Aanvraagformulier
Milieuschadeverzekering

Assurantietussenpersoon:

__________________________________________________________________

Nieuwe verzekering
Wijziging verzekering – Polisnummer: _____________________________________________________________________

1. Aanvrager
Naam en voorletters:

__________________________________________________________________

Geslacht:

M

V

E-mail adres:

__________________________________________________________________

Kamer van Koophandel nummer:

__________________________________________________________________

Rechtsvorm:

__________________________________________________________________

(Statutaire) naam:

__________________________________________________________________

Handelsnamen:

__________________________________________________________________

Namen vennoten (indien V.O.F.)

__________________________________________________________________

Risicoadres
Straat:

___________________________________

Huisnummer:

____________

Toevoeging: _________

Postcode:

___________________________________

Plaats: __________________________________________

Afwijkend correspondenteadres
Straat:

___________________________________

Huisnummer:

____________

Toevoeging: _________

Postcode:

___________________________________

Plaats: __________________________________________

Ingangsdatum

__ __ __ __ __ __ __ __

Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier bent u niet gehouden de verzekering af te sluiten maar bevestigd u dat de
informatie op dit aanvraagformulier niet misleidend, incompleet of incorrect is. Als de verzekering wordt geaccepteerd door u en
verzekeraars, zal dit aanvraagformulier gelden als de basis van de verzekeringsovereenkomst
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2. Verzekerde som, gevaarlijke stoffen en tanks
2.1 Welke verzekerde som wenst u te verzekeren?
€ 500.000 standaard verzekerde som
U kunt een speciaal verzoek indienen voor verzekerde bedragen tot maximaal € 1.000.000.

2.2 Is er opslag van gevaarlijke stoffen (in emballage) van meer dan 1.000 liter of kilogram?

Nee (ga naar 2.3)

Ja:
1.001 tot en met 5.000 ltr/kg (special)
5.001 tot en met 10.000 ltr/kg (special)
10.001 ltr/kg of meer (niet acceptabel)

2.3 Is er opslag van stoffen in ondergrondse of bovengrondse tanks?

Nee (ga naar 2.5)

Ja. Helaas niet acceptabel. (vetput horeca is toegestaan)

2.5 Is er meer dan 200m2 asbesthoudend materiaal in of op daken en wanden?

Nee (ga naar deel 3)

Ja:
201 m2 tot en met 1.200 m2 (special)
1.201 m2 tot en met 5.000 m2 (special)
5.001 m2 of meer (niet acceptabel)

3. Jaarloon, werkzaamheden bij derden verhuurd onroerend goed
3.1 Worden er door of in opdracht van verzekeringnemer werkzaamheden bij derden verricht?

Nee (ga naar 3.2)

Ja
€ _________________

-

Wat is het jaarloon dat uit deze werkzaamheden wordt behaald?

-

Worden er werkzaamheden verricht met gebruikmaking van open vuur?

Nee

Ja

-

Worden er grondverzetwerkzaamheden verricht?

Nee

Ja
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3.2 Verhuurt u panden of een deel van uw eigen pand?

Nee (ga naar 3.3)

Ja, wat zijn de adressen van deze panden?
1.

2.

3.

Adres:

___________________________________

Huisnummer:

____________

Toevoeging: _________

Postcode:___________________________________

Plaats __________________________________________

Adres:

Huisnummer:

___________________________________

____________

Toevoeging: _________

Postcode:___________________________________

Plaats __________________________________________

Adres:

Huisnummer:

___________________________________

Postcode:___________________________________

____________

Toevoeging: _________

Plaats __________________________________________
€ _________________

Wat is de totale herbouwwaarde van de verhuurde (gedeelten van) panden?

4. Bestemming
4.1 Kies uw sector:
MKB

Fabrikanten & Producenten

Groothandel & Distributeurs

Horeca

Kantoren en praktijkruimten

Overig

4.2 Omschrijf de activiteiten (hoedanigheid) van uw onderneming (indien eigenaar onroerend goed omschrijf de
hoedanigheid van de huurder):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4.3 Heeft u nevenwerkzaamheden?

Nee (ga naar deel 5)

Ja, namelijk:
__________________________________________________________________________________________________

5. Bestaande verontreiniging
5.1 Zijn er omstandigheden bekend waaronder bodem- of waterverontreiniging kan zijn ontstaan?

