AANVRAAGFORMULIER GARAGEPAKKET
ᴏ Offerte aanvraag

ᴏ Aanvraag nieuwe verzekering, ingangsdatum _________________

ALGEMENE GEGEVENS
Naam verzekeringsnemer

____________________________________________________

Naam contactpersoon

____________________________________________________

Adres

____________________________________________________

Postcode

_________________

Risico-adres

____________________________________________________

Postcode risico-adres

_________________

Telefoonnummer

____________________________________________________

E-mailadres

____________________________________________________

VACO lidnummer

____________________________________________________

KvKnummer

____________________________________________________

Oprichtingsdatum

____________________________________________________

Rechtsvorm

____________________________________________________

U bent

ᴏ Eigenaar en gebruiker

Stad

Stad

_______________________
_______________________

ᴏ Eigenaar en gebruiker / verhuurder
ᴏ Huurder
ᴏ Anders, namelijk:

____________________________________________________
HOOFDACTIVITEIT
Uw hoofdactiviteit is waarschijnlijk bandenservice. Mocht u nog andere activiteiten uitvoeren (zoals pompstation)
dan kunt u deze kwijt onder het kopje "nevenactiviteiten".
Beschrijving hoofdactiviteit

____________________________________________________

Jaaromzet hoofdactiviteit

€ __________________________________________________

Aantal personeelsleden

____________________________________________________

Waarvan stagiairs

____________________________________________________

Waarvan uitzendkrachten

____________________________________________________

Jaarloon (incl. eigenaar)

€ __________________________________________________

Wat is de ligging van het

____________________________________________________

bedrijf (binnen/buiten

____________________________________________________

bebouwde kom etc.)?

____________________________________________________

Bouwaard

ᴏ Steen gebouw met harde dekking
ᴏ Hout gebouw met harde dekking
ᴏ Steen gebouw met rietdekking
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Is er ISO-certificering aanwezig?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Is er een BORG-certificaat aanwezig?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Is het bedrijf elektronisch beveiligd?

ᴏ Ja, welke klasse?

ᴏ Nee

___________________
Staat er een hek om het bedrijf?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Bent u deelnemer beveiligingsproject?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Wordt er buiten afval opgeslagen?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Is de elektra gekeurd?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Is er verlichting op het terrein aanwezig?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

NEVENACTIVITEITEN
Naast bandenservice heeft u misschien nevenactiviteiten zoals een pompstation, ruitherstellen etc. Deze
activiteiten kunt u hier omschrijven.
Beschrijving nevenactiviteiten

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Jaaromzet nevenactiviteiten

___________________________________________

Aantal personeelsleden nevenactiviteit

___________________________________________

Jaarloon nevenactiviteit

___________________________________________

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN (AVB)
Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, producten- en/of
dienstenaansprakelijkheid.
Het verzekerd bedrag is standaard
€ 2.500.000,- per gebeurtenis. Wenst u
een hoger verzekerd bedrag?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Voorrisico: wanneer uw verzekering per 1 mei in gaat en u krijgt in juni een claim van iets wat in februari is
voorgevallen. Heeft u het voorrisico vanaf 1 januari meeverzekerd, dan wordt deze schade vergoed. Heeft u geen
voorrisico meeverzekerd of pas vanaf 1 maart, dan wordt de schade niet vergoed.
ᴏ Ja, per ____________________________

ᴏ Nee

meeverzekeren?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Zijn er meerdere rechtspersonen?

ᴏ Ja, (naam): ________________________

ᴏ Nee

Heeft u leveringsvoorwaarden?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Vindt er bewerking van het product plaats?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Doet u aan import / export?

ᴏ Ja, naar ___________________________

ᴏ Nee

Voert u extern werkzaamheden uit?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Wilt u dit voorrisico meeverzekeren?
Wilt u Werkgeversaansprakelijkheid voor
verkeersschade werknemers
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CLIËNTENOBJECTEN
Dekking voor opzichtdekking voor bewerking, behandeling, en reparatie evenals wettelijke aansprakelijkheid aan
voertuigen van uw klanten / cliënten.
Maximale cataloguswaarde van de
voertuigen

€ _________________________________________

Cataloguswaarde per object

€ _________________________________________

Voertuigen zwaarder dan 3.500 kilogram?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

ᴏ Ja

ᴏ Nee

ᴏ Ja

ᴏ Nee

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Vindt er revisie plaats (anders dan
reparatie)?
Worden voertuigen gehaald en/of gebracht
door uw bedrijf?
Blijven er ’s nachts motorrijtuigen op uw
terrein/ binnen het gebouw?

HANDELAARKENTEKEN
Gemiddelde cataloguswaarde
handelaarskenteken

€ _________________________________________

Maximale cataloguswaarde
handelaarskenteken

€ _________________________________________

Voertuigen zwaarder dan 3.500 kilogram?
ᴏ Ja
Aantal schadevrije jaren

ᴏ Nee

______________________________________________________

OPSTAL- / HUURDERSBELANGVERZEKERING
Schade door inductie is standaard meeverzekerd.
Gewenst verzekerd bedrag

€ _________________________________________

Welke brandbeveiliging heeft u?

