet of stro onder pannen / deels riet)
 
          anders :  
    

Ligging         op industrie-/bedrijventerrein
 
          in een saneringsgebied

          in een open winkelcentrum 

          in een overdekt winkelcentrum

          binnen de bebouwde kom in woonwijk

          binnen de bebouwde kom in villawijk

          anders : 
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ten aanzien van de belendingen: 
– wat is de bestemming van de belendende     fabriek/industrie   
 bebouwing        garagebedrijf   
          horeca 
          kantoor 
          winkel        
          woning/kerk/school 
          opslag
 
– indien (mede) sprake is van opslag, om welke    lompen/papier/plastic en/of brandgevaarlijke stoffen
 zaken gaat het daarbij      
          (ook) anders, nl: 

Is het pand beveiligd door een erkende BORG   ja  nee
installateur  
Zo ja, graag opgave van beveiligingsklasse     bouwkundige preventieklasse:    
   
          elektronische preventieklasse:    
 
Overige gegevens met betrekking tot het risicoadres 
– Is het pand voorzien van een brand meldinstallatie  ja   nee  
 
– Is het pand voorzien van een sprinklerinstallatie   ja   nee 
 
– Welke soort isolatiemateriaal is toegepast     
 
          geen / niet van toepassing  

– is sprake van verhuur van ruimte(n) aan derden  ja, met gebruik:
  
          nee (of niet van toepassing omdat u zelf huurt)   
 
 
Te verzekeren object/belang en bedrag(en) 

 
 GEBOUWEN      
       

 te verzekeren bedrag       €    inclusief fundering
 (naar keuze incl./excl. fundering)   
          €    exclusief fundering 
 
 Is dit bedrag gebaseerd op een officiële taxatie  ja     nee 
   
 Zo ja, door welk bureau uitgevoerd en op   Bureau: 
 welke datum
         Datum taxatie:  
 
 Is het bedrag inclusief of exclusief BtW    inclusief BtW   exclusief BtW   
 
 Aanvullende dekking (10% extra uitkering) gewenst  ja     nee 
 
 keuze eigen risico brandschade    € 250,- (standaard) 
          € 500,-    € 1.000,-  € 2.500,-

 Beperkte dekking gewenst i.p.v. de standaard   ja     nee
 uitgebreide dekking

 Is een extra bedrag voor opruimingskosten gewenst *   ja, €     
 *  standaard meeverzekerd voor 10% van het    
         verzekerde bedrag      nee 

 Is een ander dan aanvrager de eigenaar    ja     nee

 Zo ja, graag naam eigenaar 

 HUURDERSBELANG     
 

 te verzekeren bedrag      €        incl BtW  excl BtW  
 
 Aanvullende dekking (10% extra uitkering)    ja    nee 
 gewenst   
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 INVENtARIS / GOEDEREN  
       

 te verzekeren bedrag(en)      €     voor Inventaris en Goederen 
             tezamen 
             (alleen ‘ongetaxeerd’ mogelijk) 
       
          €     voor getaxeerde Inventaris 
       
          €    voor Goederen 
 
 Indien sprake is van getaxeerde inventaris,   Bureau:  
 door welk bureau en op welke datum is de  
 taxatie uitgevoerd     Datum taxatie :  
 
 Is het bedrag inclusief of exclusief BtW    inclusief BtW   exclusief BtW  
 
 Aanvullende dekking (10% extra uitkering) gewenst   ja   nee 

 Is een extra bedrag voor opruimingskosten gewenst *   ja: €     
 *   standaard meeverzekerd voor 10 % van het  

verzekerde bedrag      nee

 kOELSCHADE     
 

 te verzekeren bedrag      €        incl BtW  excl BtW

 PARtICULIERE INBOEDEL

 te verzekeren bedrag     € 

 Aanvullende dekking (10 % extra uitkering) gewenst  ja   nee  
  

 GLAS      
      

 de verzekering is mogelijk voor ruiten van 
 maximaal 13 m2.    
 
