
 

Bedrijfsverzekering 

 

Aanvraagformulier 

Adviseur  ____________________________________________________  ❑ offerte   ❑ aanvraag   ❑ wijziging polisnr. ________________________  

Voorlopige dekking dd. _________________________________________  Besproken met  _______________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Is de aanvrager nog geen klant van VKG maar heeft u deze klant al wel ingevoerd in uw Extranet(Plus)? Deel deze gegevens dan via de knop “VKG 

relatie” bij de klantgegevens. Hiermee voorkomt u dat VKG de relatie opnieuw invoert en u dezelfde relatie onder twee verschillende relatienummers 

in uw Extranet ziet staan. 

Opgave Extranet(Plus) relatienummer:  _________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Aanvrager: 

Handelsnaam  ________________________________________________ Directeur/eigenaar  ____________________________________________  

Relatienr. VKG  _______________________________________________ KvK-nr.  __________________________________________________________  

Postadres  ___________________________________________________ Postcode/Plaats  ______________________________________________  

Telefoon  ____________________________________________________ E-mailadres  _________________________________________________  

Website  _________________________________________________________________________________________________________________  

Geboortedatum van eigenaar/DGA ________________________________ Nationaliteit     ❑ Nederlandse       ❑  _____________________________  

Aard van het bedrijf  ____________________________________________________________________________________________________________  

SBI-code(s) conform KvK-inschrijving  __________________________________________________________________________________________  

Rechtsvorm      ❑ eenmanszaak    ❑ B.V.    ❑ V.O.F.    ❑ ________________________________ IBAN nummer  ________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Betaling middels          ❑ factuur ❑ incassomachtiging          Betaling aan          ❑ adviseur       ❑ VKG 

per:                             ❑ jaar         ❑ halfjaar         ❑ kwartaal       ❑ maand 

(Minimumpremie € 50 per betalingstermijn; kwartaal- en maandbetaling uitsluitend middels incassomachtiging!) 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Risicoadres:    Straat    Postcode /plaats   ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Bouwaard en ligging 

1. Wat is de bouwaard van de muren? ❑ steen/beton ❑ hout ❑   

2. Zijn er verdiepingsvloeren? ❑ nee  ❑ ja, aantal _____  Materiaal:  ____________________  

3. Waaruit bestaat de dakbedekking? ❑ pannen / mastiek ❑ golfplaten ❑  _________________________  

4. Waar is het pand gelegen? ❑ industriegebied ❑ winkelcentrum ❑ buitenwijk 

   centrum    __________________________________________  

5. Welke activiteiten vinden plaats in het gebouw? ______________________________________________________________________________  

6. Is er machinale drijfkracht aanwezig? ❑ nee  ❑ ja, t.w. ____________________________________  

7. Worden er gevaarlijke stoffen gebruikt? ❑ nee  ❑ ja, t.w. ____________________________________  

8. Hoe is de onderhoudstoestand van het gebouw? ❑ goed  ❑ matig  ❑ slecht 

9. Wordt buiten emballage opgeslagen op minder dan 10 meter  

afstand van het gebouw? ❑ nee  ❑ ja, soort  ___________________________________  

10. Wat is de afstand tot de  belendende gebouwen? ❑ aan elkaar vast ❑ ________ meter 

11. Wat voor soort bedrijven zijn dit?  _______________________________________________________________  

12. Wordt de elektrische installatie uitsluitend onderhouden door  

een erkend installatiebureau? ❑ nee  ❑ ja Er is   ❑ wel   ❑ geen  NEN1010-verklaring 

13. Is er een onderhoudscontract voor de elektrische installatie? ❑ nee  ❑ ja, aantal controles per jaar: ____________________ 

14. a. Zijn er inbraakpreventieve maatregelen getroffen? ❑ nee  ❑ ja, t.w. _____________________________________ 

b. Is er een (inbraak-)alarminstallatie? ❑ nee  ❑ ja, BORG-klasse ____ ❑ met   ❑ zonder doormelding 

