Aanvraagformulier
Garageverzekering
Belangrijk: Lees voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting
op de reikwijdte van de mededelingsplicht onder het aanvraagformulier!
Dit formulier betreft een nieuwe aanvraag:
Ingangsdatum

Contractduur

36 maanden (standaard)

12 maanden (5% toeslag)

1. Aanvrager/verzekeringnemer
Naam makelaar
Rechtsvorm
Naam subagent (indien van toepassing)
Naam verzekeringnemer
Correspondentieadres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Website
Nummer KvK
Oprichtingsdatum bedrijf

401866–210203

RDB erkenningsnummer

Aanvraagformulier Garageverzekering

1

Vul hieronder uw risicoadres in (maximaal 5 risicoadressen)
Risicoadres 1
Postcode en woonplaats
Is de hoofdactiviteit/nevenactiviteit afwijkend op dit risicoadres?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Risicoadres 2
Postcode en woonplaats
Is de hoofdactiviteit/nevenactiviteit afwijkend op dit risicoadres?
Risicoadres 3
Postcode en woonplaats
Is de hoofdactiviteit/nevenactiviteit afwijkend op dit risicoadres?
Risicoadres 4
Postcode en woonplaats
Is de hoofdactiviteit/nevenactiviteit afwijkend op dit risicoadres?
Risicoadres 5
Postcode en woonplaats
Is de hoofdactiviteit/nevenactiviteit afwijkend op dit risicoadres?
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2

Zijn er nevenvestigingen waarop de aangevraagde verzekering betrekking heeft?

Ja

Nee

Zo ja, vul hieronder de adres(sen) van uw nevenvestiging(en) in.
Adres 1
Postcode en woonplaats
Bent u eigenaar of huurder van de nevenvestiging(en)?

Eigenaar

Huurder

Eigenaar

Huurder

Eigenaar

Huurder

Eigenaar

Huurder

Eigenaar

Huurder

Adres 2
Postcode en woonplaats
Bent u eigenaar of huurder van de nevenvestiging(en)?
Adres 3
Postcode en woonplaats
Bent u eigenaar of huurder van de nevenvestiging(en)?
Adres 4
Postcode en woonplaats
Bent u eigenaar of huurder van de nevenvestiging(en)?
Adres 5
Postcode en woonplaats
Bent u eigenaar of huurder van de nevenvestiging(en)?
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3

Maakt u onderdeel uit van een concern?

Ja

Nee

Ja

Nee

4

5

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, welk concern en welke relatie heeft u tot het concern?

Graag een organogram toevoegen indien u deel uitmaakt van een concern.
Dienen er ook medeverzekerden te worden aangetekend?
Aantal medeverzekerden

1

2

3

Naam van medeverzekerde 1
Naam van medeverzekerde 2
Naam van medeverzekerde 3

* Please add an organization chart if you are part of a group.
** If you have the report available, please add it to this quote request.

Naam van medeverzekerde 4
Naam van medeverzekerde 5
Welke leveringsvoorwaarden worden gehanteerd?
Is uw bedrijf lid van de BOVAG/FOCWA of een andere organisatie?
Zo ja, welke organisatie?
Heeft er in het verleden een inspectie plaatsgevonden?
Zo ja, wanneer heeft deze plaatsgevonden?
Indien u het rapport beschikbaar heeft, graag toevoegen aan deze offerte-aanvraag.
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2. Activiteiten/hoedanigheid
Wat is de hoofdactiviteit?

Garagebedrijf voor bestelwagens
Garagebedrijf voor motoren (gemiddelde inkoopwaarde tot € 25.000)
Garagebedrijf voor motoren (gemiddelde inkoopwaarde boven € 25.000)
Garagebedrijf voor brommobielen
Garagebedrijf voor aanhangwagens
Garagebedrijf voor vrachtwagens/opleggers
Handelsbedrijf in motorvoertuigen (exclusief vrachtwagens)
Handelsbedrijf in vrachtwagens
Handelsbedrijf in aanhangers/opleggers/caravans/campers
Camper en caravanbedrijf (inclusief reparatie)
Schadeherstelbedrijf/spuiterij
Reparatiebedrijf van motorvoertuigen
Oldtimerbedrijf/voertuigrestauratiebedrijf/autobeklederij
Inbouwstation van diverse zaken in motorvoertuigen
Bandenservicebedrijf
Garagebedrijf voor heftrucks en zelfrijdende kranen
Tuningbedrijf van motorvoertuigen

Is er sprake van een nevenactiviteit?

Ja

Nee

Is de hoofdactiviteit/nevenactiviteit afwijkend van het eerder aangegeven risicoadres?

Ja

Nee

Dient er rekening te worden gehouden met andere activiteiten dan hierboven genoemd?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, wat is de nevenactiviteit?

Zo ja, welke?
Geef een zo volledig mogelijke
omschrijving van alle
bedrijfsactiviteiten
Is er sprake van import en/of export?

Ja

Bent u producent van goederen?

Nee

Is er sprake van verkoop van motorrijtuigen en/of werkmaterieel?
Zo ja, om welke soorten gaat het daarbij?