 Opgave normaal glas    
 Aantal ruiten van normaal glas  
 
 Opgave bijzonder * glas  
  Aantal ruiten van bijzonder glas     
 *   Glas in lood, gebrandschilderd glas, gelaagd- of draad-  

glas, gekleurd/bewerkt/gehard/gebogen glas, etc. 
 
 Opgave vitrines/toonbanken    
 Aantal toonbanken/vitrines van/met glas  

 
 LICHtRECLAME       

 te verzekeren bedrag      € 2.500,-  € 5.000,-  € 7.500,-  € 10.000,- 
        
 

 GELD      
 

 te verzekeren bedrag       €   2.500,-  €   5.000,-  €   7.500,-  € 10.000,-
          € 15.000,-  € 20.  000,-  € 25.000,-     
 
eerdere schade  
 
Is de afgelopen 3 jaren sprake geweest van schade die  ja  nee 
op een of meer van de aangevraagde verzekeringen 
zou zijn gedekt.          
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade 
en wat  de omvang (schadebedrag) ervan was   

contracttermijn       3 jaar   1 jaar 
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BedRijfsschAde       BEtREft       

             aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum
de Bedrijfschadeverzekering omvat de 
verzekering voor:          wijziging op bestaande verzekering binnen pakket  
– Bedrijfsschade         
– Reconstructiekosten         uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket
– extra kosten
          Ingangsdatum: 

Risicoadres / bedrijfsactiviteiten    Additionele risicoadressen  
Als de verzekering(en) betrekking heeft/hebben op   
belangen die zich op verschillende risicoadressen  
bevinden, moet per risicoadres een aanvraag worden  
ingevuld indien voor ieder zodanig risicoadres een af- 
zonderlijk verzekerd bedrag is gewenst. Als één bedrag  
volstaat voor alle risicoadressen is de opgave hieronder  
alleen nodig voor het ‘hoofd’ risicoadres en kunnen de  
andere hiernaast als ‘additionele risicoadressen’ worden
opgegeven
 
(Hoofd)risicoadres voor de hieronder aangevraagde  
verzekering(en)  

 
Belangrijk: als het risicoadres hetzelfde is als het/een 
risicoadres waarvoor een Brandverzekering wordt  
aangevraagd, zijn hierover geen verdere gegevens meer  
nodig. Ga door naar opgave onder ’Te verzekerde  
belang/bedragen’. 
  
Is op het risicoadres sprake van andere activiteiten  ja   nee
dan bij het onderdeel Algemeen al opgegeven      

Zo ja, welke   
  

   
 
Gegevens risicoadres  
 
Bouwaard       
– muren        steen / beton   hout (ook indien gedeeltelijk)   
    
          anders:  
 
– dak          pannen  

           mastiek / bitumen  /beton
 
          riet (ook: riet of stro onder pannen / deels riet) 
       
          anders:  
    
Ligging         op industrie-/bedrijventerrein 
          in een saneringsgebied
          in een open winkelcentrum 
          in een overdekt winkelcentrum
          binnen de bebouwde kom in woonwijk
          binnen de bebouwde kom in villawijk 
 
ten aanzien van de belendingen: 
– wat is de bestemming van de belendende     fabriek/industrie   
 bebouwing        garagebedrijf   
          horeca 
          kantoor 
          winkel        
          woning/kerk/school 
          opslag 

– is (mede) sprake van een of meer opslagplaatsen  ja  nee 
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Is het pand beveiligd door een erkende BORG    ja  nee 
installateur
Zo ja, graag opgave van beveiligingsklasse     bouwkundige preventieklasse : 
 
          elektronische preventieklasse :  

