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AANVRAAGFORMULIER 
 
Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? 
 
 Beroepsaansprakelijkheid 
 Bedrijfsaansprakelijkheid 
 Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering 
 

S.v.p. meezenden: 
 Kopie van uw standaard contract(en), incl. algemene voorwaarden  

 
Intermediair 

1. Naam tussenpersoon :  ............................................................................................................................................  

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

Behandelaar: :  ............................................................................................................................................  

Voor- en achternaam :  ............................................................................................................................................  

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

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

Uw referentie :  ............................................................................................................................................  

 

Algemene informatie 
1. Naam verzekeringnemer :  ............................................................................................................................................  

Adres :  ............................................................................................................................................  

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

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

Website :  ............................................................................................................................................  

Mee te verzekeren 

Deelnemingen :  ............................................................................................................................................  

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

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

N.B. Alle hierna volgende vragen zijn van toepassing op de verzekeringnemer en de mee te verzekeren 

deelnemingen. 

Heeft verzekeringnemer en/of een mee te verzekeren deelneming buitenlandse vestigingen? 

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

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

 

2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie?   Ja  Nee 

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

 

3. Aantal personeelsleden Nederland: ..................................................... Buitenland: ....................................................  

Hoeveel registeraccountants zijn er binnen uw onderneming? ..........................................................................................  

Hoeveel accountant-administratieconsulenten met certificerende bevoegdheid zijn er binnen uw onderneming? ............  

Hoeveel accountant-administratieconsulenten zonder certificerende bevoegdheid zijn er binnen uw onderneming?  ......  
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Omzet 
1. Omzet Vorig boekjaar Dit boekjaar Volgend Boekjaar 

Nederland €  .......................................  €  ......................................  €  .......................................  

Europa €  .......................................  €  ......................................  €  .......................................  

Omzet USA / Canada €  .......................................  €  ......................................  €  .......................................  

Omzet overige landen €  .......................................  €  ......................................  €  .......................................  

Totaal €  .......................................  €  ......................................  €  .......................................  

 

2. Over welke boekjaren heeft u de laatste drie jaar een positief financieel resultaat behaald? ............................................  

 

Producten en diensten 
1. Standaard wordt over het algemeen dekking verleend voor aanspraken in verband met de onderstaande 

werkzaamheden die in de hoedanigheid van accountant zijn verricht. 

Wilt u per werkzaamheid aangeven welk gedeelte van de omzet daaruit voortvloeit? 

• Het inrichten van een doelmatige administratie  ...................................  % 

• Het voeren van een administratie, dan wel het verlenen van bijstand daarbij  ...................................  % 

• Het beoordelen van een administratie op haar doelmatigheid en functioneren  ...................................  % 

• Het ontwerpen en opstellen van de jaarstukken en andere verantwoordingen  ...................................  % 

• Het onderzoeken van administraties,  jaarstukken en andere verantwoordingen en 

het schriftelijk vastleggen van bevindingen omtrent dit onderzoek, tevens inhoudend 

een oordeel omtrent de getrouwheid van een financiële rekening en verantwoording, 

mits daartoe de wettelijke bevoegdheid is verkregen  ...................................  % 

• Het analyseren en interpreteren van aan een administratie, aan jaarstukken of 

andere verantwoordingen ontleende gegevens of het geven van advies op 

grondslag van die gegevens. (Onder administratie wordt tevens verstaan 

salarisadministratie in de ruimste zin van het woord.)  ...................................  % 

• Het verzorgen van belastingaangiften voor zover deze gericht zijn op het 

Nederlandse belastingrecht  ...................................  % 

• Het geven van fiscale adviezen, alsmede het voeren van bezwaar-

/beroepsprocedures, voor zover deze gericht zijn op het Nederlandse belastingrecht 

(incl. verdragsrecht).  ...................................  % 

 

2. Worden er andere werkzaamheden verricht dan hiervoor genoemd?   Ja  Nee 

Zo ja, graag toelichting 

inclusief percentage  :  ...............................................................................................   ...................................  % 

 

3. Besteedt u werkzaamheden uit aan derden?   Ja  Nee 

Zo ja, welke werkzaamheden betreft het, aan wie worden de werkzaamheden uitbesteed en wat is het aandeel van 

deze werkzaamheden in de totale omzet? Tevens ontvangen wij graag een kopie van het contract met deze derden. 

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

...........................................................................................................................................................................................  
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4. In welke categorie zijn uw cliënten werkzaam? 

Particulieren :  .......................................  

MKB :  .......................................  

Grote ondernemingen :  .......................................  

Beursgenoteerde ondern. :  .......................................  

Non-profitsector :  .......................................  

Overheid :  .......................................  

 

5. Heeft u cliënten die structureel (langer dan 12 maanden) voor meer dan 25% aan de omzet bijdragen?   Ja  Nee 

Zo ja, welke cliënt 

inclusief percentage  :  ...............................................................................................   ...................................  % 

 :  ...............................................................................................   ...................................  % 

 

Contracten 
1. Hoe vaak sluit u contracten met uw cliënten op basis van: 

• Uw standaard leveringsvoorwaarden  ...................................  % 

• Leveringsvoorwaarden van uw cliënten  ...................................  % 

• Op maat gemaakte leveringsvoorwaarden  ...................................  % 

• Anders, namelijk  :  ...............................................................................................   ...................................  % 

 

2. Hoe vaak accepteert u aansprakelijkheid voor de gevolgschade, zoals verlies van 

omzet, gederfde winst of gemiste besparingen?  ...................................  % 

En tot welke limiet? €  ....................................  

 

3. Beoordeelt uw jurist contracten die afwijken van uw standaard leveringsvoorwaarden 

voordat deze worden getekend?   Ja  Nee 

Zo nee, graag een toelichting: ...........................................................................................................................................   

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

 

4. Wat is de omvang van uw gemiddelde contract? €  ......................................   

 

5. Gegevens van uw drie grootste contracten: 

Naam cliënt  ...........................................   ...........................................   ...........................................  

Beschrijf product/dienst  ...........................................   ...........................................   ...........................................  

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

Jaaromzet €  .......................................  €  ......................................  €  .......................................  

Contractsduur  ...........................................   ...........................................   ...........................................  

Algemene voorwaarden*  ...........................................   ...........................................   ...........................................  

* Bijvoorbeeld uw voorwaarden, voorwaarden van de cliënt, etcetera 
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Schadeverloop Beroepsaansprakelijkheid 
1. Bent u de laatste vijf jaar aansprakelijk gesteld voor het niet nakomen van een 

contract?  Ja  Nee 

Zo ja, graag een volledige omschrijving: ............................................................................................................................  

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

 

2. Bent u zich bewust van enig handelen of nalaten of zijn er onopgeloste 

contractsgeschillen of andere omstandigheden die mogelijk tot een aanspraak zouden 

kunnen leiden?  Ja  Nee 

Zo ja, graag een volledige omschrijving: ............................................................................................................................  

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

 

3. Zijn er in de laatste drie jaar cliënten geweest die geweigerd hebben te betalen of die 

hun geld terugeisten omdat uw product/dienst niet voldeed aan de verwachtingen van 

de cliënt?  Ja  Nee 

Zo ja, graag een volledige omschrijving: ............................................................................................................................  

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

 

Bedrijfsaansprakelijkheid 
1. Wenst u de bedrijfsaansprakelijkheid mee te verzekeren?  Ja  Nee 

Heeft binnen uw onderneming een risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsgevonden?  Ja  Nee 

Heeft u een plan van aanpak opgesteld?  Ja  Nee 

Zo nee, graag een toelichting:  ..........................................................................................................................................  

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

 

Schadeverloop Bedrijfsaansprakelijkheid 
1. Bent u de laatste vijf jaar aansprakelijk gesteld of zijn er omstandigheden die mogelijk 

tot een aanspraak zouden kunnen leiden?  Ja  Nee 

Zo ja, graag een volledige omschrijving: ............................................................................................................................  

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

 

2. Zijn er bij u gevallen van beroepsziekten van (ex-)werknemers bekend waarvoor u 

mogelijk aansprakelijk kan worden gehouden?  Ja  Nee 

Zo ja, graag een volledige omschrijving: ............................................................................................................................  

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

 

3. Zijn er in de laatste drie jaar cliënten geweest die geweigerd hebben te betalen of die 

hun geld terugeisten omdat uw product/dienst niet voldeed aan de verwachtingen van 

de cliënt?  Ja  Nee 

Zo ja, graag een volledige omschrijving: ............................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................  
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Unieke all risks brand-, inbraak en computerverzekering 
Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte voor onze unieke all risks brand-, inbraak en  

computerverzekering?  Ja  Nee 
Zo nee, ga dan verder naar het onderdeel “Slotvragen”. 

1. Dienen er meerdere (risico)adressen verzekerd te worden?  Ja  Nee 

 Zo ja, graag de adressen vermelden: 

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

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

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

 

2. Zijn er meerdere bedrijven of instellingen gevestigd in de te verzekeren gebouwen?  Ja  Nee 

 

3. Hebben de te verzekeren panden houten verdiepingsvloeren?  Ja  Nee 

 

4. Hebben de te verzekeren panden een rieten dak?  Ja  Nee 

 

5. Is een inbraakalarminstallatie aanwezig met doormelding naar een particuliere alarmcentrale?  Ja  Nee 

 

6. Worden de naastgelegen panden op een afstand van minder dan 10 meter uitsluitend 

gebruikt als kantoor, winkel of woonhuis.  Ja  Nee 

 

7. Bent u de de afgelopen 5 jaren vaker dan twee keer met schade onder de brandverzekering 

geconfronteerd en bedroeg de schade meer dan EUR 2.500,00?  Ja   Nee 

 

Te verzekeren waarde voor unieke all risks brand-, inbraak en computerverzekering per 
risico adres 

Indien er sprake is van meer dan één risicoadres, dan graag onderstaande gegevens per risicoadres vermelden in een aparte bijlage. 

Verzekerd bedrag bedrijfsgebouw:  ..............................................................................................  

Verzekerd bedrag huurdersbelang:  ..............................................................................................  

Verzekerd bedrag inventaris (inclusief kunst):  ..............................................................................................  

Verzekerd bedrag elektronica: Vaste elektronica en computers:  ............................................................................................  

 Mobiele communicatieapparatuur:  .........................................................................................  

Verzekerd bedrag goederen:  ..............................................................................................  

Verzekerd bedrag overig:  ..............................................................................................  

Verzekerd bedrag bedrijfsschade / extra kosten:   ...........................................  Jaarbelang:  .......................  

Schadevergoedingstermijn:  26 weken  52 weken 

Gewenste ingangsdatum:  ................................................................................................................................................  
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Slotvragen 
1. Is een aanvraag voor een soortgelijke verzekering ooit afgewezen?  Ja  Nee 

Zo ja, 

Wanneer :  ............................................................................................................................................  

Naam van de verzekeraar:  ............................................................................................................................................  

Welke verzekering :  ............................................................................................................................................  

Wat was de reden(en) :  ............................................................................................................................................  

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

 

2. Is er een dergelijke verzekering ooit opgezegd en/of is verlenging geweigerd?  Ja  Nee 

Zo ja, wat was de reden(en)? : ...........................................................................................................................................   

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

 

3. Bestaan er andere feiten of omstandigheden die voor Chubb bij de beoordeling van het 

risico van belang kunnen zijn bij de acceptatie van deze verzekering?  Ja  Nee 

Zo ja, graag een toelichting: : ...........................................................................................................................................   

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

 

4. Gewenst verzekerd bedag: 

Beroepsaansprakelijkheid  € 500.000   € 1.000.000   € 2.500.000  

  Ander verzekerd bedrag: €  ...........................................................................................  

Bedrijfsaansprakelijkheid  € 1.250.000   € 2.500.000 

  Ander verzekerd bedrag: €  ...........................................................................................  

 
Ondergetekende verklaart voorgaande vragen juist en volledig te hebben beantwoord. 
 

Ter informatie: in afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 e.v. BW, is Chubb ontslagen van iedere uitkeringsplicht 
indien blijkt dat verzekeringnemer bij het aanvragen van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt 
en Chubb de verzekering niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien Chubb de juiste feiten 
gekend had. Verzekeringnemer verklaart zich hiermee akkoord. 
 
Plaats:  ...................................................................................  Datum ...................................................................................  
 
Naam: ....................................................................................  Functie: .................................................................................  
 
Handtekening:  ............................................................................................................................................................................  
 

N.B. Het invullen en ondertekenen van dit aanvraagformulier bindt de aanvrager niet tot het aangaan van een overeenkomst, evenmin als 
het in ontvangst nemen van het door de aanvrager ingevulde en ondertekende aanvraagformulier Chubb Insurance Company of Europe 
SE daartoe bindt. Indien één en ander echter resulteert in het tot stand komen van een verzekeringsovereenkomst, gaat aanvrager ermee 
akkoord dat de verzekering geschiedt op basis van de gegevens vermeld in dit aanvraagformulier, welk formulier de basis van die 
overeenkomst vormt en geacht wordt met de polis één geheel uit te maken. 
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