Aanvraagformulier Garageverzekering

Personenauto’s

Bestelauto’s

Vrachtauto’s

Tractoren

Motorfietsen
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3. Financiële informatie en personeel
Opgave aantal werkzame personen verdeeld naar:

Eigenaren/Firmanten:
Meewerkende familieleden:
Medewerkers in loondienst:
Uitzendkrachten/Stagiaires:

Jaarloon

€

Jaaromzet (exclusief BTW)

€
%

Welk percentage van de jaaromzet (exclusief BTW) betreft werkzaamheden uitgevoerd door derden?

4. Garagedekking
De gemiddelde cataloguswaarde van de klantenvoertuigen
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Gewenste maximale verzekerde som voor Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) en Cliëntenobjecten
€ 500.000

€ 1.000.000

€ 2.500.000

€ 5.000.000

Gewenste maximale verzekerde som voor brand / explosie
€ 500.000

€ 1.000.000

€ 2.500.000

De verzekerde som voor uw WA-verzekering is € 2.500.000 voor Materieel en € 7.500.000 voor Personenschade.
Gewenst eigen risico per gebeurtenis/aanspraak
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000
Anders, namelijk

Aanvraagformulier Garageverzekering

€ 10.000
€
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5. Handelsvoorraad
Graag onderstaande vragen alleen invullen indien u het cascorisico aan uw handelsvoorraad en eigen motorrijtuigen wilt
meeverzekeren. U kunt hierbij uitgaan van de waarde exclusief BTW, maar inclusief BPM. Bij het Risicoadres vult u het Risicoadres
in zoals opgegeven onder 1. Aanvrager/verzekeringnemer.
Risicoadres 1
Handelsvoorraad (maximaal verzekerde waarde)

€
Uitgebreid

Handelsvoorraad uitgebreid of enkel branddekking
Hoogste cataloguswaarde

Enkel branddekking

Gemiddelde cataloguswaarde

€

€

Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (binnen)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (buiten)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Zijn er voertuigen in de handelsvoorraad boven de € 80.000 en jonger dan 5 jaar?
Maximaal aantal voertuigen op buitenterrein

Aanvraagformulier Garageverzekering

0 – 15

16 – 30

Ja
31 – 60

61 – 90

Nee
91 of meer
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Risicoadres 2
Handelsvoorraad (maximaal verzekerde waarde)

€
Uitgebreid

Handelsvoorraad uitgebreid of enkel branddekking
Hoogste cataloguswaarde

Enkel branddekking

Gemiddelde cataloguswaarde

€

€

Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (binnen)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (buiten)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Zijn er voertuigen in de handelsvoorraad boven de € 80.000 en jonger dan 5 jaar?
Maximaal aantal voertuigen op buitenterrein

0 – 15

16 – 30

Ja
31 – 60

61 – 90

Nee
91 of meer

Risicoadres 3
Handelsvoorraad (maximaal verzekerde waarde)

€
Uitgebreid

Handelsvoorraad uitgebreid of enkel branddekking
Hoogste cataloguswaarde

Enkel branddekking

Gemiddelde cataloguswaarde

€

€

Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (binnen)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (buiten)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Zijn er voertuigen in de handelsvoorraad boven de € 80.000 en jonger dan 5 jaar?
Maximaal aantal voertuigen op buitenterrein
Aanvraagformulier Garageverzekering

0 – 15

16 – 30

Ja
31 – 60

61 – 90

Nee
91 of meer
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Risicoadres 4
Handelsvoorraad (maximaal verzekerde waarde)

€
Uitgebreid

Handelsvoorraad uitgebreid of enkel branddekking
Hoogste cataloguswaarde

Enkel branddekking

Gemiddelde cataloguswaarde

€

€

Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (binnen)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (buiten)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Zijn er voertuigen in de handelsvoorraad boven de € 80.000 en jonger dan 5 jaar?
Maximaal aantal voertuigen op buitenterrein

0 – 15

16 – 30

Ja
31 – 60

61 – 90

Nee
91 of meer

Risicoadres 5
Handelsvoorraad (maximaal verzekerde waarde)

€
Uitgebreid

Handelsvoorraad uitgebreid of enkel branddekking
Hoogste cataloguswaarde

Enkel branddekking

Gemiddelde cataloguswaarde

€

€

Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (binnen)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Gemiddelde inkoopwaarde voertuig Handelsvoorraad exclusief BTW (buiten)
t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 25.000

€ 25.001 t/m € 50.000

€ 50.001 t/m € 100.000

€ 100.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 en hoger
Zijn er voertuigen in de handelsvoorraad boven de € 80.000 en jonger dan 5 jaar?
Maximaal aantal voertuigen op buitenterrein
Aanvraagformulier Garageverzekering

0 – 15

16 – 30

Ja
31 – 60

61 – 90

Nee
91 of meer
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Kenteken 1

Kenteken 2

Kenteken 3

Kenteken 4

Kenteken 5

Kenteken HA/HC
Kenteken OA
Aantal HA platen
Totaal aantal HA platen
HA platen casco verzekeren

Ja

Nee

Eigen risico handelsvoorraad per gebeurtenis
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000
Anders, namelijk

Aanvraagformulier Garageverzekering

€ 10.000
€
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6. Wagenpark
In de WA dekking is standaard opgenomen:
– Hulpverlening na een ongeval;
– Schadeverzekerde inzittenden.
Geef hieronder aan hoe u uw wagenpark wilt verzekeren.
Voertuigen uitsluitend WA (exclusief vracht)

