Combinatie-aanvraagformulier ZZP
- Construction All Risks (CAR)/Montageverzekering en/of
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Construction All Risks (CAR)/Montageverzekering
Rubriek 1
Rubriek 2
Rubriek 3

€
€
€

75.000,00
75.000,00
10.000,00

op het project
op bestaande eigendommen van de opdrachtgever
op hulpmateriaal

Optionele dekking
Rubriek 4

€

10.000,00

op transport

1. Algemene Gegevens
1.1

Bent u ZZP’er?

1.2

Naam, opleiding en werkervaring
Naam

ja / nee

Minimaal MBO

Tenminste 2 jaar relevante
werkervaring

○ ja ○ nee

○ ja ○ nee

1.3

Over welke relevante vakdiploma’s beschikt u?

1.4

Adres

2. Hoedanigheid / activiteiten

3. Meeverzekeren transportrisico
Wilt u transport bouw- en montagecomponenten mee verzekeren voor maximaal EUR 10.000 ? ja / nee
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4. Ingangsdatum
Per wanneer dient de verzekering in te gaan?

5.Verzekeringsverleden
5.1

Heeft u eerder een CAR-verzekering of Montageverzekering gehad?

ja / nee

5.2

Hebt u de afgelopen 5 jaar schade geleden als door de aangevraagde CAR/Montageverzekering wordt gedekt?

ja / nee

Schadebedrag

Schadejaar

Toedracht

5.3

Heeft een verzekeraar u ooit een aanvraag voor een soortgelijke verzekering afgewezen, dan wel een
dergelijke verzekering opgezegd of zijn er bijzondere voorwaarden gesteld?
ja / nee

5.4

(Zo ja dan graag bijzonderheden onderstaand vermelden)

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Wilt u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Zo ja, vul dan de antwoorden op de vragen 6 t/m 9 hierna
in.
6. Bedrijfsactiviteiten
6.1

Heeft u nog andere bedrijfsactiviteiten dan onder 2 genoemd?

ja / nee

Zo ja, graag een toelichting

6.2

Besteedt u meer dan 20% van de werkzaamheden uit aan derden.

ja / nee

Zo ja, graag een toelichting
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6.3

Heeft u opdrachtgevers die langer dan 1 jaar voor meer dan 75% aan de omzet bijdragen?

ja / nee

Zo ja, graag een toelichting

6.4

Gaat u (in de toekomst) werkzaamheden buiten Nederland of voor buiten Nederland gevestigde
opdrachtgevers verrichten?
ja / nee
Zo ja, graag een toelichting

7. Verzekeringsbehoefte Bedrijfsaansprakelijkheid
Wat is het gewenste verzekerde bedrag?
o

€ 1.250.000 per aanspraak en € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar

o

€ 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar

8. Ingangsdatum
Per wanneer dient de verzekering in te gaan?

9. Slotvraag
9.1

Bent u als ZZP’er met uw huidige of een vroegere onderneming betrokken geweest bij
een faillissement of surséance van betaling?

ja / nee

Zo ja, graag een toelichting.

9.2

Is aan u ooit een soortgelijke verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er in een
soortgelijke verzekering ooit beperkende voorwaarden gesteld

ja / nee

Zo ja, graag een toelichting.
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9.3

Is er ooit een aanspraak tot schadevergoeding binnen de te verzekeren hoedanigheid
tegen u ingesteld?

9.4

Bent u bekend met een omstandigheid die zou kunnen leiden tot een aanspraak onder deze
verzekering?

9.5

Bent u momenteel betrokken in een lopende procedure of verwacht men op korte termijn daarin
betrokken te raken?
ja / nee

ja / nee

ja / nee

10. Slotverklaring
10.1 Bent u in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde
(straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie?

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

11.

Ondertekening
Lees vóór de ondertekening van dit vragenformulier de toelichting op de reikwijdte van de
mededelingsplicht op de volgende pagina.
Ondergetekende verklaart de bovenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en
geen voor de acceptatie van de verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet geheel
juist te hebben voorgesteld.
Ondertekening

Naam:

Handtekening:

Datum:

Persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van de verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door
verzekeraar geregistreerd en verwerkt. Verzekeraar gebruikt deze gegevens voor het sluiten en
uitvoeren van overeenkomsten, voor analyses, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze registratie is de gedragscode “Verwerking
persoonsgegevens financiële instellingen” van toepassing. In deze gedragscode worden de rechten en
plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode
kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. De tekst kan
ook worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag).
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Klachtenregeling
Klachten ten aanzien van deze verzekering kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van:
Markel International Nederland
Westplein 12-14
3016 BM Rotterdam
Indien de klacht niet naar uw tevredenheid door de directie van Markel International Nederland is
behandeld, kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel. 070 - 333 89 99
Wanneer u geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde klachtbehandelingsmogelijkheid, kunnen
u en verzekeraar gezamenlijk besluiten het geschil in eerste instantie op te lossen door mediation
conform het op de aanvangsdatum van de mediation geldende reglement van de Stichting Nederlands
Mediation Instituut te Rotterdam of kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
Mededelingsplicht
1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier
zo volledig mogelijk te beantwoorden. Vragen waarvan u het antwoord al bij verzekeraar bekend
veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op
uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van verzekeraar heeft
gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben
gesloten, heeft verzekeraar tevens het recht de verzekering op te zeggen.
2. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat
verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al
dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan 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.
3. 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 opengelaten 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.
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