15. a. Zijn er blusmiddelen? ❑ nee  ❑ slanghaspels: aantal en lengte __________________ 

b. Is er een onderhoudscontract voor de blusmiddelen? ❑ nee  ❑ ja, aantal controles per jaar: ____________________ 
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Aansprakelijkheid 

16. Welke goederen worden vervaardigd of bewerkt? ❑ geen  ❑ ___________________________________________ 

17. Welke dienstverlening wordt verricht? ❑ geen  ❑ ___________________________________________ 

18. Worden er werkzaamheden verricht bij derden? ❑ geen  ❑ ___________________________________________ 

19. Vindt gebruik/opslag van gevaarlijke stoffen plaats? ❑ nee  ❑ ja, t.w. _____________________________________ 

20. Importeert aanvrager van buiten de EER? ❑ nee  ❑ ja, uit ______________________________________ 

21. Wordt gebruik gemaakt van werktuigen? ❑ nee  ❑ ja, t.w. _____________________________________ 

22. Hanteert aanvrager inkoop- of leveringsvoorwaarden? ❑ nee  ❑ ja (exemplaar bijvoegen a.u.b.) 

23. Wat is het aantal werkzame personen? ___ eigenaren  ___ directeuren 

  ___ binnendienst ___ buitendienst 

24. Wat is het totale bruto sociale verzekeringsloon per jaar? € ________________ (exclusief firmanten/eigenaren) 

25. Wat is de jaaromzet, exclusief BTW? € ________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Gewenste dekking 

 

Soort verzekering Verzekerd  bedrag Dekking Eigen risico Ingangsdatum Voorgestelde premie 

❑ inventaris €     

❑ handelsgoederen €     

❑ gebouw(en) €     

❑ aansprakelijkheid €     

❑ winkelgeld €     

     €     

     €     

     €     

     €     

   n.v.t. 

     €     

     €     

     €     

     €     

     €     

o/oo 

o/oo 

o/oo 

p.jr. 

p.jr. 

❑      €          €          €     o/oo 

❑ bedrijfsschade €        n.v.t.      €     o/oo 

 ❑ jaarbelang     ❑ effectief bedrag ❑ 30% in-/decrease-clausule Uitkeringstermijn           weken

❑ reconstructie (52 wkn)  €     

❑ schade door inductie 

   n.v.t.      €     o/oo 

❑ glasbreuk aantal ruiten > 0,5 m
2 

afmeting grootste ruit    X   cm. 

inspectie regelen met contactpersoon:   Telefoonnummer   ______________________________ 

 

Algemeen (Als de vragen hieronder niet volledig en correct zijn ingevuld, kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen!) 

 

Loopt elders een verzekering zoals hiervoor wordt aangevraagd? ❑ nee  ❑ ja, nl. (zie hieronder) 

 

Soort verzekering Maatschappij Verzekerd bedrag Dekking Einddatum Al opgezegd? 

___________________ ________________ € _____________ ________________ ___ - ___ - ________ ❑ ja ❑ nee 

___________________ ________________ € _____________ ________________ ___ - ___ - ________ ❑ ja ❑ nee 

___________________ ________________ € _____________ ________________ ___ - ___ - ________ ❑ ja ❑ nee 

___________________ ________________ € _____________ ________________ ___ - ___ - ________ ❑ ja ❑ nee 

 

  



Slotvragen 

(Als onderstaande vragen niet zijn ingevuld, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen) 

1. Zijn er op dit moment feiten of omstandigheden bij u bekend die kunnen leiden tot een schadeclaim op de door u  

aangevraagde verzekering?  ❑ ja    ❑ nee 

Indien u deze vraag met ‘ja’ heeft beantwoord graag uw toelichting: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Bent u, en/of andere personen belanghebbenden bij deze verzekering, in de laatste acht jaar verdacht 

(geweest) van of veroordeeld voor:  

 

 

  

 

− diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe?  