Aantal

Vrachtwagens uitsluitend WA

Aantal

Voertuigen Casco (exclusief vracht)

Aantal
Gemiddelde cataloguswaarde €

Eigen risico per gebeurtenis
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

Voertuigen Beperkt Casco (exclusief vracht)

€ 5.000

€ 10.000

Aantal
Gemiddelde cataloguswaarde €

Eigen risico per gebeurtenis
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

Vrachtwagens Casco

€ 5.000

€ 10.000

Aantal
Gemiddelde cataloguswaarde €
Eigen risico per gebeurtenis
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

Vrachtwagens Beperkt Casco

€ 5.000

€ 10.000

Aantal
Gemiddelde cataloguswaarde €

Eigen risico per gebeurtenis
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 5.000

€ 10.000

Voor de WA dekking voor vrachtwagens geldt een standaard WA eigen risico van € 1.000.

Aanvraagformulier Garageverzekering
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7. Werkmaterieel
Wilt u eigen Werkmaterieel WA meeverzekeren?

Ja

Nee

9

10

Aantal objecten
1

2

3

4

5

6

7

8

Merk
Merk 1

Merk 2

Merk 3

Merk 4

Merk 5

Merk 6

Merk 7

Merk 8

Merk 9

Merk 10

Soort
Soort 1

Soort 2

Soort 3

Soort 4

Soort 5

Soort 6

Soort 7

Soort 8

Soort 9

Soort 10

Uniek identificatienummer
ID nummer 1

ID nummer 2

ID nummer 3

ID nummer 4

ID nummer 5

ID nummer 6

ID nummer 7

ID nummer 8

ID nummer 9

ID nummer 10

Aanvraagformulier Garageverzekering
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8. Verhuur
Wilt u commercieel verhuur meeverzekeren?

Ja

Nee

9

10

Aantal objecten
1

2

3

4

5

6

7

Voertuigen Casco (exclusief vracht)

8
Aantal

Gemiddelde cataloguswaarde €
Eigen risico per gebeurtenis
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

Vrachtwagens Casco

€ 5.000

€ 10.000

Aantal
Gemiddelde cataloguswaarde €
Eigen risico per gebeurtenis
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

Voertuigen Beperkt Casco (exclusief vracht)

€ 5.000

€ 10.000

Aantal
Gemiddelde cataloguswaarde €

Eigen risico per gebeurtenis
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

Vrachtwagens Beperkt Casco

€ 5.000

€ 10.000

Aantal
Gemiddelde cataloguswaarde €

Eigen risico per gebeurtenis
€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 5.000

€ 10.000

Voor de WA dekking voor vrachtwagens geldt een standaard WA eigen risico van € 1.000.

9. Schadehistorie
Schadepercentage laatste jaar
Zijn er aanspraken/omstandigheden die hebben plaatsgevonden voor de ingangsdatum?

Aanvraagformulier Garageverzekering

%
Ja

Nee

13

10. Brand
Graag onderstaande vragen per risicoadres (zoals ingevuld onder 1. Aanvrager/verzekeringnemer) invullen.
Risicoadres 1
-

Ingangsdatum (indien afwijkend van Garageverzekering)

-

Wilt u branddekkingen meeverzekeren?

Ja

Nee

Zo ja, welke branddekking wenst u?
Uitgebreid bij branddekking

Alleen brand

Brand en inbraak

Brand, storm en inbraak

Brand en storm

Gewenst eigen risico per gebeurtenis
€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 10.000

Hoeveel schades zijn er de afgelopen 3 jaar onder de rubriek Brand gemeld?
Zijn de gevels van baksteen, beton of andere onbrandbare materialen?

Ja

Nee

Is het dak van brandbare materialen zoals hout, stro, riet, teer?

Ja

Nee

Inclusief

Inclusief/exclusief funderingen

Exclusief

Is het bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw?

Ja

Nee

Zijn er zonnepanelen aanwezig?

Ja

Nee

Verzekerde som
Opstallen/Huurdersbelang

€

Opstallen, inclusief glas dekking

€

Inventaris

€

Inventaris en/of goederen

€

Goederen

€

Lichtreclame

€

Zonnepanelen

€

Goederen zijnde zomer- en/of winterbanden inclusief velgen van derden

€

Geld en geldwaardige papieren (standaard € 2.500 verzekerd)

€

Opruimingskosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 500.000)

€

Reconstructiekosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 250.000)

€

Heeft u inventaris/goederen opgeslagen in containers?

Aanvraagformulier Garageverzekering

Ja

Nee
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Risicoadres 2
-

Ingangsdatum (indien afwijkend van Garageverzekering)

-

Wilt u branddekkingen meeverzekeren?

Ja

Nee

Zo ja, welke branddekking wenst u?
Uitgebreid bij branddekking

Alleen brand

Brand en inbraak

Brand, storm en inbraak

Brand en storm

Gewenst eigen risico per gebeurtenis
€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 10.000

Hoeveel schades zijn er de afgelopen 3 jaar onder de rubriek Brand gemeld?
Zijn de gevels van baksteen, beton of andere onbrandbare materialen?

Ja

Nee

Is het dak van brandbare materialen zoals hout, stro, riet, teer?

Ja

Nee

Inclusief

Inclusief/exclusief funderingen

Exclusief

Is het bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw?

Ja

Nee

Zijn er zonnepanelen aanwezig?

