MKB Benefits
Postbus 3105
2220 CC KATWIJK ZH
Telefoon : (071) 401 93 44
Fax
: (087) 78 44 33 4
E-mail : info@mkb-benefits.nl
Internet : www.mkb-benefits.nl

VERZEKERING VOOR
GARAGEBEDRIJVEN
AANVRAAG-OFFERTE FORMULIER

Belangrijk: lees voor het invullen van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
1

AANVRAGER

a

Naam van het bedrijf

Naam

Postadres
Postcode + woonplaats

Postadres

Risicoadres / bezoekadres
Postcode + woonplaats

Risicoadres / bezoekadres

Telefoonnummer
Contactpersoon
E-mail adres / internet site

Tel.
Contactpersoon
E-mail adres

Eigenaren / firmanten / directeuren
van het bedrijf

(Indien onvoldoende ruimte, gegevens s.v.p. op een apart blad vermelden)

1

Naam
geboortedatum
nationaliteit
adres
postcode + woonplaats

1

2

Naam
geboortedatum
nationaliteit
adres
postcode + woonplaats

2

b

2

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS

a

Aard van het uitgeoefende bedrijf /
activiteit en nevenactiviteiten
op het risico-adres

http://

a

(s.v.p. uitvoerig beschrijven)
b

Zijn er nevenvestigingen?
Zo ja, s.v.p. alle adressen vermelden.

b

c

Bent u eigenaar of huurder van de locatie
op het(de) risicoadres(sen)?
Wordt het (een van de) risicoadres(sen)
of een gedeelte daarvan, verhuurd?

c

d

Inschrijvingsnummer Kamer van
Koophandel

d

e

Erkenningsnummer bedrijfsvoorraad RDW

e

f

Van welk merk heeft u een dealerschap?

f

g

Wat voor soorten motorrijtuigen
verkoopt u?

g

h

Bij welke organisatie bent u aangesloten?

h
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■ eigenaar

■ huurder

■ Nee

■ Ja, aan:

■ personenauto's
■ motorfietsen
■ tractoren

■ bestelauto's
■ vrachtauto's
■ anders, te weten:
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3

OMVANG VAN HET BEDRIJF

a

Aantal werkzame personen

a

eigenaren / firmanten
meewerkende familieleden
medewerkers in loondienst
uitzendkrachten / stagiaires

b

Jaarloon SVW
(= WW-loon voor aftrek franchise). Reken
per eigenaar / firmant Ç 35.000,--

b

Ç

c

Aantal verkochte voertuigen per jaar

c

d

Aantal voor reparatie / onderhoud
behandelde voertuigen per jaar

d

e

Jaaromzet (excl. BTW)

e

f

Voertuigen in gebruik voor het eigen bedrijf f

aantal
:

max. cataloguswaarde gem. cataloguswaarde bezettingsgraad
:Ç
:Ç
%

g

Privé voertuigen

g

:

:Ç

:Ç

%

h

Voertuigen voor proef- en demonstratieritten

h

:

:Ç

:Ç

%

i

Voertuigen, bestemd als leenauto

i

:

:Ç

:Ç

%

j

Aantal HA-kentekens in bezit

j

aantal :
nrs. :

k

Overige voertuigen

k

■ Nee

:
:
:
:

Ç

■ Ja

(s.v.p. nader specificeren)

N.B. Dekking voor de onder vraag 3, f t/m j vermelde voertuigen is pas aanwezig als de betreffende kentekens zijn
aangemeld via AutoMeld®
4

OVERIGE BEDRIJFSGEGEVENS

a

Heeft u een handelsvoorraad?

a

■ Nee

b

Wat is de geschatte totale waarde
van de handelsvoorraad?

b

Ç

c

Maximale cataloguswaarde per voertuig

c

Ç

d

Gemiddelde cataloguswaarde per voertuig

d

Ç

e

Gemiddelde leeftijd gebruikte auto's

e

f

Staat de handelsvoorraad binnen
of buiten?

f

overdag
's nachts

g

Welke preventieve voorzieningen zijn
aanwezig op het gebied van sleutelbeheer,
sleutelkluis, uitrijbeveiliging, inbraak- en
diefstal beveiliging, brandbeveiliging?

g

gebouw(en)
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■ Ja

jr.
:
:

terrein(en)
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5

MILIEU / VLOER

a

Vindt er opslag plaats, anders dan in tanks, a
met een totaal van meer dan 1000 liter
of kilo van vaste en/of vloeibare stoffen,
die een verontreinigende werking kunnen
hebben op bodem en water?

■ Nee

■ Ja

(s.v.p. toelichten indien anders dan b en/of c)

b

Zijn er bovengrondse tanks?

b

■ Nee

■ Ja

inhoud
soort stof
aantal

c

Zijn er ondergrondse tanks?

c

■ Nee

■ Ja

Ondergrondse tanks zijn uitgesloten op de
milieuverzekering voor garagebedrijven. Vul indien
gewenst een aanvraagformulier tankverzekering in.

d

Is bodemonderzoek verricht?
Zo ja, is het onderzoek ouder dan 3 jaar?
Zijn peilbuizen geplaatst voor periodiek
onderzoek van grondwater?

d

■ Nee
■ Nee
■ Nee

■ Ja
■ Ja
■ Ja

(s.v.p. rapportage bijvoegen)

e

Zijn er omstandigheden bekend waaronder
bodemverontreiniging kan zijn ontstaan?

