
S1542.77

A
lli

an
z 

N
ed

er
la

nd
 S

ch
ad

ev
er

ze
ke

ri
ng

A
an

vr
aa

g 
pa

rt
ic

ul
ie

re
 v

er
ze

ke
ri

ng

D
oo

rlo
pe

nd
e	

Bo
uw

-/
M

on
ta

ge
ve

rz
ek

er
in

g

w
w

w
. a

lli
an

z.
nl

Al
 li a

nz
 N

ed
er

la
nd

 S
ch

ad
ev

er
ze

ke
rin

g
Co

ol
sin

ge
l 1

39
   P

os
tb

us
 6

4
30

00
 A

B 
Ro

tt
er

da
m

Te
l. 

(0
10

) 4
54

 1
9 

11
Fa

x 
(0

10
) 4

54
 1

3 
10

H
an

de
lsr

eg
ist

er
 R

ot
te

rd
am

: 2
40

52
60

1
AF

M
-n

um
m

er
: 1

20
00

45
1



1.	 Verzekeringnemer	(aanvrager)

Bedrijfsnaam  

Contactpersoon    ■M  ■ V

Beroep/Bedrijf 

Rechtsvorm  

Oprichtingsdatum 

Adres   

Postcode   

Plaats   

Telefoon   

Banknummer  

KvK nummer   	BIK-code 

Internetadres  

Toelichting

Waar in dit aanvraagformulier u is vermeld, dient daaronder te worden 

verstaan:

1. de verzekeringnemer (aanvrager);

2. iedere andere natuurlijke persoon wiens belang wordt meeverzekerd;

3. iedere andere rechtspersoon wiens belang wordt meeverzekerd.

	  Denk hierbij ook aan privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals 

de maatschap en de VOF.

 De vragen gelden dan ook voor:

 - de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;

 -   aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo deze zelf 

een rechtspersoon is (zijn) - de statutair directeur(en)/bestuurder(s) 

daarvan.

2.	 Ingangsdatum

De verzekering dient in te gaan op   20 

Deze verzekering zal voor een termijn van 12 maanden gesloten worden 

met een stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde termijn.

De premie vervaldatum zal op 1-1 gezet worden, mocht u uw boekjaar op

een andere datum afsluiten, dan dient u dit hier te vermelden. 

Premiebetaling per  ■ jaar ■ halfjaar ■ kwartaal ■ maand*

* automatische incasso verplicht.

■ Door ondertekening van dit aanvraagformulier machtig ik de verzekeraar  

 dan wel de verzekeringsadviseur de premie automatisch van mijn   

 bankrekening af te schrijven.

3.	 Gegevens	over	het	bedrijf	en	de	werkzaamheden

a. Algemene omschrijving van het soort werkzaamheden 

 

 

b.  Wat is de aard van de werkzaamheden en welk percentage van de omzet 

maken de werkzaamheden uit?

  ■  woningbouw       %

  ■  utiliteitsbouw      %

 ■  montage /installatie    %

  ■  verbouwingen/onderhoud/reparatie %

  ■  restauraties       %

 ■  grondwerken/wegenbouw

 ■  anders, nl. 

c. Wat is de omzet van het bedrijf in de laatste 3 jaar?

 1: € 	2: €  3: € 

d. Maakt u gebruik van onderaannemers?     

 ■ Nee   ■ ja, circa %  van de omzet

e. Werkt u zelf als onderaannemer?     

  ■ Nee   ■ Ja, circa %  van de omzet

f. Wat is de maximale bouw-/montageduur per werk? 

g. Wilt u een aparte testperiode meeverzekeren?   

 ■ Nee   ■ Ja   dagen per werk.

h. Wilt u een onderhoudstermijn meeverzekeren?   

 ■ Nee   ■ Ja   maanden.

i. Is het bedrijf uitsluitend werkzaam in Nederland?