Ja

Nee

Verzekerde som
Opstallen/Huurdersbelang

€

Opstallen, inclusief glas dekking

€

Inventaris

€

Inventaris en/of goederen

€

Goederen

€

Lichtreclame

€

Zonnepanelen

€

Goederen zijnde zomer- en/of winterbanden inclusief velgen van derden

€

Geld en geldwaardige papieren (standaard € 2.500 verzekerd)

€

Opruimingskosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 500.000)

€

Reconstructiekosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 250.000)

€

Heeft u inventaris/goederen opgeslagen in containers?

Aanvraagformulier Garageverzekering

Ja

Nee
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Risicoadres 3
-

Ingangsdatum (indien afwijkend van Garageverzekering)

-

Wilt u branddekkingen meeverzekeren?

Ja

Nee

Zo ja, welke branddekking wenst u?
Uitgebreid bij branddekking

Alleen brand

Brand en inbraak

Brand, storm en inbraak

Brand en storm

Gewenst eigen risico per gebeurtenis
€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 10.000

Hoeveel schades zijn er de afgelopen 3 jaar onder de rubriek Brand gemeld?
Zijn de gevels van baksteen, beton of andere onbrandbare materialen?

Ja

Nee

Is het dak van brandbare materialen zoals hout, stro, riet, teer?

Ja

Nee

Inclusief

Inclusief/exclusief funderingen

Exclusief

Is het bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw?

Ja

Nee

Zijn er zonnepanelen aanwezig?

Ja

Nee

Verzekerde som
Opstallen/Huurdersbelang

€

Opstallen, inclusief glas dekking

€

Inventaris

€

Inventaris en/of goederen

€

Goederen

€

Lichtreclame

€

Zonnepanelen

€

Goederen zijnde zomer- en/of winterbanden inclusief velgen van derden

€

Geld en geldwaardige papieren (standaard € 2.500 verzekerd)

€

Opruimingskosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 500.000)

€

Reconstructiekosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 250.000)

€

Heeft u inventaris/goederen opgeslagen in containers?

Aanvraagformulier Garageverzekering

Ja

Nee
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Risicoadres 4
-

Ingangsdatum (indien afwijkend van Garageverzekering)

-

Wilt u branddekkingen meeverzekeren?

Ja

Nee

Zo ja, welke branddekking wenst u?
Uitgebreid bij branddekking

Alleen brand

Brand en inbraak

Brand, storm en inbraak

Brand en storm

Gewenst eigen risico per gebeurtenis
€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 10.000

Hoeveel schades zijn er de afgelopen 3 jaar onder de rubriek Brand gemeld?
Zijn de gevels van baksteen, beton of andere onbrandbare materialen?

Ja

Nee

Is het dak van brandbare materialen zoals hout, stro, riet, teer?

Ja

Nee

Inclusief

Inclusief/exclusief funderingen

Exclusief

Is het bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw?

Ja

Nee

Zijn er zonnepanelen aanwezig?

Ja

Nee

Verzekerde som
Opstallen/Huurdersbelang

€

Opstallen, inclusief glas dekking

€

Inventaris

€

Inventaris en/of goederen

€

Goederen

€

Lichtreclame

€

Zonnepanelen

€

Goederen zijnde zomer- en/of winterbanden inclusief velgen van derden

€

Geld en geldwaardige papieren (standaard € 2.500 verzekerd)

€

Opruimingskosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 500.000)

€

Reconstructiekosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 250.000)

€

Heeft u inventaris/goederen opgeslagen in containers?

Aanvraagformulier Garageverzekering
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Risicoadres 5
-

Ingangsdatum (indien afwijkend van Garageverzekering)

-

Wilt u branddekkingen meeverzekeren?

Ja

Nee

Zo ja, welke branddekking wenst u?
Uitgebreid bij branddekking

Alleen brand

Brand en inbraak

Brand, storm en inbraak

Brand en storm

Gewenst eigen risico per gebeurtenis
€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 10.000

Hoeveel schades zijn er de afgelopen 3 jaar onder de rubriek Brand gemeld?
Zijn de gevels van baksteen, beton of andere onbrandbare materialen?

Ja

Nee

Is het dak van brandbare materialen zoals hout, stro, riet, teer?

Ja

Nee

Inclusief

Inclusief/exclusief funderingen

Exclusief

Is het bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw?

Ja

Nee

Zijn er zonnepanelen aanwezig?

Ja

Nee

Verzekerde som
Opstallen/Huurdersbelang

€

Opstallen, inclusief glas dekking

€

Inventaris

€

Inventaris en/of goederen

€

Goederen

€

Lichtreclame

€

Zonnepanelen

€

Goederen zijnde zomer- en/of winterbanden inclusief velgen van derden

€

Geld en geldwaardige papieren (standaard € 2.500 verzekerd)

€

Opruimingskosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 500.000)

€

Reconstructiekosten (standaard meeverzekerd € 125.000 of 10% van de verzekerde som, maximaal € 250.000)

€

Heeft u inventaris/goederen opgeslagen in containers?

