Aanvraagformulier
Heinenoord Assuradeuren Garageverzekering en
Heinenoord Assuradeuren Collectieve cascoverzekering
Aanvraag nieuwe verzekering

Wijziging op polisnummer
Gewenste ingangsdatum

-

-

Gegevens tussenpersoon
Tussenpersoonnummer
Naam tussenpersoon
Contactpersoon
E-mailadres
Website

Gegevens aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer
Naam bedrijf

volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Vestigingsadres (geen postbus)
Postcode/Plaats
Postadres
Postcode/Plaats

Gegevens firmanten/vennoten en directeuren
Naam en voorletters

Rechtsvorm

Geboortedatum
-

-

-

-

-

-

Eenmanszaak

Adres

Woonplaats

Maatschap

VOF

BV

NV

CV

kwartaal

half jaar

jaar

Overig, nl.
Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel
E-mailadres
Telefoonnummer
Zijn vakdiploma’s aanwezig?

Mobiel nummer
ja

nee

Zo ja, welke?

S 41924 g Jan 2017

Premiebetaling
Betalingstermijn

maand (automatische incasso verplicht)

Betalingswijze

via uw tussenpersoon
aan Heinenoord Assuradeuren
d.m.v.

acceptgiro
automatische incasso
van rekeningnummer
1

Aard van het bedrijf
Garagebedrijf (personen- en bestelauto’s)

Garagebedrijf (vrachtauto’s)

Autohandel

Motor- en scooterbedrijf

Bromfietsbedrijf

Quick-service-station

Tankstation met wasstraat

Autowas/ poetsbedrijf

Carrosserie (nieuwbouw)

Tankstation zonder wasstraat

Landbouwmechanisatiebedrijf

Auto-uitdeuk- en spuitinrichting

Andere hoedanigheid nl

Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving van de werkzaamheden:

Reparaties worden uitgevoerd aan:
Personen- en bestelauto’s

Vrachtauto’s

Caravans

Bromfietsen

Motoren en scooters

Aanhangwagens en opleggers

Bulldozers

Autobussen

Land- en tuinbouwwerktuigen

Wegenbouwmateriaal

Dealer of sub-dealer van het merk:

Bent u aangesloten bij de BOVAG / FOCWA?

BOVAG

FOCWA

anders, nl:
nee

Verkoop van andere artikelen

nee
ja, nl

Demonstratieritten

ja

nee

Toezicht eigen personeel

ja

nee

Maakt uw bedrijf gebruik
van handelaarskentekens?

ja

nee

Wat is het erkenningsnummer
van uw bedrijfsvoorraad?

Jaarloon

Aantal

a.

Aantal eigenaren/directeuren/firmanten/maatschapsleden

b.

Aantal personeelsleden en de totale loonsom over het afgelopen

jaarloon
x € 22.689,-

jaar volgens de opgave voor het Sociale Verzekeringsloon.
c.

€

€

Aantal andere personen (o.m. meewerkende huisgenoten, uitzendkrachten,
oproepkrachten, tijdelijke krachten, leerlingen, stagiairs en
andere niet in loondienst zijnde personen) en de
totale loonsom over het afgelopen jaar.

€

Eigen risico (minimaal € 225,-)
€ 450,-

€ 675,-

€ 900,-

Aansprakelijkheid
Moet de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met/door aan de
verzekeringnemer toebehorende motorrijtuigen worden meeverzekerd?
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ja

nee

Preventie
Zijn de gebouwen uw eigendom?

ja

nee

Zijn de gebouwen gedeeltelijk in gebruik bij derden?

ja

nee

Zijn de gebouwen voorzien van een inbraakalarm?

ja

nee

Zo ja, conform welke risicoklasse BORG?
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Zijn de sleutels van alle aanwezige (cliënten)voertuigen verwijderd?

ja

nee

Worden de sleutels en papieren van de aanwezige (cliënten)voertuigen
in een inbraakwerende kluis binnen beveiligd gebied opgeborgen?

ja

nee

Worden er leveringsvoorwaarden gehanteerd?

ja

nee

ja

nee

Vindt er lakspuiten plaats?

ja

nee

Zo ja, is hiervoor een spuitcabine aanwezig?

ja

nee

Is er een lakkluis aanwezig?

ja

nee

2

3

4

Zo ja, welke

Zijn er bedrijfsklare brandblusapparaten aanwezig?
Zo ja, hoeveel

Eigen motorrijtuigen en motorrijtuigen in gebruik bij verzekeringnemer
(die niet behoren tot de bedrijfsvoorraad) en aanwezige handelaarskentekens

merk

Handelaarskentekens:
*

soort/gebruik*

-

-

kenteken en/of
chassisnummer

-

meldcode

-

naam gebruiker

-

-

functie gebruiker

-

-

Van vrachtauto’s het treingewicht (eigen gewicht + laadvermogen) vermelden.
Als soort/gebruik aangeven b.v. privé en zakelijk, servicewagen, kraanwagen, heftruck.
Van kraanwagens tevens het hijsvermogen vermelden en de daarmede te verrichten werkzaamheden.

N.B.
Taxi’s, lesauto’s en huurauto’s moeten op een aparte motorrijtuigenverzekering worden verzekerd.
Let op!
De verzekeringnemer is volgens de wet verplicht de kentekens van de bij zijn bedrijf in gebruik zijnde motorrijtuigen, met
uitzondering van zijn bedrijfsvoorraad, en handelaarskentekens bij Heinenoord Assuradeuren aan- en af te melden.
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Collectieve cascoverzekering

(onderstaande vragen over handelaarskentekens, bedrijfsvoorraad en eigen risico alleen invullen
als deze verzekering gewenst is)

Handelaarskentekens
Wat is de gemiddelde cataloguswaarde exclusief btw en inclusief bpm,
van de motorrijtuigen rijdend onder deze kentekens?

€

Bedrijfsvoorraad
Wat is het erkenningsnummer van uw bedrijfsvoorraad?

Jaaromzet nieuwe en gebruikte motorrijtuigen
exclusief btw en inclusief bpm

€

Dagwaarde van de maximaal aanwezige voorraad exclusief btw

€

Totale cataloguswaarde van eigen motorrijtuigen en in gebruik
bij verzekeringnemer exclusief btw en inclusief bpm
tot 84 maanden oud

€

ouder dan 84 maanden

€

Eigen risico (minimaal € 225,-)
€ 450,-

€ 675,-

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Vorige verzekeringen
Hebt u al eerder een garageverzekering gehad?
Zo ja, bij welke maatschappij?
polisnummer

Bestaande verzekeringen
bedrijfs-/garageaansprakelijkheidsverzekering
Zo ja, bij welke maatschappij?
(polis meezenden)

motorrijtuigverzekering
Zo ja, bij welke maatschappij?

Welke risico’s zijn verzekerd?
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€ 900,-

Belangrijk
Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht.
1.

2.

3.
4.

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen naar waarheid en zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een andere te verzekeren persoon.
Bij de beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere kandidaat-verzekerden.
Ook vragen waarvan u denkt dat het antwoord al bij Heinenoord Assuradeuren (HA) bekend is, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.
Als u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat leiden tot het verval van het recht op uitkering of op het
verlenen van diensten.
Als u HA opzettelijk misleidt of als HA bij kennis van de juiste of volledige informatie de verzekering niet zou hebben
gesloten, heeft HA het recht de verzekering op te zeggen.
Als deze verzekering (ook) wordt aangevraagd voor een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon,
dan gelden de gestelde vragen ook voor:
• de leden van de maatschap;
• 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.
De in de vragen bedoelde feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat deze aanvraag is verzonden, maar voordat
HA definitief heeft beslist over de aangevraagde verzekering(en), moet u alsnog aan HA melden.
Bij het beantwoorden van de gestelde vragen geldt het volgende:
• Een niet beantwoorde of open gelaten vraag merken wij als ontkennend beantwoord aan.
• De slotvragen moet u volledig beantwoorden.
• Een slotvraag is onvolledig beantwoord als feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld, waarvan u
of een andere kandidaat-verzekerde in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van de te verzekeren
risico’s van belang konden zijn. Bijvoorbeeld door de aard van de aangevraagde verzekering of de overige gestelde
vragen.

Let op: als de kandidaat verzekeringnemer een rechtspersoon, maatschap of vennootschap onder firma is, gelden de
met een * gemerkte vragen ook voor de onder punt 2 genoemde personen.

Verzekeringsverleden *
Is u of een andere kandidaat-verzekerde ooit een verzekering,
van welke aard ook, geweigerd of opgezegd?

ja

nee

Bent u of een andere kandidaat-verzekerde in de laatste acht jaar
betrokken geweest bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding
van een financiële instelling?

ja

nee

*

Als u een van deze vragen met ja heeft beantwoord, is het noodzakelijk ons een kopie te verstrekken van de correspondentie
die u of een andere kandidaat-verzekerde, van de verzekeraar of de andere financiële instantie heeft ontvangen.