Overige gegevens met betrekking tot het risicoadres 

– Is het pand voorzien van een brand meldinstallatie  ja   nee  

– Is het pand voorzien van een sprinklerinstallatie   ja   nee  
 
– Welke soort isolatiemateriaal is toegepast   
   
          geen / niet van toepassing  

– Is sprake van verhuur van ruimte(n) aan derden  ja, met gebruik:
  
          nee (of niet van toepassing omdat u zelf huurt)   

Te verzekeren belang en bedrag(en) 
 

 BEDRIJfSSCHADE 
 

 Verzekering op basis van (gederfde) bruto winst  bruto winst 
 of op basis van (vergeefs gemaakte)    
 exploitatiekostenschade      exploitatiekostenschade  
 
 te verzekeren bedrag (moet overeenkomen met jaarbelang)  €   
 
 Gewenste uitkeringstermijn     26 weken    52 weken
 
          78 weken    104 weken 
 
 Wat is het aantal toeleveranciers        
   
 Voor welk percentage is de (bruto) winst 
 afhankelijk van de belangrijkste leverancier     
 
     

 RECONStRUCtIEkOStEN 
 

 te verzekeren bedrag      €   
      

 EXtRA kOStEN  
 

 te verzekeren bedrag      €   

eerdere schade  
 
Is de afgelopen 3 jaren sprake geweest van    ja  nee 
schade die op een of meer van de aangevraagde 
verzekeringen zou zijn gedekt       

Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade 
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was       

contracttermijn       3 jaar   1 jaar 
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milieuschAde       BEtREft       
Het Garagepakket  

            aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

            wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

            uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

          Ingangsdatum: 

Risicoadres en andere gegevens

Op welke locaties worden de bedrijfsactiviteiten 
uitgeoefend   
(U kunt volstaan met verwijzing naar risicoadressen
die al bij het onderdeel Algemeen zijn opgegeven)

Is op een of meer van deze locaties sprake van andere   ja   nee
activiteiten dan bij het onderdeel Algemeen opgegeven   

Zo ja, welke 

te verzekeren bedrag     €  
 (minimaal € 250.000,-, maximaal € 2.500.000,-;  
 daartussen keuze uit een veelvoud van € 250.000,-) 

Aanvullende gegevens m.b.t. het risicoadres
– Relatie aanvrager tot het (bedrijfs)pand op het  volledige eigendom
    (de) risicoadres(sen)      gedeelde eigendom (Vereniging van Eigenaren)
          huurder

–    Herbouwwaarde van verhuurd(e) pand(en) en/of   verhuur niet van toepassing
 ruimte(s) op het risicoadres      
          €

– Herbouwwaarde van pand(en) / ruimte(s) vallend   V.v.E niet van toepassing
 onder de Vereniging van Eigenaren
          € 
 
Gegevens met betrekking tot het verzekerde risico 
– Aanwezigheid (in liters/kilogrammen) gevaarlijke  geen / n.v.t    
 stoffen        maximaal 1000
          meer dan 1000, maar maximaal 5000 
          meer dan 5000, maar maximaal 10000 
          meer dan 10000 
 
– Aantal aanwezige bovengrondse tanks    geen / n.v.t   
 
          1 tank  2 tanks  3  tanks 
        
          meer dan 3, nl.:  
 
– Zijn er (ook) ondergrondse tanks aanwezig   ja  nee

– Hoeveelheid (gemiddeld) aanwezige      geen / n.v.t    
 motorbrandstof      maximaal 100 m3

          meer dan 100, maar maximaal 200 m3      
          meer dan 200, maar maximaal 300 m3   
          meer dan 300, maar maximaal 400 m3 
          meer dan 400, maar maximaal 500 m3      
          meer dan 500, maar maximaal 600 m3 
          meer dan 600 m3

 
– Omvang asbesthoudend materiaal    geen / n.v.t.   
          maximaal 200 m2 
          meer  dan 200, maar maximaal 1200 m2  
          meer dan 1200, maar niet meer dan 5000 m2  
          meer dan 5000 m2
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– Is er bodemonderzoek verricht     nee 
 (indien ja, dan graag rapportage bijvoegen)  
               ja, langer dan drie jaar geleden

          ja, minder lang dan drie jaar (idem als hiervoor)