Aanvraagformulier Garageverzekering
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11. Bedrijfsschade
Graag onderstaande vragen per risicoadres (zoals ingevuld onder 1. Aanvrager/verzekeringnemer) invullen.
Risicoadres 1
Ja

Wilt u bedrijfsschade of extra kosten meeverzekeren?
Verzekerde som extra kosten

Verzekerde som jaarbelang

€

Verzekerde uvitkeringstermijn

26 weken

52 weken

Nee

€

78 weken

104 weken

Risicoadres 2
Ja

Wilt u bedrijfsschade of extra kosten meeverzekeren?
Verzekerde som extra kosten

Verzekerde som jaarbelang

€

Verzekerde uvitkeringstermijn

26 weken

52 weken

Nee

€

78 weken

104 weken

Risicoadres 3
Ja

Wilt u bedrijfsschade of extra kosten meeverzekeren?
Verzekerde som extra kosten

Verzekerde som jaarbelang

€

Verzekerde uvitkeringstermijn

26 weken

52 weken

Nee

€

78 weken

104 weken

Risicoadres 4
Ja

Wilt u bedrijfsschade of extra kosten meeverzekeren?
Verzekerde som extra kosten

Verzekerde som jaarbelang

€

Verzekerde uvitkeringstermijn

26 weken

52 weken

Nee

€

78 weken

104 weken

Risicoadres 5
Ja

Wilt u bedrijfsschade of extra kosten meeverzekeren?
Verzekerde som extra kosten
Verzekerde uvitkeringstermijn

Aanvraagformulier Garageverzekering
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12. Milieuschade
Graag onderstaande vragen per risicoadres (zoals ingevuld onder 1. Aanvrager/verzekeringnemer) invullen.
Risicoadres 1
Wilt u Milieuschade meeverzekeren?

Ja

Nee

Verzekerde som
€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.500.000

Wilt u Inkomende Milieuschade meeverzekeren tot 10% van de verzekerde som?
N.v.t.

Aantal mee te verzekeren bovengrondse tanks

1

Ja

Nee

2

3

Hoeveelheid aanwezige motorbrandstof
Geen / n.v.t.

< 100 m3

100 m3, maar < 200 m3

300 m3, maar < 400 m3

400 m3, maar < 500 m3

500 m3, en meer

200 m3, maar < 300 m3

Gevaarlijke stoffen welke worden opgeslagen anders dan in tanks
Geen / n.v.t.

1 -1.000 kg/liter

1.001 - 3.000 kg/liter

3.001 - 5.000 kg/liter

5.001 - 8.000 kg/liter

8.001 - 10.000 kg/liter

Aanwezigheid van kunststof/rubber
Geen / n.v.t.

1 t/m 5.000 kg

5.001 kg t/m 10.000 kg

10.001 kg t/m 20.000 kg

20.001 kg t/m 30.000 kg

30.001 kg t/m 40.000 kg

40.001 kg t/m 50.000 kg
Werkzaamheden bij derden (jaarloon)
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 750.000

€ 750.001 t/m € 1.000.000
Herbouwwaarde van verhuurde panden en/of ruimtes op het risicoadres
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 2.500.000

€ 2.500.001 t/m € 5.000.000

€ 5.000.001 t/m € 10.000.000

€ 10.000.001 t/m € 50.000.000

Aanvraagformulier Garageverzekering
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Risicoadres 2
Ja

Wilt u Milieuschade meeverzekeren?

Nee

Verzekerde som
€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.500.000

Wilt u Inkomende Milieuschade meeverzekeren tot 10% van de verzekerde som?
N.v.t.

Aantal mee te verzekeren bovengrondse tanks

1

Ja

Nee

2

3

Hoeveelheid aanwezige motorbrandstof
Geen / n.v.t.

< 100 m3

100 m3, maar < 200 m3

300 m3, maar < 400 m3

400 m3, maar < 500 m3

500 m3, en meer

200 m3, maar < 300 m3

Gevaarlijke stoffen welke worden opgeslagen anders dan in tanks
Geen / n.v.t.

1 -1.000 kg/liter

1.001 - 3.000 kg/liter

3.001 - 5.000 kg/liter

5.001 - 8.000 kg/liter

8.001 - 10.000 kg/liter

Aanwezigheid van kunststof/rubber
Geen / n.v.t.

1 t/m 5.000 kg

5.001 kg t/m 10.000 kg

10.001 kg t/m 20.000 kg

20.001 kg t/m 30.000 kg

30.001 kg t/m 40.000 kg

40.001 kg t/m 50.000 kg
Werkzaamheden bij derden (jaarloon)
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 750.000

€ 750.001 t/m € 1.000.000
Herbouwwaarde van verhuurde panden en/of ruimtes op het risicoadres
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 2.500.000

€ 2.500.001 t/m € 5.000.000

€ 5.000.001 t/m € 10.000.000

€ 10.000.001 t/m € 50.000.000
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Risicoadres 3
Ja

Wilt u Milieuschade meeverzekeren?

Nee

Verzekerde som
€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.500.000

Wilt u Inkomende Milieuschade meeverzekeren tot 10% van de verzekerde som?
N.v.t.

Aantal mee te verzekeren bovengrondse tanks

1

Ja

Nee

2

3

Hoeveelheid aanwezige motorbrandstof
Geen / n.v.t.

< 100 m3

100 m3, maar < 200 m3

300 m3, maar < 400 m3

400 m3, maar < 500 m3

500 m3, en meer

200 m3, maar < 300 m3

Gevaarlijke stoffen welke worden opgeslagen anders dan in tanks
Geen / n.v.t.

