Productaanvraag
aansprakelijkheid voor bedrijven
Dit vormt één geheel met de uitgebrachte offerte, de aanvraag van bedrijfsgegevens en de slotverklaring.

Bedrijfshoedanigheid
In welke categorie(en) valt uw bedrijf?:
□ Industrie			
□ Bouwnijverheid		
□ Installatiebedrijven
□ Handelsbedrijven		
□ Horecabedrijven		
□ Reparatiebedrijven
□ Transportbedrijven		
□ Opslagbedrijven		
□ Communicatiebedrijven
□ Zakelijke diensten		
□ Overige diensten		
□ Overheidsinstelling
□ Anders, namelijk (omschrijving van de aard van uw bedrijf/beroep instelling)

Hoelang heeft u ervaring in uw huidige bedrijfs-/beroepsactiviteiten?

Bij welke bedrijfsvereniging bent u aangesloten?

Welke producten worden vervaardigd, bewerkt of verhandeld?

Hoeveel eigenaren/firmanten/vennoten heeft het bedrijf?

Hoeveel medewerkers heeft u in dienst?

Hoe groot was het uitbetaalde jaarloon het afgelopen jaar?
(volgens de jaaropgave voor het premieloon WW vóór aftrek franchise) 			

Wat is uw verwachte omzet in het lopende boekjaar?

Als u een startende ondernemer bent, wilt u hier uw prognose opgeven?
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Exploiteert u recreatievoorzieningen zoals bijvoorbeeld camping, speeltuin, zwembad, whirlpool en dergelijke? 		
□ Nee □ Ja
Zo ja, welke?
Vindt er export van producten plaats?		
□ Nee □ Ja
Zo ja, naar welke landen?
Importeert uw bedrijf vanuit landen buiten de Europese unie?			
□ Nee □ Ja
Zo ja, wilt u dit toelichten:
Maakt u gebruik van bijzondere machines/elektronische apparatuur en/of computers?
□ Nee □ Ja
Zo ja, wilt u dit toelichten			
Bent u in het bezit van:
- een vestigingsvergunning?
□ Nee
- de vereiste vakdiploma’s?
□ Nee
- zijn deze op eigen naam?
□ Nee
Zo nee, op welke naam dan?

□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ Niet vereist
□ Niet vereist
□ Niet van toepassing

In welke relatie staat u tot deze persoon?

Bent u in het bezit van een recent (= niet ouder dan 3 jaar) risico-inventarisatie- en evaluatierapport
en plan van aanpak (Arbowetgeving)?			
□ Nee □ Ja (graag een kopie hiervan meesturen)
Worden werkzaamheden buiten het eigen bedrijf verricht?			
□ Nee □ Ja
Zo ja welke en door hoeveel personen?
Maakt u gebruik van leveringsvoorwaarden?
□ Nee □ Ja
Zo ja, welke?
(als u geen branche leveringsvoorwaarden gebruikt, wil u dan een exemplaar van uw voorwaarden meezenden)
Wordt er gebruik gemaakt van gereedschappen of instrumenten die brandgevaarlijk, giftig of op een andere manier
gevaar verhogend kunnen zijn?
□ Nee □ Ja
Zo ja, wilt u dit toelichten
Verricht u werkzaamheden in het buitenland?
□ Nee □ Ja
Zo ja, wilt u dit toelichten
Wie zijn uw afnemers?		
□ Industrie
□ Kleinhandel
□ Groothandel □ Overheid

□ Consument

Besteedt u de levering van producten, werkzaamheden en/of diensten geheel of gedeeltelijk uit?				
□ Nee □ Ja
Zo ja, wilt u dit toelichten
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Wenst u het inlooprisico mee te verzekeren?
□ Nee □ Ja
Zo ja, vanaf welke datum?
Heeft zich voor de ingangsdatum van deze dekking een omstandigheid voorgedaan op grond waarvan in redelijkheid
kan worden aangenomen dat deze zal leiden tot een aanspraak?			
□ Nee □ Ja
Zo ja, wilt u dit toelichten			
Hebben zich de afgelopen 10 jaar in uw bedrijf beroepsziekten of bedrijfsongevallen voorgedaan?				
□ Nee □ Ja
Zo ja, wilt u dit toelichten
Bij welke verzekeraar heeft u uw zakelijke aansprakelijkheidsrisico de afgelopen 10 jaar afgedekt?
maatschappij				polisnummer		verzekerd bedrag		einddatum

1								€
2								€
3								€
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