  

− vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing? Of een misdrijf gericht  tegen de vrijheid of het  

leven of een poging daartoe?  

 

− overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?  

 

− een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/uur  

of doorrijden na een aanrijding? ❑ ja    ❑ nee  

 

3. Bent u, en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, de laatste acht jaar geweigerd of  

opgezegd door een verzekeraar?  ❑ ja    ❑ nee 

 

4. Bent u, en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, betrokken (geweest) bij verzekerings- 

fraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?  ❑ ja    ❑ nee 

 

5. Bent u, en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, de laatste vijf jaar failliet verklaard, in  

een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een (uitstel) surseance van  

betaling of heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u  

en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering?  ❑ ja    ❑ nee 

 

6. Heeft u (of andere personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten) de  

laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt? ❑ ja    ❑ nee 

Indien u deze vraag met ‘ja’ heeft beantwoord graag uw toelichting: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico's, over uzelf en/of andere belang- 

hebbenden bij deze verzekering, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang kan zijn? 

(onder andere een sluiting in de laatste vijf jaar op last van de overheid) ❑ ja    ❑ nee 

Indien u deze vraag met ‘ja’ heeft beantwoord graag uw toelichting: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Akkoordverklaring voorwaarden en bijzondere voorwaarden 

De aanvrager/ kandidaat-verzekeringsnemer is ermee bekend dat de aangevraagde verzekering  

wordt gesloten op basis van de  bijgaande polisvoorwaarden en de van toepassing zijnde bijzondere  

voorwaarden en clausules. Hij/zij verklaart hiervan kennis te hebben genomen en ermee akkoord te  

gaan dat deze voorwaarden  onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst. ❑ ja    ❑ nee 

 

 

  

Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u  

een maatregel heeft opgelegd moet u de vragen met ‘ja’ beantwoorden. 



Eindverklaring 

 

Algemene akkoordverklaring 

De aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer is op de hoogte van, en gaat akkoord met, de inhoud van de onderstaande eindverklaring en opschortende 

voorwaarden. 

 

Identificatie 

De aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer verklaart zich te hebben geïdentificeerd aan de adviseur. 

 

Persoonsgegevens 

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Hoe wij omgaan met deze gegevens, 

kunt u terugvinden in onze privacyverklaring. 

 

Databank CIS  

Voor een verantwoord acceptatie-, risicobeleid en om fraude te voorkomen, leggen wij uw gegevens vast in het Centraal Informatie Systeem van 

Stichting CIS te Den Haag. Stichting CIS is een stichting die verzekeraars kan ondersteunen bij acceptatie- en claimprocessen. Met verzekeraars 

aangesloten bij CIS kunnen we, onder strikte voorwaarden, onderling informatie uitwisselen via Stichting CIS. Meer informatie hierover vindt u op de 

website van Stichting CIS www.stichtingcis.nl. 

Roy-Data 

Bij motorrijtuigverzekeringen kunnen zowel de verzekeraar als wij gegevens over schadevrije jaren raadplegen in of doorgeven aan, het centrale bestand 

‘Roydata’ van de Stichting EPS te Apeldoorn. De betrokken persoon van wie gegevens in dit bestand zijn opgenomen, kan om inzage vragen via 

www.seps.nl. 

 

Mededelingsverplichting 

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de vragen in deze aanvraag volledig en naar waarheid te beantwoorden. Ook al beantwoordt 

een ander die vragen namens u. Denkt u dat iets bij VKG al bekend is? Dan moet u dat toch opgeven. Besef ook dat het niet alleen gaat om uw eigen 

situatie, maar ook van de andere personen voor wie u de verzekering afsluit.  

 

Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat u bericht heeft ontvangen over de acceptatie 

van de verzekering, moet u alsnog aan ons melden als deze informatie betrekking heeft op de vraagstellingen die u op het aanvraagformulier heeft 

beantwoord. 

