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Aanvraagformulier AVB 
 
Gegevens onderneming: 
 
Statutaire naam  :……………………………………………………………..………………………………….. 

Handels naam  :……………………………………………………………..………………………………….. 

Risico adres  :……………………………………………………………..………………………………….. 

Postcode plaats  :……………………………………………………………..………………………………….. 

Website   :www.……………………………………………………. 

 
Mee te verzekeren ondernemingen:  hoedanigheid: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Bedrijfsactiviteiten: (gedetailleerde omschrijving s.v.p.)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Welke producten worden geproduceerd of bewerkt? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Uit welke landen importeert u goederen? Graag percentage vermelden. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wie zijn de afnemers (percentageverdeling)? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Omvang bedrijf: 
 
Jaarloonsom : € ……………………………… 
 
Kantoor personeel  : ……………….. (aantal FTE) 

Overig personeel : ……………….. (aantal FTE) ……………………………………………(werkzaamheden) 

  : ……………….. (aantal FTE) ……………………………………………(werkzaamheden) 

 
Jaaromzet : € ……………………………… 

Afzetmarkt : ……………………………% Benelux  ……………………………% USA / CANADA 

                        ……………………………% Rest of Europa ……………………………% Rest of World 
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Contracten: 
Hanteert uw bedrijf leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden?     JA / NEE 
Graag kopie bijvoegen. 
 
Wordt er bij leveringen afgeweken van de eigen leveringsvoorwaarden?   JA / NEE 
Zo ja, op hoeveel procent van de omzet is dit van toepassing?…………..% 
 
Zijn er afnemers welke eigen inkoopvoorwaarden hanteren?      JA / NEE 
Zo ja, hoeveel procent van de afnemers?…………..% 
 
Veiligheid en kwaliteit: 
Heeft binnen uw bedrijf een RI&E inventarisatie- en evaluatie plaatsgevonden?    JA / NEE 
Graag kopie bijvoegen vanaf 20 medewerkers. 
 
Heeft u een plan van aanpak opgesteld en wordt dit bijgehouden?      JA / NEE 
 
Vervaardigt, bewerkt, vervoert, bewaart of gebruikt het bedrijf gevaarlijke stoffen als: 
explosief, radioactief, chemisch agressief, giftig, licht ontvlambaar?      JA / NEE 
 
Zo ja, hoe worden deze toegepast en welke hoeveelheid is aanwezig? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wordt er gewerkt bij derden?          JA / NEE 
Zo ja, wat voor werkzaamheden?………………………………………………………………………………. 
 
Heeft u goederen van derden onder u, ter bewerking, reparatie en dergelijke?     JA / NEE 
Zo ja, wat voor goederen?…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Extra informatie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Slotvragen en slotverklaring 
 
Persoonsgegevens: 
De bij de aanvraag of wijziging van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door 
verzekeraar geregistreerd en verwerkt. Verzekeraar gebruikt deze gegevens voor het sluiten en 
uitvoeren van overeenkomsten, voor analyses, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om 
te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze registratie is de gedragscode “Verwerking 
persoonsgegevens financiële instellingen” van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en 
plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode 
kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. De tekst 
kan ook worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). 
 
Klachtenregeling: 
Klachten ten aanzien van deze verzekering kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van: 
Mutsaerts, Postbus 9102, 5000 HC Tilburg 
Indien de klacht niet naar tevredenheid van verzekerde door de directie van Mutsaerts is behandeld, 
kan verzekerde zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257 
2509 AG Den Haag. 
 
Wanneer verzekerde geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde klachtbehandelings-
mogelijkheid, kunnen verzekerde en verzekeraar gezamenlijk besluiten hun geschil in eerste instantie 
op te lossen door mediation conform het op de aanvangsdatum van de mediation geldende 
reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam of kan verzekerde het 
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
 
Mededelingsplicht: 

1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit 
aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en 
omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende 
derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen 
de eigenwetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere 
belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij verzekeraar 
bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. 
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het 
recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van 
verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de 
verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft verzekeraar tevens het recht de verzekering 
op te zeggen. 

2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een 
vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het 
schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook 
voor: 

• de leden van de maatschap; 
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF); 
• de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon; 
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer en -zo deze zelf een 

rechtspersoon is (zijn)- hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en 
aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer]. 

 
3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, 

maar voordat verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter 
verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan verzekeraar 
mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, 
tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde 
voorwaarden van verzekering, ter hand is gesteld. 
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4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928, lid 6, BW gelden ten aanzien van de 
mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten: 

• een niet beantwoorde of opengelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn 
beantwoord; 

• de slotvraag dient volledig te worden beantwoord. De slotvraag wordt geacht 
onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn 
verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op grond van 
de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de 
aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is 
voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het 
ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn. 

 
 
Schadeverleden afgelopen vijf jaar: 
 

Schadedatum: Schadeoorzaak: Schadebedrag voor eigen risico: 

   

   

   

   

 
 
Slotverklaring:  
Bent u of een van de andere belanghebbenden in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering 
van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie? 

JA / NEE 
Indien JA, graag nadere informatie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Ondertekening: 
 
Naam  :……………………………………………………………..………………………………….. 

Functie  :……………………………………………………………..………………………………….. 

 

Handtekening :……………………………………………………………..………………………………….. 

 
Ingangsdatum verzekering:  
 
Datum  :……………………………………………………………..………………………………….. 