1 -1.000 kg/liter

1.001 - 3.000 kg/liter

3.001 - 5.000 kg/liter

5.001 - 8.000 kg/liter

8.001 - 10.000 kg/liter

Aanwezigheid van kunststof/rubber
Geen / n.v.t.

1 t/m 5.000 kg

5.001 kg t/m 10.000 kg

10.001 kg t/m 20.000 kg

20.001 kg t/m 30.000 kg

30.001 kg t/m 40.000 kg

40.001 kg t/m 50.000 kg
Werkzaamheden bij derden (jaarloon)
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 750.000

€ 750.001 t/m € 1.000.000
Herbouwwaarde van verhuurde panden en/of ruimtes op het risicoadres
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 2.500.000

€ 2.500.001 t/m € 5.000.000

€ 5.000.001 t/m € 10.000.000

€ 10.000.001 t/m € 50.000.000
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Risicoadres 4
Ja

Wilt u Milieuschade meeverzekeren?

Nee

Verzekerde som
€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.500.000

Wilt u Inkomende Milieuschade meeverzekeren tot 10% van de verzekerde som?
N.v.t.

Aantal mee te verzekeren bovengrondse tanks

1

Ja

Nee

2

3

Hoeveelheid aanwezige motorbrandstof
Geen / n.v.t.

< 100 m3

100 m3, maar < 200 m3

300 m3, maar < 400 m3

400 m3, maar < 500 m3

500 m3, en meer

200 m3, maar < 300 m3

Gevaarlijke stoffen welke worden opgeslagen anders dan in tanks
Geen / n.v.t.

1 -1.000 kg/liter

1.001 - 3.000 kg/liter

3.001 - 5.000 kg/liter

5.001 - 8.000 kg/liter

8.001 - 10.000 kg/liter

Aanwezigheid van kunststof/rubber
Geen / n.v.t.

1 t/m 5.000 kg

5.001 kg t/m 10.000 kg

10.001 kg t/m 20.000 kg

20.001 kg t/m 30.000 kg

30.001 kg t/m 40.000 kg

40.001 kg t/m 50.000 kg
Werkzaamheden bij derden (jaarloon)
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 750.000

€ 750.001 t/m € 1.000.000
Herbouwwaarde van verhuurde panden en/of ruimtes op het risicoadres
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 2.500.000

€ 2.500.001 t/m € 5.000.000

€ 5.000.001 t/m € 10.000.000

€ 10.000.001 t/m € 50.000.000
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Risicoadres 5
Ja

Wilt u Milieuschade meeverzekeren?

Nee

Verzekerde som
€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.500.000

Wilt u Inkomende Milieuschade meeverzekeren tot 10% van de verzekerde som?
N.v.t.

Aantal mee te verzekeren bovengrondse tanks

1

Ja

Nee

2

3

Hoeveelheid aanwezige motorbrandstof
Geen / n.v.t.

< 100 m3

100 m3, maar < 200 m3

300 m3, maar < 400 m3

400 m3, maar < 500 m3

500 m3, en meer

200 m3, maar < 300 m3

Gevaarlijke stoffen welke worden opgeslagen anders dan in tanks
Geen / n.v.t.

1 -1.000 kg/liter

1.001 - 3.000 kg/liter

3.001 - 5.000 kg/liter

5.001 - 8.000 kg/liter

8.001 - 10.000 kg/liter

Aanwezigheid van kunststof/rubber
Geen / n.v.t.

1 t/m 5.000 kg

5.001 kg t/m 10.000 kg

10.001 kg t/m 20.000 kg

20.001 kg t/m 30.000 kg

30.001 kg t/m 40.000 kg

40.001 kg t/m 50.000 kg
Werkzaamheden bij derden (jaarloon)
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 10.000

€ 10.001 t/m € 150.000

€ 150.001 t/m € 250.000

€ 250.001 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 750.000

€ 750.001 t/m € 1.000.000
Herbouwwaarde van verhuurde panden en/of ruimtes op het risicoadres
Geen / n.v.t.

€ 1 t/m € 500.000

€ 500.001 t/m € 2.500.000

€ 2.500.001 t/m € 5.000.000

€ 5.000.001 t/m € 10.000.000

€ 10.000.001 t/m € 50.000.000
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13. Risico-inventarisatie
Gewenste informatie voor de Garageverzekering
Documenten

Aanwezig

Overlegd

(Ontruimings)plattegrond Bedrijfsgebouw

Ja

Nee

Ja

Nee

Type, merk of artikelnummer van de sleutelkluis

Ja

Nee

Ja

Nee

Certificaat Inbraakmeldsysteem

Ja

Nee

Ja

Nee

Certificaat Brandmeldinstallatie

Ja

Nee

Ja

Nee

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)

