
Aanvraagformulier KlusseniersVerzekeringsPakket 
 
 
 
1. Gegevens verzekeringnemer                                            

 

Bedrijfsnaam :  .....................................................................  

Naam eigenaar :  .....................................................................  

Geboortedatum :  .....................................................................  

Postadres :  .....................................................................  

Postcode en plaats :  .....................................................................  

Telefoonnummer :  .....................................................................  

E-mailadres :  .....................................................................  

Rekeningnummer :  .....................................................................  

 

2. Premiebetaling 

 

Betaling per :  maand    kwartaal    halfjaar   jaar 

Automatische incasso :  ja *  nee  

 

*  Kiest u voor betaling per maand, kwartaal of halfjaar, dan is bij 

 een termijnpremie van € 25,-- of minder automatische incasso 

 verplicht. 

 

Machtiging doorlopende SEPA incasso 

Vul onderstaande machtiging in als u kiest voor premiebetaling door 

middel van automatische incasso.  

 

 Ik ga akkoord met de incasso van de premie door: 

 

DBA advies 

Amersfoortsestraat 25 

3772 CE Barneveld 

 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u 

voornoemde incassant toestemming om doorlopend incasso-

opdrachten naar uw bank te sturen. Ook verleent u toestemming aan 

uw bank om doorlopend een bedrag af te schrijven overeenkomstig 

de opdrachten van de incassant. Deze machtiging kan op elk 

moment herroepen worden. Als u het niet eens bent met de 

afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 

dagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 

de voorwaarden. 

 

3. Algemene gegevens bedrijf 

 

Aard van werkzaamheden :  ..............................................................  

    ..............................................................  

Vestigingsadres :  ..............................................................  

Vestigingsplaats :  ..............................................................   

Ligging bedrijf :  binnen de bebouwde kom 

 :  buiten de bebouwde kom 

Bouwaard pand :  steen/hard  anders,  ........................  

    ..............................................................  

Onderhoudstoestand :  goed   redelijk   matig   slecht 

 

Hoe is de belending * :  ............................................................... 

Wat bevindt zich hierin? :  ............................................................... 

Brandpreventie :  ............................................................... 

Inbraakpreventie :  ............................................................... 

Rechtsvorm :  eenmanszaak   anders, ................... 

Inschrijfnummer KvK :  ............................................................... 

Datum oprichting :  ............................................................... 

Hanteert u leveringsvoorwaarden?  nee   ja (graag bijvoegen) 

Omzet laatste boekjaar : €  ............................................................ 

Verwachte omzet : €  ............................................................ 

 

*  Een belending is een huis, kavel of ander object dat grenst aan 

een woning. 

 

4. Gewenste verzekeringen 

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering   

Verzekering gewenst :  ja  nee 

Ingangsdatum :  ..................................................................... 

Brandgevaarlijke werkzaamheden meeverzekeren?  nee   ja 

Personeelsleden in dienst?  nee   ja,  ..............  personeelsleden 

Wie zijn uw opdrachtgevers?  .............................................................. 

 ............................................................................................................ 

 

Bent u eerder verzekerd geweest of thans verzekerd tegen het risico 

van aansprakelijkheid?  nee   ja, einddatum:  ................................. 

 

Bent u wel eens aansprakelijk gesteld?  nee   ja 

Zo ja, waarvoor en welke bedragen?  ................................................... 

 ............................................................................................................ 

 

Is op enige aansprakelijkheidsverzekering een aanspraak gemeld die 

heeft geleid tot een schadevergoeding resp. een schadereservering? 

 nee  ja,  .................................................................................... 

 

Hebben zich omstandigheden voorgedaan, naar aanleiding waarvan 

u in de toekomst aansprakelijk gesteld kunt worden? 

 nee    ja,  .................................................................................... 

 

Is op enige aansprakelijkheidsverzekering een melding gedaan 

waarvan kan worden aangenomen dat deze tot een aanspraak zou 

kunnen leiden?  

 nee    ja,  .................................................................................... 

 

 

Is er sprake van plaatsing, montage en installatie voor derden?  

 nee    ja 

Zo ja, welke?  ....................................................................................... 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 

 



Bent u in het kader van deze werkzaamheden onderaannemer?  

 nee    ja 

 

Wordt er gebruik gemaakt van gereedschappen die brandgevaar 

opleveren?  nee  ja 

(Dakdekkerwerkzaamheden zijn niet meeverzekerd. Indien van 

toepassing, graag contact opnemen met DBA advies) 

 

Verhandelt u zaken?  nee  ja 

Zo ja, welke?  ......................................................................................  

 ............................................................................................................  

 

Gebruikt, vervaardigt, verhandelt, verwerkt, levert of bewerkt uw 

bedrijf zaken die vluchtig, brandgevaarlijk, explosief, giftig, 

milieugevaarlijk, radioactief of agressief zijn?  nee  ja 

Zo ja, welke stoffen?  ...........................................................................  

 ............................................................................................................  

 

Inventaris-/goederenverzekering 

Verzekering gewenst :  ja  nee 

Ingangsdatum :  .....................................................................  

Verzekerd bedrag :  € 5.000,-  € 10.000,-  € 15.000,- 

    anders,  ....................................................  

Risico-adres :  zie vestigingsadres bij vraag 3 

 :  elders, namelijk  .......................................  

    .....................................................................  

Bouwaard indien elders :  .....................................................................  

    .....................................................................  

 

Eigen Vervoersverzekering 

Verzekering gewenst :  ja  nee 

Ingangsdatum :  .....................................................................  

Kenteken voertuig :  .....................................................................  

Voertuig beveiligd :  nee   ja, SCM-klasse  ............................  

Laadruimte geblindeerd :  nee   ja 

Verzekerd bedrag :  € 5.000,-  € 10.000,-  € 15.000,- 

 

Rechtsbijstandverzekering 

 

Bedrijfsrechtsbijstand 

Verzekering gewenst :  ja  nee 

Ingangsdatum :  .....................................................................  

Dekking :   Verkeer + Bedrijfsvoering & Incasso +  

    Inkoop + Verkoop 

Vergoeding externe  

advocaat (bedrijf) :  € 6.000,-   € 9.000,-   € 12.000,- 

 

Gezinsrechtsbijstand 

Verzekering gewenst :  ja  nee 

Ingangsdatum :  .....................................................................  

Dekking  :   Verkeer + Consument & Wonen +  

     Inkomen 

 :   Verkeer + Consument & Wonen +  

    Inkomen + Fiscaal & Vermogen 

Vergoeding externe  

advocaat (gezin) :  € 3.000,-   € 6.000,-   € 12.000,- 

Specifieke vragen  

Hebt u een lidmaatschap van een branche- en/of beroeps-

organisatie?  nee   ja, .................................................................... 

 

Besteedt u aangenomen werkzaamheden en/of leveringen 

(gedeeltelijk) uit?  nee   ja 

Zo ja, welk soort en in welk percentage?  ............................................. 

 ............................................................................................................ 

 

Werkt u voor vaste opdrachtgevers?  nee    ja 

Zo ja, voor hoeveel vaste opdrachtgevers?  ......................................... 

 

Hoeveel geschillen met leveranciers hebt u de afgelopen 2 jaar 

gehad?  ................................................................................................ 

 

Hoeveel (incasso)geschillen met afnemers hebt u gemiddeld per 

jaar? .................................................................................................... 

 

Had uw bedrijf of één van de te verzekeren personen de afgelopen 3 

jaar een arbeids-, huur- of ander geschil?  nee  ja 

Zo ja, graag toelichten:  ........................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 

Verwacht u binnen afzienbare tijd overheidsmaatregelen waardoor er 

ingrijpende veranderingen in uw bedrijf gaan plaatsvinden? 

 nee  ja 

Zo ja, graag toelichten:  ........................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 

Heeft uw bedrijf of één van de te verzekeren personen vaste 

contacten met een advocaat?  nee  ja 

Zo ja, naam en vestigingsplaats:  ......................................................... 

 ............................................................................................................ 

 

5. Slotvragen (verplicht invullen) 

 

Eerdere verzekeringen 

Is in de laatste 5 jaren een verzekering van u opgezegd of 

geweigerd, dan wel zijn er in die jaren verzwaarde voorwaarden voor 

acceptatie of verlenging van een verzekering gesteld? 

 nee  ja, hieronder nader omschrijven (welke verzekering,  

datum, maatschappij, reden) 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 

Eerdere schade 

Hebt u in verband met één of meerdere van de te verzekeren risico’s 

de afgelopen 5 jaar schade geleden? 

 nee  ja, hieronder nader omschrijven (soort, bedrag, datum) 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 

 

 



Bijzonderheden 

Hebt u verder nog iets mee te delen omtrent de te verzekeren 

risico’s, uzelf of de overige te verzekeren personen waaronder, dat 

voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou 

kunnen zijn? 

 nee  ja, bijzonderheden: 

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 

Strafrechtelijk verleden 

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;  nee  ja 

-  wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of 

beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging (chantage) of 

enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het 

 leven of poging(en) daartoe;  nee  ja 

- overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet 

economische delicten?   nee  ja 

 

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 kwam. (U kunt deze informatie 

desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden). 