 ■ Ja ■ Nee tevens actief in  

j. Hoeveel werken neemt u per jaar gemiddeld in uitvoering? 

 Bouwlocatie       

 Bouw- en montagetermijn    

 Testtermijn (indien van toepassing)  

k.  Dienen onderhanden zijnde werken per ingangsdatum te worden 

meeverzekerd?           ■ Ja   ■ Nee 

Zo ja, s.v.p. specificeren met vermelding  

- werkomschrijving

 - bouwlocatie

 - aanneemsom

 - reeds gefactureerd bedrag

 - vermoedelijke opleverdatum

 - Bouw- en montagetermijn en indien van toepassing de testtermijn.

 Worden werken uitgevoerd via leverings-/installatievoorwaarden?

 ■  Nee ■  Ja, graag voorwaarden meezenden.

4.	 Verzekerde	bedragen

Rubriek I:  Het Werk       € 

   Inclusief BTW         ■ Ja   ■ Nee

Dient de vervangingswaarde van de materialen waaruit 

de hulpconstructies en hulpwerken, zoals steigers, 

bekistingen, damwanden en mallen zijn opgebouwd 

meeverzekerd te worden?  ■ Nee ■ Ja   dagwaarde € 

Rubriek II: Aansprakelijkheid      € 

Rubriek III: Eigendommen opdrachtgever   € 

Rubriek IV: Aannemersmaterieel*     € 

Rubriek V: Eigendommen bouwdirectie en personeel € 

*  Geschatte nieuwwaarde van alle aannemersmaterieel (gereedschappen, 

keten en loodsen) in eigendom van de verzekeringnemer.

5.	 Schadeverleden

a.  Heeft u de laatste 8 jaar schade geleden waartegen de aangevraagde   

 verzekering(en) dekking zal (zullen) geven?    ■ Ja   ■ Nee 

b.  Zo ja, wilt u dan data, aarde en grootte van de desbetreffende schade   

 vermelden?

	 	

	 	

	
c.  Welke maatregelen heeft u genomen om herhaling van dergelijke schade  

 te voorkomen?

	

Aanvraag	Doorlopende	Bouw-	en	Montageverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering



6.	 Andere	verzekeringen

a. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering beroepen/bedrijven?   

 ■ Nee ■ Ja, verzekerd bedrag       € 

 Kopie polis toevoegen.

b.  Heeft u nog andere verzekeringen bij Allianz Nederland 

Schadeverzekering?  

 ■ Ja, polisnummer(s)   

 ■ Nee

7.	 Vroegere	Verzekeringen

a.  Lopen er elders voor de aangevraagde dekking(en) nog      

 verzekeringen?          ■ Ja   ■ Nee

 Bij welke maatschappij?  

 Onder polisnummer  

 Tot welke datum loopt die verzekering?    

 Is deze verzekering per die datum opgezegd?    ■ Ja   ■ Nee

b.  Heeft een maatschappij u ooit met betrekking tot een soortgelijke 

verzekering:

 - een verzekering geweigerd?       ■ Ja   ■ Nee

 - een verzekering opgezegd?       ■ Ja   ■ Nee

 - bijzondere voorwaarden gesteld?      ■ Ja   ■ Nee

 Zo ja, welke maatschappij, waarom en welke?  

 

 

8.	 Slotvraag

a.  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 die niet bij de beantwoording van 

een van de voorgaande vragen is verstrekt? Zo ja, welke informatie is dat?

 ■ Nee

 ■ Ja, welke informatie	
b.  Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 

acht 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 wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet op 

de economische delicten?        ■ 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 totstandkwam.

	

	

	

	
 (U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

  Let	op:	indien	de	kandidaat-verzekeringnemer	een	rechtspersoon,	

maatschap	of	(commanditaire)	vennootschap	onder	firma	is,	geldt	

deze	vraag	ook	voor	de	bij	Fraudepreventie	en	mededelingsplicht	

(artikel	12)	onder	punt	b	omschreven	personen.