Ja

Nee

Ja

Nee

Proefritformulier

Ja

Nee

Ja

Nee

Uitleenformulier

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Algemeen
Sleutelkluis

Ja

Opstelling sleutelkluis

Nee

Type/Merk/Artikelnummer

Aan muur

Verankerd aan vloer

Anders, namelijk

Ruimtelijke detectie

Trildetectie

Anders, namelijk

Sleutels tijdens werktijd

In auto’s

Kluis

Anders, namelijk

Sleutels na werktijd

In auto’s

Kluis

Anders, namelijk

Kluisdetectie

Aanwezig
Uitrijdbeveiliging
Palen

Anders, namelijk

Stalen balken

Alarmklasse (VRKI)
1

2

3

4

Anders, namelijk

Doormelding alarm
DP1

DP2

DP3

DP4

Anders, namelijk

Alarmopvolging
Eigen personeel
Ja

Terreinafscheiding

Beveiligingsbedrijf

Nee
Gaas

Anders, namelijk
Hoogte

Draadmat

Spijlen

Anders, namelijk

Terreinverlichting
Bewegingsmelder
Aanvraagformulier Garageverzekering
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Camera’s

Ja

Nee

Binnen

Buiten

Anders, namelijk

Beelden camera’s

Ja

Nee

Opname

Inkijkfunctie PAC*

Anders, namelijk

Keuring elektrische
installatie

Ja

Nee

Brandgevaarlijke
werkzaamheden derden

Ja

Nee

Blusmiddelen

Ja

Nee

NEN 3140

NTA 8220

Met behulp van het formulier “Brandgevaarlijke Werkzaamheden”
Brandslanghaspels

Schuimblussers

CO2 blussers

Poederblussers

Keuring blusmiddelen

Ja

Nee

Jaarlijks

Elke 2 jaar

Brandmeldinstallatie

Ja

Nee

Volledige NEN 2535

Gedeeltelijke NEN 2535

Doormelding brandinstallatie Ja

Nee

Bouwaard muren

Steen

Bouwaard dak

Beton

Hout

Staal

Anders, namelijk

Pannen

Mastiek

Staal

Riet (ook riet of stro onder pannen)

Deels riet

Bitumen

Anders, namelijk

Glaswol

Steenwol

Schuimglas

Polystyreenschuim

Polyurethaan (PUR)

Polyisocyanuraa (PIR)

Isolatiematerieel

Anders, namelijk
Ligging

Binnen de bebouwde kom in woonwijk

Bedrijventerrein

Landelijk gelegen

Buiten de bebouwde kom van een woonwijk

Industrieterrein

Anders, namelijk

Brandcompartimentering

Ja

Nee

Grootte brandcompartimenten

* Portable Arthroscopy Camera
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Brandwerendheid scheiding

30 minuten

60 minuten

Keuring bruggen

Ja

Nee

Jaarlijks

Anders, namelijk

Keuring elektrisch handgereedschap

Ja

Nee

Jaarlijks

Anders, namelijk

Keuring machines

Ja

Nee

Jaarlijks

Anders, namelijk

120 minuten

Bedrijfsverzamelgebouw

Ja

Nee

Zo ja, is het bedrijfsverzamelgebouw oorspronkelijk gebouwd als bedrijfsverzamelgebouw
met brandwerende scheidingen?

Ja

Nee

Geef het aantal units / bedrijven aan dat in het bedrijfsverzamelgebouw is gevestigd.
Vermeld de bestemming (aard van de activiteiten / leegstand) van de bedrijven in het bedrijfsverzamelgebouw.
Graag hieronder aanvinken welke foto’s u meestuurt met dit formulier.
Foto 1 (vooraanzicht)

Foto 6 (handelsvoorraad)

Foto 11 (opslag van gevaarlijke stoffen)

Foto 2 (achteraanzicht)

Foto 7 (uitrijdbeveiliging)

Foto 12 (opslag banden)

Foto 3 (zijaanzicht)

Foto 8 (sleutelkluis)

Foto 13 (sloten)

Foto 4 (showroom)

Foto 9 (hekwerk)

Foto 14 (zeecontainer)

Foto 5 (werkplaats)

Foto 10 (spuitcabine)

Foto 15 (indien van toepassing)
Omschrijving foto 15

Aanvraagformulier Garageverzekering
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14. Gegevens van de bestuurders
Achternaam en voornaam

Nationaliteit

Woonplaats

Geboortedatum

Tevens UBO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15. UBO verklaring
Wij hebben geen Ultimate Beneficial Owners met een belang van 50% of meer;
OF
Wij hebben Ultimate Beneficial Owners met een belang van 50% of meer (vermogen, stemrecht):

Achternaam en voornaam
(alleen natuurlijke personen)

Nationaliteit

Woonplaats

Geboortedatum

% (in)direct
belang

Kapitaal
belang,
stemrecht
of feitelijke
zeggenschap

1.
2.
3.

Informatie
Wij brengen MS Amlin zo snel mogelijk op de hoogte wanneer:
• het aantal Ultimate Beneficial Owners met een belang van 50% of meer verandert, tevens het verstrekken van de hierboven
gevraagde gegevens van de betreffende Beneficial Owner(s);
• de gegevens van een Ultimate Beneficial Owner met een belang van 50% of meer veranderen.

Ondertekening
De perso(o)n(en) die deze verklaring/aanvraagformulier ondertekenen is/zijn geautoriseerd om bovengenoemde informatie te
verstrekken, inclusief de identiteit van de hierboven genoemde bestuurders en de UBO’s en om deze verklaring te tekenen namens het
bedrijf.
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16. Informatie verzekerings- en strafrechterlijk verleden
Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar verdacht (geweest) van of veroordeeld voor:
Let op: Ook als u als verdachte een schikking heeft getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd,
moet u deze vraag met ‘ja’ beantwoorden.
Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe.

Ja

Nee

Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het
leven of een poging daartoe.