Schadeverleden
Wat is de totale schadelast van de afgelopen drie verzekeringsjaren tot op heden?
Schadedatum

Schadebedrag

Schadereserve

-

-

€

€

-

-

€

€

-

-

€

€

-

-

€

€

Omschrijving gebeurtenis
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Strafrechtelijk verleden *
Bent u of een andere kandidaat-verzekerde in de laatste acht jaar als verdachte, veroordeelde, of gedetineerde, in aanraking
geweest met politie of justitie, in verband met:
• diefstal, verduistering, heling, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, of poging(en) daartoe vernieling of beschadiging,
mishandeling, afpersing, bedreiging, of een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en)
daartoe
• overtreding van de wet wapens en munitie
• overtreding van de Opiumwet
• overtreding van de wet economische delicten
• een misdrijf in het verkeer met letsel of dood tot gevolg
ja

nee

Als u deze vraag met ja heeft beantwoord is het noodzakelijk ons een kopie te verstrekken van de door u of een andere
kandidaat-verzekerde van Justitie ontvangen schriftelijke berichten.
Daaruit moet blijken om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen en wat het resultaat daarvan was. Als
heeft plaatsgevonden.
De hiervoor gevraagde informatie kunt u met een toelichting in gesloten envelop adresseren aan onze directie, voor de
vertrouwelijke behandeling daarvan.

Financieel verleden / faillissementen, surseance van betaling en schuldsanering*
Bent u of een andere kandidaat-verzekerde betrokken of in de laatste acht jaar betrokken geweest bij een faillissement,
surseance van betaling of een schuldsanering?
ja

Zo ja, waardoor en wanneer heeft dit plaatsgevonden?
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nee

-

-

Verklaring en ondertekening
Belangrijk:
Lees voor de ondertekening van dit formulier hierboven de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer:
dat hij één of meer verzekeringen wil aangaan volgens de ter beschikking gestelde voorwaarden met de inhoud waarvan hij/zij
akkoord gaat.
Als u de premie automatisch wenst af te laten schrijven, verleent u door ondertekening van dit aanvraagformulier hiervoor tevens
machtiging.

Heinenoord Assuradeuren is aanbieder
Heinenoord Assuradeuren is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via het intermediair. Wilt u een advies op maat?
Neem dan contact op met uw tussenpersoon. Op basis van een inventarisatie van uw financiële positie, kennis, ervaring,
doelstellingen en risicobereidheid kan uw tussenpersoon u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie.

Uw privacy
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen
Heinenoord Assuradeuren voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor
fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van
toepassing (www.verzekeraars.nl).
Ook onze dochterbedrijven die werken onder de naam Heinenoord Assuradeuren kunnen uw gegevens gebruiken voor bovenstaande doeleinden.
Wij bieden producten op financieel gebied aan en/of bemiddelen hierin: verzekeringen, pensioenen, beleggingen,
bankproducten en hypotheken. Daarover informeren wij u zo goed mogelijk.
Mocht u deze informatie niet meer willen ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden door een brief te sturen aan
Heinenoord Assuradeuren Postbus 3205, 3274 ZG Heinenoord. Wij kunnen telefoongesprekken opnemen. Voor meer informatie over
onze producten en diensten of over bescherming van uw privacy, zie www.heinenoord.nl. In verband met een verantwoord
acceptatiebeleid kan Heinenoord Assuradeuren 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. U kunt de tekst raadplegen op www.stichtingcis.nl.

Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Heinenoord Assuradeuren stelt zijn financiële producten met zorg samen. Heeft u toch een klacht, dan horen we dat graag van u. U kunt uw klacht
op 3 manieren doorgeven: u geeft de klacht digitaal door via de website www.heinenoord.nl, u stuurt een brief naar Heinenoord Assuradeuren,
Postbus 3205, 3274 ZG Heinenoord of u belt naar 0186-607266.
Is uw klacht behandeld, maar bent u niet tevreden? Dan kunt u binnen 3 maanden nadat wij uw klacht hebben behandeld contact
opnemen met de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
telefoon (070) 333 89 99 of via de website www.kifid.nl. Het Klachteninstituut werkt met een “consumentenbegrip”.
Afhankelijk van de omvang van de (bedrijfs)activiteiten kan het zijn dat de klacht niet behandeld wordt.
Als u hier geen gebruik van wilt maken dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Contractduur
De dekking gaat in nadat inspectie heeft uitgewezen dat het risico acceptabel is en nadat de voor akkoord getekende
offerte door Heinenoord Assuradeuren is ontvangen. De contractsvervaldatum is 1 januari. De contractsduur is één jaar met stilzwijgende
verlenging voor eenzelfde periode.
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Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door:

Naam

Functie
die bevoegd is de kandidaat-verzekeringnemer in dezen te vertegenwoordigen.

Plaats

datum

-

-

Handtekening

Belangrijk
Vergeet u niet de noodzakelijke stukken mee te sturen.

Aantal bijlagen:

Heinenoord Assuradeuren Garageverzekering en Heinenoord Assuradeuren Collectieve cascoverzekering zijn producten van Heinenoord Assuradeuren.
Heinenoord Assuradeuren heeft een vergunning van de AFM om schadeverzekeringen aan te bieden.
Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan wij geregistreerd onder nummer 12008149 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23074819.
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Heinenoord Assuradeuren, Oranjestraat 30, 3274 AK Heinenoord

www.heinenoord.nl