Nee (ga naar 5.2)

Ja
-

Wanneer is de verontreiniging (vermoedelijk) ontstaan?

__________________

-

Wat is de (vermoedelijke) oorzaak van de verontreiniging?

__________________

-

Welke stoffen zijn daarbij (vermoedelijk) betrokken?

__________________

-

In welke hoeveelheden?

_____________ ltr/kg
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5.2 Zijn er in het verleden bodemonderzoeken uitgevoerd?

Nee (ga naar 5.3)

Ja; gaarne rapporten meesturen

5.3 Zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van de BSB-operatie ?

Nee (ga naar 5.4)

Ja, is er een saneringsurgentie vastgesteld?
Nee

Ja, de sanering moet uiterlijk plaatsvinden op: __ __

__ __

__ __ __ __

5.4 Zijn er peilbuizen op de locatie aanwezig?

Nee (ga naar deel 6)

Ja, wordt hiermee het grondwater periodiek op verontreiniging onderzocht?
Nee

Ja, graag de resultaten van de laatste 3 onderzoeken meesturen

6. Betaling
Incasso via

Tussenpersoon

APC Holland

Betaling per jaar
Administratiekosten € 10,00

Incasso via APC Holland
Machtigt u APC Holland tot automatisch incasso van de premie?
Ja

Nee

IBAN nummer

________________________

Ten name van:

________________________

Handtekening:

_______________________________________________
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7. Mededelingsplicht
1.

2.

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de
gestelde vragen 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 eigen wetenschap van de
gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand aanvrager
bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze
verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar
bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk
beantwoorden.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan
zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs
vervalt,
Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft van zaken
de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het
recht de verzekering op te zeggen.
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.

Zaken en Werkgelegenheid (SZW)) of de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) (de NVWA is een samenvoeging van de
organisaties en activiteiten van de voormalige Algemene
Inspectiedienst (AID), Planteziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel
en Waren Autoriteit (VWA))
Ik bevestig hierbij dat ik bovenstaand gelezen en begrepen heb en
verklaar mij hiermee akkoord
Ik kan niet akkoord gaan met de bovenstaande verklaring(en) om de
volgende redenen:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
Hebt u of andere belanghebbende bij deze polis gedurende de
afgelopen 5 jaar ooit schade gehad welke betrekking heeft op een
van de aangevraagde verzekeringen?

Nee

Ja, toelichting:

________________________________________
________________________________________
________________________________________

3.

4.

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze
aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft
bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering
aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de
verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling
aan u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking
van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, ter hand is
gesteld.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17,1.4 (7:928), lid 6, 8W
gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering
bovendien de volgende uitgangspunten:

een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht
ontkennend te zijn beantwoord;

________________________________________
________________________________________

Zijn er omstandigheden bekend die kunnen leiden tot een
(aansprakelijkheid) schade?

Nee

Ja, toelichting:

De aanvrager/kandidaat- verzekeringnemer is:
a) Nooit failliet verklaard of onder curatele gesteld

________________________________________

b)

Heeft geen strafzaken tegen zich lopen

c)

"niet bekend met een omstandigheid die redelijkerwijs tot een
aanspraak tegen de aanvrager, (kandidaat-)verzekeringnemer of
andere belanghebbende bij deze polis zou kunnen leiden"

d)

"nooit in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een
opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of
Justitie in verband met:

________________________________________



wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals
diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte
of poging(en) daartoe;

________________________________________



wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of
beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig
misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven
of poging(en) daartoe;



overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet, de
Wet economische delicten"

e)

nooit een Brand-, Aansprakelijkheids- of Rechtsbijstandsverzekering
opgezegd, geweigerd of onder bijzondere voorwaarden
geaccepteerd

f)

nooit een vergunning ontzegt welke u nodig heeft gehad voor de
uitvoering van uw bedrijf of een bedrijf met een zelfde bestemming
als waar u deze verzekering(en) voor aanvraagt

g)

nooit vervolgd door de Inspectie SZW (de Inspectie SZW is een
samenvoeging van de organisaties en activiteiten van de voormalige
Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale
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________________________________________
________________________________________

Datum:

________________________________________

Handtekening

________________________________________
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