Ja

Nee

Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten.

Ja

Nee

Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsoverschrijding van meer
dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding.

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Als u 1 van deze vragen met “Ja” heeft beantwoord, kunt u hier een toelichting geven:

Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 8 jaar geweigerd of opgezegd door een Verzekeraar
of betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?
Als u deze vraag met “Ja” heeft beantwoord, kunt u hier een toelichting geven:

Bent u, of een andere belanghebbende, de laatste 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering
betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een (uitstel) surseance van betaling?
Als u deze vraag met “Ja” heeft beantwoord, kunt u hier een toelichting geven:

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van
u of een andere belanghebbende?
Als u deze vraag met “Ja” heeft beantwoord, kunt u hier een toelichting geven:

Heeft de regelmatige bestuurder van de Auto of houder van het kentekenbewijs in de
laatste 8 jaar de rijbevoegdheid (voorwaardelijk) ontzegd?
Als u deze vraag met “Ja” heeft beantwoord, kunt u hier een toelichting geven:

Bent u of de regelmatige bestuurder in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij 1
of meer schades? Waaronder ook wordt verstaan diefstal van een Motorvoertuig.
Als u deze vraag met “Ja” heeft beantwoord, kunt u hier een toelichting geven:

Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico’s, over uzelf, de andere
belanghebbende, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?
Als u deze vraag met “Ja” heeft beantwoord, kunt u hier een toelichting geven:
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17. Slotvraag en ondertekening (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over
informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor
MS Amlin van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van één van
de voorgaande vragen is verstrekt?

Ja

Nee

Zo ja, welke informatie is dat?

Omstandighedenverklaring
Voor zover niet anders wordt aangegeven, verklaart ondergetekende namens kandidaat-verzekeringnemer, dat bij kandidaatverzekerden gedegen onderzoek is uitgevoerd waaruit blijkt dat geen aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn waarvan in
redelijkheid kan worden aangenomen dat deze kunnen leiden tot een aanspraak, waarvoor een beroep zou kunnen worden gedaan op
de door ondergetekende aangevraagde verzekering of die voor het overige voor de risicobeoordeling van belang zouden kunnen zijn.
Omstandigheden waarvan u kennis neemt na het insturen van deze aanvraag dient u zo snel mogelijk aan MS Amlin te melden.
MS Amlin behoudt zich in dat geval het recht voor de premie en condities te herzien. Indien er wel aanspraken, feiten en/of
omstandigheden bekend zijn, dient u dit aan te geven en deze bij uw huidige verzekeraar te melden en een kopie van deze melding aan
deze aanvraag te hechten. Bekende aanspraken en/of aanspraken die later voortvloeien uit thans bekende omstandigheden zijn niet
gedekt onder deze nieuwe verzekering.
Tevens verklaart ondergetekende namens kandidaat-verzekeringnemer, dat de gestelde vragen in dit aanvraagformulier juist en zo
volledig mogelijk zijn beantwoord.

Kandidaat-verzekeringnemer

Functie

Naam ondergetekende

Datum

Plaats
Handtekening

U kunt dit aanvraagformulier e-mailen naar garage@msamlin.com of per post versturen naar MS Amlin Insurance SE, Van
Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen.
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Kennisgeving inzake Gegevensbescherming
Informatie van betrokkene is of zal worden verzameld of ontvangen door MS Amlin. MS Amlin zal persoonsgegevens beheren
overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. MS Amlin heeft persoonsgegevens nodig
om verzekeringsdiensten van goede kwaliteit te kunnen leveren. MS Amlin verzamelt slechts de persoonsgegevens die hiervoor
noodzakelijk zijn. Dit kan persoonlijke informatie zijn zoals naam, adres, contactgegevens, identificatiegegevens, financiële informatie en
risicogegevens.
In verband met verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen verzekeraars gegevens ook raadplegen en vastleggen bij
de Stichting CIS te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
Het privacy- en gebruikersreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Dit is te raadplegen via de website: https://www.stichtingcis.
nl/nl-nl/regelgeving.aspx.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars” van toepassing. In deze
gedragscode worden rechten en plichten van de cliënt en de verzekeraar bij de verwerking van persoonsgegevens weergegeven. De
volledige tekst van de gedragscode kan worden geraadpleegd via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl)
of kan worden opgevraagd bij MS Amlin of het: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, Telefoon: 070-333 8500.
Tevens is de “MS Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming“ van toepassing. De volledige “MS Amlin Kennisgeving inzake
Gegevensbescherming“ kan worden gevonden op www.msamlin.com/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming.
Een papieren versie van deze kennisgeving is ook verkrijgbaar via de Data Protection Officer (DataProtectionOfficer@msamlin.com).
Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden geldt dat de teksten in de “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeraars” prevaleren boven de teksten in de “MS Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming”.

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
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 eigen wetenschap van de 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 toch niet volledig aan uw mededelingsplicht heet voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering word beperkt of zelfs
vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de
verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
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.
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 open gelaten 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.
MS Amlin Insurance SE (MS Amlin)
Van Heuven Goedhartlaan 939
1181 LD Amstelveen
Telefoon: 020-503 1100
E-mail: garage@msamlin.com

De algemene voorwaarden en productvoorwaarden van de door u gewenste verzekering ontvangt u samen met de offerte.
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