MILIEUSCHADE
Aanvraag
DEKKING
Gewenst verzekerd bedrag

€ 250.000
Anders, namelijk

€ 500.000
€ 				

(veelvoud van € 250.000)

RISICOADRES (indien afwijkend van postadres)
Risicoadres
Postcode				

Plaats

Is verzekeringnemer eigenaar van het risicoadres					

Ja

Nee

Zo ja, verhuurt verzekeringnemer (een gedeelte van) het risicoadres				

Ja

Nee

Ja

Nee

Wat zijn de activiteiten van de huurders		

Woon-, Kantoor-, en/of winkelactiviteiten
Overige activiteiten, namelijk

Wat is de herbouwwaarde van de verhuurde panden/ruimtes €
OVERIGE VRAGEN
Slaat u gevaarlijke stoffen op in bovengrondse tanks

Ja

Nee

Inhoud in

Zo ja, aantal tanks
m

3

Soort stof

Levert u motorbrandstoffen uit de bovengrondse tanks af aan motorvoertuigen (tanken) 			
Zo ja, hoeveel per jaar		

m3

Slaat u gevaarlijke stoffen op in ondergrondse tanks					

Ja1

Nee

Slaat u gevaarlijke stoffen op anders dan in tanks					

Ja

Nee

Zo ja, hoeveelheid vaste en/of vloeibare stoffen 							

kg of liter

Slaat u meer dan 5000 kg kunststof en/of rubber producten op					

Ja

Nee

Zo ja, hoeveelheid		

kg

Is er asbesthoudende dakbedekking en/of wandbeplating aanwezig op uw risicoadres			

Ja

Nee

Zo ja, oppervlakte										

m2

Voert verzekeringnemer werkzaamheden uit op locaties van derden				

Ja

Nee

Wordt bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik gemaakt van open vuur				
Houdt verzekerde zich bezig met grondverzet 						
Beschikt u over een rapport bodemonderzoek, conform NEN 5740-protocol voor 			
bodemonderzoek dat niet ouder is dan 3 jaar

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Zijn er omstandigheden bekend waaronder bodemverontreiniging kan zijn ontstaan			

Ja

Nee

Ja

Nee

Is tegen u of een andere belanghebbende in de laatste acht jaar wel eens een onderzoek of vervolging ingesteld
wegens het vermoeden van enige overtreding van wetten en / of voorschriften met betrekking tot het in het milieu
brengen van stoffen

Ja

Nee

Zijn er op dit moment omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot vervolging of aansprakelijkstelling wegens
milieuaantasting nu en in het verleden?

Ja

Nee

Zo ja, wat is het jaarloon2 uit de werkzaamheden bij derden		

e

1 Ondergrondse tanks vallen niet onder de dekking van de Milieuschadeverzekering. Vraag bij ons de Tankpolis aan.
2 Met jaarloon wordt bedoeld het jaarloon volgens WW voor aftrek van de franchise. Dit bedrag wordt vermeerderd met
€ 25.000 voor iedere eigenaar, firmant en directeur-grootaandeelhouder.
OVERIGE ALGEMENE VRAGEN
Bent u of een andere belanghebbende in de laatste acht jaar wel eens aangesproken door derden voor 		
schade aan personen en/of stoffelijke zaken, verbandhoudend met het in het milieu brengen van stoffen

15 39 15-01

Heeft u een van de overige algemene vragen met ‘ja’ beantwoord? Graag hieronder toelichten.
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