Aanvraagformulier/Offerte Gastouderbureauverzekering
Aanvrager:
Bedrijfsnaam:

Let op:
Na het digitaal
invullen kunt u dit
formulier per post
of e-mail versturen.

Directeur/eigenaar:
Postadres:
Postcode/plaats:
Geboortedatum eigenaar/dga:
Nationaliteit:
Rechtsvorm:
Oprichtingsdatum (of jaar) bedrijf:
Kvk-nummer:
Bankrekeningnummer:

Betaling per: maand

kwartaal

halfjaar

jaar

Ingangsdatum:

Welke verzekering(en) wenst u af te sluiten?
Collectieve aansprakelijkheid

Collectieve ongevallen

Rechtsbijstand

Algemene vragen:
1. Heeft ooit een verzekeraar aan u , of een medeverzekerde , een bedrijfsverzekering of daarmee gelijk te stellen verzekering geweigerd,
opgezegd of onder bijzondere voorwaarden geaccepteerd, dan wel voortgezet of willen voortzetten?
Nee

ja

t.w

2. Heeft u, of een medeverzekerde, al eens schade geleden waarvoor vergoeding is verkregen?
Nee

ja

t.w

3. Heeft u nog iets mee te delen ten aanzien van het te verzekeren risico, dat voor het beoordelen van deze aanvraag
van belang zou kunnen zijn?
Nee

ja

t.w

Aansprakelijkheid:
Hanteert u algemene voorwaarden?

Nee

ja

Wat is het aantal werkzame personen (incl. eigenaar/dga):
Wat is de jaaromzet, exclusief btw? €
Hoeveel gastouders zijn nu aangesloten?

Wat is het totale bruto jaarloon? €

Rechtsbijstand:
Omschrijving van uw hoofd- en eventuele nevenactiviteiten van het bedrijf

Zijn er gelieerde ondernemingen die u wilt meeverzekeren?
Nee

ja

t.w

Beschikt u over de vereiste vergunningen?

Nee

ja

Beschikt u over de noodzakelijke diploma’s ?

Nee

ja

Aantal werknemers:

Aantal eigenaren/vennoten:

Omzet over laatst afgeronde boekjaar: €

Jaarloonsom over het laatst afgeronde boekjaar: €
Bent u franchisegever?

Nee

Aantal oproepkrachten:

ja

Bent u franchisenemer?
Nee

ja

t.w

Bent u lid van een brancheorganisatie?
Nee

ja

t.w

Verhuurt u onroerend goed?

Nee

ja

Verwacht het bedrijf/medeverzekerden een geschil, of hebben dat in de afgelopen 5 jaar gehad met:
- werknemers c.q. werkgevers?

Nee

ja

- de overheid?

Nee

ja

- leveranciers?

Nee

ja

- opdrachtgevers?

Nee

ja

- afnemers? Nee/ ja - buren?

Nee

ja

Verwacht het bedrijf/medeverzekerden in haar omgeving een wijziging van het bestemmingsplan?

Nee

ja

Is het bedrijf/medeverzekerden in de afgelopen 5 jaar strafrechtelijk veroordeeld?

Nee

ja

Maakt het bedrijf/medeverzekerden regelmatig gebruik van de diensten van een advocaat?

Nee

ja

Is het bedrijf/medeverzekerden in de afgelopen 5 jaar een verzekeringsaanvraag geweigerd, opgezegd of geaccepteerd
onder bijzondere voorwaarden?
Nee

ja

toelichting

Hoeveel vorderingen heeft u afgelopen jaar voor incasso uit handen gegeven?

Collectieve Ongevallen:
Hoeveel gastkinderen staan geregistreerd in uw administratie:

Privacy
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nog nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de
gevolmachtigd agent gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. In verband met een verantwoord
acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te
gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl
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 en
die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk
beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraaru heeft bericht over
zijn definitie e 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 in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden
van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld. Indien u niet of 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 heft 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.
￼￼
Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht):
Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering vaneen 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/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 of de wet economische delicten?
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan wasen of eventuele (straf )maatregelen al
ten uitvoer zijn gelegd. Indien het het 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 kwam. (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)
Toelichting:

De premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting en € 7,50 (eenmalige) poliskosten.

Belangrijk:
Lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de mededingingsplicht hiervoor. Door ondertekening van dit
aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaatverzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de bijgevoegde voorwaarden van
verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende voorwaarden
van verzekering.
Getekend op

20

te

Dit formulier is naar waarheid ingevuld door de aanvrager (verzekeringnemer) van de verzekering.

U kunt het formulier per post of e-mail naar ons retourneren:
Gastouderverzekering.com
Postbus 69
8440 AB Heerenveen
info@gastouderverzekering.com
Telefoon: 0513-845432

Handtekening:

