AANSPRAKELIJKHEID
Aanvraag
Jaaromzet (eventueel prognose) €
Herbouwwaarde

Jaarloon (afgelopen jaar )

€

€
€ 2.500.000

Verzekerd bedrag

€ 5.000.000

Werkgeversaansprakelijkheid voor vermogensschade uit hoofde van artikel 7:611 BW

Ja

Nee

Lopende Collectieve Ongevallenverzekering bij AM (of elders)

Ja

Nee

* Is BIG-registratie aanwezig

Ja

Nee

OMSTANDIGHEDENVERKLARING
Hebben zich omstandigheden voorgedaan naar aanleiding waarvan u in de toekomst
aansprakelijk kunt worden gesteld.
Zo ja, graag toelichten

Ja

Nee

VERENIGINGEN
Aantal leerlingen

Aantal leden
Medisch personeel
Aantal beroepsbeoefenaars*

Aantal medisch assistenten			

BEDRIJFSHOEDANIGHEID
In welke categorie(ën)
		valt uw bedrijf

Industrie 		
Handel		
Transport		

Bouwnijverheid
Horeca		
Opslag		

Installatie
Reparatie
Communicatie

Garage*

Anders, namelijk (omschrijving van de aard van uw bedrijf/beroep/instelling)

* Hiervoor is uitsluitend een standaard aansprakelijkheidsverzekering mogelijk. Wij bieden geen specifieke garageverzekering.
Welke producten worden vervaardigd, bewerkt of verhandeld
Welke werkzaamheden verricht u
Bent u een zelfstandige zonder personeel				

Ja

Nee

Heeft u medewerkers in dienst					

Ja

Nee

Voldoet het bedrijf aan de vereiste bedrijfsveiligheid			

Ja

Nee

Bent u in het bezit van een recent (niet ouder dan 3 jaar) Risico inventarisatie en Evaluatie
rapport en Plan van Aanpak (Arbowetgeving) Zo ja, wilt u dan een kopie hiervan meezenden.

Ja

Nee

Exploiteert u recreatievoorzieningen zoals bijvoorbeeld camping, speeltuin, 		
zwembad, whirlpool e.d.

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, hoeveel

Zo ja, welke
Vindt er export van producten plaats naar de VS en/of Canada			
Zo ja, graag toelichten
Importeert uw bedrijf vanuit landen buiten de EU			
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Zo ja, vanuit welke landen
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Maakt u gebruik van bijzondere machines/elektronische apparatuur en/of computers

Ja

Nee

Heeft u een vestigingsvergunning en/of de vereiste vakdiploma’s		

Ja

Nee

Maakt u gebruik van leveringsvoorwaarden 				

Ja

Nee

Zo ja, graag toelichten
Niet vereist

Zo ja, welke
(als u geen brancheleveringsvoorwaarden gebruikt, wilt u dan een exemplaar van uw voorwaarden meezenden)
Verricht u brandgevaarlijke werkzaamheden				

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, welke werkzaamheden
Wordt er gebruik gemaakt van, gehandeld in en/of werkzaamheden verricht met behulp
van gereedschappen, instrumenten of producten/stoffen die brandgevaarlijk, giftig
of anderszins gevaarverhogend zijn
Zo ja, graag toelichten
Verricht u werkzaamheden in het buitenland				
Zo ja, graag toelichten
Installeert u zonnepanelen

Wie zijn uw afnemers

Industrie

Kleinhandel

Besteedt u de levering van producten, werkzaamheden en/of diensten geheel of gedeeltelijk uit

Consument		
Ja

Groothandel

Overheid

Nee
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Zo ja, graag toelichten
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