e

■ Nee

■ Ja

Indien "ja", komen wij daar bij u op terug met
aanvullende vragen

f

Is er in de werkplaats een vloeistofdichte
vloer?

f

■ Nee

■ Ja

oppervlakte ……………… m2

g

Is er voor de vloer een PBV verklaring?

g

■ Nee

■ Ja

afgegeven door:
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TE VERZEKEREN RUBRIEKEN, VERZEKERDE BEDRAGEN EN EIGEN RISICO’S

(s.v.p. laatste grondwateronderzoek bijvoegen)

Rubriek

Verzekerde som

Eigen risico

■ A Bedrijfsaansprakelijkheid

■ Ç 1.250.000,-■ Ç 2.500.000,--

■ Ç 450,-■ Ç 1.150,-■ Ç 2.250,--

Werkgeversaansprakelijkheid voor
bestuurders van motorrijtuigen (Wavob)

■ Nee

……………… m3

■ Ja

■ B Cliëntenobjecten

Als A doch voor brand of explosie
gelimiteerd tot:
■ Ç 250.000,-■Ç

Als A

■ C Motorrijtuigen aansprakelijkheid (WAM)

■ Ç 1.250.000,-■ Ç 2.500.000,--

■ Nihil

■ D1 Motorrijtuigen casco
Te verzekeren waarde handelsvoorraad

■ totaal Ç

■ Ç 450,-■ Ç 1.150,-■ Ç 2.250,--

D2-6 Voertuigen voor eigen bedrijf, privé gebruik, proef- of demonstratie ritten, leen- en verhuur voertuigen en aanhangers.
Dekking activeren + keuze WA of WA+Casco of beperkt Casco, eigen risico en/of dekking voor rubriek E, F of G op te geven in AutoMeld®
E

Ongevallen inzittenden

Ç 15.000,--* bij overlijden
Ç 30.000,--* max. bij invaliditeit
*jonger dan 16 of ouder dan 70 jaar afwijkende bedragen

F

Schade inzittenden

Ç 500.000,-- max. per evenement

G

Motorrijtuigen rechtsbijstand

Naturadekking

■ H Brand (uitgebreide gevaren)
1 Gebouwen
2 Huurdersbelang
3 Inventaris
4 Goederen

1Ç
2Ç
3Ç
4Ç

■ 1, 2, 3 en/of 4 per evenement
tezamen Ç 1.150,-■ hoger bedrag: Ç

■I

■Ç

■ Nihil

Bedrijfsschade jaarbelang
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Rubriek

Verzekerde som

Eigen risico

■ standaardbedrag Ç 100.000,-■ hoger bedrag: Ç

■ Ç 450,-- per schade
■ hoger eigen risico: Ç

■ K Vloerstofdichte vloer
(Vloer Veilig garantie)

■ oppervlakte ……………… m2

■ Ç 450,-- per schade
■ hoger eigen risico: Ç

■ L Milieuschade

■ Standaardbedrag Ç 500.000,-- =
Ç 250.000,-- eigen locatie +
Ç 250.000,-- locatie derden

■ 10% van de schade met een maximum
van Ç 5.000,-- per emissie bij “falen”
vloeistofdichte voorziening, maar
niet als ook rubriek K verzekerd is.

Extra dekking EX-pakket
■J

Elektronische apparatuur

■ andere gewenste bedragen:
■ 2 x standaardbedragen
■ 3 x standaardbedragen
7

INFORMATIE / VORIGE VERZEKERING / SCHADEVERLOOP

a

Heeft u een internet aansluiting?

a

■ Nee

■ Ja

b

Bij welke maatschappij bent u tot nu toe
verzekerd geweest?

b

maatschappij
polisnummer

:
:

c

Wat is het schadeverloop geweest
in de afgelopen 3 jaar?

c

w.a.
casco
diefstal

aantal:
aantal:
aantal:

8

INGANGSDATUM
Wanneer moet de hierbij aangevraagde
verzekering in gaan?

ingangsdatum

bedrag:
bedrag:
bedrag:

:

9

BIJZONDERE INFORMATIE ( * U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directe zenden)

A

Bent u of is/zijn (één van) de medeverzekerde(n) ooit geconfronteerd met een opzegging of weigering van een
verzekering?

B

Bent u en/of (één van) de belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 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 economische delicten?

■ ja *

■ nee

■ ja *

■ nee

■ ja *

■ nee

Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat
daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is
gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja,
tegen welke voorwaarden de schikking tot stand is gekomen.
10

SLOTVRAAG
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van
deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en niet bij de beantwoording van een van
de voorgaande vragen is verstrekt?

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in
de bijgevoegde voorwaarden omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee één
geheel vormende, voorwaarden van verzekering.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:
Naam ondertekenaar
Functie
Plaats
Datum

:
:
:
:

Handtekening aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer :
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De persoonsgegevens die wij ontvangen, worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraudes
en eventuele commerciële mailings.



Toetsing en registratie bij de Stichting CIS te Zeist (www.stichtingcis.nl)



Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden
voorgelegd aan de directie van NOWM Verzekeringen NV, Postbus 30036, 9700 RM Groningen.
Wanneer het oordeel van NOWM voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN ‘s Gravenhage. Telefoon 070 333 89 99.


1.

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 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 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.

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 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 van dit aanvraagformulier.

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 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, bij voorbeeld 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.
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