___________________________________________

Hoe is het gebouw onderhouden?

___________________________________________

Hoe is de bedrijfshuishouding?

___________________________________________

Is het gebouw bewoond?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

FUNCTIONLE INRICHTING
Zoals bruggen, uitlijnapparatuur etc.
Gewenst verzekerd bedrag

€ _________________________________________
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INVENTARIS
Inductie is standaard meeverzekerd. Kasgeld is standaard tot € 4.500,- meeverzekerd.
Gewenst verzekerd bedrag

€ _________________________________________

GOEDERENVOORRAAD
Dekking voor brand, inbraak, diefstal, vandalisme, storm, waterschade en overige gevaren van goederen (zomer
/ winterbanden etc.)
Gewenst verzekerd bedrag
(vervangingswaarde)

€ _________________________________________

Opruiming: de kosten van het opruimen
van de restanten na schade. Wilt u
opruiming meeverzekeren?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Zo ja, welk bedrag?

€ ____________________________________________________

GOEDERENVOORRAAD (VAN DERDEN)
Dekking voor brand, inbraak, diefstal, vandalisme, storm, waterschade en overige gevaren van goederen van
derden (zomer / winterbanden etc.)
Gewenst verzekerd bedrag
(vervangingswaarde)

€ _________________________________________

Opruiming: de kosten van het opruimen
van de restanten na schade. Wilt u
opruiming meeverzekeren?

ᴏ Ja

Zo ja, welk bedrag?

€ ____________________________________________________

ᴏ Nee

BEDRIJFSSCHADE
Verzekerde som (brutowinst per jaar)

€ _________________________________________

Uitkeringstermijn

ᴏ 26 weken
ᴏ 52 weken (standaard)
ᴏ 104 weken
ᴏ Anders, namelijk: ______________________________________

RECHTSBIJSTAND
Wilt u rechtsbijstand meeverzekeren?

ᴏ Ja, naam en geboortedatum eigenaar:
______________________________________________________
______________________________________________________
ᴏ Nee

Wilt u een particuliere dekking voor

ᴏ Ja, naam en geboortedatum verzekerde:

rechtsbijstand

______________________________________________________
______________________________________________________
ᴏ Nee
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MILIEUSCHADE
De vervuiler betaalt. Mocht uw bedrijf in vlammen opgaan dan zal het bluswater door de verbranding van de
banden roet bevatten. Wanneer dit bluswater in de grond terecht komt kan dit bijvoorbeeld vervuiling van het
drinkwater veroorzaken.
Wilt u milieuschade meeverzekeren?

ᴏ Ja

Gewenst verzekerd bedrag

ᴏ € 250.000,-

ᴏ Nee (ga verder naar ‘slotvragen’)

ᴏ € 500.000,ᴏ € 650.000,ᴏ € 1.000.000,ᴏ Anders: € ____________________________________________
Aantal banden van personen- en
bestelauto’s in uw onderneming

___________________________________________

Aantal banden van vrachtauto’s in uw
onderneming

___________________________________________

Aantal + gewicht van overige banden in uw
onderneming

___________________________________________

Maximale hoeveelheid olie (oud + nieuw)

___________________________________________

Is er asbest aanwezig?

ᴏ Ja, _____________ m2

ᴏ Nee

ᴏ Ja

ᴏ Nee

SLOTVRAGEN
Was u reeds eerder verzekerd tegen het
risico waartegen deze verzekering dekking
biedt?
Indien ja: bij welke
verzekeringsmaatschappij en tot wanneer?

______________________________________________________

Heeft ooit een verzekeraar een verzekering
aan u geweigerd of opgezegd waar u nu
een offerte voor wilt ontvangen?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Indien ja: wat was de reden?

______________________________________________________

Zijn er ooit eisen tot schadevergoeding
tegen u ingesteld?

ᴏ Ja

ᴏ Nee

Indien ja: wanneer en waarvoor?

______________________________________________________

Zijn er omstandigheden bekend, die
kunnen leiden tot een aanspraak tot
schadevergoeding?

ᴏ Ja

Indien ja: graag toelichten

______________________________________________________

ᴏ Nee
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Hebt u feiten te melden omtrent een
eventueel strafrechtelijk verleden van u of
van een verzekerde, die binnen de

ᴏ Ja (wij zullen hierover

afgelopen acht jaar zijn voorgevallen, of

met u contact opnemen)

ᴏ Nee

andere feiten (ten aanzien van zowel het
te verzekeren risico als de persoon van
aanvrager en/of verzekerde) die voor het
beoordelen van deze
verzekeringsaanvraag van belang zouden
zijn?
Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk te hebben beantwoord. Dit
aanvraagformulier bindt zowel aanvrager als verzekeraars niet tot het aangaan van een overeenkomst.
Plaats

Datum

Handtekening

__________________________________

____________________

_______________________________
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