9.	 Verzekeringsvoorwaarden

De verzekeringnemer verklaart akkoord te zijn met de op de verzekering van 

toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden liggen ter 

inzage bij de kantoren van Allianz Nederland Schadeverzekering en worden op 

verzoek voor het afsluiten van de verzekering toegezonden, maar in elk geval 

bij het afgeven van de polis.

10.	 Regeling	informatieverstrekking

a.	 Nederlands	recht

  Geschillen over deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan 

het Nederlandse recht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

b.	 Klachtbehandeling

  Klachten en geschillen over de bemiddeling, totstandkoming en 

uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen in eerste instantie 

worden voorgelegd aan de Directie van de maatschappij.

c.	 Onafhankelijke	klachtbehandeling	

  Indien de verzekering is gesloten op naam van een bedrijf en de 

verzekeringnemer is van mening dat de klacht niet naar tevredenheid 

door de directie van de maatschappij is behandeld, kan hij de klacht 

voorleggen aan de bevoegde rechter in Rotterdam of Amsterdam.

d.	 Naam,	rechtsvorm,	adres	en	vestigingsplaats

  Allianz Nederland Schadeverzekering N.V., Coolsingel 139, Postbus 64, 

3000 AB Rotterdam.

 Handelsnaam: Allianz Nederland Schadeverzekering.

 Vergunningnummer Autoriteit Financiële Markten: 12000451.

Deze informatie wordt verstrekt overeenkomstig de Regeling 

informatieverstrekking aan verzekeringnemer 1994 op grond van de Wet 

toezicht verzekeringsbedrijf.

11.	 	Privacybescherming

Bij de aanvraag van een verzekering en eventueel nadien worden persoons-

gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het 

aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren 

van de relaties die daaruit voortvloeien. Dit is nodig ter ondersteuning van 

de bedrijfsvoering en de fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan 

wettelijke verplichtingen.

Op dit alles is de gedragscode 'Verwerking persoonsgegevens verzekerings-

bedrijf' van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en plichten 

van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst 

van de gedragscode kunt u opvragen bij het Informatiecentrum van het 

Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 

(070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl. Wie geen prijs stelt op toezending 

van meer informatie over onze producten kan dit hier aankruisen. ■

12.	 Fraudepreventie	en	mededelingsplicht

a.   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 uw eigen wetenschap 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 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.



b.   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).

c.   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 in het aanvraagformulier 

dat u, tezamen met de op de aangevraagde verzekeringsdekking van 

toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, ter hand is gesteld.

d.   In afwijking van het bepaalde in artikel 7.17.1.4 (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 omstan-

digheden 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.

Verzekeringnemer 

Naam bedrijf   

Gegevens statutaire directeur(en)/bestuurder(s), firmant(en), maatschaps-

leden, eigenaar(s)/aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer, 

en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutaire directeur(en)/

bestuurder(s) (en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3 % of meer):

1.  Naam en voorletters, privéadres, geboortedatum, nationaliteit, functie 

	

	

	
2.  Naam en voorletters, privéadres, geboortedatum, nationaliteit, functie  

	

	

	
3.  Naam en voorletters, privéadres, geboortedatum, nationaliteit, functie  

	

	

	

13.	 Ondertekening	en	machtiging

Belangrijk:	Lees	voor	ondertekening	van	dit	aanvraagformulier	het	

artikel	Fraudepreventie	en	mededelingsplicht	onder	punt	12	van	het	

aanvraagformulier.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door

naam     

functie     

die bevoegd is de kandidaat-verzekeringnemer in deze te vertegenwoordigen.

Plaats     

Datum     

Handtekening

      

14.	 Premie

Rubriek I/II/III    € 

Rubriek IV    € 

Rubriek V    € 	+
Totaal     € 

Verzekeringsadviseur  

Tussenpersoonnummer 