 

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  

 

6. Wettelijke mededelingsplicht en privacyverklaring 

 

Op deze aanvraag is een wettelijke mededelingsplicht van 

toepassing. Op de laatste pagina van dit aanvraagformulier leest u 

wat dit voor u betekent. Ook leest u hier over de wijze waarop wij met 

uw persoonsgegevens omgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ondertekening 

 

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben 

beantwoord en geen feiten, welke voor het aangaan van deze 

verzekeringsovereenkomst voor CDS Verzekeringen, de verzekeraar 

van het KVP, van belang zouden zijn, te hebben verzwegen of 

verkeerd te hebben voorgesteld. Ondergetekende verplicht zich de 

verzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te 

nemen. Tevens verklaart ondergetekende bekend te zijn met de voor 

deze overeenkomst geldende polisvoorwaarden en contractduur van 

de verzekering. Een exemplaar van de polisvoorwaarden kan op 

verzoek kosteloos worden opgevraagd. Op deze verzekering is 

Nederlands recht van toepassing. Voor klachten naar aanleiding van 

deze verzekering kunt u zich wenden tot de directie van CDS 

Verzekeringen, telefoon 0341 - 411 511 of e-mail: 

directie@cdsverzekeringen.nl; KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den 

Haag, telefoon 0900-3552248. De op dit formulier ingevulde 

persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen 

persoonsgegevens worden opgenomen in de door CDS 

Verzekeringen gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is 

een privacyreglement van toepassing. 

 

Naam : .................................................................................. 

 

Plaats : .................................................................................. 

 

Datum : .................................................................................. 

 

 

 

Handtekening : ..................................................................................  

 

Toelichting mededelingsplicht 

Wij hebben uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een 

juiste risicobeoordeling en premieberekening. U bent verplicht de 

gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te 

beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die 

betrekking hebben op de personen die u wilt meeverzekeren, 

bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten. Bij de beantwoording is 

bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die 

van de andere verzekerden op deze verzekering. 

 

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 verzekeraar u heeft 

bericht over de acceptatie van de verzekering, moet u alsnog aan de 

verzekeraar mededelen als deze informatie valt onder de 

vraagstelling in het aanvraagformulier dat u hebt ingevuld. 

Als u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, 

kan dit betekenen dat uw recht op uitkering wordt beperkt of zelfs 

vervalt. Als u de verzekeraar opzettelijk misleidt of als de 

verzekeraar de verzekering nooit zou hebben gesloten als hij op de 

hoogte was van de waarheid, kan de verzekeraar de verzekering 

beëindigen. 

 



Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? 

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst 

vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze 

gegevens verwerken wij in onze administratie. Volgens de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens is CDS Verzekeringen 

verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij 

de aanvraag of wijziging van een verzekering of bij een 

schademelding, kunnen wij uw schade- en verzekeringsgegevens 

raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem van in 

Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Ook 

kunnen wij openbare bronnen raadplegen waarbij wij 

persoonsgegevens krijgen en verwerken. Of wij dit op de juiste wijze 

doen, wordt getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Deze gegevens gebruiken wij: 

- om een contract met u te kunnen sluiten; 

- om dat contract te kunnen onderhouden; 

- om fraude te bestrijden; 

- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te 

voeren die te maken hebben met de uitvoering van de 

verzekeringsovereenkomst met u. Bijvoorbeeld een expertisebureau. 

Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 

Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang 

met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. 

 

Als u een schade meldt, leggen wij de gegevens van deze schade 

en uw persoonsgegevens altijd vast bij de Stichting CIS. Het maakt 

daarbij niet uit of de schade door uw schuld is ontstaan. Beëindigen 

wij uw verzekering als u hebt gefraudeerd of als u uw contractuele 

verplichtingen niet bent nagekomen, bijvoorbeeld uw premie niet 

betaald hebt? Dan kunnen wij dit samen met uw persoonsgegevens 

ook vastleggen bij de Stichting CIS. Als we dat doen, informeren wij 

u hierover. Op deze manier willen we risico’s beheersbaar houden 

en fraude tegengaan. Meer informatie en het privacyreglement van 

de Stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl 

 

Wij houden ons aan de gedragscode 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in onze administratie volgens 

de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële 

Instellingen’. Hierin staan uw en onze rechten en plichten genoemd. 

De volledige tekst kunt u raadplegen op de website van het Verbond 

van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. 