– Is er een vloeistofdichte vloer aanwezig in de   ja  nee
 werkplaats

– Is sprake van (een vermoeden van) bestaande           ja  nee 
 vervuiling op het risicoadres, al dan niet  
 veroorzaakt door het te verzekeren bedrijf   

Werkzaamheden bij derden * 
 Wat is het jaarloon verbonden aan werkzaamheden €
bij derden  
*     De milieuschadeverzekering biedt ook dekking voor 

  milieuschade veroorzaakt bij werkzaamheden op door 
de opdrachtgever aangegeven locaties; de gevraagde  
opgave is nodig om de omvang van dergelijke werk- 
zaamheden te weten. 

eerdere schade  
 
Is de afgelopen 3 jaren sprake geweest van schade die   ja  nee 
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt          

Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade 
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was   

 

contracttermijn       3 jaar   1 jaar 
Na de eerste contracttermijn kan de verzekering op ieder moment 
worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand.
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elekTRoNicA & APPARATuuR    BEtREft       
Het Garagepakket  

            aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

            wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

            uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

          Ingangsdatum: 

     
 
Gegevens risicoadres  
Als de verzekering betrekking heeft op apparatuur 
die zich op verschillende risicoadressen bevindt, 
moet per risicoadres een aanvraag worden ingevuld  
 
Risicoadres voor de hieronder aangevraagde
verzekering  
  

Bouwaard 
     
– muren        steen/beton  

          anders:  
 
– dak          pannen / mastiek / bitumen / beton 
       
          anders:  
          

 
Te verzekeren risico / Toelichting  
 
De Elektronica & Apparatuur verzekering kent vier  
groepen te verzekeren apparatuur. Per groep worden 
vijf categorieën verzekerde bedragen onderscheiden. 

De totale nieuwwaarde van alle op het risicoadres  
aanwezige apparatuur die binnen de omschrijving 
van die groep valt, bepaalt welke categorie van
toepassing is. Het is niet mogelijk om een gedeelte
van een groep te verzekeren. 
 
 
mATeRiËle schAde  
Altijd verzekeren, voor minimaal één groep. Per aan 
te kruisen groep ook de waardecategorie opgeven. 
 
De aangekruiste categorie is gebaseerd op     inclusief BtW   exclusief BtW 
waardebepaling  
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  GROEP 1  GEBOUWENAPPARAtUUR

 Alle aanwezige:
 – Elektronische beveiligingsapparatuur/ 
  blusinstallaties      
 – Airconditioning en luchtbehandelingapparatuur 
 – Verwarmingsinstallaties 
 – Groepenkasten en verdeelinrichtingen
 – Liftinstallaties en roltrappen
 –   Apparatuur voor tijdregistratie en  

toegangscontrole binnen en buiten het gebouw
 – Omroepinstallaties
 – Elektrische (rol)deuren en –hekken en  
  tourniquets

  GROEP 2  kANtOORELEktRONICA

 Alle aanwezige:
 – Vast opgestelde telefooncentrales en -toestellen
 – fax-, kopieer- en frankeermachines 
 – Vast opgestelde audiovisuele apparatuur
 –  Computerapparatuur die uitsluitend gebruikt   

wordt voor de administratie van het eigen,  
bedrijf inclusief randapparatuur en standaard    
toepassings- en besturingsprogrammatuur

 tot deze groep behoren niet:
 –  Handheld computers zoals palmtops en PDA’s
 – Mobiele telefoons, blackberries, smartphones e.d.
 – Databekabeling en patchkasten

  GROEP 3 WINkELAPPARAtUUR

 Alle aanwezige:
 – Betaalsystemen en kassaregisters
 – Product herkenningssystemen    
 – Weegautomaten, productsnijmachines
 – koel-/vriesmeubels, -vitrines en -eilanden 
  en koel-/vriescellen
 – Verpakking- en sealmachines
 – flessen innameapparatuur