 

U verklaart met de aanvaarding van de polis dat de vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord om daarmee de aangevraagde verzekering te 

verkrijgen. 

 

Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord, kan dit tot gevolg hebben dat 

het recht op uitkering wordt beperkt of vervalt. Indien de vragen met opzet onjuist of onvolledig zijn beantwoord om verzekeraar te misleiden, of indien 

verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten indien de vragen volledig en naar waarheid zouden zijn beantwoord, heeft verzekeraar bovendien 

het recht de verzekering op te zeggen. 

 

Klachten 

Een klacht kunt u op verschillende manieren bij ons indienen, zie hiervoor de klachtenprocedure op onze website.  

 

Toepasselijk recht 

Op alle verzekeringsovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

 

Opschortende voorwaarde 

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De 

overeenkomst komt niet tot stand als aanvrager/ kandidaat-verzekeringsnemer en/of andere personen die worden meeverzekerd voorkomen op een 

nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is er een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht. 

 

De opschortende voorwaarde luidt: 

De overeenkomst komt alleen tot stand als binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond 

van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van: 

1. verzekeringnemer; 

2. verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst. 

 

https://www.vkg.com/over-vkg/footer-pages/privacy-statement.asp
https://www.vkg.com/over-vkg/footer-pages/privacy-statement.asp


Algemene akkoordverklaring 

Akkoord met eindverklaring? ❑ ja    ❑ nee 

 

Verzekeringskaart(en): 

Gaat u ermee akkoord dat uw adviseur de verzekeringskaart(en) van de aangevraagde verzekering(en)  

digitaal aan u verstrekt?   _____________________________________________________________________________________________ ❑ ja    ❑ nee 

 

De verzekeringskaart(en) zijn te vinden op www.vkg.com > U bent consument > Verzekeringskaarten. Als u de vraag  

met Nee hebt beantwoord, dan moet uw adviseur de verzekeringskaart(en) op papier aan u verstrekken. 

 

Belangrijk: 

Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de hiervoor beschreven toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht. Door ondertekening van 

dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de overhandigde verzekeringskaart 

en polisvoorwaarden omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, 

polisvoorwaarden. 

 

Ondertekening 

(Persoonsgegevens van diegene die de vragen heeft beantwoord en de aanvraag ondertekend) 

Voorletters / tussenvoegsels / achternaam  ________________________________________________________________________ ❑ man   ❑ vrouw 

Straat / huisnummer / toevoeging ______________________________________________________________________________________________  

Postcode ____________________________________ Woonplaats __________________________________________________________________  

Geboortedatum _______________________________ Functie ______________________________________________________________________  

 

Getekend op _________________________________ 20____   te ___________________________________________________________________  

 

 

   _______________________________________________________________  

(handtekening van de aanvrager) 

 

 

 

Identificatieplicht (adviseur) 

Hierbij verklaar ik als adviseur dat de identiteit van de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer door mij  

is vastgesteld. (s.v.p. geen kopie identiteitsbewijs meesturen) 

   ❑ ja    ❑ nee 

 

 

Hierbij verklaar ik als adviseur dat ik in mijn dossier beschik over een recent uittreksel van de Kamer van 

Koophandel van de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer.  ❑ ja    ❑ nee 

 

 

Getekend op _________________________________ 20____   te ___________________________________________________________________  

 

   _______________________________________________________________  

 (handtekening van adviseur) 

 

VKG E: teambrandvaria@vkg.com Postbus 1015 

 T: 0229 287 888 1620 KA  Hoorn

  

http://www.vkg.com/
http://www.vkg.com/
https://tools.denkis.nl/b4b45707e4d7251355362bceaf90d542/van-kampen-assuradeuren-b-v/verzekeringskaarten
https://tools.denkis.nl/b4b45707e4d7251355362bceaf90d542/van-kampen-assuradeuren-b-v/verzekeringskaarten

