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Het geheel van het te verzekeren materieel  moet opgenomen worden in één verzekeringscontract. 

Ontdek de sterke punten van onze oplossing in de commerciële informatiefiche op onze website. 

Om een offerte te bekomen, stuur de ingevulde vragenlijst naar: offerte-offre.be@msamlin.com

Indien u het vast materieel op meerdere locaties wenst te verzekeren, of indien u meerdere types objecten wenst te verzekeren, 
gelieve een aparte Excel-inventaris te bezorgen op basis van de Amlin – ARE – aangiftelijst (versie 01-2021).

Voor bureauticamateriaal (in hoofdzaak) en een totale verzekerde waarde van maximum 100.000 EUR raden we u aan onze 
eenvoudige vragenlijst met automatische premiesimulatie in te vullen.

Deze vragenlijst is bedoeld voor volgende toestellen:

Bureautica materieel 

Smartphones, tablets Klein draagbaar informaticamaterieel (smartphones, tablets). 

Radiografietoestellen, scanner, medische apparatuur (labomateriaal), 
echografietoestel, resonantietoestel, lithotripteur, onderzoeks- en 
behandelingstoestel op basis van röntgenstraling, accelerator, bewakingsmateriaal 
voor patiënten, tandartsmateriaal.
Meet-, regel- en controleapparatuur, toestel voor materiaalcontrole, 
radiografietoestel (camera) voor materiaalanalyse, bètraton, microscoop, 
onderzoektoestel op basis van isotopen of magnetische resonantie. 

Foto en radioapparatuur (excl. vrije radio), fotostudio, filmstudio, 
elektroakoestische installatie (incl. luidsprekers), filmprojector, radiostation, 
radarinstallatie.

Overige (niet opgenomen in

bovenstaande groepen) Overige type toestellen die niet opgenomen zijn in bovenstaande groepen.

Drukkerij machines Graveerinstallatie, kleurenscanner, fotocompositietoestel, ontwikkelingstoestel, 
ontwikkelingslabo, laser, druktoestel (bv laserprinter).

Computer- en randapparatuur (inclusief laptops), fotokopieertoestel,

faxtoestel, servers, brand- en inbraakbeveiliging, telefooninstallatie.
Presentatiemateriaal (bv. video, filmprojector, flatscreen),
microfilmapparatuur voor gebruik binnenshuis.

Medisch materieel  

Labo materieel en meetapparatuur 

Geluid en beeldmaterieel 

LED schermen LED schermen (informatie en reclameborden)

700079
Underline

https://www.msamlin.com/content/dam/ms-amlin/consumer/Markets/Belgium/Brochures/Nederlands/commerci�le informatiefiche_All Risk Elektronics.pdf.downloadasset.pdf
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Algemene informatie 

Makelaar 

Naam Producentnummer 

Contactpersoon Telefoon 

Email 

Informatie verzekeringsnemer 

Naam 

Adres 

Straat Nr Bus 

Postcode Gemeente 

KBO-nummer 

Risicoligging(en) 

Straat Nr Postcode Stad Land 

Aanvulling (indien nodig) 

Territorialiteit (Draagbaar) 

Te verzekeren voorwerp(en)
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Type verzekerde voorwerpen 
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Waarde van de te verzekeren voorwerpen 

Nr 
Totaal verzekerde waarde 

per type (Nr)
Aantal

toestellen
Gemiddelde prijs per 

toestel (ter info) Maximum waarde 
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Gewenste vrijstelling(en) 

Nr Verzekerde voorwerpen per Type (Nr) Gewenste vrijstelling 

De gekozen vrijstelling dient minimum te bedragen: 

 75,- EUR te bedragen voor tablets,  
125,- EUR voor vast materiaal en  
250,- EUR voor draagbaar materiaal. 
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VAST 25.000 
EUR 

5.000 
EUR Occasioneel 

DRAAG-
BAAR 

25.000 
EUR 

5.000 
EUR 

*: Extra kosten: kosten gemaakt om na een gedekt schadegeval zo snel mogelijk weer operationeel te zijn, zoals de kosten van 
wedersamenstelling, kosten voor technici uit het buitenland en de kosten om de activiteitsvermindering te beperken. 
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Gewenste waarborguitbreidingen boven de in de basiswaarborg voorziene limieten 

Wedersamenstellingskosten Interventielimiet (EUR): 

Bijkomende kosten (overuren,
experts, versneld vervoer) Interventielimiet (EUR): 

Extra Kosten om de 
bedrijfsschade te beperken 

Interventielimiet (EUR): 

Wachtperiode (dagen): 

Vergoedingsperiode 
(maanden): 

Arbeidsconflicten > 25.000 EUR Interventielimiet (EUR) : 

Bijkomende informatie 

Blanket Cover  

Onderhoudscontract 

Kopij onderhoudscontract beschikbaar indien nodig : 

Bijkomende info indien nodig 

Statistiek NEEN, want nieuw materiaal

Statistiek* (°/°) 

TOT 

JA 

NEEN, niet beschikbaar

VAN 

Statistiek 

Periode statistiek (zo recent mogelijk, maximum 3 maanden 
oud en indien  er  recent een negatieve evolutie is geweest moet dit 
gemeld worden of er is verzwaring van risico)

JA 

JA 

JA 

NEEN 

NEEN 

NEEN 
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Aanvullende informatie voor onderschrijving

Polis 

Gewenste aanvangsdatum van het contract 

Gewenste duurtijd

Hoofdvervaldag 

Fractionering 

Opgesteld te Datum 

Naam 

Bovenstaande antwoorden zullen dienen als basis voor het opstellen van een verzekeringsofferte. Door de 
ondertekening van deze vragenlijst verklaart de kandidaat-verzekeringsnemer dat bovenvermelde inlichtingen met 
de werkelijkheid overeenstemmen en dat niets werd verborgen of verdraaid.  
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