  GROEP 4 SPECIfIEkE BEDRIJfSAPPARAtUUR

  Specifieke apparatuur voor de uitoefening van de  
bedrijfsactiviteit (niet behorend tot de vorige  

 groepen), inclusief computerapparatuur met de    
 daarbijbehorende randapparatuur en standaard 
 toepassings- en besturings- programmatuur,  
 voorzover niet uitsluitend bestemd voor de  
 administratie van het eigen bedrijf.  

 tot deze groep behoren niet: 
 – Handheld computers zoals palmtops en PDA’s
 – Mobiele telefoons, blackberries, smartphones e.d
 
 U kunt kiezen uit enkele dekkingsuitbreidingen: 
 – Dekking voor brand en diefstal     ja   nee
  (niet standaard meeverzekerd)  
 – Schade tijdens transport en verblijf buiten het  ja   nee
  risicoadres  
 – Dataschade       ja   nee 
 – Bedrijfsschade       ja *  nee
 * In dat geval zijn enkele aanvullende opgaven vereist; 
  zie hieronder  
 
Aanvullende opgaven voor dekking transport/
verblijf elders 

Wat is de totale nieuwwaarde van de elders,     tot €   2.500,-   tot €   7.500,- 
buiten het risicoadres gebruikte apparatuur     tot € 12.500,-   tot € 25.000,- 
          tot € 50.000,-    
 
Gewenst verzekeringsgebied       Benelux en Duitsland  
          Europa   
          wereld 

BLAD  

2/3   AANVRAAGfORMULIER HEt GARAGEPAkkEt  - ELEktRONICA & APPARAtUUR

  categorie  Groep i  Gebouwen apparatuur
   
   1   0  t/m     30.000
   2   30.001  t/m     60.000
   3   60.001  t/m   100.000
   4   100.001  t/m   150.000
     5   150.001  t/m   250.000

  categorie  Groep ii  kantoorapparatuur
   
 1   0  t/m       30.000
 2   30.001  t/m       60.000
   3   60.001  t/m     100.000
 4   100.001  t/m     150.000
 5   150.001  t/m     250.000

  categorie  Groep iii  Winkelapparatuur
   
      1   0  t/m       30.000
    2   30.001  t/m       60.000 
   3   60.001  t/m     100.000 
   4   100.001  t/m     150.000 
  5   150.001  t/m     250.000

  categorie  Groep iV  specifieke apparatuur
   
      1   0  t/m       30.000
    2   30.001  t/m       60.000 
   3   60.001  t/m     100.000 
   4   100.001  t/m     150.000 
  5   150.001  t/m     250.000
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Aanvullende opgaven voor dekking Dataschade 
 
Gewenst bedrag voor dekking dataschade    €   25.000,- 
          €   50.000,- 
          € 100.000,-
 
Aanvullende opgaven voor dekking Bedrijfsschade 

Wat is het ‘jaarbelang’ (vaste lasten en nettowinst)   tot € 75.000,-  
dat met de verzekerde apparatuur wordt gerealiseerd  tussen €   75.000,- en € 150.000,- 
          tussen € 150.000,- en € 300.000,- 

 
Bijzonderheden 

BORG-certificaten 
Is aanvrager in het bezit van een of meer geldige   ja  nee 
BORG-certificaten voor zowel bouwkundige als 
elektronische preventiemaatregelen (zie ook
www.NCP.nl) 

 
eerdere schade
 
Is de afgelopen 3 jaar sprake geweest van schade   ja  nee
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt    
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade 
en wat  de omvang (schadebedrag) ervan was     

 
contracttermijn       3 jaar   1 jaar 

 
 
 
 

BLAD  
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WeRkmATeRieel      BEtREft       
Het Garagepakket  

            aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

            wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

            uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

          Ingangsdatum: 

het te verzekeren object 
 
Soort object        
 
kenteken (indien aanwezig)     
 
Merk en type       
 
Bouwjaar       
 
Chassis-/registratienummer     
 
Cataloguswaarde      €     incl. BtW  exl. BtW 
 
 
dekking 
 
Gewenste dekking(en)        aansprakelijkheid zonder dekking voor schade  
          aan ondergrondse zaken (kabels/leidingen)   
    
          aansprakelijkheid met dekking voor schade   
          aan ondergrondse zaken (kabels/leidingen) 

           beperkt casco 
          schade aan het werkmaterieel / beperkte dekking

           casco 
          schade aan het werkmaterieel / meest volledige dekking

          schade bestuurder

          rechtsbijstand 
 

Voor welk verzekeringsgebied     Benelux en Duitsland
 
          Europa 
 

Gebruik
 
Is sprake van verhuur aan derden, anders dan    ja  nee
incidenteel 
   
  
eerdere schade  
 
Is de afgelopen 3 jaar sprake geweest van schade   ja  nee 
die op de aangevraagde verzekering zou zijn gedekt    
Zo ja, graag kort toelichten wat voor soort schade 
en wat de omvang (schadebedrag) ervan was      
 

 
contracttermijn       3 jaar   1 jaar 

BLAD  
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RechTsBijsTANd      BEtREft       
Het Garagepakket  

            aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

            wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

            uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

          Ingangsdatum: 
    
 
Verzekerde activiteiten 
 
Moet rekening worden gehouden met andere   ja  nee
activiteiten dan bij het onderdeel Algemeen opgegeven  
Zo ja, welke   

Gewenste dekking       dekking Excellent Plus 
             (de meest uitgebreide dekking, incl. incassobijstand) 
 
          dekking Excellent (standaard incl. incassobijstand)  

          particuliere dekking meeverzekeren ten name van:

          1

          2

          3

omzet- en loonsomgegevens (niet bij Vve) 
 
Het bedrag van uw (jaar)omzet / exploitatiekosten * €  
*  –  Als de verzekering betrekking heeft op de activiteiten  

van aanvrager als exploitant van onroerende zaken,  
dan moet hier de totale herbouwwaarde worden  
opgegeven.

 – Voor een startende onderneming € 50.000,- opgeven 
 – Voor u een ‘ZZP-er’ is geen opgave nodig 
 
Wat is de totale loonsom volgens art. 16 Wfsv *  €  
* – Voor een startende onderneming € 25.000,- opgeven 
 – Voor een ‘ZZP-er’ is geen opgave nodig

Gegevens bij Vve (ver. van eigenaren)

Aantal eenheden/appartementen, met onderscheid         uitsluitend bestemd/gebruikt voor bewoning 
naar soort gebruik
                (mede) bestemd/gebruikt voor bedrijfsm. activiteiten

    
Bijzonderheden  
 
Motorrijtuigrisico

Aantal motorrijtuigen in gebruik bij de bedrijfsvoering 
(auto’s met kenteken op naam van het bedrijf en/of geleasde auto’s)

Hoeveel hiervan worden dagelijks gebruikt voor transport-
doeleinden, lesrijden, verhuur of betaald personenvervoer    

BLAD  
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RechTsBijsTANd      BEtREft       
Het Garagepakket  

            aanvraag verzekering met afzonderlijke ingangsdatum

            wijziging op bestaande verzekering binnen pakket

            uitbreiding met nieuwe verzekering binnen pakket 

          Ingangsdatum: 
    
 
Verzekerde activiteiten 
 
Moet rekening worden gehouden met andere   ja  nee
activiteiten dan bij het onderdeel Algemeen opgegeven  
Zo ja, welke   

Gewenste dekking       dekking Excellent Plus 
             (de meest uitgebreide dekking, incl. incassobijstand) 
 
          dekking Excellent (standaard incl. incassobijstand)  

          particuliere dekking meeverzekeren ten name van:

          1

          2

          3

omzet- en loonsomgegevens (niet bij Vve) 
 
Het bedrag van uw (jaar)omzet / exploitatiekosten * €  
*  –  Als de verzekering betrekking heeft op de activiteiten  

van aanvrager als exploitant van onroerende zaken,  
dan moet hier de totale herbouwwaarde worden  
opgegeven.

 – Voor een startende onderneming € 50.000,- opgeven 
 – Voor u een ‘ZZP-er’ is geen opgave nodig 
 
Wat is de totale loonsom volgens art. 16 Wfsv *  €  
* – Voor een startende onderneming € 25.000,- opgeven 
 – Voor een ‘ZZP-er’ is geen opgave nodig

Gegevens bij Vve (ver. van eigenaren)

Aantal eenheden/appartementen, met onderscheid         uitsluitend bestemd/gebruikt voor bewoning 
naar soort gebruik
                (mede) bestemd/gebruikt voor bedrijfsm. activiteiten

    
Bijzonderheden  
 
Motorrijtuigrisico

Aantal motorrijtuigen in gebruik bij de bedrijfsvoering 
(auto’s met kenteken op naam van het bedrijf en/of geleasde auto’s)

Hoeveel hiervan worden dagelijks gebruikt voor transport-
doeleinden, lesrijden, verhuur of betaald personenvervoer    

BLAD  
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Nevenlocaties 
Worden de verzekerde activiteiten ook op andere   ja   nee
locaties  uitgevoerd dan op het vestigingsadres    
Zo ja, graag adres opgeven van die locatie(s), of daarvoor 
verwijzen naar de (neven)vestigingen die al bij het 
onderdeel Algemeen zijn opgegeven       

Gelieerde onderneming 
Is sprake van één of meer mee te verzekeren      ja   nee 
gelieerde ondernemingen  

Zo ja, graag opgave van de naam van die 
onderneming(en) en het adres waar deze is/zijn 
gevestigd     
 

Eerdere geschillen/problemen

Is de onderneming de afgelopen 3 jaar betrokken  
geweest bij
– een arbeidsconflict      ja   nee
– een geschil met de overheid     ja   nee

Heeft de onderneming de afgelopen 3 jaar behoefte 
gehad aan juridische bijstand in verband met
–  een probleem met een leverancier    ja   nee
– een probleem met een afnemer of opdrachtgever  ja   nee
– enig ander geschil      ja   nee

Wordt regelmatig gebruik gemaakt van de diensten    ja   nee
van een advocaat. 
Zo ja, graag korte toelichting

Strafrechtelijke veroordeling
Wie van de hiernaast aangegeven (rechts)personen is  aanvrager zelf (ongeacht als particulier of ondernemer)
ooit strafrechtelijk veroordeeld     de onderneming 
          een eindverantwoordelijke van de onderneming

komende veranderingen
Verwacht aanvrager in de komende 2 jaren
–  een wijziging in het voor de omgeving geldende  ja   nee  

bestemmingsplan     
–  enig andere omstandigheid die aanleiding kan zijn  ja   nee 

voor een beroep op de rechtsbijstandverzekering * 

Ruimte voor nadere toelichting 

*  De verzekering biedt in het algemeen geen dekking als de  
gevraagde rechtsbijstand te maken heeft met omstandigheden  
die op de ingangsdatum van de verzekering al bestonden of 

 redelijkerwijs te verwachten waren.
 Bovendien geldt voor sommige geschillen de  wachttijdregeling.  
 Dat betekent dat er geen dekking is als de geschillen ontstaan  
 in de eerste maanden na de ingangsdatum van de verzekering.  
 Meer informatie over de  wachttijdregeling  is te vinden in de  
 polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering.
 

contracttermijn       3 jaar   1 jaar 
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Ruimte voor aanvullende opgaven/opmerkingen


